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ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző értekezőse keretében az olvasástanitás uj rendszerta-

ni meghatározását adja az anyanyelvoktatás egészében. Ismer-

teti az olvasástanulás kezdeti szakaszának általa meghatáro-

zott értelmezését. Áttekintést ad az olvasástanitás külföldi 

és hazai szakirodalmáról és kritikai értékeléséről. Ennek kap-

csán ismerteti az olvasás és az olvasástanulás folyamatáról 

kialakitott megállapitásait. 

Szembeszáll a "Gutenberg galaxis" kriziséről kialakuló véle-

ménnyel. Arra a következtetésre jut, hogy a válságjelek elői-

déző pedagógiai okait elsősorban az olvasás oktatástechnikai 

hiányosságaiban és nem a kortünetként emlegetett dyslexiában 

kell keresni. E probléma megoldásának egy lehetséges változa-

taként vázolja az általa kidolgozott integrált anyanyelvokta-

tási rendszert. Ennek első és önálló része az intenzív -kombi-

nált olvasástanitási módszer, amelyet részletesen ismertet. 

Ezután ergonómiai, oktatáslélektani és tantárgypedagógiai 

szempontból vizsgálja a módszert és eszközeit. Végezetül a pe-

dagógiai statisztika eszközeivel támasztja alá korábbi állí-

tásait. Uj összefüggést ismertet az olvasás sebessége és az 

olvasás megértése között, amely alapján egyértelmüen meghatá-

rozza az olvasástanulás kezdeti szakaszát. 

A szerző ezuton mond hálás köszönetet mindazoknak, akik tá-

mogatták az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer és 

tankönyve megalkotásában, kipróbálásában. Köszönetét fejezi 

ki, hogy ezek eredményeit e doktori értekezés keretében ösz-

szegezhette. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1 AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA 

az olvasás és olvasástanitás (kezdeti szakaszának) elmélete 

és gyakorlata egyes kérdéseinek tárgyalása az anyanyelv egé-

szének (integritásának) függvényében. Megkisérlem az olvasás-

tanitás uj szemléletű, rendszertani elhelyezését a nyelvfej-

lesztés egészében. Ennek kapcsán áttekintem az alapvető ol-

vasástanitási módszereket és összehasonlitom az általam ki-

dolgozott - s e tanulmány keretében ismertetett intenziv-kom-

binált olvasástanitási módszerrel. 

1.2 A TÁRGYKÖR RENDSZERTANI HELYE ÉS TÁRGYALÁSI HATÁRA 

A tárgykör rendszertani elhelyezésénél abból az alapvető 

szemléletbeli és rendszertani különbözőségből kell kiindul-

nunk, amely a tárgykör jelenlegi taxonómiai értelmezése és 

ezirányu kutatási eredményeink között fennáll. 

Az olvasástanitás vertikális módszertani kontinuitása csak 

az általános iskola 1. osztályára terjed ki. A téma horizon-

tális értelmezése szerint az olvasástanitás az anyanyelv 

részfunkciója, mint amilyen az írás, a nyelvtan és a fogal-

mazás. Ezek régebben önálló tantárgyak voltak, önálló tana-

nyagként szerepelnek ma is az iskolai oktatásban. (Lásd je-

lenleg használatos tankönyvek cimei: "Olvasni tanulok" "Ir-

ni tanulok" "Maci olvas" "Maci ir"). 

Módszerem az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer, va-

lójában a nyelvi alapkészségek (olvasás-irás-nyelvtan-helyes-

irás-helyes ejtés-beszédmüvelés) elemi szintü elsajátitásá-

hoz nyujt segitséget, s mint ilyen, nem tekinthető csak olva-

sástanitási módszernek. Egy nagyobb, az általános iskola al-

só tagozatának egészére kiterjedő "Integrált" anyanyelvokta- 
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tási rendszer része. Pontos meghatározása: Intenziv-kombinált 

anyanyelvoktatási alrendszer, amely az anyanyelvi eszköztu-

dás elemi szintü elsajátitásához vezet. Rendszertani megha-

tározása szerint tehát alrendszer. 

Tekintettel arra, hogy az alrendszer megnevezés jelenlegi 

szóhasználatunkban nem nyujt kellő információt, ezért a to-

vábbiakban olvasástanitási módszerként jelölöm, de rendszer-

tani szempontból alrendszert értek rajta. 

Az integrált anyanyelvoktatási rendszerben az olvasástanitás 

módszere vertikálisan az alsó tagozat egészére kidolgozott, 

és alapot nyujt az önálló ismeretszerzés módjának (tanulás) 

elemi elsajátitásához. Egyuttal konkrét utat mutat az olva-

sóvá nevelés társadalmi igényének kielégitéséhez. 

A tárgyalás határa 

Az értekezés csupán a téma kifejtéséhez szükséges terjedelem-

ben foglalkozik: 

- az anyanyelv egyéb müveleti eszközeinek tantárgypedagógiai 

vizsgálatával, (irás-nyelvtan-helyeirás-irás-szóbeli kom-

munikáció), 

- az olvasási készség magasabb szintü fejlesztésével, 

- a szövegfeldolgozás tantárgypedagógiai kérdéseivel, 

- az olvasóvá nevelés, valamint 

- az anyanyelvi integráció kérdéseivel. 



1.3 A TÁRGYKÖR AKTUALITÁSA 

"Az olvasás mint tantárgy a közvetett ismeretszerzés iskolá-

ja. Speciális feladatai ennek a sajátosságnak tükrözői." Cl] 

Tanitása - az irással együtt - iskoláink legrégibb tantárgya. 

Pedagógiai dilemmánknak mégis, ma is legmélyebb forrása. Bár 

az IEA felmérésekben E2] a fejlett 	országok rangsorában 

a magyar fiatalok olvasási eredményei az utolsók között állt, 

- a nemzetközi szakirodalom tanusága szerint - az olvasás ta-

nitásának helyzete (nyelvterülettől és iskolarendszertől füg-

getlenül) mindenütt hasonló problémát jelent. A külföldi iro-

dalom néhány meglepő megállapitásának idézete érzékelteti, 

hogy gondjainkban nem állunk egyedül. 

1.3.1 Külföldi áttekintés 

A nyugatnémet Dobiess (1976) C31 többek között igy nyilatko-

zik: "Az olvasástanitás módszereinek kérdése - ma is, mint 

azelőtt - időszerü. Sokezer szülő kérdezi gondterhelten min-

den oktatási év kezdetekor, hogy milyen módszer szerint fog-

ják tanitani gyermekét, mivel mindenki tudja, hogy a kiválasz-

tott mödszertől mennyi függ, milyen sok sikert, vagy kudar-

cot jelenthet a rosszul kiválasztott eljárás". A svájci 

Bamberger (1971) C4] megállapitja a már eleve segitségért ki-

áltó tényszerüséget: "a tanulóknak átlagosan csak 50 %-a 

könyvérett. Mások 15] a korán olvasó iskolások szociális 

helyzetét vizsgálják, és E6] a képességek kialakulása idején, 

az óvodai preventiv munkában sürgetnek korrekciós eljárást. 

Egy angliai beszámolóból (1970) C7] megtudjuk, hogy "renge-

teg módszerrel kisérleteznek Angliában, kevés eredménnyel. 

P3hh rlycnrtnnk tigynni a mArt 7-1 1 (vpF1 kor.linn opm +7,111 fol:vn ,, in--

tosan olvasni, sokan még a középiskolában is olvasási nehéz-

ségekkel küzdenek". 

- 3 
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Hartfordban (1972) C83 két éve (15 fős csoporttal) müködik 

külön intenziv módszerrel tanitó iskola. 

Svédországban (1969) C93 a tanitóképzés során képeznek ki ol-

vasási specialistákat. Az iskolákban pedig a tanitási nap fe-

lében külön kis csoportokban oktatják az olvasásgyenge gyer-

mekeket. A kutatás középpontjába az olvasásgyengeség, legasz-

ténia, dyslexia okainak feltárása kerül. Holzapfel (1973) 

[103 már cimválasztásával jelzi: "A legaszténia korunk egyik 

problémája". Diagnosztikai segédeszközöket, irányelveket dol-

goznak ki világszerte az "olvasásképtelenség" gyógyítására. 

[113 C123 C133 C143 C153 C163 dr.Kobi E. C173 bazeli psziho-

lógus, 1970-ben Szegeden tart beszédet a legaszténia környe-

zeti meghatározottságáról és intenzív fejlesztési módjairól. 

Egy amerikai összefoglaló tanulmány C183 1969 -ben. Közel 200 

olvasáskutatási vizsgálatról számol be. Olvasáspszihológiai, 

'szociológiai,  fizológiai és módszertani eredményeket  -  a 

gyakorlati pedagógia számára  -  kevés konkrétummal  -  összegez. 

Más tanulmányok a korai olvasástanulásban, "totális" program-

ban C193 a hatékonyabb irodalmi nevelésben, C203 C213 C223 a 

komplex nyelvfejlesztésben [23] C243 C253 C263 C273 keresik 

a megoldást. Külön érdekességet jelent  az amerikai Hermann 

(1972) C283 a nyitott folyosóju iskolák kisérleteiről szóló 

beszámolója. 

• Metera (1971)C29] ..sehszlovák tapasztalatait igy összeg-

zi: "Bármilyen figyelemreméltó eredményeket is értek el az 

olvasástanitás tökéletesitése területén, még mindig nyilt 

probléma marad az olvasástanitás tökéletesitése." 

Oliver M.F. C303 a legmegfelelőbb olvasástanitási eljárás 

megszervezését sürgeti. 
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Folytathatnánk a sort Elkonyinnal, Gorbussinával és igy to-

vább. Ám számunkra tanulságosabb, ha az elmult 15 év szak-

sajtójában "a magunk portáján" tekintünk szét. 

1.3.2 Hazai helyzet 

A hatvanas évek elejétől napjainkig egyre élénkebb érdek-

lődés kisérte nálunk is, felnőtt és felnövekvő korosztálya-

ink olvasási készségét. A hazai publicisztikában és a szak-

sajtó hasábjain nem egy szerző tollából olvashattunk kriti-

kus cikket az olvasáskultura hazai helyzetéről. Egyesek, 

olvasástanitásunk E31] C32] E33] hiányosságait közös alap-

ra, az olvasástanulás kezdeti szakaszának problémáira veze-

tik vissza. 

A gyakorló tanitók közül többen az előkészitő időszak át-

szervezésére tesznek javaslatot. 1961-ben a Köznevelés mel-

lékletében vita indul az olvasás-irás előkészitő időszaká-

ról. C34: E353 Ecsedi Teréz budapesti nevelő [36] igy nyi-

latkozik: "Az olvasás-irás előkészitő időszak hullámai már 

elsimultak, de most sem tudok szabadulni ennek fárasztó ha-

tásától". 1962-ben a bukások, lemorzsolódások ellen i>im 

harc C37].  A  viták nyomán érzékelhető hiányosságok felsz a --

molásának jegyében 1962-ben megszületik a "reform" olvasó-

könyv. Ennek átszerkesztésével azonban, csupán tartalmi, és 

nem metodikai változás történt. Szerkesztői - és szerzői  -  

a tananyagcsökkentés jegyében az előkészitő időszak meghosz-

szabbitásával és a még Zassubb ütemű betütanitással vélték 

orvosolni a bajokat. 

A 70-es években, sokan az óvoda és az iskola közötti átme-

netben keresik a hibát. C387 Kovács Tibor E39] figyelmét 
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az október  -  novemberben még betüt tévesztő első osztályo-

sok és a felső tagozat betűtévesztői hivják fel. A bajok 

orvoslását a magánhangzók jobb differenciálásában látja. 

Ezért különféle betüdifferenciáló képsorokat talál ki a 

magánhangzók betüinek megkülönböztetésére. Két másik cikké-

ben C40] E41] az olvasás -helyesirás gyengeségének okait az 

összeolvasás nehézségeiben keresi. Pszichológusok C42] pe-

dagógusok [43] C44] a dyslexia tüneteinek okaival és kezelé-

sével foglalkoznak. Néhányan az olvasássebesség fokozásá-

val az intenziv tényezőket állitják előtérbe. Mészáros La-

josné C45] leröviditi a pusztán hangelemző előkészitő idő-

szakot és azonnal elkezdi a betütanitást. Megjegyzi azon-

ban, hogy "nemcsak az előkészitő időszakot, hanem az egy-egy 

betütanitásra szánt időt is érdemes leröviditeni" Pusztai 

Árpádné [46] globális módszerrel kombinálja az elemző-ösz-

szetevőt (akárcsak később Romankovics szerzőcsoport) és u-

gyancsak gyorsítani kivánja a betütanitás menetét. 

A nem kielégitő olvasássebességet és olvasásmegértést má-

sok az olvasáskultura hanyatlásával hozzák összefüggésbe 

:47] C48] [49: [50] Miklós Pál az irodalom és az olvasás -

kultura területén gyüjtött tapasztalatait igy összegezi: 

"Egyre riasztóbb tünetek árulkodnak arról, hogy bajok van-

nak olvasási kulturánkkal" C51] "Kutatjuk azokat a lehető-

ségeket, amelyek segitségével közelebb kerülne az olvasás -

tanitás az olvasó nemzet társadalmi és politikai értelem-

ben megfogalmazott követelményeihez." 

Az 1972-es oktatási párthatározat nyomán, a nyelv egészé-

nek fejlesztése és az intenzivebb olvasásstratégia kerül 

előtérbe. Megalakul az MTA Anyanyelvi Oktatási Munkabizott- 
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sága. E bizottságon belül, különféle tagozatok képviselői 

mint javaslattevők fejtik ki nézeteiket az anyanyelv, ezen 

belül az olvasástanitás problémáiról és megoldási lehetősé-

geiről C52]. "Az olvasásban sokan 10 éves korukig sem jut-

nak el a megértés, lényegkiemelés szintjére. Ennek elérése 

pedig nemcsak lehetőség, de határozott feladata lenne az 

alsó 4 osztály anyanyelvi nevelésének." "Szükségesnek lát-

szik az általánós iskola alsó tagozatában egy integrált 

anyanyelvoktatás megtervezése és bevezetése, amely szemlé-

letbeli változást idézne elő." 

1974-ben a közvélemény szélesebb rétegét valamint a szakem-

bereket - egyaránt az I.E.A C53] olvasásmegértés felmérésé-

nek eredménye rázta fel, amely sürgős tennivalókra figyel-

meztetett. A sikertelenség okát ekkor a közel 27 kiadást 

megért ábc-s könyv korszerütlenségében keresték. C54] C55] 

Hivatalos körökben azonban még mindig nem esett szó a han-

goztató-elemző-összetevő módszer akkor már nyilvánvaló to-

vábbfejlesztésének szükségességéről. 

A fejezetben felvillantott szakmai utkeresés (látszatra) 

1976-ban a végéhez közeledett. Az ekkor meghirdetett ábc-s 

könyv pályázattól az utkeresők uj lehetőségeket reméltek. 

Azonban a pályázati kiirás feltétele - és a későbbi birálói 

vélemények - ismét az óvatosabbaknak kedveztek. Ezért ke-

rült 1978-ban a Romankovics  -  Meixner féle ábc-s könyv ál-

talános bevezetésre. C56] Illusztrációjában, tartalmában és 

feladataiban valóban korszerübb tankönyv született. Szerke-

zetében, didaktikai rendszerében azonban az oly sokat bi-

rált elődje mögött maradt. Szerzői a szigoru logikára épi-

tett hangoztató-elemző-összetevő módszer lépéseit megbontot-

ták. Helyette uj rendszert nem épitettek ki. A tárgykör ak-

tualitása tehát - mint társadalmi szükséglet  -  továbbra is 

fennmaradt. 
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Z, AZ OLVASÁSTANITÁS ÁLTALÁNOS ELMÉLETE 

ÉS ALAPMÓDSZEREI 

2.1 AZ OLVASÁSTANITÁS ELMÉLETI MEGFONTOLÁSAI 

Nagy Sándor szerint: "Az oktatás módszereit legegyszerübben 

ugy definiálhatjuk, hogy azok nem egyebek, mint az egyes di-

daktikai feladatok realizálását biztositó eljárások" Cl]. 

Kiséreljük meg ezt az általános definiciót a tantárgypeda-

gógián belül alkalmazott olvasástanitási módszerre adaptál-

ni. Véleményem szerint jó olvasástanitási módszernek az az 

eljárás ismerhető el, amely következetes tanulásstratégiára 

épül, ahol az olvasástanitás az - oktatástechnológiai folya-

matban -  a  rendszerelemeket saját stratégiájának megfelelő 

strukturában épiti fel. 1974-től napjainkig, a tankönyvpá-

lyázaton belül- és kivül, számos olvasástanitási módozatra 

épitett kisérleti ábc-s könyv tünt fel az oktatás szinterén. 

A tankönyvek egyike globális [4] másika szintetikus [2] mig 

a harmadik C3] a kettő kombinációjára épült. "Minden olva-

sástanitási módszer alapelemeiben tükrözi, hogy alkotói ho-

gyan viszonyulnak az olvasás folyamatához." - mondja Kainz 

(1956) C5]. Ő az olvasás folyamatát igy határozza meg "Az 

olvasás irásban rögzitett beszédegységek értelmes felfogása". 

Az olvasás fogalmának e definiciójában egyetérthetünk. Nem 

fogadható el azonban - a szakirodalomban egyöntetüen jelent-

kező - téves nézet, amely az olvasás folyamatát az olvasás-

tanulás folyamatával azonositja. Az egyik szerint pl. C6] 

(1967) "A gyermek különböző módon sajátitja el az olvasást: 

vagy betüket vagy rövidebb szavakat tanul meg." Gledura [7] 

(1975) szerint "még ma is tisztázatlan kérdés, hogy olvasás 

közben a szó jelentését az egyes betük összefüzése vagy a 

szó egészének felfogása adja". Meixner [8] (1967) az olvasá-

si mód vagylagosságának (szukszesszive vagy szimultán) meg- 
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felelően  a  külföldi szakirodalom módszertani képviselőit is 

e felfogásuk szerint csoportositva idézi, majd az olvasásta-

nitási módszereket is e nézeteknek megfelelően osztályozza. 

E témán belül tisztáznunk kell tehát: 

- miben áll az olvasástanulás folyamata, 

- miből áll az olvasás folyamata, 

- hogyan viszonyulnak ezekhez az olvasástanitás módjai. 

2.1.1 Az olvasástanulás folyamata 

Az olvasástanulás folyamatára jellemző, hogy: 

- egyénenként - a mentális képességek, szociális körülmények 

és a módszer függvényében - változó időintervallumban zaj-

lik; 

- egymás utáni tevékenységek hosszu sorát jelenti; 

- az analfabétizmustól (optimáliskörülmények biztositása 

mellett) töréspont nélküli görbén haladhat a receptiv és 

a hangos olvasás legkvalifikáltabb fokáig; 

- a folyamat különböző érési szinteket, szakaszokat foglal 

magába: az egyes érési szinteken minden egyed - lassabban 

vagy gyorsabban - egyaránt keresztülhalad. 

Kezdeti szinten minden olvasó (a betük egymáshoz füzésével) 

szukcesszive olvassa a szavakat. Megfelelő vizuális és au-

ditiv gyakorlat birtokában pedig már a részalakzatok, betű-

konfigurációk (gestalt) összbenyomásán keresztül jut el a 

jelentéshez. Ezt az állitást nemcsak a szakirodalom C67, de 

a globális módszerrel tanult gyermekek hangos olvasásának 

sorozatos megfigyelései is alátámasztják. Az olvasástanulás 
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bizonyos fokán ugyanis minden tanuló előbb magában kibetüzi 

a szót, majd ha az identifikálódott, mondja ki. Globális ta-

nitási mód van tehát, ám globális olvasási mód, csak a "be-

tüző" szint elhagyása után alakul ki. Ez a "betüző" szint 

pedig, ismeretlen nyelvü szöveg olvasása esetén, a már e-

gyébként globális módon olvasó felnőttnél is visszatér. 

Az elsajátitási folyamat - kezdeti lépései a betü - hang i-

dentifikálásától a szöveg értelmezéséin - szintetikus müve-

letek sorozatából áll, s ezt a műveletet módszertől függet-

lenül el kell végeznie minden egyednek. Az olvasástanulás 

folyamata tehát nem tehet vagylagos. 

2.1.2 Az olvasás folyamata 

Az olvasás müveletének - mint az alfabetikus információszer-

zés eszközének - két alapvető összetevője van. Az egyik az 

olvasás technikája, amelyben az irott szöveg tipográfiai de-

kódolása (megfejtése) történik. A másik az olvasott szöveg 

megértése (információ felvétele és feldolgozása). E két al-

kotóelem egyikének hiánya esetén már nem beszélhetünk olva-

sásról. 

Az olvasás folyamatára jellemző: 

- egy adott időben végzett intellektuális tevékenység; 

- az olvasási tevékenység megkezdésétől a befejezéséig tart; 

- minőségileg meghatározott, és attól függően differenciált, 

hogy a tevékenységet folytató egyén a tanulási folyamat 

mely szintjén áll. 



Az olvasás tehát valóban "rögzített beszédegységek felfogá-

sának folyamata". Az olvasástanulás folyamatában zajló olva-

sási folyamat minőségi szintje tehát azt is jelzi, hogy a 

tevékenységet folytató egyén a tanulás folyamatának mely 

stádiumában van. Ezt a fejlettségi szintet az adott módszer 

hivatott befolyásolni. Ebből következően egy adott oktatási 

módszer létjogosultságát csakis az határozhatja meg, hogy a 

tevékenységi szint befolyásolására mennyire képes. 

Az olvasástanulás és tanitás folyamatáról és az ezeket be-

folyásoló módszerek mibenlétéről meglehetősen keveset tu-

dunk. Ez a hazai és külföldi irodalomból egyaránt megálla-

pítható. "Az olvasástanitás kérdése nyomasztja azt a soke-

zer pedagógust, aki szakmájánál fogva az első osztályosok-

kal foglalkozik. Az elmélet és gyakorlat ugyanis ellentétes 

eljárásokat kinál számukra és mindegyik azonos igényt tá-

maszt az érvényességre. A szaktudományoknak nem sikerült 

egyértelműen megvilágitania, hogy a módszer megválasztásá-

ban melyek a mértékadó kritériumok." C9J 

A közölt idézet akár magyar szerző tollából is származhatna. 

A különféle olvasástanitási"hódszerek" és ábc-s könyvek 

presztizsféltő utvesztőiben már szólásmondássá vált az a 

kitétel, hogy: "minden módszer egyformán jó, ha jó pedagó-

gus kezébe kerül", illetve, ha a nevelő "szimpatizál" a mód-

szerrel. Nem vitatható, hogy az oktatási folyamat döntő té-

nyezője a pedagógiai rátermettség, felkészültség. Abban sem 

kételkedünk, hogy a maga nemében minden módszer jó. Csak az 

"egyformán" határozó teszi az állitást hamissá. Ennek ana-

lógiájára ui. azt is állithatnánk, hogy a rátermett eszter-

gályos a hagyományos és a számitógéppel vezérelt eszterga-

gépen egyforma minőségü és mennyiségü munkadarabot gyárthat. 
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Ezt azonban senki sem állitaná. Sőt még azt sem, hogy  -  a 

kétféle lehetőség ismeretében  -  a szakember, szabad válasz-

tás esetében az előbbire szavazna. Vagy mert az oktatásban 

a selejtgyártás oka többtényezős, a módszer oktatás-techno-

lógiájának fontosságát is tagadjuk? Módszerkialakitó tevé-

kenységem egyik alaptétele éppen az, hogy az oktatási mód-

szerek közötti legfőbb differenciát (az oktató és oktatott 

személyén kivül) a technológia nyujtotta gazdaságosság ké-

pezi. 

Az olvasástanitási módszer technológiájának gazdaságosságát 

Zsolnai József (1978) C1O7 igy veti fel: "A lehető legrövi-

debb idő alatt, nagy motiváltságu szint mellett,  -  mind a 

néma, mind a hangos olvasásban,  -  mennyiségi és minőségi te-

kintetben  -  (a tanuló) életkorának megfelelő teljesitményt 

nyujt." Az idézett mü gondos elemző munkájának szempontjait 

az engergia- és eszközráforditás, valamint a pedagógus si-

kerélményének vizsgálatával egésziteném ki. A feladatlapok 

és eszközök elburjánzásának korszakában ugyanis nem elhanya-

golható, hogy milyen  eszköz-  és engergiaráforditással jutunk 

el az elért eredményhez. A tanulócsoportokról a nevelőre 

visszaható sikerélmény a tanitás - tanulás dialektikus folya-

matának ugyancsak tagadhatatlan fontos (és eddig számba sem 

vett) tényezője. 

2.1.3 Alapmódszerek 

Az olvasástanitási. stratégiák inditásuktól és rendszerele-

meik felépitésétől függően többfélék. Az olvasási folyamat 

alapmüvelete, a szintézis azonban mindegyiknél megtalálható. 

A megtanitandó rendszerelemek első tagjától, - azaz a tani -

tási folyamat inditásától  -  függően sorolhatjuk azokat szin- 
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Meg kell jegyezzem, hogy a szorgalmi idő itt jelölt eredeti 

elosztásán a hatvanas években változtattak, a tulterhelés el-

leni harc jegyében. 

Az előkészitő időszakban képolvasáson alapuló hangoztatással 
(később hangösszevonásokkal) foglalkoztak. Igen fontosnak 

tartották a betütanitás megkezdése előtt a szókincs fejlesz-

tését, a beszéd tagoltságának érzékeltetését. A három hét a-

latt, a betű megismertetése nélkül, hangoztatással egybekö-

tött analizist és szintézist és hangkapcsolásokat végeztek. 

A betüirást vonalelemek irásával készitették elő. 

A 12 hétig tartó betütanitás idején kezdetben átlag heti 3 

(később kevesebb) betüt tanitottak meg. A betütanitás sor-

rendjét, a szövegösszeállitás lehetőségét a kapcsolási lehe-

tőséget és a betük irhatóságának szempontjait figyelembe vé-

ve, az évek folyamán többféle betűsorrend alakult ki. Az el-
ső könyvváltozatban a nagybetükkel kezdték a betütanitást. 

Az 1955-ös kiadásu könyben már kisbetüs inditásra váltottak 

át. A betütanitás és a betüszintézis mozzanatai szigoru lo-

gikai rendben épültek egymásra, és valamennyi betü tanitásá-
nál megismétlődtek. A betütanitás kiindulószavas képek se-

gitségével történt. A kiindulószavak megválasztásában ismét 

sokféle szempont érvényesült. Meghatározó szerepe volt pl. a 

betüsorrendnek, a szótagolhatóságnak, a betük számának, a szó 

rövidségének. Magánhangzók ismertetésénél fontos volt pl. 

hogy a szó egy tagból álló első hangja legyen az uj betü 

(pl. Ági érem) vagy az uj betü egy egytagu szó első hangja 

legyen (pl. ut), mássalhangzók esetében a szó valamennyi be-

tüje (az ujat kivéve) ismert legyen (pl. Zó, toll). E sokfé-

le megkötés miatt olyan kiindulószavas képek is kerültek a 

betük mellé, amelyek téves irásjel képzetet eredményeztek. 
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(Pl.  az a hang leválasztásánál az apó képe bácsit, illetve a 

b irásjel képzetét sugallta). A betü kiemelését mindig hangoz-

tatás kisérte. Az analizissel lebontott hangokkal szótagot 

képeztek, ezeket szavakra egészitették ki, majd mondatot al-

kottak velük. Az összeolvasást a szintézis inditotta el. Az 

uj betüt minden tanult magán- vagy mássalhangzóval (elé és 

mögé téve) összeolvasták. Az olvasásban a szótagolás döntő 

szerepet játszott. Az olvasás módja éveken át kötelezően szó-

tagoló volt. A tanév teljes egészében kizárólag a hangos ol-

vasás volt a kötelező. Az irásprogram döntő többségében má-

solást, tollbamondást tartalmazott. A funkcionális irásra 

kevés lehetőség nyilt. 

A hangoztató-elemző-összetevő módszer a magyar olvasástani -

tás történetében határkövet, fordulópontotjelentett. Az ol-

vasástanitással szemben támasztott követelményként először 

fogalmazta meg az aktivitás, tudatosság és motiváció alapel-

vét. Számunkra ez ma már természetes. Olyannyira, hogy a kri-

tikai értékelések során feltárt hibákkal igazi értékeit is 

elfedjük. A módszerben a gyermek, a fonomimika hangutánzásai 

(állati hangok, tárgyak hangjai) helyett emberi hanggal ismer-

kedett. A hangot természetes környezetéből, a szóból, maga 

választotta le. Korábban ezt az elemző munkát a tanitó végez-

te el helyette. A ma oly evidens manipuláció fontosságát fel-

ismerve, bevezette a mozgatható betűkártyák használatát. A 

hangokat mintegy megtestesitő betükkel a gyermek maga alko-

tott szavakat, mondatokat, mig addig a tankönyvben vagy az 

olvasótáblákon készen kapta ezeket. Ez a módszer a hanghoz -

betühöz asszociált esetleges mimika helyett, a felidézéshez 

képi támogatást nyujtott. 
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Felénitett rendszere a módszer történetében olyan fogas-

kerék volt, amely nélkül sohasem jutottunk volna el mai 

eredményeinkhez. Természetesen a legjobban megszerkesz-

tett gépezet is korszerüsitésre szorul. 

Az elmondottak után nyilvánvaló a kérdés, hogy a hangoz-

tató-elemző vonatkozó módszer milyen javitandó elemeket 

hordozott magában? A válasz a korábbi fejezetben tömörit-

ve bemutatott szaksajtó összegezésével is megadható. 

Mik voltak hát e korrigálásra váró elemek? 

A hosszu (s később még hosszabbra nyujtott) irásjel nélkül 

folyó előkészitő időszak - az oktatáslélektan "készség 

törvénye" C15] ellen vétve - a gyermek olvasástanulás-

ra valö felkészültségét, "beállitódását" hagyta kihasz-

nálatlanul. 

A hosszu, (s később még hosszabbra nyujtott) betütanitás 

folyamata, az időben széthuzottan tanitott anyag begya-

korlatlanságával, a "frekvencia" törvényét 15 im. hagyta 

figyelmen kivül. 

A kettő következményeként létrejött gyakori sikertelensé-

get - a "következmény vagy effektus" törvénye értelmé-

ben C15 im. - kielégületlenség kisérete. Ez vetett 

árnyékot az olvasási készség optimális kialakulására. 
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Az előkészítés pusztán fonikus munkája  -  a hangok "megteste-

sitése" nélkül  -  a tárgyias szemléletü kisgyermek számára 

öncéluvá vált. Erre a tényre világit rá a szakirodalom több 

képviselője másnyelvterületeken is. [167 "A gyermekek nem 

képesek a hallott szavak elemzésére kb. 7- 7 1/2 éves korig. 

A halláselemzési feladatok nagy terhet jelentenek az emlé-

kezet számára. Az eredmények arra utalnak, hogy a szó  -  be-

tü  -  hang  -  mondat fogalmát csakis az olvasástanulás folya-

matában értik meg." Elkonyin [177 (1976) a Szovjetunióban év-

tizedek óta alkalmazott hangoztató -elemző-összetevő módszer 

megujitásaként,  -  a hangzók szerinti analizis megkönnyitésé-

re  -  (Montessori rendszere alapján) kezd kisérletet. Megál- 

lapitja, hogy a folyamatban lévő dolgok nem elemezhetők, ezért 

materializálni kell, azaz a szót, grafikaijelzések segitsé-

gével ábrázolni. Kisérletében a szót ábrázoló kép alatt a he-

tüket helyettesitő négyzetekkel manipuláltat. A kérdés érde-

kességét csak fokozza, hogy némely kutató önmagával is ellen-

tétbe kerül. Metereva [187 (1971) első megállapitása: "Az ol-

vasástanitás kezdeti szakaszában az olvasás müveletét megva-

lósitó valamennyi analizátor optimális mozgósitására  kell tö-

rekednünk." Későbbi fejtegetése során azonban a jártasságok 

gyorsabb elsajátitására előzetes hangokkal való műveletvég-

zést javasol. Gorbusina [19] (1968) ugyancsak önmagára cáfol, 

amikor az előkészitő időszakban zajló hallásfejlesztő munkát 

12 pontban állapitja meg, majd megjegyzi: "Az analizis - szin-

tézis hosszabb gyakorlása kifárasztja a gyermeket, különösen 

a hatéveseket." 

A hangoztató-elemző-összetevő módszer tehát éppen az önmaga 

teremtette lehetőségeket nem tudta kellőképpen kamatoztatni. 

A betükép és hangjel azonosítása, az azonositás nyomán létre-

jövő gyors felidézés a francia Deva [207 (1978) szerint is 

az olvasás (betükapcsolás) alapja. "A szintézis képessége a 
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fixációs mezők szélesitésével függ össze. Amikor a betűk szá-

mánál több fixációra van szükség, az azért van, mert elfelej-

ti a betűket. A vizuális érzékelés olyan szinvonala szüksé-

ges, hogy a tanuló ne csak egy-egy betüt legyen képes az in-

germezőből egyszerre felfogni." 

A betükép és hangjel azonossága tetszőleges, mivel köztük 

semmiféle logikai összefüggés nem fedezhető fel, a gyermek 

számára. Az asszociációt külső behatással kell megteremte-

nünk. Ezt célozták a fonomimikában a mimikai jelek, s nyil-

ván a hangoztató -elemző-összetevő módszer kiinduló szavas 

képei is. A kép -betű -hangjel és a beszédmotoros tevékenység 

sokszori együtthatása azonban a hangoztató -elemző-összetevő 

módszerben elmaradt. Ezt az alapvető hiányosságot igyekez-

tek pótolni azok a hivóképre alapozott kisérletek, amelyek 

gyors és nem várt eredményekhez vezettek [21] [227 [237. 

2.2.2 Globális módszer 

A módszer a század elejéről Ovid Decroly brüsszeli orvos és 

pszichológustól származik. Hazánkban a felszabadulás utáni 

években is inditottak kisérletet e módszerrel E24]. Eszköz-

szükségletének nehézkessége és ki nem elégitő eredményei mi-

att a módszer nem bizonyult életképesnek. 1974-től kezdve 

Kuti Gusztávné és Ligeti Róbert a korábbi hiányosságok fel-

számolásának tervével ujra kidolgozták a globális programra 

épülő olvasástanitás hazai módszerét  [137  im. A szóképtanitási, 

betütanitási és gyakorlási időszakot felölelő kétkötetes mun-

katankönyvük "Maci olvas" és "Maci mesél" cimmel került kia-

dásra. Programjukban a szóképtanitás ideje hat hét. Ezalatt 

70  -  100 szóképet tanitanak meg, és a megtanult szavakat 

mondatokká is fűzik. A szóképek tanitása a gyermek érdeklő- 
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déséhez közel álló tematikákból vett képek azonositásával és 

szóképekkel való manipuláltatással történik. Az analitikus 

munka a szóképek betüszámának megfelelő korongok kirakásával 

kezdődik.  A  szóképfelismerés szintetikus gyakorlásával egyi-

dőben az igekötők és  toldalékok  felismerését is szorgalmaz-

zák. Ezzel hidalják át a végződések miatt megváltozott sza-

vak felismerésének nehézségeit. 

A 6 hetes szóképtanulási időszak latens olvasását a 7. héten 

a tényleges olvasás megkezdése követi. E 8 hétig tartó betű-

tanulási szakaszban a betüket az előző időszakban megtanult 

szóképekből emelik ki. Az ismert szóképek betüit ismét koron-

gokkal helyettesitik, majd az ujonnan tanult (kiemelt) betük 

korongjait betükre váltják át. A betüket betücsoportokba von-

va tanitják meg. Hosszu ideig csak némán olvasnak, a hangos 

olvasás a program egész folyamán háttérbe szorul. A nagymeny-

nyiségü szókép megtanulása érdekében az irásórákat átcsopor-

tositják. Kezdetben keveset és csak betüelemeket iratnak. A 

betük irását erősen késleltetve, csak a nagybetük olvasásá-

val egyidőben, decemberben kezdik el. Az olvasás módja mind-

végig szóolvasás. A szóolvasás képzetét keltik a gyermekek 

akkor is, amikor az önmagukban egyenként kiböngészett és ösz-

szeolvasott betüsor értelmezésének eredményét, mint kimon-

dott szót közvetitik környezetük felé. Az elválasztás előké-

szitését (az első félévben) szövegek, dalok ritmizálásával 

végzik. Az irásbeli elválasztást (a szabályok tudatositása 

nélkül) a második félévben gyakoroltatják. Irásmódként a 

dőlt irást vezették be. Ehhez a "Maci ir" c. munkafüzetet 

használják segédeszközként. A tanulók olvasásban elért ered-

ményeit - egy-egy olvasási szakasz lezárásánál  -  mérőlapokkal 

ellenőrzik. 
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A módszer legnagyobb érdeme, hogy az iskolás koru kisgyer-

mek érzelem- és gondolatvilágának, pszichikus tulajdonsá-

gainak igen jól megfelel. Könyvének gyakorlatrendszere 

játékos indittatásu, figyelmet lekötő változatos, erősen 

manipulativ. Programjukban különösen figyelemre méltó a 

6 éves gyermek érdeklődési körének megfelelő tankönyvi 

cimválasztás és a cim mögött sorakozó szöveganyag meleg -

hangu, gyermekközpontu témakörei. Az egyszerüségében is 

kedves, szép stilusu olvasmányocskák a szövegalkotás sokféle 

megkötöttsége ellenére is mesterien megalkotott kerek 

egészek, összefüggőek. A módszer előnye, hogy nem szótagol-

tat, s a kisgyermek olvasás igényét a tanitás kezdeti sza-

kaszában "kvázi olvasással" igyekszik kielégiteni. Összes-

ségében: a könyv tartalma, illusztrációi és a módszer alap-

elvei együttesen biztositják az óvodából érkező gyermek 

olvasásmotivációját. 

Korántsem ilyen egyértelmüen pozitiv a gyermek teljesitmé-

nyével szembeni igényesség szintje, ami ugyancsak a motiváció 

kapcsán kerül előtérbe. Ez az álhumánumba torkolló pedagógi-

ai elv kimondatlanul is tagadja a ténylegesen elért teljesit-

mény nyomán született motivációt. Az álhumánum cimszó alá kell 

sorolnunk a szerzők utmutatójában közölt kitételeit is. A 

szóképtanitás időszakában pl. "Sohasem kérdezzük meg, hogy 

(a betü) milyen hangot jelöl. Ha eltalálja a tanuló, elismerjük 
a teljesitményét, a többiek azonban ne érezzék, hogy ezt már 

tudniuk kellene". Másutt: "A tévesztések kisérőjelenségei az 

olvasásnak és  csak a hibák tömeges előfordulása esetén keZZ olvasás-
zavarra gyanakodnunk." Sorohatnánk azonban tovább is:  a késlel-

tetett irástanitást, a hangos olvasással járó problémák 

elnapolása következtében később fellépő gátlásosság kiala-

kulását vagy a betükapcsolás kiküszöbölésének igéretébe 
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burkolt szóképtanulást, ami a hibák mielőbbi felismerését, 

korrigálását másfél hónappal késlelteti. A betükapcsolás ne-

hézségének kiiktatása jegyében született módszer esetében 

méginkább érthetetlen ez a mondat: "A hibázásokat nem szabad 

tul tragikusnak venni, a betükapcsolás 2-3 hét alatt beugrik 

a tanulóknak." Az anaZizis - szintézis párhuzamosságát nélkü-

löző, a hangos olvasást háttérbe szoritó, a helyesirást, he-

lyesejtést kellően meg nem alapozó módszer a hangoztató-elem-

ző-összetevővel szemben hátrányosnak itélhető meg. Az integ-

rált nyelvfejlesztés követelményének pedig éppen az irás-ol-

vasás teljes szétválasztása és aránytalan olvasáscentrikus 

rendszere miatt marad adósa. Hossszasan sulykolt szóolvasási 

stratégiája (amiben minden szó egyformán hangsulyos) - a szó-

tagoló olvasáshoz hasonlóan - eltorzitja a természetes beszéd 

hangsulyát. 

Összegezve: a globális program egy olvasástanitási módszerrel 

szemben támasztott gazdaságosság követelményeinek korántsem. 

felel meg. 

(Megjegyzendő, hogy a korábban globális programra épülő ol-

vasástanitási módszert az afonetikus angol nyelvben, már 

1960-ban E257 - gazdasátalansága miatt - lingvisztikai elem-

zésen alapuló módszerrel váltották fel.) 
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3. A KUTATÓ MUNKA ISMERTETÉSE 

3.1  FELTÁRÓ M6DSZEREK 

Az olvasástanitás módszerének megujitását az empirikus peda-

gógiában felvetődő problémák tették szükségessé. 

Ezek szószólói: 

- a hangoztató-elemző módszerrel tanitó nevelők, 

- a gyermekek szülei, 

- a gyermek-ideggondozók pszichológusai 

A tanitók - s köztük jómagam - azt tapasztaltuk, hogy: 

- a heti 10 olvasás-irás óra kevésnek bizonyult az olvasás-

-irás technika elsajátitására. Ezért nagyszámu önkéntes 

korrepetálást végeztünk, később intézményesitve ezeket, 

a kötelező óraszámba hivatalosan is beszámitották 

- a tanórák és korrepetálások együttesen sem bizonyultak e-

lég hatékonynak a cél elérésére. Ezért később megszigorí-

tották a buktatásokat, megszüntették az osztályozást, leg-

utoljára pedig bevezették a nyári pótfoglalkozásokat il-

letve bukásra állók kötelező korrepetálását 

- a gyermekeket a hosszu előkészitő fónikus munka ellenére 

sem tudtuk a betüösszevonás müveletére megtanitani. 

A hiányosságokból számos más nehézség is származott, ame-

lyek eredője akkor, számunkra még ismeretlen volt. A problé-

ma az iskola falain tul tovább gyürüzött. Délután a szakava-

tatlan szülők - megfejelve az iskolai oktatást - otthon pró-

báltak jobb teljesitményt kisajtolni a tulterhelés ellen 

"államilag védett" kisiskolásokból. A többszörös megterhe- 
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lésből és az eredménytelenségből származó negativ emóciók a 

gyengébb idegzetüeknél személyiségzavarokat okortak El].  Ezek 

személyiséglapján kórismeként a dyslexia szerepelt. Majd az 

ideggondozókban bevezették a "legaszténiás csoportok" olva-

sás korrepetálását. 

Felvetődött bennem a kérdés, hogy milyen megoldás található 

a tanitási órák és korrepetálások hatékonyságának növelésé-

re? Kauzális megfigyeléseim Cl] fő szempontja volt: mi okoz-

hatja munkánkban a betü irásjel képzetének lassu és bizony-

talan kialakulását? A betütanitás időszakában végzett hospi-

tálásaimon és saját olvasásóráimon készitett feljegyzéseim 

azt bizonyitották, hogy a tanév eleji betüismeret kezdetben 

felfelé ivelő vonala a tanitandó betük számának növekedésé-

vel (november - decemberig) egyre mélyebbre esett. Az első 

5 - 6 betü tanitásánál a tévesztők 10 - 20 %-a, 12 - 13 betü 

tanitásánál már 20 - 30 %-ra ugrott. Az 1-t betük összeolva-

sása pedig - az előkészitő időszak sikeres hangkapcsolásai 

ellenére - megoldhatatlannak tünő nehézségek elé állitottak. 

Ettől kezdve minden figyelmem arra irányult, hogy a számtalan-

szor felmutatott és megnevezett betüjel mellé milyen ismer-

tetőjelet társithatnék a sikeres asszociáció érdekében. Kez-

detben szakmai tudásom hiányosságaira gyanakodtam. A kollé-

gákkal történt konzultációk azonban (ahol az idősebbek a fo-

nomimika jelrendszeréhez történő visszatérést javasolták) 

tudatositották bennem: az értelmetlen mimelés helyett a fej-

lettebb, hangoztató - elemező módszert kell tökéletesitenünk. 

Hipotézisem felállitásához egy kisgyermek véletlen megfigye-

lése vezetett. K.Andrea október elején több hetet hiányzott 

az első osztályból. Visszatérése utáni korrepetálásomon si-

kerrel bizonyitotta, hogy - minden felnőtt beavatkozás nélkül - 
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jobban és gyorsabban megtanult olvasni, mint általam rendsze-

resen tanított társai. Rácsodálkozásom után elmagyarázta, 

hogy számára minden támpontot az ábc-s könyvének boritóján 

található képes betük jelentették. A szavakat magában kimond-

va az első hangot megállapította, és az ott látható betüvel 

azonositotta. A betük ismeretének birtokában szavakká szinte-

tizálta azokat. 

Az eset tanulmányozása további céltudatos megfigyelésre ösz-

tönzött. Ettől kezdve tudatosan kerestem azokat a módszerta-

ni elemeket, amelyek az olvasástanulás kezdeti szakaszában 

az elmaradókat hatékonyan segitik a felzárkózásban. 

Genetikus megfigyeléseimet Li] először óvodásokkal, majd ol-

vasásgyenge tanulókkal, egyéni foglalkozások keretében végez-

tem. Hipotézisem volt: 

- A betü irásjelképzetének (jel+jelentés összekapcsolása) 

kialakulása, a gyermek aktív szókincsében már beépült sza-

vak ábráival társitva megkönnyithető, meggyorsitható. 

- A megterhelés nélküli sikeres olvasástanitás - az eddigi 

felfogással ellentétben - nem a lassított, hanem éppen a 

tömörített betütanitásban rejlik. Nemcsak azért, mert az 

egymás mellett megjelenő formák és akuszémák igy jobban 

összehasonlithatók, hanem azért is, mert a gyorsitott üte-

mű betütanitásból származó időmegtakarítás több lehetősé-

get nyujt a tanultak begyakorlására. Feltételezésemet a 

"megerősítés" törvényére alapitottam, C23 mely szerint "a 

feltétlen reflex időbeni érintkezése (találkozása) a fel-

tételes reflexszel növeli az utóbbiak erősségét. A megerő-

sitett társitások száma (megszerzés), a meg nem erősi-

tett társitások száma (kioltás). Ehhez járul a belső kész-

tetés erőssége. Mindkét tényező erős hatást gyakorol a 

teljesitményre". 
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A hipotézis első két tételének tanulmányozására homogén egy-

ségekre osztott óvodás csoportokkal három hetes megfigyelést 

kezdtem. Azonos képességü óvonők vezetésével intenziv és las-

san haladó csoportokat alakitottunk. A képekkel társitott ma-

gánhangzók (aáóőeéiuüu) betüit (hangoztatással egybekötve) az 

intenziv csoportokban ötösével, a lassan haladókban egyesével 

ismertettük meg. Az intenziv csoportokban a begyakorlásra 

több, mint két hét maradt, a lassabban haladóknál egy hét. Az 

eredmény a harmadik hét végén mindenütt az intenziven haladók 

javára dőlt el. A 10 magánhangzó felismerésének átlag ideje 

az intenziv csoportban: 2 mp/n 

a lassan haladóknál: 	4 mn/n 

(eseménynapló 1960). 

N.Jóska első osztályos (legaszténiásnak minősitett) tanuló 

májusban sem tudott még olvasni. Vizsgálataim során kiderült, 

hogy a jól ismert betüket összevonta. Elvileg tehát tudott ösz-

szeolvasni. Az ábc 13 betüjével azonban - amelyeket csak 

hosszabb gondolkodás után vagy egyáltalán nem ismert fel - 

egyetlen szót sem tudott elolvasni. 

Jóska minden tárgyból jeles volt, csak olvasásból állt bukás-

ra. A 13 képes betüt lakásuk butorain, falán helyeztem el és 

naponta többször megneveztettük vele ezeket. Az egymást kö-

vető betük gyors (szinte azonos időben történő) felismerésé-

hez 3 hét alatt jutottunk el. Közben betüszintéziseket vé-

geztünk a képpel megtámogatott betükkel. A 3. héten azonos 

szerkezetü szósorok hangos olvasásába kezdtünk. A 4. hét vé-

gére az automatizálódott technika birtokában Jóska a rövid 

szavakat könnyedén olvasta el. (eseménynapló 1960). 
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Sz. Öcsi jó eszü, minden tantárgyból jelesre állt. Tanitónő-

je egyik sikertelen olvasási kísérlete nyomán még a betüta-

nitás idején megrótta. Másnap öcsi az iskolából megszökött. 

Azután senkinek sem volt hajlandó olvasni. XI. 25-én kezd-

tem foglalkozni vele. Kiderült, hogy valamennyi tanult be-

tüt felismeri, ezeket helyenként kapcsolni is tudta. Mivel 

azonban betüfelismerése még nem állt készségfokon, bizonyta-

lansága erős gátlásokat okozott. 2-3 betü láttán már (kap-

csolástechnikájának birtokában is) megtorpant. Ez ismét ko-

rábbi feltevéseimet bizonyitotta, mely szerint a betüfelis-

merés bizonytalansága, feltétlen korrelál a vele szinte egy-

időben való összeolvasással. Öcsi - gyors felfogó képessége 

következtében - az ábécé hátralevő 10 betüjét 4 nap alatt 

tanulta meg. Ezzel az előretolt tudásával, akkora biztonság-

érzetre és sikerélményre tett szert, hogy anyja tanusága 

szerint, még az esti alvásra is olvasókönyvével tért. 

3.2 KISÉRELET 

3.2.1 A kisérzet I. fázisa 

A megfigyelések során nyert tapasztalatok birtokában több-

fázisu kisérlet kezdődött. A kisérlet 1. fázisa az 1958-64 

közötti időben volt. Kezdetben egy, később 10 városi isko-

la első osztályában. E csoportok összetétele - és tanulási 

körülményei - az ország városi populációjának feleltek meg. 

Az osztályokat Bp. VIII. kerületi iskoláiból választottuk. 

•Tanitóik a kísérletre önként vállalkozó, átlagos felkészült-

ségü pedagógusok voltak. 
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A kisérlet célkitüzése az olvasás tantrágyban a bukások meg-

szüntetése, a dyslexiára hajlamos tanulók felzárkóztatása 

volt. 

A kisérlet e szakaszának hipotézise:  

- A tantervileg kötelezően végzendő 3 hetes előkészitő idő-

szak hangelemező munkájában a hangok betükkel történő tár-

sitása hatékony segitséget nyujthat a későbbi betütanitás-

ban. 

- Az előkészitő időszakban - és a későbbi betütanulás idején -  

a betü - hang azonositását, az emléknyomok mélyebb rögződé-

sét egy-egy betühöz kapcsolt képpel, pozitivan befolyásol-

hatjuk. 

A kisérlet lefolytatása 

A tanév 3 hetes előkészitő időszakában - a mondat, szó, hang 

fogalmának ismertetése után - a hivatalos utmutató az abc hangjai kb. 

1/3-részének megismertetését irta elő. A betük megmutatása, 

a betü - hang egyeztetése metodikailag tilos volt. A külön 

engedéllyel müködő kisérleti osztályokban: 

- az ábc valamennyi hangját (hatosával) sorra vettük, 

- a hangképzés módját valamennyi hangnál bemutattuk, megfi-

gyeltettük, utánoztattuk, 

- minden hangoztatást következetesen képes betükkel társi-

tottuk, 

- valamennyi hanggal szavakat kerestettünk, 

- valamennyi kiindulószót mondatba foglaltattunk, 

- hang (betű) kapcsolással (a képes betük következetes hasz-

nálatával) két - hárombetüs szavakat alkottatunk. 
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A tulajdonképpeni betütanitást a tanév 4. hetében kezdtük 

meg. Ennek során - a tantervi előirás szerint - szabályosan 

haladtunk tovább betüről-betüre. Az előkészitő időszakban 

használatba vett képes betüket pedig az egész betütanitás i-

dejére a tanulók elé helyeztük. 

A kisérlet eredménye  

A saját és a többi kisérleti osztályok eredményei feltevése-

met igazolták. A tanulók - minden korrepetálás nélkül - köny- 

nyen, jó eredménnyel és kezdeti sikerélményben gazdagodva Cl] im. 

tanultak meg olvasni. Egy október 28-i feljegyzésem tanusága 

szerint, a 28-án sorrakerülő 13. betü tanitásánál (egy gyógy-

pedagógiai alany kivételével) valamennyi gyermekem összeolva-

sott az osztályban. A tanulók 2/3 része pedig ábc-s könyvének 

valamennyi olvasmányát előre olvasta. 

A saját kisérletemben résztvevő nevelők véleményét a követ-

kezőkben összegezhetem: 

- A kisérletben résztvevő osztályok valamennyi tanulója köny-

nyen és gyorsan tanult meg olvasni. 

- A gyógypedagógiai alanyokat - olvasástudásukra hivatkozás-

sal - nem vették fel a gyógypedagógiai osztályokba. 

- A betüösszevonással járó nehézségek megszüntek. 

- A korrepetálások száma csökkent (jómagam évekig nem korre-

petáltam). 

- Ennek nyomán a gyermekek megszerették az olvasást. 

(Eseménynapló 1964.) 
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Az oktatásügyi szervek az O.P.I. részéről lezárt jelentés a-

lapján, 1965-ben negativan értékelték a kisérleti osztályok 

müködési engedélyét bevonták, és a kisérletet megszüntették. 

További kisérletre az M.M. engedélyével csak az 1972-es ok-

tatási párthatározat után, 1973-ban kerülhetett sor. 

3.2.2 A kisérzet II. fázisa 

A kisérlet II. fázisában (1973 - 1977) 3 fővárosi, 4 városi 

és 6 községi iskola kapcsolódott be a kisérleti munkába. 

A kísérlet célkitüzése  

A fejlett olvasástechnika és olvasásmotiváció által az olva-

sási kultura széles rétegü fellenditése. 

A kisérlet II. fázisának hipotézisei  

- Hatékonyabb anyanyelvi nevelés csak az alfabetikus infor-

mációszerzéshez szükséges alapkészségek eggattes fejlesz-

tésével lehetséges. 

- Az olvasástanitás nyelvi integrációba épitve a teljes sze-

mélyiség fejlesztését szolgálja. 

- Az olvasástechnika gyors, készségszintü elsajátítása segi-

ti a szövegmegértést és megakadályozza a dyslexiás jelensé-

gek kialakulását. 

- Az olvasástechnika kialakitásával párhuzamosan fejlesztett 

intellektuális képességek együttes hatása segiti a szöveg-

megértést. 
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A kísérlet lefolytatása 

- Az I. fázisban még csak az előkészitő időszakra korlátozott 

függő változókat (eszközrendszer) az olvasástanitás egész 

folyamatán tul, valamennyi anyanyelvi tárgy tanitására ki-

terjesztettük. 

- Az olvasás - irást, mint a kommunikációs tevékenységek a-

lapját, a beszédfejlesztéssel egybeolvasztva integrált rend-

szerbe épitettük. 

- Az anyanyelv-oktatás mikro és makro strukturáját egyaránt 

megváltoztattuk. 

- Ezzel a logikai rendszerében és strukturájában teljesen uj, 

önálló olvasástanitási módszert hoztunk létre. 

- Valamennyi kisérleti osztályunk egységesen kidolgozott óra-

vázlatok segitségével - kezdetben hagyományos ábc-s könyvvel, 

és kiegészitő anyaggal - dolgozott. 1978-tól kezdve integ-

rált rendszerü kisérleti ábc-s könyvet bocsátottunk a kisér-

letezők rendelkezésére. 

A kísérlet eredménye  

Az 1973 és 77 közötti II. kisérleti fázisban müködő kísérleti 

osztályaink, az egész nyelvfejlesztés területén kimagasló e-

redményeket értek el. Számadatokban kimutatható olvasástelje-

sitményeik mellett fejlett, eszközjellegü irástechnikával 

rendelkeztek. Helyesírási hibaszázalékuk - mérésekkel kimu-

tathatóan - alatta maradt a hagyományos osztályokénak. Ábrá-

zoló, kifejezőkészségük minőségi változást mutatott. Kezde-

ményezőkészségük, beszédkulturájuk, szerepvállalásuk növeke-

dése, egész személyiségük minőségi változására utalt. Olva-

sáskulturájuk szokatlan fejlettségére a helyi könyvtárak is 

felfigyeltek. Minderre környezetük csupán szubjektiv jellegü 

vélekedéséből következtethettünk. Konkrét mérési eredmények- 
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ben csak az alapot képező olvasástanulás eredményeit rögzit- 

hettük, de e mérési eredmények homogén jellegével a célkitű- 

zésben megjelölt folyamat megindulását máris bizonyithattuk. 
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4. INTENZIV-KOMBINÁLT OLVASÁSTANITÁSI MÓDSZER 

4.1 AZ INTENZIV-KOMBINÁLT OLVASÁSTTANITÁS HELYE AZ 

INTEGRÁLT ANYANYELVOKTATÁS RENDSZERÉBEN 

A feltáró és feldolgozó munkám során nyert eredményekből ar-

ra következtettem, hogy a függő változók megfelelő kombinativ 

alkalmazásával az eddig olvasástanitásra fordított idő tekin-

télyesen lecsökkenthető. Igazolni látszott Miklós Pál C13 

(1971) feltevése miszerint "az iskolák tevékenységi körében 

sok kihasználatlan lehetőség rejlik. Az alapvető baj - ugy 

tünik - abban van, hogy az anyanyelv-oktatás nem alkot szer-

ves egészet." 

Az idézetben emlitett "lehetőségek"-et, - kisérleti eredmé-

nyeink nyomán - az olvasás-irástechnika gyors eszközzéválá-

sában kerestük. Feltételeztük, hogy e két alapvető technika 

birtokában, a tantárgyi koncentráció helyett az anyanyelvi 

tárgyak integrációjában a nyelv egészét eredményesebben mii-

velhetjiik. A koncentráció és integráció lényegi különbsége 

BellyeiLászló szerint: C23 "A koncentrálás elve a tárgyak 

önállóságából indul ki, s kivülről, mesterségesen teremt kö-

zöttük kapcsolatot. Az anyanyelvi nevelés folyamatában ugy 

kell szervezni az egyes tantárgyak munkáit, hogy elkerüljük 

az egyoldalu koncentrációt". "Más tárgyak és másféle nevelé-

si hatások mellett igy válik intenzivvé az anyanyelvi neve-

lés". 

Az idézett szerző - véleményem. szerint - adós maradt az 

anyanyelvi integráció megfogalmazásával. Nem értek egyet 

azzal a megállapitással, amely szerint: "Az anyanyelvi ne-

velés folyamatában ugy kell szervezni az egyes tantárgyak 
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munkáit, hogy elkerüljük az egyoldalu koncentrációt". E kife-

jezés azt sugallja, mintha az egyenletes koncentráció már az 

integrációt jelentené. A gondolatcsere(anya)nyelvi eszközei 

(a beszéd, irás, olvasás helyénvaló használata) együttesen al-

kotják a nyelv egészét és azok szerves, oszthatatlan egységét 

képezik. Ez az anyanyelv integritása. A nyelvi integritás je-

gyében megfogalmazott oktatási stratégiát nevezzük az anya-

nyelv integrált rendszerü oktatásának. 

Az emberi gondolat és kommunikáció integrált jellegü. Ezért 

iskolai oktatásunkat is azzá kell tennünk. E cél elérése ér-

dekében az alsó tagozat egészére kiterjesztett órarendszer 

helyett integrált anyanyelvi foglalkozásokat szerveztünk. 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer az általános 

iskola 1-4 osztályára kiterjedő integrált anyanyelvoktatási 

rendszernek bevezető, - de önmagában is önálló - modulja. 

Ezt a kapcsolatot szemlélteti az 1. ábra. 

Intenziv-

kombinált 

alrendszere 

Integrált anyanyelvi 

nevelés /oktatás/ 

rendszere 

1. ábra 

Kutatómunkám során az a nézet alakult ki, hogy az általános 

iskola alsó tagozatának anyanyelvi nevelése akkor hatásos, 

ha az egységes célt - az anyanyelvi nevelés alapkészségeinek 

elsajátitását és önálló alkalmazását - egységes eszközrend-

szer szolgálja ki. 
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Ez az - általános iskola alsó tagozatu anyanyelvi nevelését  

átfogó - eszközrendszer, az Integrált anyanyelvoktatás: rend-

szere. Lényege a következő:  

Az (anya)nyelvi kommunikáció - verbális, legális és szkrip-

tális - eszközei a társadalmi kommunikáció (ezen belül az  

informácószerzés) alapja. Ezért minden uj ismeret e három  

eszköz ciklikus és aciklikus, permanens ismétlésének ut-

ján válik tudássá. A tanulás folyamata egy spirálissal szem-

léltethető. Mindezt az alábbi 2. ábra mutatja.  

az integrált anyanyelvoktatás primer strukturája 

szerzés utja  

Az ismeretszerzés utja tehát egy állandó nyelvi szintézi-

sen keresztel jut el a készségszinti' tudásig. Ennek során  

lehetőséget nyujt:  



ismeretszerzés utja 

szekunder struktura 

3. ábra 
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- a verbális kommunikáció - szóbeli közlésmód 

- a szkriptális kommunikáció - az információ kódolásának 

- a legális kommunikáció - az információ dekódolásának 

nyelvi fukcióba ágyazott egyidejü fejlesztésére. Ez az Integ-

rált rendszerű anyanyelv oktatás primer (alap) strukturája. 

Az igy megszerzett ismeretek - koncepciók szerint -akkor in-

teriorizálódnak, ha a nyelvi strukturában szerzett ismerete-

ket a művészeti - és az ismeretekhez kapcsolódó tudományág(ak) 

szintézisén keresztül rögzitjak. 

Ez az Integrált rendszerü anyanyelv oktatás szekunder (kiszé-

lesitett) strukturája. Egymáshoz való kapcsolódását a 3. ábra 

szemlélteti. 

Az ismeretek primér és szekundér strukturájának kapcsolata 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer az integrált 

rendszerü anyanyelvoktatás gulájának csucsrészét képezi. E-

gyedi sajátossága és elsődleges feladata az anyanyelvi esz-

köztudás elemi szintü megszerzése. (Eszköztudásnak nevezzük 
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azt a tudást, amelynek elsajátitása ujabb információk adás-

-vételét teszi lehetővé). 

Másodlagos feladata a tantervben megadott témakörön keresz-

tül tartalomtudás elsajátitása. 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer eszközrend-

szere némileg módosult az integráltrendszerü anyanyelvokta-

tásától mivel az általános iskola 1. osztályában az anya-

nyelvi eszköztudás megteremtése az elsődleges cél. 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszert az alábbi 

ábra szerint tárgyaljuk. 

Az anyanyelv integrált nevelési (oktatási) 

rendszere 

Intenziv kombinált olvasás-

tanitási módszer, mint al-

rendszer 

- a módszerre 
irt munka-
könyv  

- segédeszkö-
zök 

4. ábra 
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4.2 AZ INTENZIV-KOMBINÁLT OLVASÁSTANITÁS CÉLRENDSZERE 

Az intenzív-kombinált olvasástanitási módszer célrendszerét 

szocialista társadalmunk belső fejlődési törvényei, az ezt 

kifejező párthatározatok és miniszteri utasitások (levelek) 

valamint a korszerü pedagógiai és pszichológiai kutatások e-

redményei határozták meg. 

Ezeknek az alapvető tényezőknek együttes hatására oktatás-

ügyünk felelős vezetői a nevelőiskola-tipus megvalósitását 

tüzték ki távlati célul, ahol az oktatás és nevelés szerves 

egysége jön létre. 

A nevelőiskola alapvető célkitüzése, hogy olyan C3] nemze-

déket neveljen, amely képes: 

- az önmüvelésre, 

- az önmegvalósitásra, 

-  a társadalmasodásra. 

A tantárgyak rendszerében az első helyen a magyar nyelv és 

irodalom áll, mint az alfabetikus információszerzés, (input), 

valamint a gondolati közlés (output) verbális alfabetikus 

formájának elsődleges kialakitója és fejlesztője. 

Az általános iskola alsó tagoztában e fontos feladatot az 

anyanyelvi nevelés inditja utjára. Ennek első lépése az al-

fabetikus jelrendszer megismerése, elsajátitása a nevelőis-

kola alapvető célkitüzéseinek rendezőelvei szerint. 
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Az intenziv-kombinált olvasástanitás célrendszere feladatul 

tüzte ki: 

A./ az önmüvelés képességének fejlesztését 

- olyan eszközrendszer kialakitásával, amelynek segitsé-

gével minden egyes tanuló adottságainak megfelelő opti-

mális idő alatt retorziómentesen sajátithatja el az al-

fabetikus jelrendszer elemi szintű olvasását és irását. 

- a tanuló olyan szintü felkészitésével, hogy az első 

iskolai év második felében képes legyen az olvasást 

és irást funkciójában, elemi szinten használni. 

- olyan emocionális élmények nyujtásával, amelyek hozzá-

segitik a tanulót a szerzett képességek hasznositásá-

hóz. 

B./ az önmegvalósitás képességének fejlesztését 

- olyan eszközrendszer kialakitásával, amelynek segitsé-

gével a tanuló -.már az első osztályban - képes isme-

reteinek élményszerit (alkotó) alkalmazására. 

C./ a társadalmasodási képességek kifejlesztését 

- az iskolába kerülő nyelvhasználati szempontból - hete-

rogén gyermekanyag mielőbbi homogenizálásával, az egyen-

lő esélyek biztositásával, valamint a lemaradók haté-

kony kompenzálásával. 

- a tanulók felkészitésével a beszéd utján történő kap-

csolatteremtésre és kapcsolat fenntartásra, 

- már az első osztályban meg kell y 	olva- 

sás tudatos fejlesztését, mivel a helyes hangsulyos be-

széd alfabetikus megfelelője a hangos olvasás. 
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a néma olvasás információszerző jellege, 

- már az első osztályban meg kell kezdezni - az anyanyel-

vi integráció jegyében - a gondolati közlés szó- és i-

rásbeli változatainak egymáshoz közelitését. 

4.3 AZ INTENZIV-KOMBINÁLT OLVASÁSTANITÁS ESZKÖZRENDSZERE 

4.3.1 A módszer ismertetése 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer: 

alapja - a magyar nyelv sajátosságaihoz jól igazodó - anali-

tikus-szintetikus-hangoztató-elemző-összetevő módszer. Ennek 

olyan változata, amely az alapmódszer logikáját megtartva, 

csupán eszközrendszerébe (és nem logikai rendszerébe) épitett 

be szóképes elemeket. Ezért "kombinált". Tekintsük át az alap-

módszerből és a szóképes módszerből beépitett, illetve elve-

tett elemek sorát. 

Az intenziv-kombinált módszer - a hangoztató-elemző-összete-

vőhöz hasonlóan - a dekódolástól halad a megértés felé. A meg-

értéshez szükséges jelszintézishez (szóalkotáshoz) azonban a 

teljes jelrendszer gyors birtokbavételét teszi lehetővé. 

Felhasználja ehhez - némi tartalmi változtatással - a képpel 

társitott kiindulószavakat. Ezeknek azonban - az irásjelkép-

zet kialakitásában kulcsfontosságu szerepet szán. (Irásjel-

képzeten a képmás és jelentés egységét értjük). C47 

Módszeremben az ismeretlen vizuális ingerhez (betü látása) 

a beszélt nyelvbe már beépült hallási szóképzetet (kiinduló 

szó) társitjuk. Az aktiv szókincsből igy kiemelt auditiv 
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egység fonetikailag legfontosabb elemét (első hangját) levá-

lasztjuk és az adott optikai jellel (betü) asszociáljuk. Ily-

módon az ismert fogalom (kiindulószó) képe a tudatból mintegy 

"előhivja"  -  s egyben össze is kapcsolja  -  a három egyidejü 

ingert (látás -hallás-beszédmozgás). "Az egyidőben jelentkező 

ingerek bármelyike a tudatban felmerülve a többit is előhiv-

hatja. A részletképzetek ilyen asszociativ kapcsolata alkot-

ja a tárgy összképzetét." C5J 

A kiindulószavas képek közül megváltoztattuk, illetve (a 

gyermek szókincséből vett) egyértelmü főnevekkel helyettesi-

tettük: 

- az igék (pl. ül) 

- a tulajdonnevek (pl. Ági) 

- a gyermek aktiv szókincsében nem szereplő főnevek (pl. irón, 

cimer) és a 

- rokonértelmü főnevek (pl. apó - bácsi) képeit. 

A módszer - elődjéhez hasonlóan  -  szorgalmazza a hangoztatást, 

a hang és betű  szókörnyezetben történő felismerését (bár a 

szó közben előforduló hangkiválasztást nem erőlteti). 

Az eddiginél is erőteljesebben tudatositja a beszédszervek 

hangalkotó mozgását. Társitja ehhez a hangképzés során ta-

pasztalható beszédszervek működésének megfigyelését és né-

hány alapvető nyelvtani fogalom elsajátitását. (pl. magán-

hangozó, mássalhangzó, egyjegyü, kétjegyü stb.) 
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Fontosnak tartja az analizis - szintézis műveletét. Ezt azon-

ban kizárólag a hang és betű szoros együtthatásában végezte-

ti. 

A szavak elejéről a hangot nem lebontja, hanem leválasztja. 

"Általános tapasztalat szerint a hangkiemelés a hangsulyos 

szótagokból könnyebben megy." E6J A leválasztott hangot szó-

környezetébe ugyancsak visszahelyezi, de nem alkot 	velük 

szótagokat. A szótagolást a kezdeti olvasástanulás szakaszá-

ból teljesen kiiktatja. 

A kezdeti olvasási mód merev megkötései helyett szabadon en-

gedélyezi a böngészést, a sillabizálást vagy szótagolást. Di-

daktikus gyakorlataival, az optikus egységek fokozatos növe-

lésével a látószög tágitását, a fixációs pontok fokozatos 

csökkentését is szolgálja. Éppen ezért - a hangoztató-elem-

ző-összetevő módszerrel ellentétben - a betűismertetés és 

betűszintézis munkáját nem előzi meg semmiféle hangismerte-

tő, hangösszevonó előprogram. 

A betűket nem egyenként, hanem betűcsoportokba süritve tanit-

ja. A biztonságos betüfelismerést az érzékszervek egyidejű 

ingerületi állapotára, kapcsolatuk erősitésére és 	ciklikus 

ismétlő tevékenységekre alapozza.  Az olvasás -irásmechanizmus 

kialakitásának folyamatába tervszerüen épiti be a gon-

dolkodási müveletek variánsait. Ennek eredményeként a nyel-

vi funkciók alapjait a lehető legminimálisabb idő- és ener-

giaráforditással sajátittatja el. Ezért "intenziv". 

A folyamat során a tanuló az analfabétizmustól az informá-

ciószerzés - és közlés - fokáig hosszu és szakaszokra bont-

ható utat jár be. A fejlődési szakaszok ideje az egyes tanu-

lóknál - adottságaiktól és szociális háttértől függően - i- 
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gen eltérő. Oktatáspolitikánk napjainkban kisarkitott kérdé-

se éppen az individum és a közösség oktatásában rejlő ellent-

mondások feloldása. Gondunk a müvelődési esélyegyenlőség meg-

teremtése mind a közösség hátrányos helyzetű tanulói, mind a 

legkiválóbbjai részére C73. A nivellálás természetesen csak-

is az alsóbb rétegek kompenzálásával történhet. A kompenzá-

lással a differenciált foglalkozást divatos együtt emlegetni 

C83 E93 C10] Ell]. A nyilt differenciálás pedig - néhány po-

zitivuma mellett is - sok negativ vonást mutat. E12] Az in-

tenziv-kombinált olvasástanitási eljárás ezért olyan tanulá-

si stratégiára alapoz, amelyben egy normál tanulócsoport ka-

lönböző képességit egyedei az anyanyelvi tanterv követelmé-

nyeit direkt differenciálás nélkül is elérhetik. Kisérlete-

ink során kitünt, hogy a hátrányos helyzetüek kompenzálásá-

nak nagyobb lehetősége nem a felbontott közösség csoportos 

oktatásában, hanem az oktatási anyag átszervezésében rejlik 

(latens differenciálás). E felismerés során az eddig elemei-

re bontott tananyagot(p1. alfabetikus jelrendszer) nagyobb 

egységekbe süritettitk. Az ismeretanyag optimálisan (3 hétre) 

összevont tanitása nyomán példátlan mennyiségü szabadidő bir-

tokába jutottunk. A felszabadult időt az alfabetikus jelrend-

szer szintézissel egybekötött ciklikus ismétlésére forditot-

tuk. Ez a racionális tananyagszervezés alaposabb, mélyebb 

bevésést, tartósabb megőrzést és minden eddiginél sikeresebb 

felidézést eredményezett az olvasástanulás alapjainak lera-

kásánál. A végrehajtott változtatások nyomán a szorosan vett 

betűtanulásra - még a leggyengébbek esetében is - 2-4 hét 

elegendőnek bizonyult (a korábbi 8 hónappal szemben). Ennek 

értelmében az olvasástanulást egy szakaszosan ismétlődő és 

spirálisan bővülő, készségfejlesztő rendszerré aZakitottuk 

ki. 
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Programunkban az alfabetikus jelrendszer első megismerésének 

szakaszára több magasabbszintü szakasz épül. Az egymást köve-

tő fejlődési szakaszokra állandó ismételve előrehaladással 

juttatjuk el a tanulókat. Ezzel a tanitási móddal: 

- naponta ujabb impulzusokat adunk a szükséges asszociativ 

kapcsolatok erősitésére, 

-  segitjük a fonémák és grafémák állandó összehasonlitását, 

megkülönböztetését, 

- korrigáljuk a felbukkanó hibákat (betücserék, ejtéshibák), 

- megakadályozzuk a felejtési görbe kialakulását, a 

-  betütévesztések állandosulását 

Eredményképpen (már a tanév kezdetén) rövid időszakaszon be-

lül tapasztalható a hátrányos helyzetüek felzárkózása. Ezzel 

a preventiv eljárással magyarázható az intenzivitás és homo-

genitás látszólagos ellentomdásának feloldása. E sajátos, 

belső ritmusu haladási ütem mellett az egyre mélyülő ismere-

tek ujabb ismeretekkel egészülnek ki. A manipulativ felada-

tok sokaságával, igy a legjobb képességüek(a már olvasni tu-

dók) érdeklődése is ébren tartható. 

4.3.1.1 Az olvasástanulás szakaszai 

Az olvasástanulás bonyolult, összetett tevékenységek sora. 

Tudatos és automatikus cselekvések részegységeiből tevődik 

össze. Készségszintü müvelése (mint minden eszköztudásé) 

számtalan gyakorlás és ismétlés során alakul ki. Folyamata 

több szakaszból áll. Az egymást közvetlenül meghatározó sza-

kaszok a feltételes idegpályák láncolatának erősségére utal-

nak. Az automatizálódás három foka: a tájékozottság, a jár- 
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tasság és a készség foka. A tájékozottság dominánsai az értel-

mi, logikai müveletek. A jártasság jellemzője az ismeretek[13,14] 

kombinativ - a tudat ellenőrzésével történő - felhasználása. 

A készségé a tudat ellenőrzését már nélkülöző, begyakorlott 

müveletvégzés. Eredménye: "a motorikus idegpályák ellenállá-

sának fokozatos csökkenése, a folyamat gyakori ismétlése kö-

vetkeztében." E53(im.) 

Mivel az olvasási készség értelmi müveletek és az automatiz-

musok komponenseinek eredménye, kifejlesztésének fázisai - az 

intenziv-kombinált módszerben - az automatizmus kialakitásá-

nak három fázisában jelölhető meg: 

Tájékozódási szakasz 

Ismeret-jártassági szakasz 

Készségszintü szakasz 

4.3.1.2 A tájékozódási szakasz 

Fő feladat az alfabetikus jelrendszer tájékozottsági szinten 

történő elsajátitása. 

Időtartama 3 hét 1 1/2 ciklus 

Két részegységet foglal magába: 

A./ - a tanuló megismerése, megfigyelése, 

B./ - a képes betütanitás munkája 

A./ A tanuló megismerése 

A csupán 3 - 4 napos idő alatt ismereteket gyüjtünk tanuló-

ink mentális képességeiről, szociális helyzetéről és a tan-

év eleji szervezési feladatokat végezzük el. 
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Feladataink: a tanulók nyelvhasználatának megfigyelése, a je-

lek, hangok megfigyeltetése, formák, idomok, irányok megfi-

gyeltetése, iró és festő eszközök használatának bevezetése. 

E néhány nap leforgása alatt sem hang, sem betütanitás nem 

folyik még. Igy ez a munka semmiképp sem tekinthető az olva-

sás előporgramjának. 

B./ A képes betütanitás munkája 

Időtartama:  2 hét (1 ciklus) 

Főbb feladatai: az olvasás-irás müveletének előkészitése be-

tüismerettel, tiszta hangoztatással és hang -betüszintézissel, 

a vonalelemek gyakorlásával. 

A képes betütanitás munkája az intenziv -kombinált módszer o-

lyan alapeleme, amely az egész eljárásrendszer alapja. 

A mindenfajta előprogram nélkül kezdődő betü-hang tanitás 

időtartama két hét. Az ábc betüit kiindulószavas képek se-

gitségével ismertetjük meg. A mesékből elvont képek (kiindu-

lószavak) kezdőbetüinek leválasztásával kétnaponként 6  -  6 

betüt mutatunk be egyszerre. A szavakból leválasztott, majd 

visszahelyezett betük fonémákkal való azonositása, tiszta 

hangoztatása, a kép, a hang és a betü szoros együtthatásában 

történik. Egy-egy betücsoport betüinek megkülönböztetését, 

rögzitését a kétnaponként beiktatott gyakorló foglalkozások-

kal és a napi ismétlésekkel biztositjuk. A korábban megis-

mert betüket - azok szintézisét - a begyakorlás céljából szer-

vezett didaktikus játékok keretében  addig ismételjük, amig 

az olvasás műveletéhez szükséges gyorsaságu betüfelismerést 

valamennyi tanulónál el nem érjük.  (Az osztály átlagszintje 
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alatt állókat a korrepetálásokon külön is fejlesztjük, és eb-

ben is kizárólag ezt a módszert alkalmazzuk). 

Az ismeretek köre és mélysége a naponta ismétlésre kerülő ré-

gi és az uj betükkel rohamosan nő. A jelkészlet tervszerű 

halmozásának célja többirányu. 

- A jelkészlet ismeretének napi feltérképezésével módot nyujt-

hatunk az egyes formák hasonló és eltérő jegyeinek megfi-

gyelésére. Ugyanis az elégtelen differeniáció következté-

ben felléphet a Ransburg féle homogén gátlás és betütévesz-

tés. 

- A jelek szaporodásával arányosan növeljük a betüvariáció és 

betüszintézis lehetőségeit, melyek döntő módon befolyásol-

ják a gyermekek olvasásmotivációját, és manipulativ készsé-

gét. 

Alapfeladatunk ekkor még csak a betük közötti tájékozódás, 

illetve a kép segitségével történő betüfelismerés. Ennek a 

követelménynek pedig még a legfejletlenebb tanulók is megfe-

lelnek. A kép, a betü és az artikuláció állandó együttjárása 

a tanulók nagy részénél már e rövid időszak alatt is olyan 

szoros asszociatív láncot képez, amellyel a kép elhagyásakor 

is létrejön a beta irásjel képzete. "Az irásjel képzetének 

van egy képszerü, szemléletes, és egy szemantikai, jelentés-

tani oldala. E két oldal egysége nem spontán fejlődés eredmé-

nye, hanem a gyermek látási (vizuális) és hallási (auditiv) 

beszédartikulációs tapasztalata" C47.(im.) 	Ennek eredmé- 

nyeképpen az érdeklődők - már szeptember végén - valóságos 

betüéhséggel kezdenek a szövegek böngészésébe C157. E termé-

szetes szelekció során már a tanév kezdetén mód nyilik a hi-

ányos adottságuak felismerésére és fejlesztésére. Ez a tanu-

lócsoport szétválását - külön differenciálás nélkül is - csi-

rájában megakadályozza (latens differenciálás). 



- 47 - 

A többszintü képességfejlesztéshez speciálisan nyitott fela-

dataink  is hozzájárulnak. A frontálisan végezhető, de önma-

gukban mégis továbbfejleszthető feladatsorokban a tanulócso-

port az egyszerűbbről az összetettebb felé halad. Az adott 

időn belül mindenki a saját számára elérhető szintig jut el. 

A foglalkozások vezetésénél mindvégig ez az elv érvényesül. 

A legegyszerübb (képes) betüfelismeréstől naponta "zongorá-

zunk" végig a bonyolultabb szókirakásokig. A fonémarealizá-

ció hol a képes betü, hol a kép nélküli, hol a kettő együt-

tesével folyik. Betüszintézist ugyancsak mindkét betüfajtá-

val (képes, kép nélküli) végeztethetünk. A magasabb szintü 

betűösszevonást, betűszintézissel készitjük elő. A betüvari-

ációkból adódó szóalkotásokkal, a betüszintézis szóalkotó 

szerepe funkciójában valósul meg. 

Ugyancsak ebben az olvasástanulási szakaszban kezdjük meg a 

nyelvtani alapfogalmak (betü  -  hang, hosszu  -  rövid hang, 

egy  -  kétjegyü betü , mássalhangozó  -  magánhangozó fogalmá- 

nak)bevezetését. E fogalmak kialakitása . nem öncélu. A helyes -

irás, helyes ejtés és közlő olvasás előkészitése tette szük-

ségessé. (Közlő olvasásnak nevezzük azt az információszer-

zést, amelyben az adott irásos információt a dekódolással 

egyidőben környezetünk felé tolmácsoljuk is,  azaz interpre-

tativ (hangos) olvasást végzünk). Ezt az olvasási módot 

Nagy J. [l67 . Vokalizáló olvasásnak, Dobiess F. [l7] külsöd-

legesen meghatározott, "olvasóbeszéd"-nek nevezi. A hangos 

olvasást megelőzi az értelmi felfogás. A kettős folyamat 

mint egy jelenik meg és mint kettős folyamat nem válik tuda-

tossá. A közlő olvasás tanitásának szükségessége, a közlő 

(hangos) és receptiv(befogadó) olvasás viszonya, gyakorlásá-

nak aránya napjaink vitatott módszertani kérdése.[18J [197 
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Némely módszer (pl. a globális) a közlő olvasást teljesen 

számüzi az olvasás kezdeti szakaszából. Abból a nézetből ki-

indulva, hogy a hangos olvasás nehézségi fokban megelőzi a 

néma olvasási módot, korábbi tantervekben  -  és metodikában  -  

a közlő olvasás egyeduralmat élvezett. Az előbbit csak 4. 

osztályban engedélyezték. 

Az IEA vizsgálatok gyenge szövegértési eredményei nyomán a 

receptiv olvasás minőségi javitása csakhamar központi kérdés 

lett. Olvasási programok, munkafüzetek, és mérőlapok tömege 

készült a receptiv olvasás fokának javitása érdekében. A 

"nem felolvasókat, rádióbemondókat nevelünk" felkiáltással 

viszont, a közlő olvasás szerepének fontossága elsikkadt. A 

problémát Zsolnai József (1978) E20] veti fel korszerüen. A 

néma olvasásra alapozott hangos olvasást a helyes ejtés ta-

nulásaként értelmezi és tartja elengedhetetlenül szükséges-

nek. Kisérleti eredményeink nyomán mi is valljuk: 

— a receptiv olvasás elsődlegességét  -  az önálló ismeret-
szerzés szempontjából  -  

-  a köztő olvasás közvetett szerepét a szóbeli kommunikáció 

szempontjából, 

- a kettő együttes  -  és nem késleltetett (fele  -  fele arányu) 

gyakorlását az olvasástanulás kezdeti szakaszától a legma-

gasabb szintü olvasásig. 

Az irás  -  hang - jel tanulástól kezdve az olvasástanulás min-

den szakaszában  -  tervszerüen beépitett gyakorlatokkal segit-

jük a mielőbbi  -  a beszéd ütemét megközelitő  -  közlő olvasás 

kialakulását. 

Ebben az olvasási szakaszban a közlő olvasás előkészitését 
például a magánhangzók szóhangok közüli gyors kiemeltetésé-

vel is segithetjük. Az ismert betükből álló szókép jellegze- 
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tes strukturáját a magánhangzók adják. "A szóhangok nyomán 

támadó ingerület a már bejárt idegpályákat igyekszik kivá-

lasztani. Minél élénkebb tudatunkban a szó emlékképe, annál 

világosabban véljük a külső ingert is hallani. Figyelmünk 

csak a fonetikailag fontos elemeket ragadja ki a betüsorból. 

Ezek a legfontosabb elemek a magánhangzók." E5] (im.) Az i-

dézet igazságát elismerve, a hangos olvasás szerepét tekint-

ve egyéb következtetéseket is levonhatunk. Bár ma már tudjuk, 

hogy nehézségi fokozatban a hangos olvasás követi a némát, 

korai gyakoroltatását éppen az ismert szóhangok auditiv em-

lékképének felidézése teszi elengedhetetlenné. A felismert 

betükből keletkező szóhang auditiv és vizuális egyeztetése 

intenzíven segítheti az olvasás megtanulását. 

A magánhangzók betüinek megkülönböztetését, tévesztés nélkü-

li gyors felismerését a szakasz sokféle, célirányos gyakor-

lata segiti. A mellékelt 8x4 cm nagyságu (variálható) kép 

nélküli betüsora (tanulói segédeszköz) csupán alapbetüket 

tartalmaz. Célja, hogy az adott hang (kétjegyü mássalhangzó 

hosszu magánhangzó) megfelelő betüjét - az'alapbetük és éke-

zetek segitségével - a tanuló maga állitsa elő. Igy készit-

hető a betük felletti bevágással pl. az a-ból á, az e-ből é, 

az s-z-ből sz betli stb.). Az eszközzel történő manipuláció a 

hangképzéshez társitott formákkal nemcsak a jelképzet kiala-

kulását, de a helyesirás, helyes ejtés alapozó munkáját is 

segiti. 

A tájékozódási szakasz betütanitási idején zajló iráselemek 

és a tantervben előirt beszédmüvelési feladatok gyakorlása, 

ugyancsak szerves része a fejlesztő munkának. Ezek részlete-

zése azonban jelenleg nem feladatom. 
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4.3.1.3 Az ismeret-jártassági szakasz 

A tájékozottság szintjén történő betüfelismerés e szakaszban 

ujabb, magasabb szintü müveletekkel bővül. 

Időtartama: 11 hét (5 1/2 ciklus) 

Ennek keretében a következő három részegység feladatait kell 

megvalósitania: 

A./ a "ráismerő" szövegolvasást, 

B./ a kisbetük irás-olvasását, 

C./ a nagybetük irás -olvasásának gyakorlását. 

A./ A "ráismerő" szövegolvasás  

Idótartama: 2 hét (1 ciklus) 

Főbb feladatai: a kétjegyü betük megismertetése, a képtől el-

vont magánhangzók betüinek irása - olvasása, valós olvasás rö-

vid, két-három-négy-ötbetüs szavakon és olvasás próblákozás 

"ráismerő" szövegolvasással. 

A "ráismerő" szövegolvasás beépitése az olvasásmechanizmus ki-

alakitásának folyamatába uj elem az olvasástanitás történeté-

ben. Célja a szövegszerü, tudatos olvasás előkészitése. Beik-

tatását a kezdeti szövegolvasással szemben támasztott irodal-

mi igény tette szükségessé. 

Az olvasástanulás e fázisa (összeolvasás) valamennyi módszer 

központi problémája. A szintétikus módszerek gondjai, a szét-

huzott betütanitásból adódó primitiv szövegalkotás kényszeré-

ből erednek. . A kevés betüből álló, információszegény szóta-

gok, szavak, tőmondatok olvasása érdektelenséghez vezet. A 

gazdag információs anyaggal inditó globális mödszer bukta-

tóját viszont a hosszas szóképtanulást követő betüszintézis 

jelenti. 
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Az intenziv módszerben a kezdeti olvasásmotiváció előhívását, 

a teljes jelrendszer gyors birtokbavétele teszi lehetővé. A 

szövegalkotáshoz elvileg már szemptember utolsó hetében a 

teljes jelrendszer rendelkezésünkre áll. A kétjegyü betük meg-

ismerése során ezért olyan összefüggő szövegek közléséről gon-

doskodtunk, amelyek az olvasás iránt még nem érdeklődő gyer-

mekek számára is ösztönzést adhatnak a böngészésre. Számunk-

ra a megoldást az irodalmi értékű bölcsödei, óvodai mondókák, 

gyermekjátékok felhasználása jelentette. Olvasáslélektani 

megalapozottságuk egyszerüségükből, emociót kiváltó jellegük-

ből fakad. E szövegek kimondásakor ugyanis a jelentésmegér-

téssel már korábban társult szóhangok bejárt ingerpályákat 

(beszéd és hallásmozgási) futnak be. Az optikailag ugyan még 

ismeretlen jelsorokat tehát egy már meglévő auditiv kapcsolat-

sorhoz kell hozzárendelnünk. Az "ismerőssel" történő "olvasói" 

találkozás a kezdő olvasót igy nemcsak az olvasás kritikus 

pontján segiti keresztül, de további hajtóerőt is jelent a 

nehézségek leküzdésében. 

A módszer e részegységének buktatója a helytelen pedagógiai 

(elvárásokban) igényekben rejlik. Az összeolvasás gyakorla-

tával még nem rendelkező gyermektől sok szülő és pedagógus 

(a gyors jeltanuláson felbuzdulva) már szeptember végén tény-

leges olvasást vár el. Néhány fejlettebb tanuló képes ugyan 

erre a müveletre, de nagy többségük még csak a részek, rész-

letek felismerésével kevert "kivülről mondás"-nál tart. 

A "ráismerő" szövegolvasás sikerét könyvünk a mondókák mellé 

rendelt illusztrációkkal támogatja. Segítségükkel a felismert 

szórészletek - és begyakorolt irásjelképzetek - nyomán egy-

-egy olyan szó villan fel a tudatban, amelyik a vers egészé-

hez tartozó hallási, beszédmozgási emlékképet azonnal mozgó-

sitja. 
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Mivel e  müveZet célja nem a szóképek megtanulása, (csupán a 

hallottakkal való egyeztetés) semmiképpen sem tévesztendő 

össze a globális eljárás mozzanataival. 

Ezt az utánmondás és olvasás keverékéből származó összetett 

műveletet, "kivülről való olvasás" -nak is szokták bélyegezni. 

Az alkalmazandó müveZet pedig itt nem cél, hanem eszköz. 

Átmenet a betű megtanulása és szóvá szintetizálásának folya-

matában. Következetes vizuális egyeztetés (betük, szórészle-

tek ujjal, szemmel való kisérése) mellett a hallás- és be-

szédmozgásképzet a látásképzettel lép asszociativ kapcsolat-

ba. Az analizáció - szintetizáció müvelete, igy szinte egyidő-

ben zajlik le a gyermekben. Ennek nyomán kezdi felfedezni a 

szóegységek informativ voltát. Ezért az ilyen jellegü "kivül-

ről olvasás"-t - ebben az olvasási szakaszban  -  nem szabad 

alábecsülnünk. 

A ráismerő olvasós mielőbbi valóságos olvasássá válását ter-

mészetesen sok céltudatos gyakorlattal segitjük elő. A mani-

pulativ oldalakon pl. külön képes, szintetizáló feladatokat 

szerkesztettünk. (egy kép, pl. sál köré összeolvasható betű-

ket rejtettünk el. Ezek között a fogalom betüi is megtalálha-

tók). Témapontot jelentenek még az olvasási szakasz kezdetén 

bevezetett analógiás szósorok. 

Ezek olyan 2  -  3  -  4  -  5 betüs szócsoportok, amelyeknek szó -

strukturájuk azonos. Pl. azonos mássalhangzók között cserélőd-

nek a magánhangzók (fal, fül, fél) vagy forditva, pl. kalap, 

falat. E szósorok hangzási és alaki hasonlósága nyomán az el-

ső szó olvasása, az utána következő szavak elolvasását is meg -

könnyiti. Ezeknek a hangos olvasási technika begyakorlására 

szánt szavaknak a száma 160  -  180 között mozog. 
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Kezdetben lassu, később villanásnyi gyorsasággal történő ol-

vastatásuk még a hangos olvasásban nehezen megnyilvánuló gyer-

mekeket is sikeresen szóra birja. Használatukat (szükség e-

setén) összeolvasási technikák begyakorlása előzi meg. A meg-

felelő szintetizálási munkák nyomán, a kapcsolás külön megta-

nitását csak igen kevés gyermek igényli. 

A hangkapcsolás, összeolvasás müvelete ugyancsak buktatója a 

szintetikus módszernek. A betüolvasásra, biztos betüismeret-

re épülő összeolvasás számos pedagógust és metodikust állí-

tott már dilemma elé. Kisérletekben, egyéni terápiák leirásá-

ban gyakran találkozunk a "meg nem fejtett" jelenséggel. "A 

tanuló minden betüt  -  esetleg tévesztés nélkül is  -  felismer, 

mégsem képes azok szóvá olvasztására". A szintetikus módsze-

reknek eddig e kikerülhetetlen lépésétől rettegve alkották 

meg külföldön  -  és honositották meg hazánkban  -  a jóval gaz-

daságtalanabb globális módszert, és vezették be 1978-ban a 

szóképes előprogramra irt Romankovics  -  Meixner féle ábc-s 

könyvet. 

Lássuk hát, miben rejlik e művelet buktatója! "Az összeolva-

sás-tanítás annak megtanitása, hogy a gyermek beszédszervei 

az első hang képzése után ne térjenek vissza a nyugalmi hely-

zetükbe, sőt, már az első hang képzése során előkészüljenek 

a másodikra. Ez azonban ellentétben van az eddig megszerzett 

kinesztéziás emlékképekkel." 	(46 old.) 	"A  tanulónak 	Cilii 

át kell ültetnie az egész szó vizuális képét egy ismert és 

megértett szó hangképébe." [6] (im.72.) Kanizsai Dezső (1959) 

[22]  a gyakorlati fonetika mestere igy fogalmazza meg a fo-

lyamatot: "A hangkapcsolás az a müvelet, amelyben valamely 

hangsorban két egymást követő hang szabályszerű összekapcso- 
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lását a beszédszervek ugy végzik el, hogy az összekapcsolt 

hangsor hangzásilag is teljes egészet adjon. Mikor a sorban 

valamelyik hang artikulációs mozdulatait átalakítjuk, ugyan-

abban az időben már a következő hang müveletében is benne va-

gyunk." 

A gyakorlati fonetika megállapitásaiból arra következtethe-

tünk, hogy a probléma okozója legtöbb esetben maga a peda-

gógus, aki a betüsor előtt tanácstalanul álló gyermeket - a 

jelképzet megerősitése céljából - arra szólítja fel, hogy a 

két vagy több betüt először  külön-külön  olvassa el. A hangok 

egyenkénti képzésével ugyanis, éppen a beszédszervek nyugal-

mi helyzetét idézteti elő. A gyermeknek tehát olyan utasi-

tást kell adnunk, amelynek nyomán a hang-bennfoglalási, hang-

átalakitási müveletet előmondás nélkül is el tudja végezni. 

Éppen ezért, a legkorábban megtanitott,legérzékletesebben ké-

pezhető mássalhangzók (f,l,h,t,b,m) kapcsolására cselekvési-

rányitó utasitást adunk (lásd a feladatok gyakorlati megvaló-

sitásánál). 

MeixnerE21] (1967). (im.42.old.) a nehézséget abban látja, hogy 

"a gyermeknek egyszerre kell foglalkoznia a két betű felis-

merésével és az összeolvasás műveletével". 

Deva (1978)E23] jóval későbbi kisérletei a feltételezést meg-

erősitik,106 első osztályos olvasás közbeni szemmozgását meg-

figyelve tapasztalta, hogy 43 tanuló az egymás után kimondott 

betük sorát képtelen volt szavakká összerakni. Megállapitja, 

hogy az olvasós, a vizuális érzékelés olyan szinvonaldt ki-

vdn,ja meg, amelyben a tanuló az ingerből egyszerre több be-

tüt is képes felfogni. 
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Módszerünkben ezért a pedagógust arra figyelmeztetjük, hogy 

amennyiben a magánhangzók betüinek egymás után felismerése 

meghaladja mp/n időt; 

- az összeolvasásra felszólitó utasitásába (nem várva az ön-

illó betűfelismerés nehézségeivel járó gátlás kialakulását) 

szője bele, a mássalhangzót követő magánhangzó megnevezé-

sét. 

- különféle formákban tovább gyakoroltassa a betűk főként ma-

gánhangzók egymás utáni gyors megnevezését. 

A feladatok gyakorlati megvalósitása 

A mássalhangozók kétjegya bentinek ismertetésével 4 napon 

keresztül foglalkozunk. Az első 2 napon a c,z,s (már ismert) 

egyjegyü betűk kombinációjából megalkotott cs, zs, sz betűk-

kel, a 3. 4. napon a g,t,n,l egyjegyü betük + y kombináció-

jából összeállitható gy, ty, ny, ly betüket is- 

mertetjük és gyakoroltatjuk. A betüismertetés és gyakorlás 

menete az egyjegyű betükével megegyező. A foglalkozások be-

tüismertető mozzanatait megelőzően, a korábban megismert be-

tak frontális (vagy differenciált) gyakoroltatásáról egyet-

len alkalommal sem feledkezünk meg. A magánhangzók és a lege-

lőször megismert mássalhangzók betüti (m,l,h,f,t,b) már fel-

tétlenül kép nélkül gyakoroltatjuk. Ezt a begyakorlottság 

szintje és a betűkből alkotott analóg szósor használata is 

indokolja. Az eddig képes betűkkel végzett óra eleji techni-

kai gyakorlatokat az analógiás kártyasor egésziti ki (eset-

leg fel is váltja). A kártyasor olvasását játékos kapcsolá-

si gyakorlat előzi meg. Ebben a mássalhangzókat a magánhang-

zók elé helyezve, felszólitjuk a tanulókat, hogy a magánhang-

zókat "fujják ki" (f) "bökjék ki (b) "tolják ki (t) "morog-

ják ki" Cm) és "csapják le" rájuk a felhajlitott nyelvüket 

(1). Ezután a hangok (betűk) sorrendjét megfordijuk és ugy 
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gyakoroltatjuk a kapcsolást. Az igy vezetett összeolvaási gya-

korlatsor  2-3  napon belül (beleértve még a dislexiára hajló 

legnehezebb eseteket is) minden tanulót átvezet az összeolva-

sás nehézségein. 

Sem a nevelőnek, sem a tanulónak nem kell megizzadnia a koráb-

ban hetekig leküzdhetetlennek tünő összeolvasástól. A felada-
tok sok játékossággal, utánmondással (egyéni) és csoportos 

összmunka nyomán sikerre vezetnek. A gyermek analógiás kész-

ségére alapozva, a hangoztató-elemző-összetevő módszerben 

még betünként megismételt összeolvasási lépések is elhagyha-

tók. Az első 6-8 mássalhangzóval történő összeolvasás után 

már csak a szavak hosszuságát növeljük fokozatosan. A szóso-

rok sztereotip gyakoroltatása - a zongorista skálázó ujjgya-

korlataihoz hasonlítható - az olvasás mechanizmusának kiala-

kitásához elengedhetetineül szükséges. 

Az összeolvasás előkészitésénél szólnom kell még, a már ko-

rábban emlitett betűszintézises feladatokról, ami a tankönyv 

27. és 31. oldalán található. A feladat képei (sál, vár, kut 

stb.)-ben - és képei köré - betüket rejtettünk. E betük he-

lyes szintéziséből több szó képezhető. Elsődleges feladat a-

zonban - a betük helyes összekötésével - az adott ábrát je-

lentő szó megkeresése. A helyes megoldást a betük összeköté-

sét sugalmazó elhelyezés is segiti. A végső cél - a kapcsolás - 

érdekében ajánlatos a manipulációs feladat elvégzése után a 

szavak többszöri, azonnali "elolvastatása" a kimondott szó-

hangok betilinek egyeztetésével. (A betürejtvényből kiolvas-

ható szavak kirakása differenciált feladatként is használha-

tó.) 
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A magánhangzók betűcsoportos irásánál ajánlatos a "betüfor-

mázó" néven ismert frontális gyakorlat többszöri megismétlé-

se. E feladat lényege, hogy a táblára rajzolt alapformából 

(pl. karika) - a betüket differenciálható kapcsoló vonalak 

ékezetek változtatásával - több hasonló formáju betüt készit-

tetünk (pl. o, ő, ó, a, á). Az írott betűk keletkezésükben 

történő megfigyeltetése, dialektikus szemléletmóddal segiti 

a hasonlóságok megkülönböztetését. "A betük felismerésénél, 

a hasonlóságok szétkülönböztetéséről (differentiation) van 

szó. Ez a szétkülönböztetés folyton változó formában valósul 

meg és az érzékszervi felfogás elkülönitő tevékenységén 

(discrimination) alapul" E4] (im.) 

A "ráismerő" szövegolvasás didaktikai lépései a következők: 

- az ismert mondóka ábrázolható szavainak, szóképeinek kvázi 

olvasása a kis, melléjük rajzolt ábrák egyeztetésével 

- az "elolvasott" és megértett szavak segitségével a mondó-

ka (gyermekjáték) teljes szövegének kitalálása 

- a teljes szöveg eléneklése, elmondása, 

- a felsimert szavak, szórészek kikerestetésével egyéni ol-

vasás próbálkozás 

- soronkénti közös utánmondással "kísérő" olvasás(mindenki 

ujjal, szemmel kiséri az egy tanulö, a tanitó vagy a cso-

port hangos olvasását) 

- a teljes szöveg eljátszása (mimetikus játék) eléneklése. 

A kisbetük olvasás-irásának szövegbeli gyakorlása  

Időtartama: 4 hét (2 ciklus) 

Főbb feladatai: a betüismeretre és a ráismerő olvasásra épü-

lő folyamatos szöveg tényleges olvasása, a szövegek feldol-

gozása, valamennyi kisbetü (mássalhangzók betüinek) irása. 
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A kb. egy hónapos időszakban zajló olvasási tevékenységet a 

jártasság foka jellemzi. Az eddig szerzett ismeretek (betü-

ismeret, betüszintézis, szavak értelmezése) kombinatív al-

kalmazására, az egyszeriebb szövegek (mesék) receptiv olva-

sására szinte valamennyi tanulónk képes. Az alacsonyabb szin-

tü müveletek további gyakorlására egyre kevesebb gyermek szo-

rul rá. Előtérbe kerülnek a receptiv olvasás mozzanatai, a-

mit egy-egy mondat erejéig terjedő hangos olvasási próbál-

kozás kisér. A tanulási folyamat e szakaszában a receptiv ol-

vasás ugrásszerit fejlődést mutat. A közlő olvasás minősége 

ennek mögötte marad. Mig az önállóan olvasott szavak, monda-

tok, szövegrészek megértésének cselekvő visszajelzésére ta-

nulócsoportjaink leggyöngébbjei is képesek, a folyamatos, 

koordinált, artikulációs mozgás még csak a fejlettebbeknél 

fedezhető fel. 

A dekódolási tevékenységnek ezt a fokát Zsolnai (1978) C207(im.) 

a "nem automatizálódott olvasás fokának" nevezi. E jártassá- 

gi fokon végzett részcselekvésektől feltételezhető: 

- valamennyi betü felismerése, 

- a betüknek megfelelő fonémarealizáció, 

- vokális artikulációs mozgás, 

- rejtett artikulációs mozgás,  

- koordinált artikulációs mozgás a hangos olvasásnál, 

- az önellenőrzéshez szükséges auditórikus és perceptiv ké-

pesség. 

A nyomtatott betük, szósorok irásjel képzetének irott jelek-

re történő leforditása - magánhangzók  irásához hasonlóan - 

betücsoportokban történik. A vonalvezetésükben hasonló  for-

máju irott betük elsajátittatása - a gazdaságosságot figye-

lembe véve - a szövegolvasás begyakorlásának 4 hete alatt, 
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ugyancsak párhuzamosan történik. Törekvésünk, hogy az írás-

mozgások - és vokális artikulációs mozgások kölcsönössége - 

egymás támogatására - mielőbb létrejöhessen. " tárgyi és nyel-

vi részletképzetek az irásmozgások motorikus és a szóképek 

látási képzetével együtt, asszociativ kapcsolatba lépnek és 

további összefoglaló egységet alkotnak".  E5]  (im.) A kezdet-

ben még szabályozatlan motoros impulzusokat - a másolási, 

tollbamondási, és önálló irásos feladatok közben állandó Ön- 

kontroll alatt tartjuk (önálló munkák visszajelzése, javitása). 

"A beszéd, az irás, az olvasás összefüggő lelki folyamatában" 

C5] (im.) a nyelvi funkciók jótékony egymásrahatása érvénye-

sül. 	 . 

A feladatok gyakorlati megvalósitása 

Az október 2. - 3. hetében beinduló szövegfeldolgozó munká-

ban bizvást támaszkodhatunk a tanulók eddig megszerzett 

- gyors, biztonságos betüismeretére (kivéve a kétjegyüeket, 

amelyek gyakorlását napirenden kell tartanunk), 

- betüszintetizáló és recepciós gyakorlatára. 

Ebben az időszakban valamennyi mássalhangzó ujabb csoporto-

sitásban, kép nélkül kerül gyakorlásra. A főhangsuly azonban 

itt már a betük írott alakjának megtanulására és a szöveg-

szerű olvasásra esik. 

Az irást továbbra-is segitik a tankönyv munkalapjain feltün-

tetett segédvonalak, mig az irás funkcióját a feldolgozott 

szöveggel kapcsolatos irásos feladatok tudatositják. Ebben 

az időszakban az irás, receptiv - és közZóolvasás tevékeny-

ségeit a foglalkozásokon arányosan kell megosztanunk. A pe- 

dagógus és a tanuló együttes munkáját vezérfonalként segitik, 

irányítják a manipulativ oldalak feladatsorai. Ezek sorrend- 
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jét csakis a didaktikai logika szabhatja meg. Természetesen 

továbbfolytatjuk az összetettebb, nehezebb feladatokat tech-

nikai gyakorlatokkal történő előkészitését. Ilyenek lehetnek 

a következők: 

-  az irástechnikai gyakorlatok, a segédvonalakba előirt be- 

tüformák és az azonos szósturkturákkal végzett irásmunkák 

- az olvasástechnikai gyakorlatok. 

A szövegfeldolgozó (2 órás) foglalkozást egyaránt indithat-
jük irástechnikai (betli irásának tanitása) vagy olvasástech-

nikai gyakorlatokkal. Ezután térjünk rá a szöveg feldolgozá-

sára. Ennek logikailag indokolható, ajánlott lépései kezdet-

ben a következők: 

-  az első sor néma elolvastatása után kössenek össze szava-

kat, később mondatokat a megértés bizonyitására. 

- visszajelzés után egy önként jelentkező olvassa el hango-

san az értelmezett, mondatot, 

-  az egész olvasmányt hangos, kisérő olvasással, soronkénti 

megállással olvashatja az egész osztály vagy egy csoport, 

- ezt megelőzően /vagy követően bemutathatja lassu ütemü 

hangos olvasással a pedagógus ugy, hogy a tanulók kisérő 

olvasással követik a szöveget E247. Ez a gyakorlat ebben 

az időszakban igen hasznos az auditiv és vizuális szöveg-

egyeztetés céljából, 

- a megértés visszajelzésére szolgáló feladatokat kezdetben 

közösen, néhány nap mulya már részben vagy teljesen önálló-

an végeztetjük. Az önálló szövegértelmezés természetesen 

akkor lép be, amikor a szöveget már teljes folyamatában, 

végig, egyéni néma olvasással dolgozzák fel a tanulók. Eb-

ben az esetben a megértést visszajelző feladatokat szoro-

san a néma olvasást követően végeztetjük. 
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Az olvasástechnika kialakitását ebben az időszakban is sokfé-

le gyakorlat szolgálja. Ide sorolhatjuk: 

- a hangartikulcáióval, szövegmondással kapcsolt légzés gya-

korlatot, 

- egy-egy analóg szósor (most már stopperrel mért) gyors ol-

vastatását, 

- a munkalap 1. feladataiban szereplő szövegelőkészitő szó-

anyag olvasatatását, 

- ugyanezen előkészitő szóanyag fóliára irt (és egy maszk 

nyilása előtt mozgatott) olvastatását, 

- a hasonló formáju (b-d-p-sz-zs) betükből aciklikusan össze -

állitott betüszalag gyors olvastatását, 

- a szövegfeldolgozás záróakkordjaként ajánlható, hogy az 

olvasott mesét történetet minden esetben játszassuk, me-

séltessük el a vállalkozókkal. A kommunikativ gyakorlatot 

helyezzük szituációba, hogy ne váljék öncélu tartalomelmon-

dássá, hanem átélt cselekmény legyen. 

A felsoroltakból külön kimelendő a könyv egészén végighuzódó 

előkészitő szóanyag felhasználásának módja. Az üres kis négy-

zetekkel társitott (munkaoldal 1. fa) szavakat technikai vagy 

értelmi nehézségeik miatt emeltük ki a feldolgozandó szöveg-

ből. A pedagógus az itt felsorolt szavakat összekeverve (te-

hát nem sorrendben) számokkal társitva hangosan, értelmesen, 

lassitott ütemben olvassa fel. A tanulók az elhangzott szó 

vizuális képének felismerését a szó mellett elhangzott (vagy 

felmutatott) szám négyzetbe jelölésével igazolják vissza. A 

munkát kezdetben ajánlatos sorokra bontva végezni. Később 

gyorsitott ütemben, végeztetjük a szavak olvasását. A gyakor-

latsor hatékonyan felhasználható nyelvtani és helyesirási 

fejlesztés céljaira is (pl. hosszu hangok betüinek, kétje- 
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gyüek betüinek jelölésére, a másképp irt és ejtett szavak ki-

kerestetésére, jelölésére). 

Ugyanigy hasznos az ismeretlen fogalmak tisztázására is. 

Az önálló tanulómunkához vezető következetes irányitással, a 

kisbetük tanitásának végére az alapkészségekben viszonylag ho-

mogén tanulócsoportot alakithatunk ki. A még hátul kullogók 

segitésére - a korrepetálásokon kivül - többféle lehetőségünk 

adódik az órák folyamatában is.  Pl.  december végéig a képes 

betüsort  a terem jól látható helyén kifüggesztve tartjuk. ón-

álló munka idején ezeknek egyéni segitséget nyujtunk és a 

felsorolt technikai gyakorlatok során kiemelt helyen foglal-

kozunk olvasástechnikájuk felfejlesztésével. 

C./ A nagybetük irása - olvasása 

Időtartama:  5 hét (2 1/2 ciklus) 

Főbb feladatai:  a receptiv és közlő olvasásjártasságának ki-

fejlesztése, megerősitése, a nagybetük irásának megtanitása, 

a kisbetük szövegszerű irásának begyakorlása, az irással kap-

csolatos helyesirási, a beszéddel kapcsolatos helyesejtési 

problémák érzékeltetése. 

A kb. november közepétől december végéig tartó időszakkal le-

zárul az ismeret-jártassági szakasz. A kisbetük gyakorlásának 

részegységét a mondat végi - és közi - irásjelek szerepének 

tudatositásával fejezzük be. A tankönyv egy oldalnyi feladat-

során keresztül érzékeltetni kivánjuk: 

- összefüggő beszédünk (olvasásunk) kisebb egységeinek (mon-

datok) lezártságát, 
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- az egységeket jelző irásjelek kifejezhetőségét, 

- a közlő olvasáshoz szükséges irásjel-értelmezést. 

A nagybetük megjelenését a szövegekben a teljes kis és nagy 

ábc közlése előzi meg. A nagybetük használatának helyesirá-

si funkcióját a kisgyermekhez közelálló pólyásbaba névadó-

játékával közelitjük meg. (Minden (nagy)betücsoport metanu-

lásánál névadó játékot játszunk). A nagybetük irás-olvasás 

gyakorlásának egész folyamán hangsulyos szerephez jut a he-

lyesirás. Ezen belül: sorrakerül a tulajdonnév - köznév he-

lyesirásának begyakorlása. A rövid, egyszerü mondatokban kö-

zölt szövegek tartalma a kommunikáció hogyanjára irányitja a 

figyelmet. Kötött és kötetlen szövegek kapcsán kérünk, köszö-

nünk, bemutatkozunk és viselkedni tanulunk. 

A még nem automatizálódott kis - és nagybetük irását tovább 

gyakoroltatjukaz irásfajták (tollbamondás, másolás-önálló 

irás) variálásával. A közvetlen hangvételü, rövid szövegek 
feldolgozásával alkalmat adunk az utánmondásos olvasásra, 

Wills [25] szerint "hallóolvasás" , ami a helyes hanglejtés 

gyakorlását szolgálja. E gyakorlatok folyamán az artikuláci-

ós mozgások lassan koordinálódnak. A csoportokban egyre több 

tanuló képes egy-két mondat egyenletes, hangos olvasására. 

Tudatosan törekszünk a mondat végi irásjelek érzékeltetésé-

re, mig naponta ellenőrizzük a receptiv olvasás fejlődését 

is. Egyre több a szövegértést ellenőrző irásbeli válasza-

dás, amikben a funkcionális irásra és az olvasott szöveg a-

lapos megfigyelésére vezetjük rá a tanulókat. 

A feladatok gyakorlati megvalósitása 

A tanmenet szerint december végéig tartó részegység két té-

makörre oszlik: 
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- a kommunikáció tartalmával és formájával foglalkozó olvas-

mányokra 

- téli témakörrel foglalkozó olvasmányokra. 

A kommunikációs tárgyu olvasmányok feldolgozása során a pi-

ci baba "beszédétől" vezetjük a tanulót az óvodások, majd a 

saját és kortársai beszédének megfigyeléséig. Ebben e meg-

közelitésben - a 6 évesek tárgyias gondolkodása szintjén - 

vizsgáljuk a beszéd grammatikai szerkezetét is. A tanév e-

lején még csak homályosan érintett fogalmak, (mondat-szó-

hang) összefüggései az olvasmányok kapcsán konkréttá, tuda-

tossá válnak. 

A fejezet második részében az aktuális évszak (tél) jelleg-

zetességeivel foglalkozunk. Mig Télapó személyével szárnyra 

kap a képzelet, az igaz és hamis állitások során a valóság 

és a mese elemeit kutatjuk. A témakörön belül kiemelt helyet 

foglal el az ajándékozás kérdése, ami a szociális érzelmek 

fejlesztését célozza. 

A témakört a "Betüjátékok" c. képzeletfejlesztő oldal feldol-

gozásával zárjuk. A cimszó alatt található feladatok a rek-

lámfeliratok, betüformák sokaságának megfigyelésére serkent. 

Ezt a manipulativ munkát kreativitás-fejlesztéssel kapcsol-

juk össze. 

4.3.1.4 	készségszintü szakasz 

A kezdeti olvasástanulás befejező része ez a szakasz, amely 

a tanév 2. félévével kezdődik és folyamatában a 2. osztály, 

illetve az alsó tagozat többi osztályának készségfejlesztő 
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munkájába torkollik bele. A tanév első 4 hónapjának alapozó 

munkáját a hátralévő 6 hónap teljesiti ki. Módot nyujt a hi-

bák korrigálására, a nyelvi funkciók finomitására, az elvá-

lasztás és a helyesirási szóanyag gyakorlására, a beszédfej-

lesztésre, beszédművelésre, és a társadalmasodást elősegitő 

szituativ gyakorlatokra. 

Munkánk során tovább folyik az irásmozgások automatizálódá-

sa. A receptiv olvasás fokozatosan terjed ki a szövegtarta-

lom teljes összefüggésének megláttatására. A közlő olvasás 

módja a 2. félév kezdetétől (január vége, február eleje) 

hirtelen minőségi változást mutat, majd fokozatosan fejlő-

dik tovább a tanév végéig. A közlő olvasási gyakorlat során 

fontosnak tartjuk a szövegfeldolgozást követő tanitói bemu- 

tatást. A fejlesztés feltétele, hogy a követhető ütemben hang-

zó szöveget, minden tanuló vizuálisan is kisérje. Helyes, ha 

e vizuális jellegü gyakorlathoz magnetofont is alkalmazunk. 

A lassu ütemben felvett szövegbe hibákat rejthetünk. (hiba-

kereső gyakorlat). Ezeket a vizuális "halló olvasás" nyomán 

a tanulóknak kell felismerniük. Jól vezetett osztályközössé-

geink zöme a 2. félév kezdetén - ismert szövegen - mondat-

képpel, folyamatos közlő olvasásra képes. C 24 ]. Ez a 

folyamatos olvasási mód a tanév végéig az ismeretlen szöve-

gek közlő olvasására 	is kiterjed. Az irás-olvasás folyama- 

tát megindító külső ingerek fokozatosan háttérbe szorulnak, 

(pl. beszédmozgás, szövegkisérés ujjal) a gyakorlással a moz-

gásérzetek öntudatlanná válnak. A tudatos mozgásképelemek le-

tünésével az akarati impulzusok megszünnek, és szabaddá vá-

lik a figyelem a magasabb szellemi funkciók számára E53 (im.) 
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A feladatok gyakorlati megvalósitása 

A szakasz munkája a tankönyv "Gyermekvilág" c. II. kötetére 

épül. Az 1. félévben kialakult tanulói feladatvégző tevé-

kenységre és az irás-olvasás funkcióbeli alkalmazására épit. 

A tanitó irányitó tevékenységével arányosan nő az önálló ta-

nulómunka. A naponta szerzett információkkal kapcsolatos fel-

adatokat a tankönyv munkaoldalai közlik. A nevelő pedagógiai 

tevékenysége akkor célirányos, ha háttérbe vonulva, szabad u-

tat enged a tanulók megnyilvánulásainak, és módot talál a 

felszinre kerülő személyiségjegyek tapintatos befolyásolásá- 

ra. 

Munkánk tartalmi és formai jegyeit minden eddiginél jobban 

meghatározzák az integrációs törekvések. Az információszerző 

és közlő eszközök birtokában egyre szélesebb kaput nyithatunk 

a nyelv egészének müvelésére.A fejlesztő munka módja és tar-

talma a munkaoldalak feladataiba épült bele. Ezzel segitjük 

az önálló tanulómunkát és a pedagógus terhelésének csökken-

tését. Az adott feladatokkal a nevelő szabadon (osztálya 

szinvonalához mérve) gazdálkodhat, hiszen a tantervben előirt 

törzsanyagot az 1. félév munkája nyomán minőségi és mennyisé-

gi szempontból egyaránt elvégezte. A jellegükben nyitott fel-

adatok az alkotó szellemü nevelő fantáziáját megmozgatják. 

Hisszük és reméljük, hogy a kreativitás fejlesztését C277C267 

is megcélzó gyakorlatrendszer a pedagógus kreativitására is 

jótékony hatást gyakorol. 
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4.3.2 A tankönyvcsalád ismertetése 

4.3.2.1 	Tankönyv 

A tankönyvcsalád a tanitó és tanuló közös munkájának eszköze. 

E munkaeszköz vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy a 

módszerbe beépitett integráció elvét a tankönyvcsalád szer-

kesztésében is meg kell valósitani. Ezért alakitottuk ki 

a munkatankönyv jelleget, amelyben egy ;• tankönyvbe kerültek: 

tek: 

- az ábc -s  (olvasó) könyv, 

- az olvasásifeladatlapok, 

- az irás munkafüzet. 

Igy a tanóra gondolati egységét megtörő eszközváltást kikil-

szöböltük. Ezen tulmenően az anyanyelvi foglalkozás tananya-

ga a munkatankönyvben egy tipográfiai egységben jelenik meg 

(információs  -  manipulációs oldal). 

Könyvünk megalkotását  -  a módszertani szempontokon tul  -  egy-

fajta gyermekközpontu szemlélet vezérelte. Formáját és tar-

talmát egyaránt ez hatja át. Tevékenységre ösztönző illuszt-

rációja, irodalmi értékü feladatrendszere korszerü didakti-

kával szolgálja a célrendszerben megfogalmazott feladatok 

megvalósitását. 

A módszerben meghatározott olvasástanitási szakaszok szöve-

geit két kötetből álló tankönyv tartalmazza. Az I. kötet, a 

"tájékozódási" és "ismeret-jártassági" szakaszt, a II. kötet 

a készségszintű szakasz szöveganyagát foglalja magába. A 
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kezdeti olvasástanitást szolgáló I.kötetet a tanév első 4 hó-

napjában, a begyakorlást szolgáló II. kötetet a tanév máso-

dik felében használjuk. A kis- és nagybetük olvasás-irásával 

az információk adás -vételét ,jelképező "Betüvdsdr" cimszó a-

latt foglalkozunk. Az eszközként birtokba vett jelrendszer 

segitségével a gyermeket körülvevő világról a Gyermekvilág 

c. kötetben ismerkedünk. 

Az integráció jegyében szerkesztett munkatankönyv információs 

és manipulációs oldalai egymással párhuzamosak. A munkáltató 

oldalak feladatai célszerüen szolgálják ki az információk el-

sajátitását, alkalmazását. Az egymással szervesen összefüggő 

-tüköroldalként megjelenő - bal és jobb oldalak programszerü-

en tartalmazzák az egy-egy napra szánt információmennyiséget 

és az ehhez kapcsolható munkáltatási lehetőségeket. 

A munkaoldalak az egységes szerkesztés elve alapján épültek 

fel. Ezzel a szerkesztési móddal is az önálló tájékozódást, 

ismeretelsajdtitdst segitjük. Az itt megjelenő feladatok jel-

lemzője, hogy minden tagja valamilyen összefüggésben van, a 

szemben levő oldalon közölt információval. 

- részben előkésziti az információszerzést, 

- részben elmélyiti a szerzett ismeretet, 

- adott alkalommal korábbi ismeretekhez kapcsolja azokat, 

- az egyes feladatok a gondolkodási müveletek váltakoztatá-

sával variálódnak. (alternativák, kiegészitések, általáno-

sitások, konkretizálások, lényegkiemelések, csoportositá-

sok stb.), 

- müveletei reverzibilisek (pl. analizis - szintézis) 

- a tematikailag egymással összefüggő feladatok egymástól 

függetlenül is elvégezhetők, 

- a feladatsor tagjainak nehézségi foka széles skálán mozog. 



- 69 - 

Ennélfogva a tanulócsoport minden tagja részesülhet a fela-

datvégzés sikerélményében. 

Az információs oldalak szövegei mindenkor a foglalkozások 

gerincét adó olvasmányokat tartalmazzák. Az olvasás fejlet-

tebb szakaszában - ahol erre lehetőségünk volt - minden pró-

zához verset, dalt, játékot, nyelvtörőket vagy találós kér-

déseket füztünk (ezeket helyenként - mint nyelvtani felada-

tokat - manipulációs oldalak gyakorlatai közé is beépitet-

tük). 

A  versek  válogatásánál figyelembe vettük a már lemezen még-

jelent szövegek énekelhetőségét, a dalok ritmusát és a rit-

musfejlesztés lehetőségeit. 

A prózai szemelvények átdolgozásánál a kezdő olvasó techni-

kai nehézségeire is tekintettel voltunk. Ezért a szövegek 

szószerkezete és a szótagszámok növekedése is fokozatossá-

got mutat. 

A tájékozódási szakaszban zajló betűismertetés idején a szö-

veg nélküli információs oldalak speciális szerepet játszanak. 

Ezek tartalmazzák a betüelvonáshoz szükséges kiindulószavak 

képeit. Az egyes képelemek közötti összefüggés nem egyértel-

mű. Kreativitást fejlesztő módszerünk jegyében, e képek kö-

zötti kapcsolatteremtés a gyermekekre vár. Ezeket a képele-

meket összefüzve alkot összefüggő mesét a foglalkozás un. 

"előmesélési" mozzanatában. 

A kezdeti olvasástanuláshoz szükséges szövegösszeállitást 

- a szintetikus módszerektől eltérően - ugyancsak sajátosan 
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oldottuk meg. Az olvasástanulás kezdeti szakaszában a szöveg-

anyag témájának megválasztásában az olvasásmotiváció és be-

szédaktivitás serkentésére törekedtünk. Ebből a részből ki-

iktattuk a szokványos család és iskola témákat. Az óvodából 

érkező gyermek meseélményekhez való kötődését vettük figye-

lembe. Ezért könyvünkben a kishetük tanitásának egész szaka-

szán végigvonul a mese. Az összefüggő meseszövegek megérté-

sét speciális - a szövegbe iktatott - illusztrációk segitik. 

4.3.2.2 	Segédeszközök 

A kétkötetes tankönyvhöz csatlakozó mellékletek a következők: 

- 4 db A/5-ös formátumu 2-3-4-5 betüből álló szósor készlet 

(a továbbiakban analóg szósorok) 

(egyiken a teljes abc-hez tartozó x w q betük) 

- 4 db A/5-ös formátumu betükártyasor 

Az analóg szósor jellemzője, hogy azonos szerkezetü szavak 

szisztematikus összeválogatásával segiti a hangos, azaz köz -

ló olvasás gyors automatizálódását. (pl. la, le, ló, lő) 

Felhasználása történhet (szétvágva) szókártyaként vagy egy 

lapon hagyva. Kezdetben  -  mig a kivülről olvasás veszélye 

nem fenyeget  -  a függőlegesen lefelé haladó irányt tartva  - 

sorban, később vízszintes irányban és keverve olvastatjuk 

a szavakat. 

A 8 cm -es  betűkészlet. Jellemzője, hogy csupán az alapbetü-

ket, azaz a rövid magánhangzókat, és az egyjegyü mássalhang-

zókat tartalmazza. Felhasználásukkor a tanuló önmaga állit -

ja elő  -  az oldalsorban megjelenitettékezetek segitségével  - 
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a hosszu magánhangzókat, az egyjegyü mássalhangzók kombiná-

lásával a kétjegyü mássalhangzókat. E folyamat során (amely-

ben semmihez sem jut készen) ugyanazt a müveletsort kell el-

végezniei akár az irásnál. Ezzel tehát a látással történő meg-

figyelés erősitése mellett l az ékezet módositó szerepét kö-

vetkezetesen hangsulyozzuk. A lábakon járó nullák,az eset-

leg hiányzó betűk helypótló szerepét töltik be. A képes mel-

léklet kiindulószavas képsora / a betütanulás kezdeti szakaszá-

ban segitheti a betü felismeréséhez szükséges asszociációt. 

Jól használhatók a korrepetálásokon, a differenciált felada-

tok alkalmazásánál. 
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5, AZ INTENZIV - KOMBINÁLT MÓDSZER ÉS ESZKÖZEINEK 

KRITIKAI VIZSGÁLATA 

Az intenziv-kombinált olvasástanitás eszközrendszerének e-

gyes elemeit elméleti vizsgálatok és kisérletek eredménye a-

lapján alakitottam ki. 

Az eszközrendszer átfogó vizsgálatát négy fő szempont sze-

rint csoportositottam. 

- ergonomiai, 

- oktatáslélektani, 

- tantárgy-pedagógiai 

- a célrendszer megvalósulása szempontjából. 

5.1 ERGON6DIIAI SZEMPONTOK  

Az ergonómia olyan interdiszciplináris tudomány, amely az 

ember és munkája közötti kapcsolatot vizsgálja. Helyes al-

kalmazásával optimális energiaráfordítás mellett, az ember 

maximális teljesitményt érhet el. 

A pedagógiai eszközrendszerek  -  ezen belül az olvasástani -

tás módszereinek  -  komplex ergonomiai vizsgálata csak az u-

tóbbi időben került a kutatók érdeklődési körébe. 

Ergonomiai vizsgálódásom a tanulás gazdaságos megszervezé-

sének elméleti és gyakorlati tényezőire terjed ki. 

Vizsgálodásom tárgyát minden esetben-az elsőosztályos tanuló 

életkori sajátosságainak függvényében -az  őt körülvevő idő, 

a fizikai és módszertani eszközök racionalizálása képezte. 

Ezek a következők: 
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- a rendszer és rendszerelemek vizsgálata, 

- időanalizis, 

- a tankönyvcsalád mint munkaeszköz vizsgálata. 

E három tényező alapvetően meghatározza az eszközrendszer 

hatékonyságát. Ezért fontos, hogy az oktatás folyamat mi-

lyen keretek között halad. 

5.1.1 Rendszer és rendszerelemek vizsgálata 

A tanulás gazdaságos megszervezése, a fajlagos energiaráfor-

ditás, a tanulás hatásfokának vizsgálata előtt, általános 

rendszerelméleti alapfogalmakat kell tisztázni. 

Rendszerelméleti alapfogalmak  El] 

A rendszer olyan elemek, részek összessége, amelyek egy, 

vagy több rendezőelv szerint kapcsolatban vannak egymással. 

Azokat a csoportokat, amelyek összetartozó rendszerelemket 

tartalmaznak, és önállóan is müködnek, alrendszereknek ne-

vezzük. 

Azokat az elemeket, amelyek kivül vannak egy adott rendsze-

ren, de befolyásolják annak müködését, a rendszer környeze-

tének nevezzük. A rendszerek környezetüket tekintve lehet-

nek nyitott, vagy zárt rendszerek. A nyitott rendszer, kör-

nyezetével aktiv kapcsolatban van. A zárt rendszer ezzel 

szemben, nincsen kölcsönhatásban környezetével. A rendszer-

ben végbemenő állapotváltozásokat folyamatnak nevezzük. Egy 

rendszer irányitásához alapvetően szükséges az információ 

rendszerbeli szerepének tisztázása. Eztszemléleti vázlato-

san az alábbi ábra: 



be  

beavatkozási  

pont 	_be  
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 	1\ianulás folyamata  ;  
A  L  be _ 	,ki J _.~edagógiai irányitásp _  _ _  __  

ki  

érzékelési   

k.y.. 	pont  

5. ábra 

A főfolyamatban olyan tevékenységek zajlanak, amelynek ered-

ményeképpen a cél eléréséhez szükséges erőforrások aktivizá-

lódnak, - és a folyamat elején tapasztalt állapothoz képest, 

változásokat eredményeznek. 

A rendszer irányitási mezejében különböző vezetési és veze-

tést elősegitő folyamatok zajlanak. Ezek a rendszer összehan-

golt müködését hivatottak biztositani. Közülük is kiemelke-

dő jelentőségüek a főfolyamat mezejéhez közvetlenül kapcsoló-

dó információfolyamatok. Ezek teszik lehetővé a vezetés szá-

mára, a főfolyamatban végbemenő változások megfigyelését és 

a szükséges döntést, beavatkozást. 

Információ fogalmán itt olyan jelek vagy jelsorok tartalmi 

jelentését értjük, amely az irányitót (pedagögust) a 

rendszerben vígbement változásokról értesiti. 

A főfolyamat végének azt a pontját, ahonnan az információfo-

lyamat lecsatlakozik, érzékelési pontnak, az információfolya -

mat másik, (kimenő) pontját beavatkozási, vagy módositó pont-

nak nevezzük. 
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Rendszerelemek 

E helyen azt vizsgáljuk, hogy egy-egy módszer hány lépéssel 

(elem) jut el az analfabétizmustól az olvasási készségig. 

A korábban használt hangoztató-összetevő  -  módszer elemfel-

épitése: 

mondat -szó - szótag-hang-hang/betli-szótag-szó -mondat. 

A globális módszer elemfelépitése a következő: 

szókép-mondatkép-betü-szókép-szó -mondat. 

A jelenleg bevezetett (Romankovics) olvasókönyv elemfelépi-

tése: 

szókép -mondatkép-hang/ betü szó-mondat. 

Az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer a nyelv három 

alapvető elemére épült: 

hang/betü-szó -mondat. 

Minden egyes elem között van egy átmeneti szakasz igy a meg-

tanított rendszerelemek száma: 

N = n + (n-1) 

A fentiek számszerü bemutatása az 5.1.1 táblázatban 

Módszer megnevezése Módszerelemek 
száma 

En] 

Elemek közti 
átmenetek 
száma  Cn-17 

Megtanított 
rendszerelem 
szám 	[Ni 

;Hangoztató elemző 8 7 15 

Globális 6 5 11 

Romankovics 5 4 9 

Intenzív-kombinált 3 2 5 
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E táblázat alapján is megállapitható, hogy a legrövidebb ut 

elvére épitett intenzív-kombinált módszer a leggazdaságosabb. 

Ennek magyarázata,a rendszer elemeinek tulajdonságaiban ke-

resendő. Minden rendszer egy-egy eleme  -  az előzőhöz viszo-

nyitva  -  mennyiségileg és minőségileg uj elemet tartalmaz. 

Egyszersmind magában hordja a hibázások, illetve az elemek 

közti átmenetek probléma -lehetőségét. A hibák rögződésének 

veszélye miatt fontos, hogy a tanulás folyamatban adódó hi-

bás ismeretekről a tanitó mielőbb értesüljön és megfelelő mó-

dositást végezzen. 

A minimális elemszám alkalmazását tehát a pedagögiai irányi -

tás teszi szükségessé, mivel nem közömbös, hogy a tanulás 

folyamatában 

- a változás nagysága eléri-e a kivánt mértéket, 

- a végbement változás az előirt irányban történik-e? 

Ugyanis nem mindegy, hogy a tanultak (pl. betüfelismerés) 

megfelelő mértékben és káros torzulások (pl. betücsere) nélkül 

rögződtek-e minden tanulónál. 

Egy oktatási módszer kialakitásának során tehát, a tanitási 

folyamattal párhuzamosan, az irányitó infromációfolyamatot 

(hibaérzékelés, értékelés, döntés, módositó utasitás) is ki 

kell épitenünk. Napjainkban a korszerü módszerek (öntanuló 

rendszerek, programozott oktatás) többé -kevésbé eleget is 

tesznek e követelménynek. A visszacsatolás módja, ideje és 

gyakoriságának megtervezése az ergonómia követelményeinek 

nem mindenütt felel meg. Ilyen hiányosság, ha az érzékelő 

és módositő pontok a hibák rögződése után helyezkednek el, 
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vagy ha  az  érzékelési ponton a hiba forrása nem érzékelhető 

kellőképpen. Példaként emlithető a hangoztató-elemző-össze-

tevő módszer, mely csak a hangos olvasásra, a globális mód-

szer, amely a hiba érzékelésénél kifejezetten a néma olvasás-

ra szoritkozik. 

Az intenziv-kombinált módszernél a pedagógiai irányitás in-

formációfolyamata müködésének feltételei kidolgozottak. Ide 

sorolhatók: a hibaérzékelés, a hiba értékelés, a döntés, és 

a módositás tárgyi és metodikai feltételei. Ezek az olvasás-

tanitás minden szakaszában megtalálhatók. A betütanulás ide-

jén a hangoztatás, a hang és betü állandó egyeztetése, a he-

tük hallás utáni leirása, a kapcsolás müveleténél a szavak 

hangos olvastatása, tollbamondása, a némán olvasott szavak, 

majd mondatok jelekkel, később irással történő visszajelzé-

se, mint az elsajátitott ismeretek próbái - a hibaérzékelést 

segitik elő. 

A hibák jellegének értékelésében állapithatjuk meg pl. az 

irásjelképzet labilitását eredményező betütévesztést, a for-

maemlékezet gyengeségét, az auditiv analizációs képesség hi-

ányát, a hangképző szervek hibás müködését, a fonémarealizá-

ció hiányát. 

Az érzékelt hiányosság alapján a pedagógus dönt és az egyéni 

haladás irányát módositja. A módositás minden esetben a fel-

épült elemek lebontását, a diagnózis során nyert elakadási 

pont korrigálását, majd a folyamat ujraépitését jelenti (pl. 

a fonémarealizáció hiányát tapasztalva visszatérünk a betü-

. hang képpel történő társitására). A mentális képességek hiá-

nyában nehezen indulók egyéni korrepetálását legjobban az 
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olvasás kezdeti szakaszában szorgalmazzuk. Közösségen belüli 

latens fejlesztésükre azonban, a módszer külön lehetőségeket 

is biztosit. 

A betütanitáshoz szükséges idő megnyujtását jelenti pl. e ta-

nulók számára a képes betüsor decemberig tartó kifüggesztése 

az osztály jól látható helyén. Az összeolvasást a szókártyás 

technikai gyakorlatok, a szövegolvasást a ráismerő olvasás 

mozzanatai külön segitik. Ilymódon befolyásolhatja a pedagó-

giai irányitás a tenulócsportok homogenizálódását. Ez eredmé-

nyezi azt a nagyjelentőségű tényt, hogy e módszerrel tanuló 

gyermekek (néhol még gyógypedagógiai alanyok is) az első osz-

tályban valamennyien megtanulnak olvasni. 

E tanulmány keretében nem vonom kétségbe a dyslexia és dys-

gráfia létezését. A fent elmodottakból mégis az következik, 

hogy hatékony módszer és irányitó rendszer együttesével a 

dyslexia és dysgráfia kialakulása megelőzhető. 

Befejezésül hadd idézzek a kutatók dyslexiával szemben tanu-

sitott tehetetlen küzdelmének  illusztrálására  két szemelvény-

részletet. 

Az egyik,C27az olvasási képesség öröklött hiányainak kutatá-

sát generációk vizsgálatára terjeszti ki. 

"A vizsgálat tárgyát képező gyermekek átlagos életkora 9.3 év, 

pszichopatalógiának vagy neurózisnak se mmi jelét nem mutat-

ják, a nyelvben és/vagy az olvasási készségben tapasztalható 

lemaradottságuk legalább 2 év. A családok több mint 50 száza-

lékban előforduló jellemző vonások a vizsgált családok ese- 
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tében a következők voltak: ikerszülés (69,2 %), cukorbaj 

(75,6 °s), különböző allergiák (76,9 °s), balkezesség (70,7 %) 

kétkezi ügyesség (58,4 %), és vörös haj (51,4 %). Szerző azt 

a hipotézist állítja fel, hogy létezik egy "sebezhető család-

nak" nevezhető tünetcsoport, ami egy olyan fajta családot je-

lent, amiből nagyon valószinü, hogy egy olvasási képesség hi-

ányában szenvedő gyermek fog kikerülni. Az ilyen eseteknek a 

helyes felismerése és kezelése már a terhesség idején és a 

szülés alatt, esetleg megelőzheti az olvasási képesség hiá-

nyának a kialakulását." 

A másik idézet a hazai fakultativ módszerként bevezetett glo-

bális olvasástanitás C3] módszertani utmutatójából származik. 

"A 

 

betütanulás idején a legkülönbözőbb okokból létrejövő zavar 

legerdeményesebb ellenszere a hangos olvasás időszakos elha-

gyása, a néma olvasás." 

• roSikertelenség esetén idegszakrendelésre, nevelési tanácsadó-

ba és logopédushoz küldhetjük a dyslexiásokat, dysgráfiáso-

kat." A terápiai tanácsadás ugyancsak kérdésekbe torkollik. 

Miként fog értesülni a pedagógus a betütanitás folyamatában 

bekövetkezett zavar okairöl? Milyen terápia alkalmazható a 

néma olvasás során? Mekkora a tehetetlenségi erő abban az i-

rányitási rendszerben, mely a terápiára szoruló egyént a ha-

táskörén kivülre utalja? Ki és hol koorigálja az egyelőre 

szociálisan elmaradott települések dyslexiásait? 
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5.1.2  Időanalizis 

Idővizsgálatom részint a tanév egészére, részint az egy anya-

nyelvi foglalkozás során rendelkezésünkre álló idő vizsgála-

tára terjed ki. 

Az időanilizis során az 1978-ban életbelépett tanterv adata-

it tekintem bázisnak, amelyet összevetek az intenziv-kombi-

nált, globális, és az u.n. Romankovics tankönyv időfelosztá-

sával. (5.1 táblázat) 

Tanmenet 

időszakaszok 

Tanterv Romankovics Globális intenzív-komb. 

óra óra óra % óra °s 

Megfigyelés 9 3 9 3 9 3 9 3 

Előkészités 36 11 36 11 51 16 - - 

Betütanitás 144 46 144 46 59 19 68 22 

Gyakorlás 126 40 126 40 196 62 238 75 

Összesen 315 100 315 100 315 100 315 100 

Az egyes szakaszok hatékonyságának összehasonlitását az előző 

fejezetben vizsgáltuk meg. A betütanitás és annak előkészité-

se, valamint a gyakorlás céljából rendelkezésre álló idő az 

egyes módszereknél a következő: 

betütanitás 
gyakorlat 1:0,66 1:0,66 1:1,5 1:3 

Abszolut számokban kifejezve az intenzív-kombinált módszernél 

a tantervhez képest, kb. kétszer annyi idő jut gyakorlásra. 
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Lényegesnek tartom azt is megvizsgálni, hogy az elvégzendő 

anyagot milyen tanulási fázisban szakitja meg a téli és ta-

vaszi szünet. Üsszehasonlitó grafikai ábrát készitettem. Eb-

ből is világosan látható, hogy mindegyik tananyagfelosztás -

nál a betütanitást szeli ketté a téli szünet két hete, az 

intenziv-kombináltét kivéve. E megszakitás miatt legtöbb ta-

nulónál nagyfoku időszakos visszaesés tapasztalható. Az in-

tenziv-kombinált módszernél kb. 4-5 hetes olvasásgyakorlási 

szakasz után köszönt a tanulókra a szünet. Eredményképpen a 

többség élvezettel böngészi a karácsonyra kapott könyveket. 
(lásd a Függelék 1. melléklet) 

A napi anyanyelvi foglalkozások vizsgálata során sok olyan e-

lem bukkan fel, amelyről a tanulmány más helyén már emlitést 

tettem. Igy e helyen csak a felsorolásra szoritkozom. 

-  a napi két anyanyelvi óra egy foglalkozássá történő át-

szervezése az idő jobb kihasználására nyujt lehetőséget. 

-  anyanyelvi foglalkozásainkat  -  szinte kivétel nélkül  -  va-

lamennyi kisérletünket végző pedagógusnál  -  a pergő ritmu-

su órávezetés jellemzi. Ez a jelenség valószinüleg az irás-

-olvasás korai eszközzé válásával, a rugalmas gondolkodást 

eredményező müveleti variánsokkal és az állandó önálló mun-

káltatási lehetőséggel magyarázható. 

5.1.3 A tankönyv 

A taneszközök racionális kialakitását ugyancsak az ökonomi-

kus tanulásszervezés jegyében végeztük. 

- A munkatankönyv tipusának megalkotásával megszüntettük az 

egyéb módszereknél tapasztalható gyakori eszközváltást. Igy 

a tanulónak ehhez a tantárgyhoz egyetlen taneszközt kell 

magával hordania. 
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- a minimális segédeszköz alkalmazásával az eszközcserével 

járó felesleges mozgásokat is kizártuk. (Lazitás, pihente-

tés céljából viszont célirányos nyelvfejlesztő mozgásokat 

és játékokat iktattunk be.) 

- az 5.2 fejezetben ismertetett oktatáslélektani elveket 

(funckióbeliség, szinkretizáció, indirekt differenciáció) 

a könyv feladatrendszerének egységes 'tematikájában érvénye-

sitettük. Felépitésük során figyelembe vettük a hatéves 

korosztályra jellemző figyelemszóródást, dekoncentráció 

veszélyét. A figyelem elterelés megakadályozását szolgál-

ja az információs, és . manipulációs feladatok tüköroldala-

kon történő megjelenitése. 

- a tankönyvben megkönnyitettük a hiányzó tanulók és az ösz-

szevont tanulócsoportok teljesen önálló munkáját. 

- végül tudatosan törekedtünk a két kötetes könyv füzetjelle-

gének kialakitására, és az A/5-ös formátumu vékony kiadvá-

nyokkal az irásra való alkalmasságra. 
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5.2 DIDAKTIKAI ÉS OKTATÁSLÉLEKTANI SZEMPONTOK 

Az intenziv-kombinált eszközrendszerének ergonomiai szempont-

jai az általános módszer alapkutatásaiban adottak. Mig ezek 

a tanulót (tanitót) passzivan befolyásolják, addig az okta-

táslélektana szempontok a pedagógus számára hatékonyságot, a 

tanuló számára pedig aktivitást eredményeznek az ismeretszer-

zés során. Ezek a következők: 

5.2.1 Lépcsőzetesség, fokozatosság előkészitettség 

A lépcsőzetesség, fokozatosság, előkészitettség azt jelenti, 

hogy az analfabétizmustól elinduló olvasástanulás folyamata 

egy képzeletbeli lépcső fokaira épül. Az apró részekre mikro-

strukturákra bontott rendszer minden egyes foka csak az egy-

gyel alacsonyabb fok bejárása után érhető el. Minden egyes 

magasabb lépcsőfokot tahát egy alacsonyabb fokkal készitünk 

elő. 

5.2.2 Szakaszosság bennfoglaltság, permanencia 

A szakaszosság, bennfoglaltság, permanencia olyan tanulási 

módot jelent, amelyben sasszélépésszerü előre -hátra haladó 

mozgást végzünk az ismeretek szélesitésében és mélyitésében. 

(pl. az 1. napon megismert 6 betüt, a 3. napon ujabb 6 is-

meretlen betüvel szaporitjuk. Most azonban már 12 betü gya-

korlását végezzük. Az 5. napon pedig már 18 betü együttes 

gyakorlása a feladatunk.) 
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Az igy szerzett ismereteket - sulypontozva ugyan  -  de állan-
dóan felszinen tarthatjuk. 

Az ismeretek rögzitését a spirális permanens ismétléssel se-

gitjük elő, ami a fenti példa esetében azt jelenti, hogy az 

első napon bemutatott betüképet a 10-14. nap után kép nélkü-

li formájában megtanitjuk olvasni, irni. 

5.2.3 Szinkretázció 

A szinkretizáció jelentése egyidejüség, ami szerint egy fo-

lyamat bizonyos mozzanataiban, szakaszaiban  egy  másik folya-

mattal egyidejű, pl. valamilyen szabályon felépülő logikai 

játéksor kitöltése közben: a gondolkodás-irás-olvasás a kö-

zölt helyirási tényanyag alapján elvont helyesirási szabály-

alkotási tevékenység  -  és a fogalomkör bővitésének müvelete 

azonos időben, egyetlen adott kombinativ gyakorlat kereté-

ben zajlik le. 

5.2.4 Funkcióbeliség 

A funkcióbeliség azt a szemléletet hangsulyozza, ami szerint 

a legapróbb ismeretet is funkciójának tudatositásával muta-

tunk be. (pl. a nagybetü használatának bevezetése a névadás 

apropójából kerül bevezetésre.) 

5.2.5 Indirekt differenciálás 

Az indirekt differenciálás elvén azt kell értenünk, misze-

rint tanulócsportojaink homogenitását nem a pedagógus önké-

nyes csoportositásával kivánjuk elérni, hanem éppen a fel-

sorolt alapelvek helyes érvényesitése nyomán. 
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5.2.6 A tanulás törvényeinek érvényesítése 

A kísérleti oktatás alapelvének kidolgozásakor abböl indul-

tunk ki, hogy minden irásos információszerzés elsődleges 

feltétele az olvasni tudás. A készségek  -  igy az olvasási 

készség-kialakulásához tanulásra van szükség. 

Az oktatási folyamatban a ménismerésnek azt az utját tekint-

jük tanulásnak, amely a tapasztalástól az elvont gondolko-

dásig, majd innen a gyakorlati megvalósulásig vezet. Az ol-

vasástanulás, illetve tanitás metodikájának megalkotásához 

elengedhetetlenül fontos a tanulás főbb általános törvénye-

inek érvényre juttatása az oktatás folyamatában. 

A kisérleti eljárásunk kidolgozásakor ezek közül a követke-

zőket vettük figyelembe: 

-  A gyakorlás törvénye, ami szerint az egyes ingerek együt-

tes, gyakori kapcsolata erősíti egymást. Következésképpen 

több érzékszerv együttes foglalkoztatása a hatásfok eme-

lését idézi elő. Befolyásoló tényező még a tanulás céltu-

datossága, a megértés foka. 

-  Az effektus, vagyis a következmény törvénye, ami szerint 

a várt eredmény elérése vagy el nem érése jól vagy rosszul 

befolyásolja a tanulást. (kezdeti sikerélmény biztositása) 

-  A készség törvénye, ami az elvégzendő feladatra való be-

állitódást hangsulyozza. (Az iskolába érkezés idején fenn-

álló olvasási vágy mielőbbi kielégitése). 
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-  A transzfer vagy tanulásátvitel törvénye, aminek négy ösz-

szetevője van a szakirodalomban: 

a/ "A tanulás kölcsönössége", (ami két tanulási tevékeny-

ség kölcsönhatásán alapszik), (pl. irás -olvasás) 

b/ "A szük átvitel" (amiben a hasonló vagy azonos elemek 

könnyitik meg a tanulást), (pl. a betücsoportos irásta-

nulás). 

c/ "Az általános átvitel" (ami szerint az egyik területen 

végzett munka más területre is kihat), (pl. a betü irá-

sa a betü olvasására) 

d/ "A negativ átvitel" (amiben hasonló elemek gátolják 

egymást) (hasonló formáju betük távolitása egymástól 

a betütanitás idején). 

5.3 TANTÁRGYPEDAG6GIAI SZEMPONTOK 

"A korszerü tantárgypedagógiai szemlélet alapja az általános 

és sajátos dialektikus egysége." Az anyanyelvi tantárgypeda-

gógia tartalmazza az anyanyelvi nevelés sajátosságait, és 

mint általánost, a teljes személyiségnevelésre törekvést L41. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében, a négy anya-

nyelvi tantárgy (olvasás, irás, nyelvtan -helyesirás, fogalma-

zás) munkáját egységbe szerkesztettük. Ezt a tantárgypedagó-

giai szemléletmódot Nagy Sándor "metodikai integráció"-nak 

nevezi E5]. A metodikai integráció jegyében az oktatás makró -

és mikrostruktuális szerkezete egyaránt megváltozik. Az ed-

digi anyanyelvi tárgyakon belül érvényesitett zárt tematikák 

felbomlanak, (a nyelvhasználati módok saját témakörei megszün-

nek) nyitottá válnak. A tematikák közötti  -  eddig tárgyi kon-

centrációval mesterségesen létesitett - kapcsolatokat egy 
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egységben funkcionáló nyelvfejlesztés váltja fel. A tanterv-

ben előirt mennyiségü anyanyelvi órákat 2x45 perces anyanyel-

vi foglalkozásokká szervezzük. A foglalkozások gerincét több-

nyire az egyes szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szövegek ad-

ják. (Az indukciós bázist egy-egy irodalmi szöveg élményanya-

ga nyujtja). 	Ezek feldolgozása kapcsán alakul ki a tanu- 

lókban a funkcionális, alkotójellegü olvasás r a müveleti és 

eszközszintű nyelvhasználat. A tanulásirányitással helyesen 

E6], [7] szervezett foglalkozások sora a kommunikáció több-

csatornás rendszerében történő alkalmaztatásával E8] bizto-

sitja a tantervben előirt követelmények megvalósitását. 

Mind a makro- mind a mikrostrukturális szervezés alapja  -  a 

tankönyvünkre és metodikánkra jellemző  -  strukruális szemlé-

let. Struktuán az egymást kölcsönösen meghatározó elemek 

egységét értjük E9J. Brunner szerint a struktuális szemlélet 

a dolgok egymással való kapcsolatának felismerésén alapul. 

E felismerés jegyében kialakult egységszemlélethez sorolha-

tók a következő alapelvek: 

- a tanitás és tanulás folyamatának egysége, 

- az oktatás és nevelés egysége, 

- az uj és korábbi ismeretek egységbe szervezése, 

- az ismeretek és müveletek egysége, 

- az ujonnan szervezett ismeretek egységes nyelvi funkcióba 

ágyazása, 

- a szerzett ismeretek rögzitése a müvészeti és tudományágak 

szintézisében. 
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5.3.1 A tanitás-tanulás folyamatának egysége 

Az oktatás bipoláris folyamat. Minden módszernél az oktató és 

az oktatott közös tevékenysége nyilvánul meg benne. Tantárgy-

pedagógiai szempontjaink között mégis kiemelt helyen áll, mi- 

vel eszközrendszerünk éppen a tanitás-tanulás ökonomikus együtt-

hatására épült. Az ismertetett tankönyvcsalád-és a hozzá tar-

tozó manipulativ feladatsor - maximálisan biztositja az önál- 

ló ismeretszerzést éralkalmazását., E folyamatban a tanulók [107 

ismeretei, gyakorlati jártaságokkal párosulnak. (Tankönyvünk 

segitségével a hiányzó tanulók  ös  követni tudják a tanulócso-
port munkáját.) Az eredmények visszajelzését, értékelését a 

tanuló, a pedagógus és a közösség segitségével végzi. Az i-

lyen alkotó jellegü bipoláris tevékenység során egyformán te-

ret nyitunk az oktató és az oktatott aktivitásának. A tanár 

irányitásával zajló alkotó jellegü közös munka pszichológiai 

értékét a pedagógiai pszichológia Elli is a leghatékonyabb el-

járásnak tartja. Az ilyen jellegü oktatásban a tanitó vezető 

szerepe megszűnik. Helyette - az olvasástanulás kezdetén fenn-

álló analfabétizmustól az ismeretek önálló alkalmazásáig - a 

pedagógus aktivan irányitja a nyelvi tevékenységek gyakorlá-

sát. Az önállóan végzett alkotó jellegü tankönyvi feladatok 

előkészitésével - lépésenkénti közös értékelésével - a közös-

ségben folyó individualizált tanulást segiti elő. 

5.3.2 Az oktatás és nevelés egysége 

Koncepciómban a szerzett ismeretek interiorizál6dásávalaz is-

meretek pusztán eszközkialakitó szerepét messze tulléptük. 

Az ismeretek primér és szekundér strukturájának kapcsolatá-

ban (az oktatás és nevelés egységében) sokoldalu, önkifeje-

zésre és önmüvelésre képes, kreativ személyiségeket nevelhe-

tünk. 
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5.3.3 Az uj ismereteknek korábbiakkal történő egységbe szer-

vezése az ismeretek és műveletek egysége 

Az ismeret elsajátitás ökonomikus szervezése során fontosnak 

tartjuk, hogy minden korábban szerzett ismeret, az ujonnan 

szerzett ismeretekkel is megerősítést nyerjen. Az anyanyel-

vi tantárgypedagógia sajátosságainak megfelelően / az uj nyel-

vi ismeretek fokozatosan szerveződnek bele a korábban megis-

mert elemek sorába (pl. uj betük-hangok forma, képzés szerin-

ti besorolása a már tanultak közé). Az ismeretelsajátitás fo-

lyamatában, igy egy-egy uj ismeretelem tanulása 1 egyben alka-

lom a korábban tanultak felidézésére. A gondolkodási müvele-

tek (pl. hasonlitás, lényegkiemelés, csoportositás) nyomán 

pedig az "ismeretek és műveletek egységét" teremtjük megEll] (im.) 

5.3.4 A nyelvi funkcióba ágyazott ismeretszerzés 

"A strukturált nyelvi-, tevékenységi- és eszközrendszerben 

minden elem több máshoz és az egész rendszerhez szorosan kap-

csolódik. A nyelvi jelek, ismeretek, nyelvhez kapcsolódó jár-

tasságok, készségek, a tanulók képességei, az anyanyelvi ne-

velés minden területén egységben funcionálnak" C12]. 

Az anyanyelv müvelésével foglalkozó magyar nyelv és irodalom 

tantárgy az összes többi tantárgytól alapvetően különbözik 

abban, hogy a müveletek tárgya a nyelv,egyben eszköz is. A 

beszélt és irott nyelv u.i. nem más, mint a kommunikáció két-

féle formájának egyazon eszköze. "A kommunikáció ne legyen 

csupán segédeszköz valaminek a megtanitásához, hanem maga a 

nyelvi tevékenység legyen a tanitás tartalma" C13]. Az elmon-

dottakat az integrált anyanyelvi nevelésben magunk is vall- 
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juk. Ebből következően nem elégedhetünk meg az 1978-as tan-

terv C147 kitételével: "A nyelv használati módjait nem külö-

nithetjük el egymástól az anyanyelv tanitása során. Ennek 

ellenére minden anyanyelvi órán a használati  módok  valamelyi-

ke kerüljön előtérbe". A nyelvhasználat eszközzé fejleszté-

se az integrált rendszerben, nem a különféle nyelvhasználati 

módok egymás utáni használatával, hanem a s:inkretizáció elvé-

ben kifejtett egyidejüséggel. történik. A melléknév fogalmának 

elmélyitése pl. nem az egyik órán elolvasott, kiválogatott, 

a következő órán kielemzett és tollbamondott gyakorlatsorral 

lesz  -  véleményünk szerint  -  eredményesebb. A nyelvi funkció-

jában megismert jelenség manpulativ munkával, hangsuly-gya-

korlattal összekötve  sokkal motiváltabban válhat elemi esz-

köztudásunk részévé. 

5.3.5 A szerzett ismeretek rögzítése a müvészeti és tudo-

mányágak szintézisében 

A primér strkrutában szerzett elemi eszközrendszer önmagá-

ban még nem eredményezhet komplex személyisgnevelést. Szük-

séges, hogy az eszközrendszer kialakitásának folyamatát az 

önkifejezés egyéb formáinak müvelésével is kapcsolatba hoz-

zuk. Az óvodás gyermek sokirányu lehetőséget kap az ének, a 

zene, az ábrázolás, a szerepjáték, és bábjáték kifejező esz-

közeinek megismerésére, gyakorlására. A személyiségfejlődés 

alapvető feltétele, hogy az irásos nyelvi eszközrendszer ki-

alakitása során mindez az iskolában is töretlenül folytatód-

jék. Ilyen meggondolásból az integrált anyanyelvi nevelés 

koncepciójának alapja a nyelvi eszközrendszer kiépitése és 

a müvészeti nevelés szintézise. Ezt a törekvést juttatja 

kifejezésre a dolgozat korábbi fejezetében bemutatott tan-

könyvcsalád szerkezete, illusztrációi, feladatrendszere és a 
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módszer egész felépitése. Mivel az értekezés tárgyalási hatá-

rát a tárgyi koncepció bővebb kifejtése tulhaladná, e helyen 

a módszer kreativitást fejlesztő lehetőségeivel csupán a fel-

sorolás erejéig foglalkozom. 

Az olvasástanitás 2. szakaszában folyó "ráismerő szövegolva-

sás" alapja az óvodai gyermekjátékok, dalok, felidézésével e-

zek irott formáinak felismertetése. A felfedező olvasás örö-

mét mérhetetlenül fokozza, hogy a felismert szövegek elmon-

dását ritmikus, mozgásos játékokhoz, zenéhez, énekhez kapcsol-

juk. A későbbi, tényleges olvasás idején feldolgozott mesé-

ket ugyancsak eljátszuk, dramatizáljuk és illusztráljuk. Az 

olvasás - irástanulás egész folyamán minden lehetőséget megra-

gadunk arra, hogy az olvasás eszközével szerzett ismereteket 

-  a társmüvészetek kifejező eszközeivel megközelitve  -  tanu-

lóink átéljék. Hangutánzó és szituativ játékokat szervezünk, 

verseket írunk és dallamositunk meg, bábokat készitünk és 

gyakran bábjáték keretében fejezzük ki gondolatainkat. 

5.4 A CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSA AZ ESZKÖZRENDSZER  ÁLTAL 

Az eszközrendszer tárgyalása során már kirajzolódott a cél-

rendszer megvalósitásának lehetősége. E fejezetben részlete-

sebben kifejtem az  önművet s  önmegvalósítás és társadalmasodás 

tankönyv és módszer nyujtotta lehetőségeit. 

5.4.1 Az önmüvelés 

Az önmüvelés demokratikus megvalósulása érdekében alapvető-

nek tartjuk  -  elsősorban az anyanyelvoktatás kezdetén  -  a 

heterogén tanulócsoportokbaösszeverődött egyedek olyan veze- 
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tését, amely az esélyegyenlőség lehetőségeit már a müvelődés-

hez vezető ut első lépéseinél képes biztosítani. A lehetősé-

gek a következő feltételek teljesitésében valósithatók meg: 

- mentális képességek fejlesztése, 

-  az önmüveléshez szükséges motivációs bázis megteremtése, 

- aktiv, cselekvő ismeretszerzés gyakoroltatása. 

A mentális képességek fejlesztéséhez E157 sorolhatjuk az ol-

vasástechnika elsajátitásával párhuzamosan folyó hallásdif-

fernciálást, az irány-, arány- alakészlelés, fonémaemlékezés 

fejlesztését, a gondolkodási müveletek változatos gyakorol-

tatását. 

A motivációs bázis megteremtésének lehetőségét a tankönyv és 

a módszer többféle módon segíti. A tankönyv képanyagával, té-

máival és a pedagógiai eljárásmódokkal, többnyire az olvasás 

motiváció hiányával érkezőkben is felkeltjük az érdeklődést 

az irásos ismeretszerzés iránt. A kialakult motivációt a gyor-

sabban haladóknál tényleges eredményekkel, a mentálisan fej-

letlenebbeknél átmeneti,latens olvasási móddal tartjuk fenn. 

A betüfelismerés és betüszintézis müveletében gyors és biz-

tos sikerélményt alakitunk ki. Az olvasási hibák azonnali ja-

vitásával pedig megelőzzük az esetlegesen később bekövetkező 

sikertelnséget, illetve a dylexia kialakulásának lehetőségét. 

Az aktiv, cselekvő ismeretszerzés ma már a korszerü pedagó-

giai eljárás alapvető követelménye. "Amire magunk vagyunk 

kénytelenek rájönni, az nyomot hagy az  elménkben, és ezt a 

nyomot később is használni tudjuk, ha a szükség ugy hozza 

magával. A tanulás eredményessége érdekében a tanuló maga 
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fedezze fel a megtanulandó anyagnak akkora részét, amekkorá-

ra az adott körülmények között lehet ősége van. Ez az aktiv 

tanutós alapelve" C167. 

Módszerem és a tankönyvünk egész szerkezete ugyanezt az alap-

elvet tükrözi. A tanulás -tanitás folyamatában közölt valameny-

nyi eljárás az aktív, cselekvő ismeretszerzést szolgálja. 

5.4.2 Az önmegvatósitás 

Eljárásrendszerünkben az önmegvalósitás folyamata az iskolá-

ba lépéstől fokozatosan szerveződik bele a gyermekek ismeret-

szerző tevékenységébe. A kezdeti ritmikus játékoktól, a szö-

vegillusztrációktól( egészen a versirás müveléséig, a külön-

féle kifejezési formák alkalmazásáig i széles,skálán mozog az 

önmegvalósitás lehetősége. Mindezt a kétkötetes tankönyv 

feladatsora  -  a pedagógust is irányitva  -  módszeresen veze-

ti végig. Nevelőnek és neveltnek egyformán segítségére siet 

a nevelés koprodukciós munkájában, nevelési teszt kérdéssor-

nak is felfogható feladatsorán keresztül. 

A nevettet 

- önmagával és környezetével szemben megfigyelésre, vélemény -

nyitvánitásra készteti, 

- a közölt információkkal kapcsolatosan döntést, állásfogla-

lást kiván a hatévesektől is; 



- 95 - 

A nevelőt hozzásegíti 

- tanitványai megismeréséhez, és 

- (szuggesztivitásával) támogatja azok irányitását. 

Az irásos információszerzés- és közlés birtokában a tankönyv 

II. kötetében a nyitó és záró oldalak különös lehetőségeit 

adják az önmegvalósitás kibontakoztatásának. 

5.4.3 A társadalmasodás 

A célrendszer megvalósitásában eddig kifejtett perszonali-

zációs lehetőségek, végsőfokon az egyén szocializációs fo-

lyamatába torkollnak. Külön kell szólnunk mégis a szocia-

lizációs folyamat alapját adó kommunikativ képességek fej-

lesztéséről. 

Integrált rendszerünkben az irásos és szóbeli kommunikáció 

szervesen összeforrt az olvasdstanitds folyamtdval.Ez a ko-

rábbi fejezetekben részletesen is kifejtésre került. E he-

lyen inkább a szocializációhoz szükséges elvi normák kifej-

lesztésének összegzését adom. Ide sorolhatjuk: 

- az olvasástanitással csaknem egyidőben zajló irástanitást, 

ami kevés késleltetéssel - szinte egyidőben - teszi lehető-

vé a gondolatok kódolását, 

- a receptiv olvasás korai, önálló ismeretek megszerzésének 

lehetőségét, 

- a receptiv olvasással párhuzamositott közlő olvasás kifej-

lesztését, ami a társadalmasodáshoz szükséges szóbeli ki-

fejezőkészség megalapozásának eszköze, 

- a reproduktiv és félproduktiv szövegalkotást, ami a már 

emlitett szituativ gyakorlatok folyamán zajlik. 
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6, VIZSGÁLATOK A PEDAGÓGIAI STATISZTIKA ESZKÖZEIVEL 

6.1 ADATGYÜJTÉS 

6.1.1 Mérési eredmények bemutatásának célja 

Az értekezés e fejezetében ismeretetésre kerülő mérési ered-

mények bemutatásának célja, hogy a pedagógiai statisztika esz-

közeivel bizonyitsam az értekezés hipotéziseinek egyes téte-

leit. Megkisérlek általános összefüggéseket keresni az olva-

sás sebesség és az olvasás megértés között. Ennek eredménye-

ként számszerű adathatárokat kívánok megvonni, amelyek egy -

értelmüen meghatározzák az olvasástanulás kezdeti szakaszát. 

6.1.2 A minta kiválasztása 

Az értekezésben bemutatásra kerülő mintát az intenzív-kombi-

nált olvasástanitási módszer kisérlete során, az 1974-77 kö-

zötti időszakban vettem fel, pedagógus munkatársaim segitsé-

gével El] C2] C3] C4]. 

A minta kiválasztásáról meg kell emlitenem, hogy az bizonyos 

kutatási tudatosság és tárgyi kompromisszum ötvözete. A mód-

szer előkisérlete során szerzett kedvező tapasztalatok arra 

késztettek, hogy a módszert "nehezebb terepen" is kipróbál-

juk. Ugyanebben az időben ismerkedett meg a módszerrel Haj -

du-Bihar és Békés megye néhány pedagógusa, akik valóban igen 

nehéz gyerekanyaggal dolgoztak. Igy került a kísérlet 1973 -

ben Berettyóujfaluba, Furtára, és Békés városba. A többi is-

kola a szerzett tapasztalatok alapján kapcsolódott be 	a 

munkába. A fővárosi iskolákat az O.P.I jelölte ki. A minta 

kiválasztása igy egyik statisztikai módszerhez sem kapcsol-

ható. 
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A módszer hatékonyságának országos szintü értékelhetőségé-

hez szem előtt tartottam, hogy a minta mind jobban közelitse 

meg az ország lakosságának település szerinti megoszlását. A 

Magyar Statisztikai Zsebkönyv E5] 1976-os adataihoz viszonyit-

va a minta megoszlása az alábbiakat mutatja. 

Település 
tipusa 

Népesség) Kisérleti oszt. 	Kisérleti+kont.o. 

megoszlása településtipusok szerint 

száma % száma % 

Főváros 

egyéb városok 

községek 

19,6 

30,6 

49,8 

6 

6 

11 

26,0 

26,0 

48,0 

8 

9 

19 

22,2 

25,1 

52,7 

Összesen: 100,0 23 100,0 36 100,0 

A fenti táblázatból megállapitottam, hogy az ország lakossá-

ga (populáció) városi-községi megoszlása, valamint a minta 

gyanánt bevont osztályok település szerinti megoszlása kö-

zötti eltérés kisebb, mint 3 %. 

A kisérletben részt vett tanulók 

összlétszáma: 978 

ebből kisérleti 650 

kontroll: 328 

A minta vételezése során rögzitett 

mérések száma: 1779 

ebből kisérleti: 1155 

kontroll 624 
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Megjegyzem, hogy a fenti adatok csak a közölt mintára érvé-

nyesek. A kisérleti munka során több mint kétezer tanuló e-

redményét rögzitettük és dolgoztuk fel az évek során. 

6.1.3 A fe Zmérés 

A kisérletben részt vett osztályok önálló (néma) olvasásának 

mérése minden évben azonos időben, azonos felmérőlappal tör-

tént. A felmérőlapok rendszerének összeállitásánál az UNESCO 

IEA felméréshez használt olvasásteljesitmény mérő anyaga 

szolgált mintául, mivel ez a mérési mód lehetőséget ad szö-

vegmegértés és az olvasásra forditott idő egyidejü mérésére. 

A felméréseket megelőzően a pedagógusok megkapták a felméré-

si utmutatót és a felmérés 1., 2., 3. lapját. A három fordu-

lós felmérését három egymást követő napon kellett elvégezni. 
Az első forduló célja, a feladatvégzés technikájának megszer-

zése volt. Ezért ennek eredményeit nem értékeltük. A 227 és 

275 szótagból álló szöveg ( 2 sz. mell. 3 sz. mell.) olva-

sására 12 perc állt a tanulók rendelkezésére. Az önálló (né-

ma) olvasást adott jelre egyszerre kezdték meg a tanulócso-

portok. A nevelő a beinditott stoppert figyelve, a tanuló 

(olvasást befejező) jelzésekor, a mérőlapra vezette az olva-

sásra forditott időt. 
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6.2 AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA 

A mérési adatok feldolgozása a felmérő lapok értékelésével 

kezdődött. Ezután osztályösszesitő készült, ahol a tanulók 

egyéni teljesitményeit összegeztük és átlagot képeztünk a 

mért eredményekből. Ezekből az adatokból állitottam össze 

a Függelék I-X. táblázatának 1. lapját. 

6.3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK ELEMEZÉSE 

Az értekezés 3.2.2 fejezetében szereplő hipotézisei közül 

e helyen két tételt kivánok bizonyitani. 

Az olvasástechnika gyors, készségszintü elsajátitása 

- segiti a szöveg megértést, 

- megakadályozza a dyslexiás jelenségek kialakulását. 

Az értekezés befejező szakaszában először általános érvényü 

megállapitásokat kivánok levonni az olvasás sebessége és a 

szöveg megértése között. A fejezet második részében kitérek 

a kisérlet során felmért és jelen értekezés keretében fel-

dolgozott adatok értékelésére. 

6.3.1 Olvasássebesség - megértés 

Hipotézisem bizonyitásának első lépéseként az olvasás sebes-

sége és a megértés közötti összefüggést vizsgálom. 
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A kisérlet során felmért teljes minta adatai közül kiemeltem 

a 238 tanuló 210 mérési eredményét, abból a célból, hogy meg-

vizsgáljam, van-e korreláció az olvasás sebessége és a szö-

veg megértés között. Ezeknek az adatoknak részletes ismerte-

tését a Függelék III-X táblákban adom, mig az összesitő ered-

ményeket e: fejezet 6.3.1-6.3.2-6.3.3. sz. táblázatában muta-

tom be. 

E számitási munkák keretében szóródás, homogenitás számitást 

végeztem az olvasás sebesség és a szövegmegértésre, majd e-

zek eredményei alapján megvizsgáltam, hogy van-e korreláció 

az olvasás sebessége és a megértés között. 

A 6.3.1. táblázatok azt mutatják, hogy van összefüggés a ket-

tő között. A kérdés csupán az, hogy miként változik a korrelá-

ció erőssége az olvasási sebesség függvényében. Nagy J. sze-

,rinti C103korrelcáiós értékhatárokat azonositottam az olva-

sástanulás kezdeti szakaszával. Ennek érdekében a 6.3.4 ábrán 

feljelöltem az osztályok adataiból számitott korrelációs 

együtthatókat az olvasás sebesség függvényében, valamint meg-

jelöltem egy A és egy B jelü görbét, amely esetünkben a fel-

ső határokat adja meg. Ezekere a görbékre kivetitettem az 

i.m. 296. oldalán megadott korrelációs értékhatárokat. En-

nek alapján a következő felső határértékek adódtak: 

Szoros korreláció áll fenn 80-110 sztg/perc-ig 

Közepes korreláció áll fenn 105-120 sztg/perc-ig 

Laza korreláció áll fenn 	105-120 sztg-tól felfelé. 
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Az alsó határértékek megállapitására később visszatérek. To-

vábbiakban azt vizsgálom, hogy a kapott felső határértékek 

mennyire reálisak. Ennek érdekében a III., IV. V. táblák 1. 

lapján közölt mérési eredményekből kigyüjtöttem az azonos ol-

vasási sebességet elért tanulók olvasásmegértési pontszámait, 

amelyet az alábbi 6.3.5 a,b,c,d táblázatokban közlök. 

137 szótag/perc 

ért. tan. 

6 21 67,8 

5 8 25,8 

4 1 3,2 

3 - - 

2 - - 

1 1 3,2 

O 

össz: 31 100,0 

6.3.5/a  

91 szótag/perc 

ért. tan. 

6 10 55,5 

5 5 27,8 

4 - - 

3 1 5,5 

2 2 11,2 

1 - - 

0 

össz. 18 100,0 

6.3.5/b. 

68 szótag/perc 

ért. tan. 

6 8 53,3 

5 3 20,0 

4 1 6,7 

3 - - 

2 2 13,3 

1 - 

0 1 6,7 

össz: 15 100,0 

6.3.5/c  

55 szótag/perc 

ért. tan. 

6 3 23,1 

5 5 38,4 

4 3 23,1 

3 - - 

2 - - 

1 - - 

0 2 15,4 

össz: 13 100,0 

6.3.5/d. 
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Ezek közül grafikusan felrajzoltam a megértésben 6 és 5 pon-

tot elért tanulók számát %-ban. E görbéből is világosan lát-

ható, hogy az olvasássebesség csökkenésével együtt  csökken 

az  azonos teljesitményt nyujtó  tanulók  száma. A görbéken a 

68 sztg/perc teljesitménynél törés áll be. Ez is az olvasás 

sebessége és a megértés közötti összefüggést igazolja. E 

görbéken is az optimális értékek alsó határa 70 sztg/perc 

körüli értéknél adódik. (6.3.6 ábra) 

Ezek után azt vizsgáltam, hogy a részminta eredménye milyen 

egybeesést mutat a teljes minta eredményével. Ennek érdeké-

ben a Függelék I. és II. tábláinak olvasássebesség és hozzá-

tartozó 	mérés . adatait  -  összesen 1716 mérési összesitett 

értékpárját - feljelöltem a 6.3.7 ábrán. Csodálatosan szép 

eloszlás alapján egyértelmüen adódott az A jelü görbe, amely 

szintén az olvasási sebesség és a megértés közötti összefüg-

gésre utal. 

Ha elfogadjuk az olvasás megértés 75 %-os teljesítményét al-

só határértéknek, ábránkban ez a 4,5 pont elérésénél adódik. 

Ezt az egyenest kivetitve az A görbére a vizszintes tenge-

lyen a 80 sztg/perc olvasássebesség értéket metszi ki. Te-

hát a részminta adatai egybeesést mutatnak a teljes minta 

adataival. 

Általános következtetésként az alábbiakat állitom: 

- az olvasástanulás kezdeti szakasza akkor fejeződik be, a-

mikor az olvasás sebessége és a megértés közötti szoros 

korreláció megszünik. 

- ez az állapot 80 sztg/perc értéknél már biztosan adódik. 
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Visszatérve a korábban tárgyalt korreláció határokra a 

6.3.7 ábrán bejelölt "B" görbe alsó korreláció értékhatárt 

mutat. 

Igy kiegészitve a korábbi táblázatokat, az alábbi értékeket 

kapjuk. 

Korreláció foka Alsó határértékek Felső határértékek 

szoros O 80 - 110 

közepes 40 - 60 105 - 120 

laza 105 - 120 - 

6.3.2 A minta általános értékelése 

Értékelésem alapját a Függelék I.II. és XI.XII táblája képe-

zi. Az I. és II. tábla arról tájékoztat, hogy a felmérésben 

részt vett tanulók osztályátlagban milyen eredményt érték el 

az olvasás sebessége és az olvasás megértése tekintetében. 

E két tábla végső összesitő adatait az alábbiakban mutatom 

be. 

Vizsgált tényező Kisérlet 
átlaga 

Kontroll 
átlaga 

Kontroll 
kisérlet 

Olvasás sebesség 
szótag/perc 58,6 40,6 1,44 

Olvasás 
megértés 

átl.pont. 
szám 
/max.6 	p./ 

4,85 4,15 1,17 

% 80 69 
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Részletesebb tájékoztatást nyujt a XI. és XII. táblázatban 

közölt adatok elemzése. Ezek az adatok a tanulók teljesitmé-

nyét kategória határok közé sorolják. Az eredmények végössze-

sitése és  a  megoszlás százalékos kimutatása a táblák alján 

látható. Ezt a 6.3.8 ábrán grafikusan is ábrázoltam. A kisér-

zeti osztályok eredményeinek eloszlása a vizsgált két ténye-

ző esetében jellegzetes "félharang"görbét mutat. A maximum - 

mindkét esetben a legjobbak csoportjában adódik 

Ugyanakkor a nem értékelhető csoportba kerültek számszerü 

megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 

Kisérleti 
osztályok 

Kontroll 
osztályok 

szám % szám 

időmegoszlás 
szerint 

6 0,5 19 3 

hibaszám 
szerint 14 1,3 18 3 

Ezek az adatok is bizonyitják, hogy az intenziv-kombinált 

módszer a lemaradókat hathatósan támogatja. 
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Homogenizálódás elősegitése 

Az 5. fejezetben utaltam azokra a módszertani eszközökre a-

melyek egy tanulócsoport homogenitását elősegitik. E helyen 

ezek eredményességét vizsgálom az adatok tükrében. 

Megjegyzem, hogy a felmérések során még nem volt meg a mód-

szerhez tartozó tankönyv, igy az itt közölt eredmények egye-

dül a módszer hatékonyságára utalnak. 

Egy osztályközösségnél. fontos tényező a tanulók tudásszintjé-

nek egymáshoz viszonyitott aránya. Erre ad felvilágositást 

a homogenitás értéke. 

A 6.3.1 és 6.3.2 táblázatban ezeket az értékeket meghalad-

ják. 

Homogenitás önmagában nincs. Az mindig valamely vizsgált 

tényezőre vonatkozik. Esetünkben két homogenitást vizsgál -

tunk,egyet olvasás sebességre, egyet olvasás megértésre. 

Ha a homogenitás értékét szorozzuk a vizsgált tényezőben el-

ért osztályátlaggal, akkor véleményem szerint egy olyan szám-

értékhez jutunk, amely a két érték mellett jobb összehason-

litási lehetőséget nyujt. 

A kisérleti és kontroll osztályokra vonatkozó összesitő a-

datok a következő értékeket adják. 
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olv. 	seb. 	átl. 	x. 
homogenitás 

megértés átl.x 
homogenitás 

Kisérleti 70,72 4,1 

Kontroll 29,61 2,63 

E két adatpár azt bizonyitja, hogy: 

- az intenziv-kombinált módszer hatékony olvasási eszköztu-

dást biztosit magasszintü homogenitás mellett. 

A homogenitás vizsgálatával kapcsolatosan az alábbiakat jegy-

zem meg: 

A tanulás folyamatában - főleg az első osztályban - vannak 

időszakok, amikor a "mezőny széthuz". Ez a tanulás kezdeti 

szakaszában természetes jelenség, amely a tanulók eltérő ké-

pességeinek megnyilvánulásából adódik. Módszeremben ez az 

időszak jobbára a tanév első negyedére tehető. Az ekkor még 

széthuzódó mezőny felzárkozása november-december környékén 

megindul. Hozzáértő pedagógiai vezetés mellett, tanulócso-

portjaink a tanév-végére a tantervi követelmények fölött tel-

jesitve - szép egységet alkotnak. Az oktatás eszközrendsze-

rében tehát olyan hathatós eszközöket szükséges kialakita-

nunk, amelyek segitik a lemaradók diagnosztizálását és tuda-

tos felfejlesztését. 
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Utolsó gondolatként a számadatok tükrében hadd térjek ki a 

dyslexia kérdésére. A XI. és XII. tábla adataira hivatkozva, 

ismét a teljes minta adataira támaszkodtam. Kiemeltem az 

olvasássebesség "időmegoszlás" utolsó két oszlopának száza-

lékos adatait, melyek a következők: 

10-12 
perc 

12-nél 
több 

Kisérleti osztályok 3,5 % 0,5 % 

Kontroll osztályok 23 	% 3,0 % 

Ez azt jelenti, hogy a "hátul kullogók" össz. százaléka: 

a kisérleti osztályoknál 	4  % 

a kontroll osztályoknál 	26 % 

E számadatok 1716 mérésre támaszkodva is bizonyitják, hogy 

- az intenziv-kombinált olvasástanitási módszer hatékonyan 

támogatja alemaradó tanulókat és segiti a felzárkózást az 

osztály zöméhez, 

- a dylexia kialakulás hatékony módszerrel megelőzhető 

- a dylexiások zöme az oktatásitechnológia selejtességének 

az áldozata, 

- a hiányosságok nem a buktatásés az osztályzatok megszün-

tetésével, hanem azok gyökeres felszámolásával oldhatók 

meg. 
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FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A számadatok bizonyságai szerint az intenziv -kombinált 

módszerrel az első tanév végére  -  a hangoztató-elemző-

-összetevőhöz viszonyitva  -  olvasásmegértésben 2. osz-

tályos szint érhető el. 

Számadatokkal nem mért, de a gyakorló pedagógusok véleménye 

alapján nyert bizonyságot, hogy a hangos olvasás szintje 

az átlag 3-4 osztályok minőségét éri el. Tanulóink beszéd 

és helyesirás készsége jól megalapozott, s ugyancsak fej-

lettebb szintet mutat a kontrol osztályokénál. Felügyelői 

vélemények szerint kisérleti osztályainkat a gyors munka-

tempó, a sikeradta munkakedv jellemzi. Ezek a fejlesztő 

személyiségjegyek azonban nemcsak a tanulókon, de a kisér-

letet végző nevelőkön is tapasztalhatók (szinte tekintet 

nélkül a pedagógiai rátermettségre.) Az uj módszert egy-két 

év után biztonságosan kezelő pedagógusok, az igazgatók és 

a felügyelők egyre többen teszik fel a kérdést: hogyan 

tovább? 

Minden előnye ellenére, távlati fejlesztés hiányában a leg-

hatékonyabb módszer is öncéluvá válik. Az integráció a jövő 

követelménye, s egyben feladata is. S mert "minden jövőkép 

annyit  ér,  amennyi belőle reális, amennyi megvalósithatónak 

látszik" Eli] a koncepció egész alsó tagozatra kiterjesz-

tett munkája alapján 2 fejlesztési lehetőség mutatkozik: 

1. A módszer és a tankönyv szerkezete, tematikája, egya-

ránt alkalmas az oktató -nevelőmunka tanórai és tanórán 

kivali (napközis, iskolaotthonos) munka koordinálására, 

a nevelőiskola célkitüzéseinek megvalósitására. 
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2. A fejlesztés másik iránya az alsó tagozat egészére 

kiterjedő integrált anyanyelvoktatás eszközrend-

szerének kidolgozása. 

Az első osztályban megszerzett alfabetikus eszköztudás 

jó alapja a nyelvi kifejezési eszközök tövábbi osztályok-

ban történő elsajátitására. A koncepció kidolgozott. Szük-

séges azonban az integrált anyanyelvoktatás eszközrend-

szerének kiépitése. Ez realizálja az eddig elért eredménye-

ket, és követi azokat a célokat, melyeket a hivatalos ok-

tatáspolitika maga elé tüzött. E feladat megoldása azon-

ban egy ember erejét meghaladja. Kimunkálása egy erre ki-

jelölt kutatócsoportra vár. 



BEFEJEZÉS 

Az elsőosztályos tanuló első találkozása a tuoamánnyal 

az olvasás-irás elsajátítása kapcsán zajlik le. E talál-

kozás sikere vagy sikertelensége meghatározó jellegü 

nemcsak iskolai életére, hanem személyiségfejlődésének 

további szakaszára is. 

Ha meggondoljuk, hogy Magyarországon évente több mint 

másfélszázezer kisdiák kezdi el iskolai pályafutását 

az első osztályban, akkor érezhetjük annak a roppant 

felelősségnek a sulyát, amely oktatáspolitikust, peda-

gógust és kisdiákot egyaránt nyom. 

Értekezésemmel - és a mögötte álló évtizedes kutató 

munkával - egyengetni kivántam azt az utat, amelynek 

végcélját 	Comeinus a "Didactica Magna" -ban igy 

fogalmazott meg. 

"Kutassuk ki és találjuk meg azt a módot, amellyel a 

tanitás kevesebb munkája mellett a diákok mégis többet 

tanulnak; az iskolában kevesebb tegyen a zugozódás, undor 

és a hiábavaló küszködés, annál több a szabadidő, az Öröm 

és a szilárd előrehaladás." 
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:44] Erney A-né: Mi a dyslexia? 

Tanitó, 1970. No.9. 

C45] Mészáros L-né: A gyorsitott ütemü olvasástanitásról. 

A Tanitó, 1974. No. 3. 

C46] Pusztai A-né: A gyorsitott ütemü olvasástanitás korrek-

ciós osztályokban. 	A Tanitó, 1973. No.4. 

C47] Rézmüves J.: Az olvasóvá nevelés néhány időszerü 

kérdése. A Tanitó, 1970. No. 1-3. 

C48] Kerékgyártó I.: Az olvasás tanitása, olvasóvá nevelés. 

Módszertani Közlemények, 1970. No.3. 



E49] Sárdi E.: A gyorsolvasás vizsgálata kisiskolás 

korban. Igy látjuk, 1976. 5-22. p. 

C507 dr. Ligeti R.: Gyorsaságban az utolsók. 

Élet és Irodalom, 1976. No. 2. 

E51] Miklós P. Az olvasás értelme ma és holnap. 

Uj Irás, 1970. No. 11. 

E52] Lovász I-né: Az integrált anyanvelvoktatás elve és 

gyakorlata az általános iskola alsó tagozatában. 

Tantervi javaslat az Anyanyelvi Oktatási Munkabi-

zottság részére (kézirat, kiadásra előkészületben) 

E53] Nemzetközi olvasásmegértés IEA International 

Education Assotiation. 1974. 

E54] Dr. Ligeti R.: Egykönyvü olvasás. 

Élet és Irodalom, 1976. No. 8. 

E557 Csalog J.: Olvasókönyv és falvédő. 

Élet és Irodalom, 1976. No.8. 

C56J ABC  olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya 

számára., Romankovics András tanitó, 

Romankovicsné Tóth Julia tanitó és Meixner Ildikó 

pszichológus. Tankönyvkiadó, Bp. 1978. 
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• 

C1J Nagy S.: Didaktika. Tankönyvkiadó, 1972. 

C2J Arató F.: Az én ábécém (kézirat, kisérleti 

tankönyv, 1977) 

C33 Szerk: Csik E.: Olvasni tanulok. 

Veszprém, 1979. (kézirat) 

Éva és Feri olvasni tanul. Szerk. Kis Éva, 

Veszprém, 1979. (kézirat) 

C4J Kuti G:-né, dr. Ligeti R.: A maci olvas. 1978. 

(kisérleti könyv, kézirat) 

C5J Kainz F.: Psychologie der Sprache. IV. Enke, 

Stuttgart 

C6J dr. Liget R.: Gyermekek olvasászavarai (dyslexia) 

Akadémiai kiadó, 1967. 

C7J Gledura L.: Az olvasástanitás módszere. 

Anyanyelvi tantárgypedagógia. Tankönyvkiadó 1975. 

(kézirat) 

C8J Meixner I. - Justné Kéri H.: Az olvasástanitás 

pszichológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest,l967. 

C9J Dobiess, F.: Miért és hogyan kell korrigálni az olva-

sástanitás módszerét? (Warum und wie die Methodenkorrektur 

im Ertlesunterricht?) Pedagogische Rundschau, 1973. 

No. 1.14-35 p. 

C10J dr. Zsolnai J. - dr. Zsolnai J-né: Az olvasástanitási 

módszerek összehasonlitó értékelése. 

A Tanitó, 1978. No.6-7. 



Ell] Kovács D- né: A hangoztató-elemző -összetevő 

olvasástanitási módszer. Előadás 1950. 

C127 Kovács 	D-né: ABC olvasókönyv az 1. osztályosok 

számára. Köznevelés melléklet. Alsótagozatos 

oktatás -nevelés 1956. No. 4. 

C137 Kutiné Sahin Tóth K., dr. Ligeti R.: Olvasás és 

irástanitás az l.osztályban. Globális program. 

1979. Budapest (kézirat) 

E14] Voszkreszenszkaja: A hangoztató-elemző -összetevő 

módszer. Dokumentáció. 

T.C. Jegorov: Az olvasástanitás pszichológiai elemei. 

(Ocserkij pszichologii obucsenija detei cstenju) 

UCSPEDGEZ 1953 Moszkva. 

C15] Kelemen L.: A pedagógiai pszichológia alapkérdései. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 

C167 Francis, H.: A gyermekek olvasási tapasztalata és 

nyelvi egységekről alkotott fogalmaik. (Children's 

Experience of Reading and Notions of Units of Language) 

The British Journal of Educational Psychology, 1973. 

No. 1. 	17-23. p. 

C177 Elkonyin D.B.: Az irás-olvasás elsajátitásának néhány 

lélektani kérdése. 	(Nekotorüe voproszü pszichologii 

uszvoennija gramotü.) 	Voproszü Pszichologii, 1976.   

No. 5. 	38-53. p. 

C187 Meterowa, H.: A szin-hang módszerrel történő olvasás- 

tanitás elméleti alapjai. (Teoretyczne podstawy barwno- 

dziwkowej metody nauki czytania.) 	Zycie Szkoly, 1975.   

No.2. 	38-41 p. 



C193 Gorbusina, L.A.: A beszédhallás fejlesztése 

betütanitási órákon. (Razvitie recsevogo szluha na 

urokah obucsanija gramote.) 	Nacsal'naja Skola, 1968. 

No. 10. 44-49. p. 

C203 Deva, F.: A fixációk és szintézis folyamata az 

olvasástanulásban. (Les dixations de la lecture) 

Bulletin Binet-Simon 1978. No. 562. 108-125 p. 

C213 Lovászné Czagányi Gabriella: Módszeres eljárásaim 

az olvasás-irás előkészitő időszakában. Ped.Szl. 1961. 

C223 Raffai G.: Tapasztalataim a komplex betütanitási 

eljárásról. A Tanitó, 1971. No. 6-7. 

C233 Forgács E-né: Betühivóképesség olvasás-irás tanitás, 

A Tanitó, 1977. No. 6,7. 

C243 Ujváry L.: Az irás- és olvasástanitás kibontó módszerrel 

Egyetemi nyomda 1947. 

C253 Mazurkiewicz, A.J.: Az angol ITA olvasástanitási módszer. 

(The Initial Teaching Alphabet for Teachint Reading.) 

New Perspectives in Reading Instruction. 

Szerk.: A.J. Mazurkiewicz. New York-Toronto-London. 

1964. Pitman Publ. Corp. 539-544. p. 
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Cl] A pedagógiai kutatás módszerei 

Szerk.: Salamon Z. Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 

/41 old. / 

[2] Woodworth-Schlosberg: Kisérleti pszichológia 

Akadémiai Kiadó, 1966. 
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C13 	Miklós P.: Olvasás és értelem. 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 35. old. 

C23 dr. Bellyei L.: Az anyanyelvi nevelés egységes 

(integrált) rendszere. Anyanyelvi tantárgypedagógia. 

Tankönyvkiadó, 1975. Budapest kézirat) 

C33 A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és 

ajánlásai a távlati müveltség tartalmára és az isko-

lai nevelőtevékenység fejlesztésére (1973-1976) 

Budapest, 1976. 

C43 dr. Réti J.: A megkülönböztetü felfogóképesség. 

A Tanitó. 1(170. No. 9. 

C5] Radnai B.: Az irás és olvasás lélektana. Jakab ny.,Bp. 

(Klny. "Az irás"-ból) 

C6] dr. ligeti 	lásd 2. fejezet 6.) 

C7] Mohács L. Hátrányos helyzet, müvelődési hátrány és 

pedagógia. Köznevelés, 1979. 

C83 Dubay  J-né: Differenciált foglakozás az olvasástani-

tásban. A Tanitó, 1975. No. 12. 

C93 Gledura L.: Differenciált foglalkozás olvasásórán. 

A Tanitó, 1970. No. 1. 

C10] Virágos E.: A differenciált oktatás lehetőségei az 

olvasástanitásban. Pedagógiai Szemle, 1978. No. 28. 

Ell] Oliver, E.M.: Az olvasástanitás szervezeti formái. 

(Organizing for Reading Instruction) The Elementary School 

Journal, 1970. No. 2. 97-104. p. 



C127 Lénárd F.: Differenciált foglalkozás korszerü 

módon. Köznevelés, 1972. No.3. 

C137 dr. Szántó K.: Az oktatás alapfogalmai. 

Pedagógia. Tankönyvkiadó, Bp., 1973. 

C147 P.J. Galperin, A.V. Zaporozsec és D.B. Elkonyin: 

A tanulók ismereteinek, jártasságainak kialakitása 

és az uj iskolao oktatási módszerek. 

Magy. Pszich. Szemle, (különlenvomat) 1964. 

C157 dr. Tóth B.: Irodalmi érdeklődés az olvasástanulás 

kezdetén. Akad. Kiadó. Bp., 1967. 

C167 Nagy J. (lásd 1. fej. 1.) 

C177 Dobiess, F.: Az olvasástanitás elméletének és  mód-

szerének uj lélektani  indoklása. (Zur Neubegründung der 

Theorie und Methode des Lesenlehrens.) Pddagogische 

Rundschau, 1973. No. 1. 14-35. p. 

C187 Kozma T.: A néma olvasás szerepe az olvasási készség 

fejlesztésében. Magyar Pedagógia, 1965. No.2. 

C197 Lála, J.: A hangos olvasás ellenőrzése és értékelése 

az olvasás gyakorlásának befejező szakaszában. 

(Registráce a hodnoceni hlasitého oteni v záverecné fAzi 

ctenárského vycviku.) 	Komensky, 1971. No. 5. 268-274. p. 

C207 dr. Zsolnai J. és dr. Zyolnai J-né: 	(lásd: 2.fej.1O.) 

C217 Meixner J. 	(lásd 2. fej. 8.) 



C227 Kanizsai D.: Gyakorlati fonetika. 

Tankönyvkiadó 1959. Budapest. 

C233 Deva (lásd 2. fej. 20.) 

C243 Fábián Z.: A követő olvasás képző hatásairól. 

Módszertani közlemények, Szeged, 1968. No. 4.(258) 

C253 Wills M.: Az amerikai Dovack olvasástanitó gép 

Dovack's Machines Help Children Department of 

Helath, Education and Welfare Office of Education 

Juni No. 5. 1971/3-8 p. 

C263 Mohács L.: Müvelődési hátrány és kreativitásra 

nevelés. 	Köznevelés, 1977. No. 5. 

C273 Erika Landau: A kreativitás pszichológiája. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 
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[17 	Daniels A.: Basic Training in Systems Analysis 

1971. 

E2] 	Engh (lásd 1. f. 19.) 

C37 	Kuti 	(lásd 2. f. 13.) 

E47 	Fábián Z.: Az anyanyelvi tantárgypedagógia 

elméleti kérdései. Anyanyelvi Tantárgypedagógia. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1975. 

C57 	Nagy S.: Tantervi kutatások és az oktatáselmélet 

jövője. 	Pedagógiai Szemle. 1973. 

E6] 	Malmquist, E.: Néhány megjegyzés a funkcionális és 

alkotó•jellegü olvasási készség kialakitásához. 

(Nagra drag i utvecklingen av den funktionella och kreative 

ldsfölrmagan.) 	Skolbiblioteket, 1969. NO. 3. 94-105. p. 

E7] Kerékgyártó I.: Az olvasás tanitása, olvasóvá nevelés. 

Módszertani közlemények, 1970., No.3. 

E8] Zsolnai J.: Beszédmüvelés kisiskolás korban. 

Tankönyvkiadó, 1978. 

C9 Brunner J.S.: Uj utak az oktatás elméletéhez. 

Gondolat, Bp., 1974. 

C1127 P. Balogh K.: Az oktatás folyamatának pszichológiai 

elemzése. Pszichológia Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 

(369 old) 

C117 Kelemen L.: A pedagógiai pszichológia alapkérdései. 

Tankönyvkiadó, 1971. (281.old.) 

i.m. 200. old. 

C127 Anyanyelvi tantárgypedagógia (28 old.) im. 



C137 Az anyanyelvi (német) oktatás irányvonalai az 

alsó tagozaton és a középiskola I. szakaszában 

(10 - 16  életév nélkül 21, 92.p. 

Rahmenriebtlinien Deuts - Primarstufe - Sekundarstufe I. 

E14 7 Az általános iskolai oktatás és nevelés terve. 

O.P.I. Bp. 1977. (66.) 

C157 dr. Zsolnai 	(lásd 2.f. 10.) 

E167 Pólya Gy.: Standford Egyetem, 1963. 

The American Mathematical Monthly 70. 
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C1J 	Békés megye: Liszkai M. felügy., 

Rubint K. felügy., Mészáros I-né tanitó, 

C23 	Hajdu-Bihar: Bácsi S. felügy., Gönczi S-né tanitó, 

Szepesi M-né tanitó és munkatársaik 

[3] 	Debrecen: Máthé Z -né felügy. 

C4] 	Budapest, IX. Szilágyi A. felügy. 

Degrell L. -né tanitó 

C51 	Magyar Statisztikai zsebkönyv, 1976. 

	

C63 	Baltasi J., Szirmai E.: Olvasástechnika és szöveg- 

értés az 1. osztályban. Módszertani Közlemények, 

1972. No. 2. (76-79) 

	

C73 	Kádárné Fülöp J.: Cél és követelményrendszer az 

értelmes olvasás fejlesztésében. 

Ped. Szemle. 1975. No. 9. 

	

C8: 	Kozma T.: Cél és követelményrendszer az értelmes 

olvasás fejlesztéséhez. Ped. szemle. 1975. No. 9. 

	

C9J 	Báthori Z.: Az olvasás óteme, megértése és hibái. 

Köznevelés, 1972. No. 19. 

	

C1O3 	Ágoston Gy.- Nagy J. - Orosz S.: Méréses módszerek 

a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Bp., 1974. 

	

Elli 	Horváth M.: Közoktatáspolitika és általános iskola. 

Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. 



Mérési adatok a "Kombinált-Intenziv" olvasás-tanitási 

módszer eredmény méréséhez 

Kisérleti 1. osztályok 
	 I. tábla 

az olvasás sebessége sztg/perc 
olvasás 

Szövegértés 

Az iskola megnevezés tanuló 
létsz. 

olvasott 
szótagok 

felhasz- 
nált perc 

teljesitm. elért pon- 
tok összege 

oszt. 
átlag 

1. Berettyóujfalu 37 8399 130 64,6 181 4,9 
3.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 37 10175 254 40 181 4,9 

2. Berettyóujfalu 18 4086 104 39 96 5,3 
4.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 18 4950 100 49 96 5,3 

3. Furta 	Hajdu-Bihar 27 6129 115 53 146 5,5 
27 7425 125 59 147 5,5 

4. Berettyóujfalu 22 4994 84 59 102 4,6 
Gyermekváros Hajdu-Bihar 22 6050 117 52 102 4,6 

5. Arany János isk. 24 6600 125 53 131 5,4 
Budapest, XIII. 24 5448 78 70 127 5,3 

6. Szamuely u. isk. 21 5775 71 81 120 5,7 
Budapest, IX 	. 21 4767 66 72 119 5,6 

7. Lobogó u. isk. 24 6600 72 91 133 5,6 
Budapest, IX. 24 5448 98 55 120 5 

8. Berettyóujfalu 36 9900 202 49 151 4,1 
3.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 36 8172 165 49 179 4,9 

9. Berettyóujfalu 28 7700 148 52 110 3,9 
1.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 28 6356 122 62 114 4 

10. Berettyóujfalu 26  6875 114 60 96 3,4 
4.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 26 5902 129 46 128 4,9 

11. Furta ált. 	isk. 19 5225 123 42 67 3,5 
Hajdu-Bihar 19 4313 92 47 99 5,2 

12. Arany János Iskola 28 , 7700 74 104 '139 5,2 
Budapest 28 6356 69 92 146 5,4 

13. Pécs Belvárosi isk. 27 7425 96 77 145 5,3 
Baranya 27 6129 75 82 151 5,5 

14. Berettyóujfalu 30 6129 93 66 118 3,9 
1.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 30 8250 84 98 142 4,7 

15. Berettyóujfalu 18 999 56 56 79 	4,4 
4.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 18 56 98 	5,5 	1  

16. Békés 1. 	sz. 	isk. 32 8900 187 47 hiányos adatok ' 

Békés 32 7264 159 45 

17. Lobotó u. 	isk. 24 6600 121 54 hiányos adatok: 
Budapest, IX 25 5448 74 73 

18. Debrecen 1/a. Bocskai 1. 29 7975 148 63 157 	5,4 
Hajdu-Bihar 29 6583 142 46 163 	5,6 

19. Debrecen 1/a. Bocskai 1. 28 7700 75 102 154 	1 5,5 
Hajdu-Bihar 28 6356 71 90 127 	5, 

20. Debrecen 1/b. Bocskai 1. 31 8525 131 65 150 4,8 
Hajdu-Bihar 30 7037 82 86 146 4,7 

21. Berettyóujfalu 29 7975 112 71 138 	4,7 
1.sz. 	isk. 	Hajdu-Bihar 29 6583 95 69 129 	4,2 

22. 	Debrecen 1. 	sz. 	isk. 29 7700 139 55 137 	1 	4,8 
Hajdu-Bihar 29 6356 166 38 127 4,5 

23. Szamuely u. Isk. 24 6875 133 51 
- 

119 4,7 
Budapest,  IX. 24 5675 68 83 141 5,6 

1236 297720 5084 58,6 5451 4,85 



, Mérési adatok a "Kombinált-Intenziv" olvasás-tanitási 

módszer eredmény méréséhez 

Kontroll 1. osztályok 
	II. tábla 

Az iskola megnevezés 	_ 

az olvasás sebesség sztg/perc 
olvasás 

Szövegértés 

tanuló 
létsz. 

olvasott 
szótagok 

felhasznált 
perc 

teljesitm. elért pon- 
tok összege 

oszt. 
átlag 

1. Darvas ált. isk. 9 1350 75 19 30 3,7 
Hajdu-Bihar 9 1925 31 62 32 3,8 

2. Nagykereki ált.isk. 22 4086 137 30 122 5,5 
Hajdu-Bihar 22 6050 157 38 122 5,5 

3. Biharkeresztes ált.isk. 23 5221 150 35 72 3,1 
Hajdu-Bihar 23 6325 135 47 72 3,1 

4. Körösszegapáti ált.isk. 18 4056 98 41 64 3,5 
Hajdu-Bihar 18 4950 111 44 74 4,1 

5. Berettyóujfalu 28 7425 152 49 150 5,3 
3.sz. 	isk. Hajdu-Bihar 28 6356 122 52 95 4,7 

6. Gáborján ált.isk. 16 4400 106 41 70 4,3 
Hajdu-Bihar 16 3632 83 44 48 3,0 

7. Biharkeresztes 20 5500 123 45 59 2,9 
ált.isk. 	Hajdu-Bihar 20 4540 81 56 66 3,3 

8. Pécs Tiborc u. Alt.isk. 29 8250 237 35 hiányos adatok 
Baranya 29 6810 198 34 

9. Berettyóujfalu 28 7700 372 	' 20 67 2,3 
Hajdu-Bihar 28 6356 372 17 63 2,2 

10. Debreecen Petőfi S. 30 8528 263 33 131 4,4 
Alt.is. 	Hajdu-Bihar 29 7037 180 39 146 5,0 

11. Szamuely u. Alt. isk. 20 5500 152 36 98 4,9 
Budapest, IX. 20 4540 137 33 103 5,1 

12. Bakáts téri Alt.Isk. 26 7160 111 64 145 5,5 
Budapest, IX. 26 6356 81 78 153 5,8 

13. Debrecen Petőfi S. 28 7700 252 33 120 4,3 
ált.isk. 	Hajdu-Bihar 28 6356 179 44 119 4,15 

593 148129 4145 40,6 2281 3,75 



III. tábla /1. 

Kísérleti l.a. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Petrohai Barnabásné nevelő 

Sorsz. Szövegértés Olvasási sebesség mérése 

1. 	I 2. 1. 	lap 2. 	lap 

1 a p Olv. Olv. sztg. Olv. Olv. sztg . 

sztg idő perc sztg idő perc 
szám szám 

1. 5 275 3 91 - 

W
  

N
 W

  c
o

  W
  
N

 
W

  W
  

N
 W

  
I-
'
 W

 W
 W

 N
 W

  W
  

N
 W

  W
  
W

 W
 N

 N
 W

  
w

  W
  
I
  - 

2. 4 275 6 45 227 75 

3. 6 275 5 55 227 75 

4. 5 275 3 91 227 75 

5. 6 275 2 137 227 113 

6. 6 275 1 275 227 113 

7. 5 275 2 137 227 75 

8. 5 275 2 137 227 113 

9. 6 275 2 137 227 75 

10. 6 275 2 137 227 75 

11. 6 275 2 137 227 113 

12. 0 275 4 68 227 75 

13. 6 275 4 68 227 75 

14. 5 275 2 137 227 113 

15. 5 

%JD  275 4 68 227 75 

16. 6 275 4 68 227 75 

17. 6 275 3 91 227 75 

18. 6 275 1 275 227 227 

19. 6 275 5 55 227 75 

20. 6 275 1 275 227 113 

21. 6 275 4 68 227 75 

22. 6 275 2 137 227 75 

23. 6 275 3 91 227 113 

24. 6 275 2 137 227 75 

25. 6 275 4 68 227 75 

26. 6 275 2 137 227 75 

27. 6 275 1 275 227 113 

28. 6 275 2 137 227 75 



III.tábla /2. 

Kisérleti l.a. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Petrohai Barnabásné nevelő 

I. 	lap 2. 	lap 

tan, 
sorsz, 

tan. 
telj. 

átlagtól 	va- 
ló eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	va- 
ló eltérés 

eltérés 
négyzete 

szótag 
szám/p 

olv.sebesség 
dx 1  

szótag 
szám/p 

olv.sebesség 
dx 2  

2 45 45-126=-81 6561 2 75 75-92=-17 289 

3 55 55-126=-71 5041 3 75 

19 55 4 75 

12 68 68-126=-58 3364 7 75 

13 68 9 75 

15 68 10 75 

16 68 12 75 

21 68 13 75 

25 68 15 75 

I 91 91-126=-34 1225 16 75 

4 91 ,  17 75 

17 91 19 75 

23 91 21 75 

5 137 137-126=11 121 22 75 

7 137 24 75 

8 137 25 75 

9 137 26 75 

10 137 28 75 

11 137 5 113 113-92=21 441 

14 137 6 113 

22 137 8 113 

24 137 II 113 

26 137 14 113 

28 137 20 113 

6 275 275-126=149 22.201 23 113 

18 275 27 113 

20 275 18 227 227-92=135 18225 

27 275 

össz. 3534 131.862 össz. 2481 26955 

Qtl. 126 Átl. 92 



III.tábla /3. 

Kísérleti l.a. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Petrohai Barnabásné nevelő 

1. 	lap 2. 	lap 

tan. 

sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

szám megértés dy 1  szám megértés dy 2  

12 0 0-5,5 = -5,5 30,25 2 1 1-5 = -4 

■0
 
'
t
 
•

Q
-  
	

 
0
  
0
  
0
  
0
  
0
  
	

 

2 4 4-5,5 = -1,5 2,25 8 3 3-5 = -2 

1 5 5-5,5 = -0,5 0,25 25 3 -2 

4 5 4 4 4-5 = 	-1 

7 5 6 4 -1 

8 5 11 4 -1 

18 5 12 4 -1 

15 5 28 4 -1 

3 6 6-5,5 = 0,5 0,25 7 5 0 

5 6 10 5 0 

6 6 19 5 0 

9 21 5 0 

10 6 22 5 0 

II 6 

13 6 3 6 6-5= +1 

16 6 5 6 +1 

17 6 9 6 +1 

18 6 13 6 +1 

19 6 14 6 +1 

20 6 15 6 +1 

21 6 16 6 +1 

22 6 17 6 +1 

23 6 18 6 +1 

24 6 20 6 +I 

25 6 23 6 +I 

26 6 24 6 +1 

27 6 26 6 +l 

28 • 27 . +1 

össz: 154 39 össz: 136 

átl: 5,5 átl. 5,08 



IV.tábla/I. 

Kisérleti I.b. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Kmetty Gyuláné nevelő 

Sorsz. Szövegértés Olvasási 	sebesség mérése 

I. 	I 2. 

a p  
Olv. 

sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

Olv. 
sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

I. 	lap 2. 	lap 

I. 4 6 275 6 46 227 3 75 

2. 4 4 275 7 39 227 8 28 

3. 5 4 275 2 137 227 2 114 

4. 6 4 275 4 69 227 2 114 

5. 5 4 275 8 35 227 6 37 

6. 6 6 275 2 137 227 I 227 

7. 6 5 275 3 92 227 3 75 

8. 5 5 275 4 69 227 2 114 

9. 5 6 275 5 55 227 3 75 

10. 6 5 275 2 137 227 I 227 

H.  5 4 275 3 92 227 2 114 

12. 6 6 275 5 55 227 2 114 

13. 5 6 275 2 137 227 3 75 

14. 6 5 275 6 46 227 8 28 

15. 6 5 275 2 137 227 2 114 

16. 5 6 275 4 69 227 2 114 

17. 5 5 275 2 137 227 2 114 

18. 5 4 275 2 137 227 I 227 

19. 4 6 275 2 137 227 2 114 

20. 5 6 275 5 55 227 3 75 

21. 4 5 275 5 55 227 1 227 

22. 6 5 275 2 137 227 3 75 

23. 5 6 275 2 137 227 3 75 

24. 0 4 275 6 46 227 3 75 

25. 6 3 275 6 46 227 5 45 

26. 5 4 275 5 55 227 3 75 

27. 6 5 275 6 46 227 2 114 

28. 6 6 275 3 92 227 3 75 

29. 6 5 275 2 137 227 1 227 

30. I 0 275 8 34 227 - - 

31. 4 - 275 r-, '777 _ 



IV.tábla/II. 

Kisérleti I.b. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Kmetty Gyuláné nevelő 

I. 	lap 2. 	lap 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan. 
sorsz 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

szótag 
szám 

olv.sebesség szótag 
szám 

olv.seb. 

5 35 35-86 = -51 2601 2 28 28-109 = -81 6561 

30 35 -51 2601 14 28 

2 39 39-86 = -47 2209 5 37 37-109 = -72 5184 

1 46 46-86 = -40 1600 25 45 45-109 = -64 4096 

14 46 -40 1 75 75-109 = -34 1156 

24 46 -40 7 75 

25 46 -40 9 75 

27 46 -40 13 75 

9 55 55-86 = -31 961 20 75 

12 55 -31 22 75 

20 55 -31 23 75 

21 55 -31 24 75 

26 55 -31 26 75 

31 55 -31 28 75 

4 69 69-86 = -17 289 3 114 114-109 = 5 25 

8 69 -17 4 114 

16 69 -17 8 114 

7 92 92-86 = 6 II 114 

II 92 6 12 114 

28 92 6 15 114 

3 137 137-86 = 51 2601 16 114 

6 137 51 2601 17 114 

10 137 51 2601 19 114 

13 137 51 2601 27 114 
. 1 

227 15 137 51 2601 6 227-109 = 118 13924 

17 137 51 2601 10 227 

18 137 51 2601 18 227 

19 137 51 2601 21 227 

22 137 51 2601 29 227 

23 137 51 	, 2601 

29 137 51 2601 



IV.tábla/III. 

Kísérleti I.b. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Kmetty Gyuláné nevelő 

I. 	ap 2. 	lap 

tan, 

sorsz. 

tan. 

telj. 

átlagtól 	való 

eltérés 

eltérés 

négyzete 

tan. 

sorsz. 

tan. 

telj. 

átlagtól 	való 

eltérés 

eltérés 

négyzete 

szám 
megértés 

szám 
megértés 

24 0 0-4,94=-4,94 24,40 25 3 3-5 = -2 4 

30 I I-4,94=-3,94 15,52 2 4 4-5 	= 	-I I 

I 4 4-4,94=-0,94 0,88 3 4 -1 I 

2 4 4 4 -I I 

19 4 5 4 -1 I 

21 4 II 4 -I 1 

31 4 18 4 -I 1 

3 5 5-4,94=0,06 0,0036 24 4 -1 1 

5 5 26 4 -1 I 

8 5 7 5 5-5 = 0 

9 5 8 5 0 0 

II 5 10 5 0 0 

13 5 14 5 0 0 

16 5 15 5 0 0 

17 5 17 5 0 0 

18 5 21 5 0 0 

20 5 22 5 0 0 

23 5 27 5 0 0 

26 5 29 5 0 0 

4 6 6-4,94=1,06 1,12 I 6 6-5 	= 	I I 

6 6 6 6 I I 

7 6 9 6 I I 

10 6 12 6 I I 

12 6 13 6 I I 

14 6 16 6 I 1 

15 6 19 6 I I 

22 6 20 6 I I 

25 6 23 6 I 1 

27 6 28 6 I 1 

28 6 össz: 145 22 

29 6 
át!. 5 

össz: 153 57,8 

iitl: 4,94 



III.tábla /IV. 

Kisérleti l.a. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Petrohai Barnabásné nevelő 

I. 	lap 2. lap 

átlagtól 	való 

eltérés szorz. 

eltérés 

szorzata 

átlagtól 	való elt. 	eltérés 

szorzata 	 szorzata 

dx I  dy I  dx 2 d y ,2  

-81x-5,5 = 445,5 17 	x 4 	= 68 

-71x-1,5 = 100,5 17 	x 2 	= 34 

-71x-0,5 = 35,5 17 	x 2 	= 34 

-58x-0,5 = 29 17 	x 	I 	= 17 

17 

17 

17 

17 

-58x0,5 = -29 17 x 0 = 0 

-35x0,5 = -17,5 0 

0 

0 

17 x 0 = 0 

+11x0,5 = 5,5 17 	x 	I 	= 17 

17 

17 

17 

17 	x 	1 	= 17 

21 	x 	I 	= 21 

21 

21 

21 

21 

21 

144x0,5 = 74,5 21 

21 

21 	x 	I 	= 21 

992 1 495 



V.táb ► a/I. 

Kisérleti I.c. osztály DEBRECEN 

Bocskai  István  Általános Iskola 

Simay Ildikó nevelő 

Sorsz. Szövegértés 
I. 	I 	2. 

1 	a 	p 

Olvasási 	sebesség 
I. 	lap 2. 	lap 

Olv.sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

Olv.sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

I. 6 6 2 137 227 I 227 

2. 6 6 275 2 137 227 1 113 

3. 6 4 275 2 137 227 1 113 

4. 6 4 275 3 91 227 I 227 

5. 6 6 275 3 91 227 4 56 

6. 5 5 275 3 91 227 2 113 

7 2 0 275 9 30 227 7 32 

8. 6 6 275 4 68 227 3 75 

9. 4 3 275 4 68 227 5 45 

10. 6 5 275 3 91 227 2 113 

II. 6 5 275 3 91 227 3 75 

12. 2 3 275 4 68 227 5 45 

13. 0 3 275 5 55 227 4 56 

14. 3 2 275 3 91 227 7 32 

15. 6 6 275 3 91 227 3 75 

16. 2 2 275 3 91 227 5 45 

17. 2 4 275 4 68 227 4 56 

18. 4 3 275 5 55 227 3 75 

19. 6 6 275 I 275 227 1 227 

20. 5 4 275 5 55 227 5 45 

21. 6 4 275 4 68 227 4 56 

22. 6 5 275 4 68 227 3 75 

23. 0 3 275 5 55 227 6 38 

24. 5 6 275 5 55 227 3 75 

25. 6 6 275 2 137 227 2 113 

26. 1 3 275 2 137 227 2 113 

27. 5 6 275 3 91 227 3 75 

28. 6 6 275 3 91 227 2 113 

29. 2 1 275 3 91 227 2 113 



V.tábla/II. 

Kisérleti I.c. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Simay Ildikó nevelő 

I. 	lap 2. 	lap 

tan. 
sorsz 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

s sZ g ' sebesség dxl 
sztg. 

 dx2 

7 30 30-92 =-58 3364 7 32 32-90= -58 3364 

13 55 55-92 	=-37 1369 14 32 -58 3364 

18 55 -37 1369 23 38 38-90= -52 2704 

20 55 -37 1369 9 45 45-90= -45 2025 

23 55 -37 1369 12 45 -45 2025 

24 55 -37 1369 16 45 -45 2025 

8 68 68-92- -24 576 20 45 -45 2025 

9 68 -24 576 5 56 56-90= -34 1156 

12 68 -24 576 13 56 -34 

17 68 -24 576 17 56 -34 

21 68 -24 576 21 56 -34 

22 68 -24 576 8 75 75-90= -15 225 

4 91 91-92= 	-I 1 II 75 -15 

5 91 -1 I 15 75 -15 

6 91 -1 I 18 75 -15 

10 91 -1 I 22 75 -15 

II 91 -I 1 24 75 -15 

14 91 -1 1 27 75 -15 

15 91 -1 1 2 113 113-90= 	23 529 

16 91 -I I 3 113 23 

27 91 -1 1 6 113 23 

28 91 -1 I 10 113 23 

29 91 -1 I 25 113 23 

I 137 45 2025 26 113 23 

2 137 45 2025 28 113 23 

3 137 45 2025 29 113 23 

25 137 45 2025 I 227 137 18769 

26 137 45 2025 4 227 137 

19 275 183 33489 19 227 137 

össz: 2674 57290 össz: 2619 84270 

átl: 92 átl. 90 



V.tábla/III. 

Kisérletl I.c. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Simay Ildikó nevelő 

I, 	lap 2. 	lap 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 
eltérés 

való eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 
eltérés 

való eltérés 
négyzete 

szám 
megértés dy 1  

szám 
megértés dy2  

13 0 0-4,34 = -4,34 18,84 7 0 0-4,24 =-4,24 17,98 

23 0 0-4,34 = -4,34 29 1 1-4,24 =-3,24 10,50 

26 I 1-4,34 = -3,34 11,16 14 2 2-4,24 = 2,24 5,02 

7 2 2-4,34 = -2,34 5,48 16 2 2-4,24 = 2,24 5,02 

12 2 9 3 3-4,24 = 1,24 1,54 

16 2 12 3 

17 2 13 3 

29 2 18 3 

14 3 3-4,34 = -1,34 1,8 23 3 

9 4 4-4,34 = -0,34 0,12 26 3 3-4,24 = 1,24 1,54 

18 4 3 4 4-4,24 = 0,24 0,06 

6 5 5-4,34 = 0,66 0,44 4 4 

20 5 17 4 

24 5 20 4 

27 5 21 4 4-4,24 = 0,24 0,06 

I 6 6-4,34 = 1,66 2,75 6 5 5-4,24 = 0,76 0,58 

2 6 10 5 

3 6 II 5 

4 6 22 5 5-4,24 = 0,76 0,58 

5 6 I 6 6-4,24 = 1,76 3,10 

8 6 2 6 

10 6 5 6 

II 6 8 6 

15 6 15 6 

19 6 19 6 

21 6 24 6 

22 6 25 6 

25 6 27 6 

28 6 6-4,34 = 1,66 28 6 6-4,24 = 1,76 3,10 

össz: 126 118,62 össz: 123 81,38 

átl: 4,34 átl. 4,24 



V. tábla/IV 

Kisérleti I.c. osztály DEBRECEN 

Bocskai István Általános Iskola 

Simay Ildikó nevelő 

átlagtól 	való 

eltérés szorzata 

eltérés 

szorzata 

átlagtól 	való 

eltérés szorzata 
eltérés 

szorzata 

dx
l d y l dx2 d y 2  

-58,4 x -4,34 251,72 -58 x-4,24 245,92 

-37 x -4,34 160,58 -58 x -3,24 187,92 

-37 x-3,34 123,58 -52 x -2,24 116,48 

-37 x -23,4 86,58 -45 x -2,24 100,8 

-37 -45 x -1,24 55,8 

-37 

-24 x -2,34 56,16 

-24 -34 x -1,24 42,16 

-24 x -1,34 32,16 

-24 x -0,34 8,16 

-24 -34 x -0,06 2,04 

-24 x 0,66 -15,84 -15 x -0,06 0,9 

-1 	x 0,66 -0,66 

-1 

-1 

-1 	x 	1,66 -1,66 -15 x 0,76 11,4 

-1 

-1 

-1 23 x 0,76 17,48 

-1 23 x 	1,76 40,48 

-1 

-I 

-I 	x 	1,66 -1,66 

45 	x 	1,66 74,7 

45 

45 

45 137 	x 	3,10 424,7 

45 

183 	x 	1,66 303,78 137 	x 	3,10 424,7 

1602,52 2559,78 



VI.tábla/I. 

Bocskai István Általános Iskola DEBRECEN 

I. 	kisérleti osztály 

Sor- 

szám 
Szövegértés 

I. 	1 	2. 

lap 

Olvasási 	sebesség 
I. 	lap 2. 	lap 

Olv. 

sztg 

szám 

Olv. 

idő 

sztg. 

szám 
perc 

Olv. 

sztg. 

szám 

Olv. 

idő 

sztg. 

szám 

perc 

I. 5 6 275 4 69 227 4 57 

2. 6 6 275 4 69 227 4 57 

3. 6 6 275 6 46 227 5 45 

4. 5 6 275 4 69 227 7 32 

5. 6 6 275 5 55 227 3 76 

6. 6 6 275 4 69 227 3 76 

7. 6 6 275 3 92 227 3 76 

8. 6 6 275 6 46 227 6 38 

9. 4 5 275 4 69 227 8 28 

10. 5 5 275 6 46 227 4 57 

11. 5 6 275 4 69 227 3 76 

12. 6 6 275 9 31 227 7 32 

13. 5 5 275 5 55 227 6 38 

14. 6 6 275 7 39 227 6 38 

15. 6 6 275 7 39 227 6 38 

16. 6 6 275 2 138 227 2 	' 114 

17. 3 5 275 7 39 227 4 57 

18. 5 6 275 5 55 227 6 38 

19. 6 6 275 4 69 227 4 57 

20. 6 4 275 6 46 227 5 45 

21. 6 6 275 2 138 227 I 227 

22. 5 6 275 7 39 227 7 32 

23. 4 5 275 5 55 227 5 45 

24. 6 6 275 3 92 227 2 114 

25. 6 6 275 3 92 227 3 76 

26. 6 6 275 7 39 227 4 57 

27. 5 6 275 4 69 227 4 57 

28. 5 4 275 6 46 227 10 23 

29. 5 4 275 9 31 227 10 23 



VI.tábla / II .  

Bocskai István Általános Iskola DEBRECEN  

I. kisérleti osztály  

I.lap 2. 	lap  

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés négyzete 

 

eltérés  

szág. sebesség dxl 
szt 
szág ~ 

sebesség dX, 

12 31 31 -62 	= -31 961 28 23. 23-60 = -37 1369 

29 31 29 23  

14 39 39-62 = -23 529 9 28 28-60 = -32 1024  

15 22 32 32-60 = -28 784  

17 12 32  

22 4 32  

26 39 8 38 38-60 = -22 484  

3 46 46-62 = -16 256 13  

8 14  

10 15  

20 18 38  

28 46 23 45 45-60 = -15 225  

5 55 55-62 = -7 49 20  

13 3 45  

18 I 57 57-60 = -3 9  

23 55 2  

1 69 69-62 = 7 49 10 

2 69 17 

4 19  

6 26  

9 27 57  

II 25 76 76-60 = 16 256  

19 II  

27 69 7  

7 92 92-62 = 30 900 6  

24 5 76  

25 92 16 114 114-60= 54 2916  

16 138 138-62 = 76 5776 24 114  

21 138 21 227 227-60= 167 27889  

össz 1811 19407 össz 1732 39898  

átl. 62 átl 60 



VI.tábla / III . 

Bocskal István Általános Iskola DEBRECEN 

I. kisérleti osztály 

tan, 

sorsz. 

tan. 

telj. 

Átlagtól 	való 

eltérés 

eltérés 

négyzete 

tan, 

sorsz 

tan. 

telj. 

Átlagtól 	való 

eltérés 

eltérés 

négyzete 

szám 
megértés 	dy 

szám 
megértés dy 

17 3 3 -5,4 	= -2,4 5,76 20 4 4 - 5,6 = 	-1,6 2,56 

9 4 4 	-5,4 	=-1,4 1,96 28 4 

23 4 29 4 

5 
r- 

5 1 5-5,4 = 	-0,4 0,16 9 5- 5,6 =-0,6 0,36 

4 5 10 5 

10 5 13 5 

II 5 17 5 

13 5 23 5 

18 5 I 6 6 - 5,6 = 0,4 0,16 

22 5 2 6 

27 5 3 6 

28 5 4 6 

29 5 5 6 

2 6 6-5,4 = 0,6 0,36 6 6 

3 6 7 6 

5 6 8 6 

6 6 II 6 

7 6 12 6 

8 6 14 6 

12 6 15 6 

14 6 16 6 

15 6 18 6 

16 6 19 6 

19 6 21 6 

20 6 22 6 

21 6 24 6 

24 6 25 6 

25 6 26 6 

26 6 27 6 

ÖSSZ: 157 16,96 össz: 163 12,84 

átl: 5,4 átl: 5,6 



VI.tábla/IV. 

Bocskai István Általános Iskola DEBRECEN 

I. kisérleti osztály 

átlagtól 	való 
eltérés négyzete 

dx 1 dy 1  

eltérés 
négyzete 

átlagtól 	való 
eltérés négyzete 

dx 2dy 2  

eltérés 
négyzete 

-31 	x -2,4 74,4 -37 x -1,6 59,2 

-31 	x 	-1,4 43,4 -37 

-23 x -1,4 32,2 -32 51,2 

-23 x -0,4 9,2 -28 x -0,6 16,8 

-23 x -0,4 -28 

-23 x -0,4 -28 

-23 x -0,4 -22 13,2 

-16 x -0,4 6,4 -22 

-16 -22 x 0,4 -8,8 

-16 -22 

-16 -22 

-16 -15 -6 

-7 x 0,6 -4,2 -15 

-7 x 0,6 -4,2 -15 

-7 -4,2 -3 -1,2 

7 x 0,6 4,2 -3 

7 4,2 -3 

7 -3 

7 -3 

7 -3 

7 16 6,4 

7 16 

7 16 

30 18 16 

30 16 

30 54 21,6 

76 45,6 54 

76 167 66,8 

Össz: 380,8 335,6 



VII.tábla/I. 

Kontroll I. osztály DEBRECEN 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Kiss Józsefné nevelő 

Sor- 
szám 

Szövegértés Olvasási 	sebesség 
1 

I. 	1 
lap 

2. I. 	lap 2. 	lap 

7Iv. 
sztg. 
sz . 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

Olv.sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
perc 

I. 2 3 275 8 34 227 5 45 

2. I 3 275 12 23 227 8 28 

3. 3 2 275 16 17 227 10 22 

4. 4 5 275 7 39 227 3 76 

5. 6 6 275 12 23 227 8 28 

6. 6 5 275 6 46 227 4 56 

7. 6 5 275 8 34 227 6 38 

8. 5 4 275 II 25 227 8 28 

9. 5 5 275 8 34 227 7 32 

10. 5 5 275 8 34 227 7 32 

11. 5 6 275 7 39 227 6 38 

12. 5 6 275 12 23 227 3 76 

13. 0 2 275 17 16 227 8 28 

14. 2 2 275 9 30 227 5 45 

15. 4 2 275 12 23 227 7 32 

16. 5 6 275 9 30 227 6 38 

17. 6 5 275 6 46 227 6 38 

18. 6 5 275 5 55 227 4 56 

19. 6 5 275 7 39 227 8 

20. 5 6 275 6 46 227 

21. 2 3 275 10 27 227 8 28 

22. 6 4 275 8 34 227 5 45 

23. 3 4 275 7 39 227 10 22 

24. 6 5 275 5 55 227 4 56 

25. 2 4 275 10 27 227 8 28 

26. 5 4 275 9 30 227 3 76 

27. 6 4 275 9 30 227 3 76 

28. 3 3 275 8 34 227 5 45 



VII.tábla /II. 

Kontroll I. osztály DEBRECEN 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Kiss Józsefné nevelő 

I. 	lap 2. 	lap 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 	átlagtól 	való 
telj. 	eltérés 

eltérés 
négyzete 

száram• sebesség 	dxl 
sztg 
száram. sebesség dx 2  

13 16 16 - 33 = -17 289 3 22 22 - 44 = -22 484 

3 17 17 - 33 = -16 256 23 22 

2 23 23 - 33 = -10 100 2 28 28 - 44 = -16 256 

5 23 ' -10 5 28 

12 23 -10 8 28 

15 23 -10 13 28 

8 25 25 - 38 = - 8 64 19 28 

21 27 27 - 33 = - 6 36 21 28 

25 27 25 28 

14 30 30 - 33 = - 3 9 9 32 32 - 44 = -12 144 

16 30 10 32 

26 30 15 32 

27 30 7 38 38 - 44 = -6 36 

1 34 34 - 33 = 1 I II 38 

7 34 16 38 

9 34 17 38 

10 34 I 45 45 - 44 = I 1 

22 34 14 45 

28 34 22 45 

4 39 39 - 33 = 6 36 28 45 

11 39 6 56 56 - 44 = 12 144 

19 39 18 56 

23 39 20 56 

6 46 46 - 33 = 13 169 24 56 

17 46 4 76 76 - 44 = 32 1024 

20 46 12 76 

18 55 55 - 33 = 22 484 26 76 

24 55 27 76 

össz: 932 2742 össz: 1224 8012 

átl: 33 átl: 44 



VII.tábla / lll . 

Kontroll I. osztály Debrecen 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Kiss Józsefné nevelő 

I. 	lap 2. 	lap 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

Átlagostól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

Átlagostól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

szám megértés dy1 
szág• megértés dy 2  

13 0 0 - 4,28 =-4,28 18,32 3 2 2-4,24 = -2,42 5,02 

2 I I -4,28 = -3,28 10,76 13 2 

I 2 2 -4,28 = -2,28 5,2 14 2 

14 2 15 2 

21 2 I 3 3-4,24 = 	-1,24 1,54 

25 2 2 3 

3 3 3 -4,28 = 	-1,28 -1,64 21 3 

23 3 28 3 

8 4 4-4,24 = -0,24 0,06 

28 3 22 4 

4 4 4 -4,28 = -0,28 -0,08 23 4 

15 4 25 4 

8 5 5- 4,28 = 0,72 0,52 26 4 

9 5 27 4 

10 5 4 5 5-4,24 = 0,76 0,58 

II 5 6 5 

12 5 7 5 

16 5 9 5 

20 5 10 5 

26 5 17 5 

5 6 6 -4,28 = 	1,72 2,96 18 5 

6 6 19 5 

7 6 24 5 

17 6 5 6 6 -4,24 = 	1,76 3,1 

18 6 II 6 

19 6 12 6 

22 6 16 6 

24 6 20 6 

27 _L.  

össz: 120 össz: 119 

átl. 4,28 átl. 4,25 



VII. tábla/IV. 

Kontroll I. osztály DEBRECEN 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Kiss Józsefné nevelő 

átlagtól 	való 
eltérés négyzete 

eltérés 
négyzete 

átlagtól 	való 
eltérés négyzete 

eltérés 
négyzete 

dx 1 dy
I 
 dx2  dy2  

-17 x-4,28 72,76 -22 x -2,24 49,28 

-16 x -3,28 52,48 

-10 x -2,28 22,8 -16 x -2,24 35,84 

.-I0 

-IC -16 x -1,24 19,84 

-10 

-8 x -1,28 10,24 

-6 x -1,28 7,68 -12 x -0,24 2,88 

-6 x -1,28 

-3 x -0,28 0,84 

-3 -6 x -0,24 1,44 

-3 x 0,72 -2,16 

-3 

1 	x 0,72 0,72 -6 x 0,76 -4,56 

1 I 	x 0,76 0,76 

I 

I 

I 

I 12 x 0,76 9,12 

6 x 	1,72 10,32 

6 

6 

6 32 x 	1,76 56,32 

13 22,36 

13 

13 

22 37,84 

22 

427,76 579,12 



VIII.tábla/I. 

Petőfil Sándor Általános Iskola DEBRECEN 

I. kontroll osztály 

Sor- 
szám I. 	I 

lap 

Szövegértés Olvasási 	sebesség 
2. I. 	lap 2. 	lap 

Olv. 
sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
szám 
perc 

Olv. 
sztg. 
szám 

Olv. 
idő 

sztg. 
szám 
perc 

I. 3 6 275 7 39 227 5 45 

2. 5 5 275 10 28 227 9 25 

3. 6 5 275 10 28 227 6 38 

4. 2 4 275 9 31 227 5 45 

5. 4 5 275 8 34 227 5 45 

6. 6 6 275 10 28 227 8 28 	. 

7. 4 6 275 5 55 227 5 45 

8. 5 4 275 8 34 227 5 45 

9. 5 6 275 5 55 227 4 57 

10. 5 6 275 10 28 227 6 38 

II. 3 5 275 10 28 227 6 38 

12. 5 3 275 10 28 227 5 45 

13. 5 5 275 10 28 227 8 28 

14. 3 6 275 7 39 227 5 45 

15. 6 6 275 7 39 227 4 57 

16. 6 4 275 5 55 227 4 57 

17. 6 6 275 	7 39 227 4 57 

18. 5 5 275 	12 23 227 8 28 

19. 5 5 275 	10 28 227 8 28 

20. - 4 - - - 227 6 38 

21. 3 5 275 9 31 227 9 25 

22, 2 - 275 12 23 - - - 

23. 3 5 275 	9 31 227 7 32 

24. 6 5 275 	9 31 227 8 28 

25. 4 5 275 8 34 227 5 45 

26. 2 3 275 9 31 227 5 45 

27. 3 5 275 9 31 227 8 28 

28. 5 - 275 10 28 - - - 

29. 6 6 275 9 31 227 7 32 

30. 3 5 275 7 39 227 7 32 

31. 5 5 275 8 34 227 6 38 



VIII.tábla/II. 

Peiőfi Sándor Qltalános Iskola DEBRECEN 

I. kontroll osztály 

I. 	ap 2. lap 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
né  • 	zete 

sztg. 

szám 
olv.seb. 	dx l  

sztg. 
szám 

alv.seb. dx2  

18 23 23-33,7 = -10,7 114,49 2 25 25-39 = -14 196 

22 23 23-33,7 = -10,7 21 25 

2 28 28-33,7 = - 5,7 32,49 6 28 28-39 = -11 121 

3 28 13 28 

6 28 18 28 

10 28 19 28 

II 28 24 28 

12 28 27 28 

13 28 23 32 32-39 = -7 49 

19 28 24 32 

28 28 30 32 

4 31 31-33,7 = -2,7 7,29 3 38 38-39 = 	-I 1 

21 31 10 38 

23 31 II 38 

24 31 20 38 

26 31 31 38 

27 31 1 45 45-39 = 6 36 

29 31 4 45 

5 34 34-33,7 = 0,3 0,09 5 45 

8 34 7 45 

25 34 8 45 

31 34 12 45 

1 39 39-33,7 = 5,3 28,09 14 45 

14 39 25 45 

15 39 26 45 

17 39 9 57 57-39 = 18 324 

30 39 15 57 

7 55 55-33,7 = 21,3 453,69 16 57 

9 55 17 57 

16 55 

össz: 011 össz 1137 

átl. 33,7 átl. 39,2 



VIIl.tábla /III.  

Petőfi Sándor Általános Iskola DEBRECEN  

I. kontroll osztály  

I. 	lap 2. 	lap 

tan.' 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

szág. megértés dyl 
sszám 	

m egértés dy 2  

4 2 2-4,37 	= -2,36 5,62 12 : 3 3-5,03 =2,03 4,12 

22 2 26 3 

26 2 4 4 4-5,03 =-1,03 1,06 

1 3 3-4,37 	= -1,37 1,88 8 4 

II 3 16 4 

14 3 20 4 

21 3 2 5 5-5,03 =-0,03 0,01 

23 3 3 5 

27 3 5 5 

30 3 II 5 

5 4 4-4,37 	= -0,37 0,14 13 5 

7 4 18 5 

25 4 19 5 

2 5 5-4,37 	= 0,63 0,4 21 5 

8 5 23 5 

9 5 24 5 

10 * 	5 25 5 

12 5 27 5 

13 5 30 5 

18 5 31 5 

19 5 I 6 6-5,03 = 0,97 0,94 

28 5 6 6 

31 5 7 6 

3 6 6-4,37 = 1,63 2,66 9 6 

6 6 10 6 

15 6 14 6 

16 6 15 6 

17 6 17 6 

24 6 29 6 

29 6 

össz: 131 53,04 146 21,09 

átl : 4,37 .• ~  5,03  



VIII. tábla/IV. 

Petőfi Sándor Általános Iskola DEBRECEN 

I. kontroll osztály 

átlagtól 	való 

eltérés szorzata 

eltérés 

szorzata 

átalgtói 	való 

eltérés szorzata 

eltérés 

szorzata 

dx
l d y l  dx

2 d y 2  

-10,7 x -2,37 25,36 -14 x -2,03 28,42 

-10,7 

- 5,7 x -2,37 13,51 - II 	x 	-1,03 11,33 

- 	5,7 x -1,37 7.81 

- II 	x -0,03 0,33 

-7 x -0,03 0,21 

-5,7 x -0,37 2,11 

-2,7 x -0,37 I,00 -I 	x -0,03 0,03 

-2,7 x 	0,63 -1,70 

6 x - 0,03 0,18 

0,3  x  0,63 0,19 

6 x 0,97 5,28 

5,2  x  0,63  3,34 

5,3  x 	1,63 8,64 

18 x 0,97 17,46 

21,3 	x 	1,63 34,72 

257,33 129,94 Össz 



Olvasási sebesség szöveg- 

értés  
olv.sztg. sztg. szám  

perc  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

4  

6  

7  

7  

4  

6  

5  

2  

5  

4  

2  

8  

4  

7  

2  

8  

4  

8  

7  

7  

2  

5  

3  

4  

7  

7  

3  

5  

7  

2  

4  

5  

366  

370  

420  

420  

342  

420  

258  

262  

243  

360  

311  

420  

420  

346  

233  

420  

342  

420  

360  

420  

175  

420  

335  

408  

420  

420  

327  

297  

420  

360  

358  

338  

122  

123  

140  

140  

114  

140  

86  

87  

81  

120  

104  

140  

140  

115  

77  

140  

114  

140  

120  

140  

58  

140  

111  

136  

140  

140  

109  

99  

140  

120  

119  

112  

Tan. 

sorsz. 

~ 

Bocskai István Ált.Isk. DEBRECEN  

2. kisérleti osztály 	IX. tábla 



IX.tábla/Il. 

Bocskai István Általános Iskola DEBRECEN 

2. kisérleti osztály 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan. 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

sztg. 
szám 

olvasás seb. dx 
sztg. 
szám megértés dy 

21 58 58-119 = -61 3721 8 2 2-4,78 = -2,78 7,73 

15 77 77-119 = -42 1764 II 2 

9 81 81-119 = -38 1444 15 2 

7 86 86-119 = -33 1089 21 2 

8 87 87-119 = -32 1024 30 2 

28 99 99-119 = -20 400 23 3 3-4,78 = -1,78 3,17 

11 104 104-119 = -15 225 27 3 

27 109 109-119 = -10 100 I 4 4-4,78 = -0,78 0,6 

23 III 111-119 = -8 64 5 4 

32 112 112-119 = -7 49 10 4 

17 114 114-119 = -5 25 13 4 

5 114 114-119 = -5 25 17 4 

14 115 115-119 = -4 16 24 4 

31 119 119-119 = 0 0 31 4 

30 120 120-119 = I 1 7 5 5-4,78 = 0,22 0,05 

19 120 120-119 = I I 9 5 

10 120 120-119 = I I 22 5 

I 122 122-119 = 3 9 28 5 

2 123 123-119 = 4 16 32 5 

24 136 136-119 = 17 289 2 6 6-4,78 = 1,22 1,5 

3 140 140-119 = 21 441 6 6 

4 140 140-119 =.21 441 3 7 7-4,78 = 2,22 4,9 

6 140 140-119 = 21 441 4 7 

13 140 140-119 = 21 441 14 7 

12 140 140-119 = 21 441 19 7 

16 140 140-119 = 21 441 20 7 

20 140 140-119 = 21 441 25 7 

22 140 140-119 = 21 441 26 7 

25 140 140-119 = 21 441 29 7 

26 140 140-119 = 21 441 12 8 8-4,78 = 3,22 10,37 

29 140 140-119 = 21 441 16 8 

18 »40 t  140-119 = 21 441 18 8 

össz 3807 15530 153 122,75 



átlagtól 	való 
eltérés szorzata 

dx
l d y l  

eltérés 
szorzata 

-61 	x -2,78 169,58 

-42 x -2,78 116,78 

-38 x -2,78 105,68 

-33 x -2,78 91,74 

-32 x -2,78 88,96 

-20 x -1,78 35,6 

-15 	x 	-1,78 26,7 

-10 x -0,78 7,8 

- 8 x -0,78 6,24 

- 7 x -0,78 5,46 

- 5,x  -0,78 3,9 

- 5 x -0,78 3,9 

4 x -0,78 3,12 

O x -0,78 

I 	x -0,22 

I 	x -0,22 

1 	x -0,22 

0 

0,22 

0,22 

0,22 

3 x 0,22 0,66 

4 x 0,22 0,88 

17 	x 1,22 20,74 

21 	x 1,22 25,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 2,22 46,62 

21 	x 3,22 67,62 

21 	x 3,22 67,62 

1221,1 

IX.tábla / I I I . 

Bocskai István Általános Iskola DEBRECEN 

2. kisérleti osztály 



Petőfi Sándor Alt.Iskola DEBRECEN 

2. kontroll osztály X.tábla 

Tan. 
sorsz. 

szövegértés olvasás i sebesség 
oly. 	sztg. sztg.szam 

perc 

1. 258 86 

2. 205 68 

3. 136 45 

4. 177 59 

5. 273 91 

6. 250 83 

7. 254 85 

8. 227 76 

9 . 243 81 

10. 219 73 

11. 318 106 

12. 243 81 

13. 188 63 

14. 192 64 

15. 384 128 

16. 411 137 

17. 305 102 

18. 235 78 

19. 243 81 

20. 288 96 

21. 228 96 

22. 170 57 

23. 177 59 

24. 133 44 

25. 420 140 

26. 212 71 

27. 420 140 

28. 420 140 

29. 420 140 

30. 170 57 

31. 311 104 



X.táb la/11. 

Petőfl Sándor Ált. Iskola DEBRECEN 

2. kontroll osztály 

tan, 
sorsz. 

tan. 
telj. 

átlagtól 	való 
eltérés 

eltérés 
négyzete 

tan, 

sorsz. 
tan. 
telj. 

átlagtól 
eltérés 

való eltérés 
négyzete 

sztg. 
szám 

olv. seb . 	dx 
sztg. 
szám 

meg é rté s dy 

24 44 44-87 = -43 1849 3 0 0-3,1 = -3,1 9,61 

3 45 45-87 = -42 1764 8 0 

22 57 57-87 = -30 900 10 0 

30 57 57-87 = -30 900 13 0 

23 59 59-87 = -28 784 12 I 1-3,1 = -2,1 4,41 

4 59 59-87 = -28 789 18 1 

13 63 63-87 = -24 576 19 1 

14 67 67-87 =- 20 400 21 1 

2 68 68-87 = -19 361 2 2 2-3,1 = -1,1 1,21 

26 71 71-87 = -16 256 4 2 

10 73 73-87 = -14 196 5 2 

8 76 76-87 = 	-II 121 7 2 

21 76 76-87 = 	-II 121 6 3 3-3,1 = -0,1 0,01 

18 78 78-87 = -9 81 9 3 

9 81 81-87 = -6 36 14 3 

12 81 87-87 = -6 36 24 3 

19 81 81-87 = -5 36 30 3 

6 83 83-87 = -4 16 1 4 4-3,1 = 0,9 0,81 

7 85 85-87 = -2 4 II 4 

1 86 86-87 = -1 1 22 4 

5 91 91-87 = 4 16 23 4 

20 96 96-87 = 9 81 26 4 

17 102 102-87 = 15 225 28 4 

31 104 104-87 = 17 289 16 5 5-3,1 = 1,9 3,61 

II 106 106-87 = 19 361 17 5 

15 128 128-87 = 41 1681 20 5 

16 137 137-87 = 50 2500 27 5 

25 140 140-87 = 53 2809 25 6 6-3,1 = 2,9 8,41 

27 140 140-87 = 53 2809 29 6 

28 140 140-87 = 53 2809 21 6 

29 140 140-87 = 53 2809 15 7 7-3,1 = 3,9 15,21 

össz: 2711 25617 össz 96 120,71 

8t1: 87 átl. 3,1 



átlagtól való 	eltérés 
eltérés szorzata 	szorzata 

dxdy 

-43 x -3, I  133,3  

-42 x -3,1 130,2 

-30 x -3,1 93 

-30 x  -3,1  93 

-28 x -2,1 58,8 

-28 x -2,I 58,8 

-24 x -2,1 50,4 

-20 x -2,1 42 

-19 	x 	-1,1 20,9 

-16 	x 	-1,1 17,6 

-14 	x 	-1,1 15,4 

- I I 	x 	-1,1 12,1 

-1 1 	x -0,1 1,1 

- 9 x -0,1 0,9 

- 6 x -0,1 0,6 

- 6  x  -0,1 0,6 

- 6 x -0,1 0,6 

- 4  x 	0,81 3,24 

- 2 x 0,81 1,62 

- 	I 	x  0,81 0,81 

4  x  0,81 3,24 

9  x  0,81 7,29 

15 	x  0,81 12,15 

17 	x 	1,9 32,3 

19 	x 	1,9 36,1 

41 	x 	1,9 77,9 

50 x 	1,9 95 

	

53 x 2,9 	153,7 

	

53 x 2,9 	153,7 

	

53 x 2,9 	153,7 

	

53 x 3,9 	206,7 

X. táb l a / III . 

Petőfi Sándor Alt.  Iskola DEBRECEN 

2. kontroll osztály 

1655,41 



Mérési adatok a "Kombinált-Intenziv" olv.tan. 

módszer eredmény méréséhez 

Kisérleti I. osztályok 
	

XI. tábla 

Az iskola megnevezése 

lét- 
szán 

időmegoszlás hibamegoszlás 

0-3 	4-6 	7-9 	10-12 	m 
perc 	perc 	perc 	perc 

0 	1-2 	3-5 	nem 
hiba hiba 	hiba 	érték 

1. Berettyóujfalu 3.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1974. 

37 
37 

11 	17 	9 	- 	- 
13 	10 	9 	5 	- 

20 	14 	3 	- 
10 	23 	4 	- 

2. 	Berettyóujfalu 4.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1974. 

18 
18 

	

9 	9 	- 	- 	- 

	

12 	7 	- 	- 	- 
12 	3 	3 	- 
11 	7 	- 	- 

3. 	Furta Alt. 	isk. 
Hajdu-B. 	1974. 

27 
27 

	

14 	10 	3 	- 	- 

	

9 	15 	3 	- 	- 
20 	7 	- 	- 
16 	9 	2 	- 

4. Berettyóujfalu 
Gyermekváros 	1974. 

22 
22 

7 	8 	2 	5 	- 
4 	14 	3 	1 	- 

10 	7 	5 	- 
10 	7 	5 	- 

5. Arany János Isk. 
XII.Budapest 	1975. 

24 
24 

	

7 	7 	6 	4 	- 

	

14 	8 	2 	- 	- 
19 	5 	- 	- 
19 	4 	1 	- 

6. 	Szamuely u. Alt. 	Isk. 
IX. 	Budapest 	1975. 

21 
21 

11 	8 	2 	- 	- 
14 	7 	- 	- 	- 

25 	6 	- 	- 

15 	6 	- 	- 

7. 	Lobogó u. Alt. 	Iskola 
IX; 	Budapest 	1975. 

24 
24 

11 	10 	3 	- 	- 
19 	5 	- 	- 	- 

19 	5 	- 	- 
lb 	8 	- 	- 

8. 	Berettyóujfalu 3.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1975. 

36 
36 

3 	22 	11 	- 	- 
9 	23 	4 	- 	- 

18 	11 	7 	- 
26 	9 	1 	- 

9. 	Berettyóujfalu 	l.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1975. 

28 
28 

	

2 	12 	5 	4 	5 

	

11 	13 	3 	1 	- 
11 	9 	7 	1 
12 	11 	5 	- 

10. Berettyóujfalu 	4.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1975. 

26 
26 

16 	5 	4 	- 	1 
15 	9 	- 	2 	- 

	

2 	16 	6 	2 

	

12 	8 	5 	1 

11. 	Furta Alt.isk. 
Hajdu-B. 	1975. 

19 
19 

3 	8 	7 	1 	- 
7 	9 	2 	1 	- 

	

2 	13 	3 	1 

	

13 	5 	1 	- 

12. Arany János isk. 
XII.Budapest 	1976. 

28 
28 

23 	5 	- 	- 	- 
24 	4 	- 	- 	- 

16 	5 	7 	- 
13 	13 	2 	- 

13. 	Pécs Belvárosi Isk. 
Baranya m. 	1976. 

27 
27 

16 	10 	1 	- 	- 
16 	8 	3 	- 	- 

14 	12 	1 	- 
20 	6 	1 	- 

14. 	Berettyóujfalu 1.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1976. 

hiányos adatok 	lsz. 	- 
30 

	

6 	15 	6 	3 

	

13 	11 	6 	- 

15. 	Berettyóujfalu 4.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1976. 

hiányos adatok 	lsz. 	- 
18. 

	

7 	6 	5 

	

11 	5 	2 	- 

16. 	Békés 	1.sz. 	isk. 
Békés 	1976. 

32 
32 

- 	32 	- 	- 	- 
5 	27 	- 	- 	- 

hiányos adatok 

	

17. Lobogó u. 	Iskola 

	

Budapest, 	IX. 	1976. 
24 
25 

	

9 	8 	6 	1 

	

17 	7 	- 	1 
hiányos adatok 

18. 	Debrecen l.a.oszt. 
Bocskai u. 	isk. 
Hajdu-B. 	1976. 

29 
29 

5 	17 	7 	- 	- 
8 	15 	4 	2 	- 

16 	12 	1 	- 
21 	8 	- 	 - 

19. 	Debrecen l.a. 	oszt. 
Bocskai 	isk. 	1977. 

28 
27 

19 	9 	- 	- 	- 
27 	- 	- 	- 	- 

20 	7 	- 	- 
15 	9 	3 	- 

20. 	Debrecen 1/b. 	oszt. 
Bocskai 	isk. 	1977. 

31 
29 

14 	14 	3 	- 	- 
25 	2 	2 	- 	- 

12 	17 	2 	- 
10 	8 	1 	- 

21. 	Debrecen Bocskai I. 
Hajdu-B. 	1977. 

29 
29 

17 	11 	1 	- 	- 
18 	9 	2 	- 	- 

14 	6 	7 	2 
14 	6 	7 	2 

22. 	Berettyóujfalu 1.sz. 
isk. 	Hajdu-B. 	1977. 

29 
29 

6 	16 	5 	2 	- 
4 	20 	- 	5 	- 

13 	11 	3 	2 
15 	8 	6 	- 

23. 	Szamuely u. 	ált.isk. 
IX.Bpest. 	1977. 

24 
24 

2 	17 	3 	2 	- 
19 	5 	- 	- 	- 

12 	6 	6 	- 
21 	3 	- 	- 
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Mérési adatok a "Kombinált-Intenziv" olv.tan.  

módszer eredmény méréséhez  

Kontroll 1. osztályok  XII.tábla  

r;r 	~ 

Aa iskola megnevezése lét. 
sz . 

időmegoszlás hibamegoszlás ,  
0-3' 4-6' 7-9' 10-12' m  0 	1-2 	3-5 

hiba 	hiba 	hiba 
nem  
érték  

1. 	Darvas Alt.Isk. 9 - 3 1 2 3 1 	3 	4 1  
Hajdu-Bihar 9 - 2 2 3 2 - 	5 	4 -  

2. Nagykereki Alt.Isk. 22 2 5 7 4 4 10 	8 	4 - 
Hajdu-Bihar 22 4 7 4 7 - 14 	8 	- -  

3. Biharkeresztes Alt: 23 3 9 8 3 - 5 	9 	8 1  
Isk. Hajdu-Bihar 23 4 12 3 4 - 10 	9 	4 -  

4. Körösszegapáti Alt. 18 - 6 1 6 5 3 	7 	8 - 
Isk. Hajdu-Bihar 18 - 6 4 6 2 8 	7 	3 -  

5. 	Berettyóujfalu 3sz. 28 2 19 5 1 1 13 	10 	4 1  
isk. Hajdu-Bihar 28 7 16 4 1 - 12 	13 	2 1  

6. 	Gáborján Alt.Isk. 16 2 6 6 2 - 5 	2 	9 - 
Hajdu-Bihar 16 3 10 3 - - 4 	9 	3 -  

7. 	Biharkeresztes Alt. 20 2 9 9 - - 3 	10 	7 - 
Isk. Hajdu-Bihar 20 11 8 1 - - 2 	7 	11 -  

8. 	Pécs Tiborc.u. 	Alt.isk.29 - 2 23 4 - hiányos adatok  
Baranya m. 29 - 14 10 5 -  

9. 	Berettyóujfalu Alt.isk.28 - - - 28 - 2 	4 	17 5  
Hajdu-Bihar m 28 - - - 28 - 3 	6 	10 9  

10. Debrecen Petőfi Isk. 30 - 3 16 11 - 7 	14 	9 -  
Hajdu-Bihar m. 29 - 18 11 - - 9 	18 	2 -  

11. 	Szamuely u.Alt.Isk. 20 - 7 7 6 - 14 	1 	5 - 
IX.Budapest 20 - 10 2 2 - 14 	3 	3 -  

12. Bakáts 	tér Alt.Isk. 26 13 11 1 1 - 17 	9 	- - 
IX.Budapest 26 16 9 1 - - 23 	3 	- - 

13. 	Debrecen Petőfi Alt. 28 - 5 14 7 2 9 	10 	9 - 
_ 	isk. Hajdu-Bihar 28 4 12 10 2 - 5 	15 	8 -  

Összesen: 593 73 209 159 133 19 193 	190 	134 18  

%-os eloszlás 100 12 35 27 23 3 36 	36 	25 3  
1  



AZ ANYANYELV INTEGRÁLT OKTATÁSI RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT 

"INTENZÍV - KOMBINÁLT" OLVASÁS TANÍTÁSI MÓDSZERHEZ 

CSATLAKOZÓ FELMÉRÉS MÓDJA 

A felmérés ideje: május 4.  -  junius. 1. hete 

A felmérés menete: 

A mérés három fordulóban történik. A három fordulót 

próba jellegü felmérés előzi meg (lásd 1/a-es felmérő -

lap),Ez szoktatja a tanulót a feladatlaphoz, a megoldás 

technikájához. Ennek eredményét nem vesszük figyelembe. 

Itt a pedagógus segithet a tanulónak. Az 1/a felmérőlap-

pal kell megérteni, begyakoroltatni, például, hogy a 

mondat közben található három szó közül csak azt az egyet 

kell aláhuzni, amelyik értelemszerüen a mondatba illik. 

Két vagy több szó aláhuzását hibás megoldásnak kell minősi-

teni. MIndegyik feladatlap megoldása önálló, néma olvasás-

sal történik. A 3 feladatlapot egymás utáni négy napon kell 

a tanulókkal megoldatni. 

A megoldás menete: az 1/a, 1/b, l/c -s felmérőlapnál az 

olvasást adott jelre minden tanulónak egyszerre kell kezde-

nie és az aláhuzásokat is folyamatosan kell végeznie. Az 

olvasás megkezdésének pillanatában, a pedagógus beinditja 

a stoppert. A kezdés után a nevelő ujabb utasitást, segit-

séget nem adhat. A rendelkezésre álló 12 perc letelte után 

minden tanulónak abba kell hagynia a munkát. Aki annyi idő 



alatt nem olvasta el (végezte el) az egész feladatot, az 

olvasást az adott jelre abbahagyja. A megfelelő betünél 

függőleges vonalat huz. Aki a 12 nercnél előbb elkészül, 

jelentkezik a pedagógusnál. A nevelő a leolvasott időt 

felirja a felmérőlap aljára. A munka megkezdése után, 

egyszerre figyeljük a stoppert és az osztályt. A felál-

ló tanulónál az óra állását megjegyezzük, s ezt az idő-

pontot irjuk a hozzánk érkező tanuló lapjára. (Több egy-

másután érkező tanuló esetében, 5-5 mp-el többet irunk a 

lapokra. Ha mindannyian igy járunk el, egy viszonylagosan 

reális átlageredményt kapunk.) 

A néma olvasást (aláhuzást) az 1/a, 1/b, 1/c-s felmérőlapon 

irásbeli munka követi. Célja az önálló szövegiráson, tollba-

mondáson keresztül az iráskészség (nem  betüforma szerinti) 

és a helyesirási szint mérése. Ez a feladatlap alsó részén 

látható vonalazott sorokban történik. (Amely feladatlapon 

az előre nyomtatott sorok kevésnek bizonyulnának, ott előre 

elkészitett vonalaslapot adjuk pótlásul a tanulóknak. 

1/a-s felmérőlaphoz csatlakozó írásbeli feladatok: 

Tollbamondás: 	sszel sok virágot szedett Jancsi. 

Önálló szövegiráshoz: Ird le, mi volt J. véleménye az 

évszakokról! 

1 /b-s felmérőlaphoz: 

Tollbamondás: A kutya, a szamár háziállatok. Mind a kettő 

az embert szolgálja. 

Önálló sz. iráshoz: Ird le, miért sajnálod a szamarat! 



1/c-s felmérőlaphoz: 

Tollbamondás: 	Az osztályban tollal kell irni. 

Önálló  sz.  iráshoz: Ird meg, te miért jársz iskolába! 

Az eredmények összesitése az 1/5-el jelzett 

lapon végezhető el. 

1) A Sorszám rovatba a tanulók napló szerinti sorszáma 

kerül. 

2) Az olvasott szótagszám, ameddig a tanuló eljutott. 

(Legtöbbnél meg  fog  egyezni, ha végigolvasta a szöveget.) 

3) Olv. seb. = olvasás sebessége. Ebbe a rubrikába kerül 

feladatlaponként az elolvasott szótagszám 

mennyisége (az 1/b, 1/c jelzések alá.) 

4) Sz. értés = szövegértés. Ebbe a rubrikába kerül az 

1/b, 1/c feladatlapon jól megoldott felada-

tok száma tanulónként. 

5) Irásmunkák elemzése 

E cimszó alá huzott rubrikákba (a szövegértés, sebesség 

mérésétől eltérően nem a jó megoldások, hanem a 

hibás megoldások számát jelezzük az összesitési lapon 

(tanulónként elkövetett hibaszám). 

Az irásfeladatok során külön elemezzük a tollbamondott (T.m.) 

és  az  dnálló megfogalamzásban irt szöveget. Az elemzés; 

szempontjai azonban mindkettőnél azonosak. 

A) Tollbamondott (Tm.) szövegekben 

Kezdő  b.  = mondatkezdő nagybetük helyesirásának hibái 
Pont = mondat végi pont kitételének hibái 



Időtart. = a hangok időtartamának meghallása. 

E rubrikákba jegyezzük a magán és a mássalhangzók 

időtartamának jelölésében elkövetett hibák számát. 

(Tanulónként minden hiba felszámolandó.) 

Bcs - Bk = betücsere, - betükihagyás. Ide kerülnek a 

szövegben felcser é lt, vagy kihagyott betük 

hibái. 

B) Önálló szöveget ugyanugy elemezzük, mint a tolibamondott 

szöveget. 

Tart. = válaszok tartalma. Az 1/b-s, 1/c-s feladatlap 

tartalmi részét értékeljük a tánulómunkákban. 

Tartalmi cimszó alatt a válaszok tömörségét, 

lényeglátást, önálló véleményalkotást, s első-

sorban a kérdésre adott válasz helyességét érté-

keljük. A cimszó alatt futó első rubrikába az 

1/b-s, a második rubrikába az 1/c-s felmérőben 

adott irásbeli munkákat 1-2-3. pontszámmal jutal-

mazzuk. (Itt tehát jutalompontot jegyzünk, nem 

hibaszámot!) 

Terjed. = válaszok terjedelme. A válaszok terjedelmén értjük 

azt, hogy a tanuló a válaszát mondatban (mondatok-

ban) vagy csak 1-1 szóban (esetleg össze nem kap-

csolt szavakban fogalmazta meg. E fokozatok szerint 

jutalmazzuk (mindkét feladattal kapcsolatosan 

külön-külön) 1-2-3. ponttal a tanulók munkáját. 

Mind a tartalom, mind a terjedelem elbirálásánál 

0 ponttal jelezzük az értékelhetetlen szövegmunká-

kat. (Érthetetlen, nem a kérdésre adott stb. vála-

szokat.) 



BETUVASAR 



Integrált rendszerű anyanyelvi nevelés munkatankönyve, 
mely az Intenzív—Kombinált olvasástanítási módszer segédeszköze. 

Ida  és szerkesztette: 

Lovász Imréné és Balogh Beatrix 
tanár 
	 népművelő 

A kiadásért felelős 

az Országos Pedagógiai Intézet főigazgatója 

Készült kizárólag kisérleti célra 700 példányban az 

Országos Oktatástechnikai Központ nyomdájában 

1978. augusztusában 

Kézirat gyanánt 

A kézirattal kapcsolatos minden észrevételt 
a szerzők köszöne ttel vesznek. 

Cím: Lovász Imréné, 1124 Budapest, Arany János Általános  Iskola. 
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1  csiga-biga gyere ki,  
ég a házad ideki  
ha nem hiszed gyere ki,  
majd meglátod ideki.  

szőlőszem üveg csigaház  
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kerekecske dombocska, 

itt szalad a nyu l  .  cska! 

erre szalad itt megáll, 
itt egy körutat csinál. 
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lóg a lába lóga 
nincsen semmi dolga, 
hogyha dolga volna, 
a  lába  nem lógna. 

áll a baba áll, 
mint a gyertyaszál. 

mi van a baba fején? 

haj 

r-em 	• 
szem 	szem 

fül 	 fül 
orr 

száj 

nyak 
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a-zunk  3.  
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dolga, volna, lógná, gyertyaszál  
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alma alva ring az ágon 
alma álma áhitat 

tál 

levél 

két ács vág fát 
sári szedi forgácsát 
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felvette, felvitte 
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egyszer egy ember talált egy tojást.  
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gurult, gurult 
 

a tojaS lefelé.  

az ember felvette,  

folytassátok!  
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bóbita bóbita táncol 
körben az angyalok ülnek 
békahadak fuvoláznak 
sáskahadak hegedűlnek. 

q., 
szól a nóta halkan, 
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SZÓI  

táncol,  
levegőben,  
levegő  

halkan, 	dallam,  
angyalok, 	sülnek, 

hegedűlnek 	lerre,  

Efuvoláznak  
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tente baba tente 
itt van már az este 
csitt csitt alukálj 
anya a királynő 
apa a király 

tente baba tente, 
a szemedet húnyd be, 
aludj ringó-bingó, 
pici rózsabimbó. 
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este jó... 

este jó, este jó 
este mindig jó 
apa mosdik anya főz 
együtt lenni jó. 

ég a tűz, a fazék 
víznótát fütyül 
bogárkarika forog 
a lámpa körül 

elolvadt a világ 
de a közepén 
anya ül és ott ülök 
az ölében én. 
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elolvadt  ,fütyül  

este  

tűz  ott  

víznótát  

forog  

; 	ótat i  

helyesen!  
4.  
mi a hiba?  

bál  

c 	t 

bogárkarika  

	 együtt  

kt ami hibás! 	mit csinál a baba?  

nézi  lát~  ír,  áll ,  ugat s  főz, hall )  ül/  mosdik  

5 	betűvel!  
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kiment a ház az ablakon  
benne maradt a vénasszony  
zsuppott kötött a hátára  
úgy ballagott a vásárra  

tessék kérem  
tessék kérem  
nincs jobb hely a piactéren  
kapható itt fakalap  
kizárólag pult alatt.  
tessék kérem  
tessék kérem  
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mi van a vásáron? 

1 	 

 

 

vásár! más ár! 

van kis csizma eladó 
hóba-sárba mindig jó 

olcsó az alma 
itt van halomba 
aki veszi, meg is eszi 
olcsó az alma 

van kisködmön eladó 
szélben fagyban mindig jó 

kis trombitát vegyenek 
pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket 

29 



4 mi a hiba?  helyesen!  

i i alma  F kis  csizma  

kisködmön  

mindig  szélben-fagyban  

vegyenek  

trombita  

G rp  

ami gyümölcs  

alma. 	málna'  börönd, 	nap, ribizli . 

papa  nép  bont •  

     

WO. AMEN  Ilr. 	wm 	aivt...sn►asnmrtr:.am  
-w111111111  
~.~~...~■■ 11111rd 4111•VIIII. 411.  

lila 	419 

kék 	 sárga  

fehér  

zöld  

a trombitákat!  

piros  

29  



kért a felesége. aztán várat 
kért. 

utána 

haragos lett a 

akart lenni. 

hazament a halász 

állt ott. helyett 

híd híd 

alatt alatt 
ti,.A.••• 

három kérésed lehet. a halász haza ment. 

hej mi van a híd alatt? 

kézzel fogják á 

30 
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1-7‘11_ 
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1.  

utána  

hadász. 

hordó  

I `haragos  

I 1  hal,  

házat  fogott  

felesége  

hazament  

király  

holló,  MIN  

melyik él, melyik nem él?  

nem él  
fa/  

rU`1°1 ,  

fill  
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1
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‚I IV 
a fák 	között, 

az erdőben élt a kismalac. 
v 

fát I vágott, fűtött, 

hideg volt. 

jött a farkas. 	 éhes volt 

sírt. 	- nyiss ajtót 	malacka ! -- 

a malac vizet forralt. 

zsákba tette a farkast. 

forró vizet öntött rá. 

- ú ú ú! - futott a farkas. 

főzött. 

31 



31  

ki 	mit csinál?  

a malac:  0 
a farkas:  Q 
a víz:  0 

főz 	[]forr  

Dfut 	fűt  

❑ él  

sír  

I
t  

5.  

a  csalafinta írás szavait ~ ~, inta ;~ 
, ~~,  

‘~ o It 04 it,  	h 
o  ~ 

'felé megy, befelé áll,  
elé jön, kifele áll  
'ön, felfele áll,  

elfelé jo 	lefelé áll.  

❑ ajtó  

❑ ház  

Ofűrész  
❑ farkas  

Oforró  

Okismalac  
. 	~ 

zsák  



[]fölkapta  

El  kiskakas  
[kidobta  

[bögyébe  

[] betette 	[búza  []rézgaras  

~i melyik hang melyiké?  
ehén 	 háp-háp 	züm-züm 

muu  
szamár  

béka 	 kacsa 
brekeke  

miau  
1.  	 r  

~► Ci ~ 	 ' 	 •'  

	

~ 	 , 

	

 / 	 i  i 	 ~~ 	,/  
~  

i 
	 . 	 ~ ~~1  
~ / 

 r 	7(.7) 	/ ;/~ `i 	~ • 
 1/  •_  /  

~ 	 ► ~ +t' 	• - ~ . 	• ~  	 ' 
~`a / 	 8~ 	` ~~ 	 ~ --r  

méh  

iá  

macska  

• 
~ 

-frz, 

	há ny szó a láncrejtvény ? 	takarókaró  
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késő este van. 

ül a sok állat. 

alszik a gazda is. 

csak kormos fülel. 

nézz ki kakaska! 

vaú! vaú 

meghallja ezt kormos. 

éhes marad a róka. 

nekeresdi szekeres 
kikopott a kereked 
keress most egy kerekest 
ki kerekedet újra 
kerekre kerekíti. 

33 



•k  

5.  
kerítsd be a baromfiakat!  

Iferöb  

késő [] gazda  Halszik  
---r kormos 	róka 	fülel  

Q kakas 	marad Ofűben  

ugatott  

1. 

L a jó választ!  
hol ült a kakas? 	ólban falban fűben  

ki jött? 	 róka 	kormos kiskakas  

mit tett kormos? 	kelepelt 	aludt  

_J• a szawak 1. betű i t   
~ 	 4~ ~ . 	

a~~~ ~ 
,-  4. 	L._. 	2.  
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ciróka, maróka 

cipőt 	is vett a róka 

ciróka, maróka, 

vett a róka 

tiro a, maróka, 
el» 

nyakkendőt 	vett a róka. 

nézzétek csak, milyen szépen 
felöltözött a róka? 

nem is látni azóta. 

három görbe legényke 
róka rege róka, 
tojást loptak ebédre 
róka rege róka 
lett belőle rántotta 
a kutya lerántotta. 

34 



11  

§41 V 
nyakkendő  

felöltözött,  

ciróka, 	maró  

kalap  I i  nézzétek  

cipő  

melyik szó volt a mesében?  

réka 	cipó 	felöltözött 	 vitt  

róka 	cipő 	levetkőzött 	 vett  

•_. ~ 

"••• •••  
~ .- - .t`..J  /_-)k

. ' ,r 

1 / 

1• 	 , 	 s 	r • L 
 ;~~ . 

~ 

!•,r~l 	~..~ 
• I  

• . 
- ~ 	 ~`----  
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bolondos vers 

tolla van az ollónak, 

éle a hollónak, 

a teve repül, 

éhes volt a róka. 
ment az úton. 
a 	fán varjú ült. 

- fáj a fogam. 
húzd ki kérlek! 
kérte a róka. 

- kár! kár! kihúzom 
károgta a  varjú.  
a róka kitátotta 

a száját. 
mi  lehetett ez után? 

35 



kérte 	I kihúzta  

károgta I történt  

T  

kitátotta 	varjú  
megadom  

ilehetett  

4  

_~a:►~~t~~:~o'' 	~~~~.►~ 
~ 

4  melyik szó volt a mesében?  

édes 	varjú 	körte 	szólt 	ült  
éhes 	várja 	kérte 	szállt 	é It  

I. 

a szót a képpel!  

kijavítva! a bolondos verset I  

35  



iirmit 

futott vele az udvarra.• ' I li ' 

",., 
" 1 .' A 

vígan dobolt: düb - düb  -  düb 

kijött egy néni a házból 

- beteg a férjem, zavarja a dobolás. 

kapott dani. 

dani tűnődött: 

mit kellene tenni? 

mondogassuk!: 

adj neki tanácsot! 

w 	i  lririri   i 
dob, dob bőrmalac, 
ha rád ütnek, hangot adsz. 

36 



d 
7T  

dob  

vígan  

dobolt  

tűnődött  i 
dobolás  

adj 	 

udvar  
kellene  

40,1•■•■■■■  

futott  

•.,,  i 
' 	t  it 	

r  ~ 	{ . ` 
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'CI 	CLX-j,  

5.  

I 	C  4 

71  melyik szó volt a történetben!  

dani 	nőni 	zavarfa 	húz 	dobál  
dini 	néni 	kavarja 	ház 	dobál  

ami hangos játék  

sakk baba síp dob dominó trombita  
építőfa 	búgócsiga  

36  



holló ült a fán. 

a csőrében 

odajött a vén 	ravaszdi. 

- jóreggelt kedves holló! 

rég hallottam a hangod. 

énekelj nekem valamit! 

volt 

a holló erre így énekelt: 

mi történt ezután? 

37 
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Ilk  V.. i 02.111W....   CO  v. 11,:•ll 	 AIR  

• ,Elodajött  
hallottam  

T lravaszdi 	 Jjóreggeit  
	dalolni C csőrében  

1 kedves  

    

felelj írásban!  
hol ült a holló?  
mi volt a szájában? 	  

ki jött oda hozzá? 	  

mi történt ezután?  

keresd az állat hangját!  

a kutya csicsereg.  
a fecske 	ugat.  
a kakas 	mekeg.  
a kecske kukorékol.  

a varjú nyávog.  
a borjú huhog.  
a macska károg .  
a bagoly bőg . 

 

L ami nem madár!  

  

daru, fecskei  liba, galamb, gólya, szúnyog,  
veréb, kacsa, tyúki  sas,  

37  



/ cs  
1.  
C 

csacska 	macska  tJ halacska  
megpihenni 	sose 	fusson  

2.  ... 
soa  

#ü ry  

3.  

melyik szó volt a k; o l v a só ban 1  

fusson 	nézi  
fessen 	nózi  

fűt 	hu 	oda  
fut 	hű 	odúű  

.A. x  
;. . 

•  
• 

r' • 	~ . 	, - . 	• ,  -. 	• ; 	, 	; 	-_ 	- 	•~ 

	

- -  -~ •_ ~ 	-_. • 	- - •• •  ,, !  • 

keresd az ellenségét  
veréb macska  

kutya egér  

~ 

róka . 

tyúk  

kakas  

kecske  
fecske  

légy  
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macska, macska 
csacska macska 
fürge mint a kis halacska 
ide fut, oda fut, 
megpihenni sose tud. 
peti kati hű de nézi, 
fusson aki utóléri. 

OP  
lb 

álljatok körbe! 
mondjátok a kiolvasót ti is! 

38 
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Cs  

nyulacska  
	 akasztotta  

s»he 
 

O fejsze 	bokoi  
lefkudt 	nyelét  

•••  

egér  

•■•  

3.  

	melyik szó volt a mesében?  
álmos 	nyal 	rág 	bo tor 	cica  
ólmos 	nyúl 	rég 	bokor 	coca  

4.  
bolondos vers,  kijavítva!  

édes a perec, a cukor sós,  
tsí  .  ős a méz, mézízű a bors.  

      

5.  

          

1  szót a képrőll! S-CS  

                

                

                

                

                

 

‘-  

          

           

                

                

   

~ 

        

           

                

                

at3 
 

                

• o,-t,-a.  
6.  e % t  v é  ny  

e cet  c ~ 
9  e‘  2 

• 
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volt egyszer egy nyulacska 

a nyulacskának egy csengője. 

mire felkelt, a fa megnőtt. 
nem érte el a csengőt. 

kérte a fát: add ide a csengőt! 

a fa nem adta oda. 

ment a fejszéhez, kérte őt: vágd ki a fát! 
a fejsze nem vágta ki a fát. 

ment az egérhez: rágd el a fejszét! 

az egér nem rágta el a fejsze nyelét. 

folytassátok! 

39 



z 
2  

•  
3.  

• 

•  

r~ 	 01'  1  

°T27--7X-71  

mákom ban a  
rákom,  

4.  

kirágta a zsákom,  
kihullott  a mákom.  • 

• 
• 

• 

r  
hátamon a zsákom,  
zsákomban a mákom,  

40.  

~ J< 

1.  

szúnyog 	1 kórház  I 	 kitörött  

jegenye josszeforrt  J]  szaladtak  
gyógyult a patika a felmászott Q szín  

Si,,

•  
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(■ • 

szép az ősz. színesek a levelek. 

jó az ősz. sok szőlőt lehet enni. 

vidám az ősz. 
gesztenye emberkék bújnak a levelek alatt. 

Ne'd 	Csip  I  %I  bp i  

felszedjük őket. 
bukfencezünk a leveleken. 

szomorú az ősz. szürke az ég. 
sokat esik az eső. nehéz felkelni reggel. 

őszi éjjel ízzik a galagonya 
ízzik a galagonya ruhája 
zúg a tüske szél szalad ide-oda 
reszket a galagonya magába 
hogyha a hold rá fátylat ereszt 
lánnyá válik sírni kezd 
őszi éjjel ízzik a galagonya 
ízzik a galagonya ruhája. 

41 



4 2  

2  

melyik szó volt a mesében?  

elverte  
elvárta  

megette  
megitta  

megfújta  
megfejte  

légy  

5.  
< jellel jelöld az állatok nagyságát!  

egér 	tehén 	macska 	szúnyog  

1.  
19 +1  

uszony  
asszony  
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4.  

3.  

d  a 	•  

egyszer a icinyke-picinyke . 
 

asszony  

---47"Dri-43c7J‚  an- 	

,ty  

egy  
	 tányér  

• 
	■ 



macskát.  

volt egy icinyke-picinyke macskája  

az icinyke-picinyke macska  

megitta az icinyke-picinyke tejet  

az icinyke-picinyke asszony  

is,az icinyke-picinyke seprőt  

és elverte az icinyke-picinyke  

ha én cica volnék, 
száz egeret fognék... 	'  

volt egyszer egy  

icinyke-picinyke asszony  
_ -~.."".,,,------•

~... 

volt egy icinyke-picinyke tehene  

az icinyke-picinyke asszony  

ti 

megfejte az icinyke-picinyke tehenet  

a tejet icinyke-picinyke tányérba tette.  

42  



juli néni, kati néni  

4  :tPetYePet  ve!  
uldogélnek a sarokba,  
jár a nyelvük, mint a rokka  
Ietye-petye-Iepetye!  

~ 

II   ~  
~  5- ~~̀  c ~ 1~  

~ t= 	 r 	
4  L  

Ea 4  

bárki inge, rokolyája  
-letye-petye-lepetye!  
lyukat vágnak közepébe,  
kitűzik a ház elébe  
letye-petye-lepetye!-  
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sty 
közepébe 	 üldögélnek 

	 sarokba 	Inge H  rokolya 
•■■■ 

	 letye— petye H  rokka 

szoknya 7 lyuk 

ri I e p et y e 

	 melyik szó volt a versben? 

int 
ing 

róka 	kitűzik 	ház 
rokka 	kifűzik 	húz 

sorok 
sarok 

ami beszédet jelent i  

fecseg 	lotyog 	napol 	locsol 
recseg 	lötyög 	papol 	locsog 

hetykélkedik 
pletykálkodik 

••■•••--- 

43 



0/4\ a hegy fölött kis felhő ült.  
a kis felhő szomjas volt. g  ivott a mély folyóból,  
a sekély tóból,  
a mély kúttó:.  
Felhőcske rt tt, nőtt.  
olyan nagy lett, hogy  

L5; eltakarta a napot.  
__~~  elindult az égen.  

óriás zivatar lett belőle.  
itatta a földet, virágot.  
így tért vissza:  
a mély folyóba  
a sekély tóba  
a k út mélyére s  

./  

1/ti 	 414 

tirtó  vize, 
 tó 

 vize csupa  nádszál...  
1 tl'Atizz l,#.4.4.4*-e-ewer—i-rift -.1 

I~ 
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3.  
L 

•  
szomjas  

zivatar  jt--..  

Fl  eltakarta  

folyó  

úszni  
csúszni  

~ 

jár 	gólya  haj  

m  11A_Efelhőcske  

it  sekély  

Hmély  

Ti olyan  2_ 

mire jó a víz?  
inni 	fázni  
enni 	főzni  

mosni  
masni  

válaszd szét a j-s, ly-os szavakat!  
száj tojás hely lyuk 	fej  

5.  

tedd ki  a<  jelet!  
az eső: esik 	szitál 	zuhog 	csöpög  

tenger 	patak 	folyó 	tó 	óceán  

6.  

rlr , .  ~ l 
02►....im NoGWM  211111111111  M KOMIIIIIIIKIZs'44.71•11MII  211111•MTW  

, 	_  ,  - 	• 
~ 	r 	, 	•  

... s  _lturo►.ol A .r  
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hol a ceruzám?  mi van a ládában?  

tegnap láttamPegy oroszlánt  
•  

egy virágot'  

elindultam a városba,'  

mentem '  

mendegéltem  

egyszer odaértem•  

- i /11111111111•111l  
_/IrimmiM  

INK I  
e  - ~~  •  

hol voltál ilyen sokáig?  

~ 

(állj!  de jó lenne egy labda! gyere le! de szép!  

egy tündért  egy házat,  

hol a vége a mondatnak?  v itt  

hol a  

 

essz"  komámasszony? itt is 	ott is w  amott is.  
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tücsi új testvére pólyás.  
ó még csak azt mondja:  
-Oá! Oá! Oá!  
tücsi nagyobb testvére Csilla  
Ó most tanul beszélni.  
így gügyög: pa-pa, ma-ma,  
pá-pá, hamni-hamm!  
mégis megérti a mamája.  
hogy lehet ez?  

énekeljünk - 
haja ha!  
bömbölődjünk - 
böm-böm-böm!  
susogjunk, hogy  
sususu - 
üss egyet a  
hátamba  
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. ica  
. dön  

. . ákó  .. aba 	. . illa  

/~ 

válassz kezdőbetűt!  

.  Iga 	. 116 	. tto 	. stor  

v  

9,  

[ (I mit mond a pólyás?  mit mond a pici baba?  

 

3.  
( . 

 

• it  
• • • 

• 

• • • 
~~ . 

• • 
• 

• 

[~ 	v 	~ .~...~. ~ 	~ •  v  • 	~ 	a 

4.  
válassz a, b,  c  között! Cf.°P  

tücsi nagyobb testvére 	a) Csilla, b) gabi, 	c) Csabi  
van-e testvéred? 	a) van b) nincs c) lesz  

nálad 	a) idősebb 	b) fiatalabb 	c) veled egykorú  
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Ovisok 

az én testvérem: Orsi. 
Óvodába jár. 
Okosan felel, ha kérdezik. 
Ő már mondatokban beszél. 
Örökké kérdez: 
az ki? 
ez  mi?  
Ő mit csinál? 
és miért csinálja? 
Csuda nehéz ennyi kérdésre felelni! 
jó, hogy már iskolás vagyok. 
így mindent meg tudok magyarázni. 

bölcsödésből 
óvodás lesz. 
Óvodásból 
iskolás. 
akármilyen 
nagy a világ, 
ez mindenütt 
így szokás. 
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gyakorold! 

1 	r 	f 	► 	► 
:~..►.->.►.~~~~•:~.w~~~•:>.. 

‘111111101111  =Bu%  
011I.I~A(LI1111,.O2M  

-i 

1 álassz nevet nekik! 

mondatokban  
óvodásból l  akármilye s  

	 magyarázni  
bölcsödésbő  

it  	 kérdezik  restvérem  fl 

3. 

azt, ami igazi  
az óvodás idősebb az iskolásnál.  
az  iskolás idősebb az óvodásnál.  
az  óvodás mondatokban beszél.  

az iskolás gügyög.  
az óvodás olvas, ír, számol.  
az iskolás olvas, ír, számol.  

4.i a h i ba  helyesen! 

aglO icsÖ alliCs rognoCs  

5.  

 

 

ami nem  illik  a sorbab 

C o c ŐcozcÓCoCÖCovÓcoSÓco  
6,  

4  
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Úgy kérdezünk, hogy...  

Úgy kérdezünk, hogy a hangot levisszük.  
Van, aki éneklő hangon kérdez.  
Orsi hangja, felfut a ? 	nél.  
Úgy, mint egy felszálló repülőgép.  

az t 	 
J  

miből 
van? 	

miért 
van? . 

r---- 
 és  rtm---I 

mondta is nékünk a tanító néni:  

az éneklő kérdezés, rossz szokás.  
egy iskolás - ha beszél - ne énekeljen!  

----- 

ké rdezz ünk;~ 

t~_ 	
hogyha nyár van, hol a tél?  

	 _ egész télen hol a nyár?  
eow 

	

	Mikor nem fúj, hol a szél?  
és hogyha fúj, hova száll?  

2 1  
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• • / 

1 ' 

válassz kezdőbetűt!  

%T.771 . ili, 	. era, . ali, 	. as, 

(-u) . tas 	. bul, 	. borka, 
. ár, 	. iola, 

. tca 

    

    

gyakorold! 

  

éneklő 	énekeljen iskolásnak, 

repülőgép 	kérdezünk 	levisszült 

   

     

.• 	 II 
3. 
,• , 

    

• • 

  

  

• 

    

A 

1 I , 	1 1, 	U. 

4. 
válassz a), b), c) közö tt ! 

ha ?-et látunk, 	a) kérdezünk, b) felelünk, c) felkiáltunk 

ha .-ot Irtunk a) kérdezünk, b) felelünk, c) felkiáltunk 

ha !-et látunk a) kérdezünk, b) felelünk, c) felkiáltunk 
48 



Otthon, mi is báboztunk. 
Vidor Vikit utánoztuk. 
Vajon ti, hogyan báboztok? 

Voltál már bábszínházban? 

Öcsi, Vica és én, már voltunk. 
Csengettek... Végre felment a függöny. 
Vidor Viki bukfencet vetett. 
Bemutatkozott. 
Okosan, hangosan beszélt. 
Óriási tapsot kapott. 
pösze pepit, beszélni tanítottuk. 
mutyi matyi, halkan beszélt. 
motyogott . 
- beszélj hangosan! - kiáltottuk. 
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f 
bemutatkozott  

tanítottuk  

1.  
Válassz nevet nekik! 

bábszínházban  

báboztunk _ 	utánoztuk  
kiáltottunkL1 	kiáltottuk  

gyako  

  

  

    

     

	 ki beszél helyesen! 

Viki hangosan beszél. Vera suttog. Vali motyog.  

Vica tisztán, érthetően beszél. Öcsi selypít.  

Orsi éneklő hangon beszél. Vilma hadar.  

4.  

mi a bábok igazi neve?  írj minden név elé V betűt!  

5.  

,fe it  ri-  rv~t .c~c~• 
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Szeretek mesélni. 
Gyűjtöm a sok mesét. 
Örül ennek Gyuri. 
Ó még nem tud olvasni. 
Gyakran elmondom neki ezt a vicces 
mesét: 

mesét mondok didádu, 
Volt egyszer egy százlábú. 
egyik Iába kulimász, 
másodikkal magyaráz, 
harmadikkal zongorázik, 
negyedikkel falra mászik, 
ötödikkel mutogat, 

hatodikkal cukrot ad, 
hetedikkel krumplit hámoz, 
nyolcadikkal vendéget hív 
a házhoz, 
kilencedikkel az ajtót nyitja, 
tizedikkel vendégeit 
kihajítja. 

Gyűjts meséket! Gyakorold a mesélést! 

Gyere mesélni! 
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. . öngy 	. . öngyi  

Válassz kezdőbetűt! %(r••■,'  
G—g  . abi . omba 	. éza 	. omb  
jGy—gi  . . uri . . uszi 	. . ertya 	.. erek 

    

gyakorold! 	L J  szeretek 	gyüjtöm f 
máso 	al (-1 harmadi l  

ötödikkel 	negyedikkel  
kilencedikkel 	kulimász1~~ 

  

  

  

   

elmondom  
harmadikka  

nyolcadikkal  

melyik szó volt a mesében!  

mászik 	hímez  láda  falra 	hajítja  

másik 	hámoz 	lába 	falta 	hajtja  



ez a tárcsa ez a drót 

ez a kagyló 

ezek számok 

Gyerek-telefon 

Gyerek-napra játék-telefont kaptam. 

ilyen az én telefonom: 

a szomszéd Gyurival így beszélgetünk: 

- halló! halló, szia Gyuri! 
Gyenes Gyöngyi vagyok. 

- szia Gyöngyi! mi újság? 
- Unatkozom. Gyere Gyuri játszani! 
- szívesen. sietek, rögtön ott leszek! 
- szervusz! Várlak! 
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1 , 

Válassz nevet nekik! 

2. 

     

     

gyakorold! szüli - napomra 
szomszédban 
telefonon 

beszélgetni-
bemutatkozil 

telefonálni 	J 	( unatkozom 

 

  

   

a telefon részeit! 

rejtvényt g = gy ág, vág, lég, meg, vég , vagon, 

5.  
számozd a telefonálás sorrendjét! 

       

köszön ii táresázi 

  

bemutatkozik 

      

elköszön 	 beszélget 
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Sün Samu és a gyík meséje  

Sün Samu egy gyíkkal találkozott.  

Szurranó Szanyi vagyok. - szólt a g  
- Szervusz, te pösze béka!  
- Osztoba, osztoba Szüni!  

nézd a hosszú farkam!  
Gyík vagyok, nem béka!  

- Szegény pösze gyík!  
megtanítalak beszélni! - szólt Samu  
Siseri, susori, hess!  

- Sziszeri, szuszori, hessz! - sziszegte a gyík.  

Samu mérges lett. Surranó farkához kapott, letörte.  

Szomorúan tünődött:  
- kinőhet-e újra a gyík farka.  

yík.  

~  „  %4  
All a--- 

barna gyík  
bozót tövén napozott,  
leveleket lapozott.  
tán a kertben  
ő a postás.  
hozz nekem is levelet!  
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találkozo  
tünődött  

2. 
gyakorold!  

• 
• 

~ •  

, ; •_., , 	,, 

. 	~ 	. . 	• 	
.- .  

,• 	 ~.' 

í~ ' - z ~ 	I .  

•  

~  

~ 	 

~ 

a) gyíkkal  

4.  
Válassz a, b, c közö tt !  
Sün Samú találkozott a  b) békával 	c) kígyóval  

1.  
V. . z kezdohetűfi  
Sz-sz  
Zs-zs  

. . ilva 	. . ilvia 	. ári 	. ar 	. as 	. anyi 	.  ó 
. . uzsi . . iráf  

megtanítl ak 	1 	gyíkkal
Li- hosszú 	szomorúan 

a gyík 	 a) pisze 	b) pösze 	c) sánta 	volt.  
Sün Samú tanította őt 	a) beszélni 	b) írni 	c) olvasni  

5.  

exi ,~ itra~.~.7Aii~i  

 

1M,  

   

          

   

1  
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Szarka és Gilice meséje 

Szarkáékhoz egyszer Gilice betoppant. 
Segíts fészket rakni! kérte. 
- Szívesen. - szólt a szarka. 
S munka közben folyton mondta: 
- Csak így! Csak úgy! Csak így! Csak úgy! 
Gilice rámondta: 
- tuudom! tuudom! tuudom! 
- Csináld, ha tudod! Szarka szólt haraggal. 
Otthagyta Gilicét, s elrepült azonnal. 

Mondd gyorsan! 
nem minden faj t a szarka farka tarka 
csak a tarka faj ta szarka farka tarka. 
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•1. 
Válassz nevet nekik!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

szarkáékhozti 	betoppant'_  

	

azonnalra rámondtat 	elrepült  L_ 

haraggal  

otthagyta  

3.  

yr azt a szót, amelyik nem igaz!  

Gilice tüzet, fészket, rendet akart rakni  

Szarka énekelt, rajzolt, segített neki.  

Gilice közben folyton beszélt, táncolt, veszekede tt .  

ezért a Szarka Gilicét megdicsérte, megszidta, otthagyta.  

 

4.  

  

   

az állatok beszédét. aztán 

    

sziszeg a kígyó, dong a darázs, nyávog a macska, szegel az ács.  

	~ 

sz-betűre változtatva az s-betűket! 

sál, 	másik, 	esik,  susog,  sós,  



- kár! kár! káár! kőár! - kiáltott egy varjú. 

Robi így utánozta: 

- ká1! kél! káál! káál! - 

Robi és a varjú 

Robi nem tudta kimondani az er-et. 
így beszólt: lépa, letek, mogyoló, 

titkán likkant kolán leggel a ligó. 

Sokat gyakorolt a varjú nyelvén. 
Végre sikerült: - kár! kár! káár! káár! 

Örömmel futott pajtásaihoz és mondogatta: kár! kárr! 
Vele örültek azok is. 

Mondd gyorsan a mondókát! 

Répa, retek, mogyoró, 
Ritkán rikkant korán reggel a rigó. 
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4.  
Válassz a, b, c közö tt !  

Robi hibásan  
nem ejtette jól az  
Utánozta a  
Vele örültek a  

b) irt 	c) olvasott  
b) 1-et 	c) ef-et  
b) fecskét 	c) varjút  

b) madarak 	c) szülők  

beszólt  
a) er-et  

a) verebet  
a) pajtások  

1.  
Válassz kezdőbetűt!  

R-r 	. udi . obi . ózsa . ózsa  
B-b  oriska . okor . aba . álint  

..éter . osta 	. eti . apír  P-p  l  
. ad ir  
. olt  

. anni  

gyakorolt  4  gyakorold!  

örömmel[ 	1  
örültek  

kiáltott a 	kimondanir]  

utánozta  pajtásaihoz  

/ •j  
,  
~  

1  
'~ ,  

, 	, 	 I  

. •• _  
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Volt nekünk egy fürjünk. 
kalitkába zártuk. 
Szomorú volt. 

Pitypalatty 

de az esti villanynál 
mindig megszólalt: 
- Pitypalatty! Pitypalatty! 
ezt értettem: 
- hív az ágy! hív az ágy! 
Gyorsan aludni mentem. 

egy nap, nyitva hagytuk a kalitkát. 
Pitypalatty elrepült. 
Sírtam: - ki küld ezután aludni? 

Felkelt a hold. 
kintől ez hallottam: 
-,Pitypalatty, hív az ágy! 

az! - kiáltottam örömmel. 
Rögtön aludni is mentem. 
Ő  

Mondd gyorsan! 
az ibafai papnak fapipája van, 
ezért az ibafai fapipa 
papi fapipa. 
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~ • 	 

gyakorold!  kalitkába  
villanynál  

kiáltotta  
elrepült Ti 

 

pitypalatty  
megszólalt  

1.  
Válassz nevet nekik!  

3.  
válassz a, b, c között 

pitypalattyolt  
ez a madár  
igazi otthona:  

a) fürj 	b) holló 	c) veréb  
a) szekrényben b) kalitkában c) ládában lakott.  

a) az erdő 	b) a víz 	c) a kalitka  

m i lehet a fészekben? 	f'dk  

to‘b's  

fidka  

té1  

5.  
Keresd a lakását!  

fecske  

óI  

kakas  
fürj 	szarka  

gyík  

béka  

fészek  

kövek  

viz  

hal  

j 	 —, •  

í KOPíB 	r.Viv00/ r11/14.71 01111W•7í411i:>•i  

r 
sc..  gr.I•Miga 41,  ‚W M  a  • 
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Fúj a szél, fúj a szél, de morog a szél, 
apró ez a szoba, mégis belefér... 

Honnan fúj a szél? 

Szélzsákot láttál már? 
Úton, vízparton, reptéren, ő a szelek őre. 
Orül, ha fúj a szél: sss, sss, sss! 

Csíkos hasába szívja a levegőt: ssz, ssz, ssz! 
Kiereszti aztán: fff, fff, fff! 
Csikos pocakja megdagad. 
amerre a szél fütyül: ssuuu, ssuuu, ssuuu! 
arra táncol a csikos pocak: fl, fl, fl! 
ez a szél iránya. 
a szélzsák játszik a levegővel. 
Hol beszívja: ssz, ssz, ssz, 
Hol kiereszti: fffffffffffff, 
Ha eláll a szél, lóg a zsinegen. 
Várja a szelet. 
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. áték . olán  utka . ános  

(-144 
1.  

ssz kezdőbetűt! 

C I 	mre  .  Iona . bolya  

f  H-h ,  . ajnalka 	. ajnalka . olló . ajó  

2,  

gyakorold! 	 szélzsákot  
levegőben D  

kiereszti 	játsszato ldVj 
levegővel  

	

4 	 ,.  

	

•, 	 , 1 
e 

	

,, 	 1  

,  

  

~- 

1, ~ 

/1  

4.  
Válassz a, b, c közö tt !  

a szélzsák a 	a) nap 	b) hold 	c) szél 	irányába forog.  

mindig mozgatja a 	a) levegő 	b) viz 	c) motor  

Ha nincs szél 	a) repül 	b) leesik 	c) lóg a zsinegen  
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Sínek mellett robogtunk tovább. 
Villanymozdony visított fel: vijjj, vijjj, vijjj 
kattogtak a kerekek: zikitaka, zakataka, 
Versenyeztünk. 
Zsiga megelőzte a mozdonyt. 
mi győztünk! 

nézd, mama, megy a zsiki-zsiki-zsiki 
megy a zsuku-zsuku 
megy a masina. 

Hangok az úton 

Száguldott Zsiga az autóúton. 
egyszer csak - pukk - kipukadt a kereke. 
Utána szépen: - fffff - leült az úton. 

Kocsik húztak el mellettünk: zsiu, zsiu, zsiu 
motorok berregtek: brr, brr, brr, 
Hamar lecserélte apa a beteg kereket. 
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T1./A 	 WA 111 WA' 

1  
Válassz nevet nekik! 

yakorold! , 	lecserélten 	száguldott  autóútor 
versenyeztünk  villanymozdony( robotunk  

 

a történetben előforduló tárgyak nevét! 

 

      

      

      

      

ezek közös neve: a) evőeszköz b) taneszköz c) közlekedési eszköz  

4.  
< jellel jelöld a járművek gyorsaságát!  

kerékpár 	motorkerékpár 	repülő 	roller 	 helikopter  
vonat 	autó 	lovaskocsi  

5,  
keress párt a szavaknak. Utána írd át a magánhangzók betűit  

Aim■ 	r 	■ 	anti 
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Korai ébredés 

Kora hajnalban körbe futkos a kakas. - Kukurikú! 
Kukurikú! 

Ki kotor itt? Ki kotor itt? 

Így szól az öreg harang: 
- Gránit! Gránit! Gránit! 
a kis harang: 
- eminnen-amonnan! 

eminnen-amonnan! 

Hívom a csirkéket: 
Csike, csike, pir, pir! 
Hívom a tyukokat: 
- tyutyu, tyutyu, tyutyukám! 
Hívom a libákat: 
- libi, libi, lapatya! 
a tyukok mondják: 
- kity-koty, kity-koty! 
kacsák mondják: 
- kacs-kacs, tacs-tacs! 

ekkor megjelenik a bika. 
elbőgi magát: 

- mihály! mihály! 
egyszerre csönd van. 
mindenki indul a dolgára. 

az öreg disznó: 

va6mák, vadmák, vadmák! 
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1.  
Válassz kezdőbetűt!  

  

fK_kl . lára, 	. atalin . utya . ormos . risztina  

2.  
gyakorold!  hajnalbanC 	felébredj 1 	folytattam 

eminnen-amonnan) 
	1 	

kukurikuf 1 megjelenfj  

•i 	~-N 
~  ,i  

~ 	 • 
i 	~ 

•  .~~  • _• 

  

	 a mese mellé rajzolt állatok számát a hangok melléi  
háp-hápE kukurikú 	kitty-kotty 

[ 
 vad mák-vad  mái'{1  

5.  
'II.Í.7.I al`ifili110i:1wtWW111111419I111.I.■  

$.1■■•■■ 

‚AM  
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Kanál,  Villa,  Kés csörgődobot rázott: 
- rece, rece, csirr, csurr... 

Cirmos lett az énekes: 
- miáu, miáu, uff, uff! 

Konyha-zenekar 

nagy a zirgés-zörgés. Kinn a konyhában az edények 
zenekart alakítottak. 

Karmester lett Cserépfazék 
- la, la, pam, pam, pam... 

Csésze Csöpi szépen csendült: 
- Ii , Ii , li , Iiu, liu, mó, mó... 

a Kávédaráló brummogott: 
- bumm, bumm, brumm, brumm... 

tölcsér teri fújta a fuvolát: 
- fui, fui, fu, fu, fue, fue, félu... 

fedő fáni lett a cintányéros: 
- cin, cin, cin, cine, cine, csun... 

Kistányér Kata zongorázott: 
- pim, pora, pim ,  pora ,  

p i tty , p  i tty, 
Potty... 

 

nagydobot vert a tál: 
- döm, döm, döm, bumm, bumm, bumm... 

59 



• 

.soportosíts! evőeszköz: 

főzőeszköz: 

1. 
Válassz nevet  neki!  

gyakorold! 	 karmester 	alakítottal 	zongorázot 
kávédarálón 	cintány4ros [ 	 cserépfazék 

csörgődobom 

Li 

Li  a mesében szereplő tárgyak nevét! (segít a túloldal) 

Ke ress párt a szavaknak! Utána írd át pirossal a magánhangzók betűit! 

OP 
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Játsszunk köszönősdít! 

Mindenkinek köszönök 

egy iskolás azt is tudja, kinek hogy köszönjön. 

tegnap egy nagy téren álltam. 
Sok ember jött szembe velem: 

a tanító néni, 
a tücsi, 
a boltos, 
az anyukám, 
egy katona, 

és még sokan mások. ezt hallottam: 
- Jó estét! Jó napot! Szia! előre! Csókolom! 
Oriási hangzavar volt. 

a pajtásomnak azt mondtam: Jó napot! 
az anyunak azt mondtam: előre! 
a testvéremnek: Csókolom! 
a tanító néninek azt, hogy: Szia! 

ekkor megijedtem és felébredtem. 
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mikor, hogy köszönünk? 

1. 
Válassz kezdőbetűt! 

Í M-m 1 	. arika . ókus . isi 	. ajom 	orzsa . orgó 

gyakorold! pajtásomnak,) 	testvéremnek' 	felébredtem[3 

köszönősdití 	 megijedtem 

a helyes iskolai köszönést! 
Jó napot kívánok! Kezét csókolom! előre! Szia! 	Jó reggelt! 



Mutatkozz be! 

aki nem ismer, annak bemutatkozom. 
az első napon, a tanító néni is bemutatkozott. 
Megmondtam a nevem én is: Molnár Mónika vagyok. 

Két nevem van: 

  

t‘/ 

 

Családi nevem: 

 

Molnár. 

 

    

Ígyhívják aput, 
anyut, 
a húgomat. 

Még nagyapámat is. 

'1-1111.  
i ` 

1 

Így nem tévesztenek össze egy másik Mónikával! 

Mutatkozzatok be ti is! 

Okos kisfiú 
„Ki fia vagy?" „Apámé!" 
„tudom én azt szentem! 
de apádat hogy hívják?" 
„éppen úgy, mint engem." 
„és ha enni hívnak, 
hogy mondják a neved?" 
„Nem kell engem hívni, 
magamtól is megyek" 

Személynevem: 

I Mónika. 
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6. 
Becézd és úgy 
Mária 

a következő személy neveket! 

Miklós 	 Mihály Mátyás 

Jó napot kívánok' 
Kezét csókolom! T21  
Szervusz! 

61 
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1. 
Válassz nevet nekik! 

cit'') 

    

  

  

  

  

  

  

  

       

       

       

gyakorold! tévesztenek össze 	megmondtuk_ 
nagyapámat 1 bemutatkozott] 	1 	

Mónikával 

 

 

   

milyen a helyes bemutatkozás? 
kezet nyújt, elfordul, motyog, hangosan mondja a nevét, 

pislog, 	felnéz, 	elfordul 

4.  

1  a te családi- és személynevedet! 

5.  
Kerítsd körül azokat, akikkel közös a családi neved! 

apa nagyapa 

Pajtásod  tanítb "é°i  

Kinek, hogy köszönsz? Számozd meg! 	r
egy gyereknek 	a tanító néninek  
a nagymamanakti 	a szülőknek 

a boltosnak 

7. 
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Hull a hó... 

0 
G 

Nevető Hópelyhek O 

° °  o 	o 
a nap lement. 
a mezőn esni kezdett a hó. 
- No, holnap fehér terítőről eszegetünk! 
szólt varjú apó anyóhoz. 
Mind jobban táncolt a sok hópihe. 
- Gyertek, csak gyertek! - 

csalogatták őket a búzamezők. 

- Jó am a vetésnek a hó! Nem fagy meg a földben! 

- Gyerünk a faluba! - nevettek a hópelyhek. 
- Megtréfáljuk az embereket. 

Reggelre ott is fehérre meszelünk mindent. 

J 

0 

Hull a hó, hull a hó, 
Mesebeli álom! 
télapó zúzmarát 
fujdogál az ágon. 

a kis nyúl didereg, 
Megbújik a földön: 
Nem baj, ha hull a hó, 
Csak vadász ne jöjjön! 

Parányi ökörszem 
Kuporog az ágon, 
Vidáman csipogja: 
„Süt még nap a nyáron!" 
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gyakorold! 	eszegetünk l 	embereket 	terítőről  

búzamező 	búzaszemek rj 	csalogatták  
megtréfáljuk  D 

1.  
Válassz kezdőbetűt! 

~ • -• 	~ 	, 
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1 	 I  
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4.  

•  

• 
• ~ i 
	 . 	, 

a helyes választ! 

Merre vándoroltak a hópelyhek? 	falum  
városon, 	mezőn, 	tengeren, 	erdőn,  

Mi volt a varjak hófehér abrosza? 	vászon, 	selyem, 	hó,  
Mi tartja a vetést melegen? 	a hó, 	a jég, 	a víz i 	a szél,  
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Fel is díszítették. 
fenyőcske boldog volt. 
Nem volt már egyedül. 0 

Nyugtalan fenyőcske 

fenyőcske egyedül élt a sötét erdőben. 
a csillagok közé vágyott. 

f`r 

egy éjszaka el is indult fölfelé. 
Hajnalra elfáradt, megállt. 
- Sohasem érsz el minket! - nevették a csillagok. 
fenyőcske elpityeredett. 

Jött Télapó. 
- Miért sírsz Fenyőcske? - kérdezte. 
- Mert egyedül vagyok! 
-No,  én segítek rajtad! 
azzal hóna alá kapta. 
elvitte egy házba. 
Ott gyerekek táncolták körül. 

Suttog a fenyves, zöld erdő 
Télapó is már eljő... 
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1, 
	nekik személynevet! 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. 	 

     

       

gyerekek! I 	díszítették gyakorold! 	elpityeredett,, 
csillagok 	fölfeléIj 

/  i a választ 
Hol élt a kis fenyő? 

Hová vágyott onnan? 

Ki segített rajta? 

Hová vitte? 

Mit tettek a gyerekek? 

3 . 	 

hajnalra(  
i 	1 

4. 

_.Z. azt, ami csak a mesében lehetséges! 
a növény él. a fenyő növény. a fenyő járni tud. 
a gyerekek örülnek. a fenyő beszélni tud. Télapó ajándékot visz. 

5, 

azt. ami nem való a karácsonyfára. rajzold rá ami oda való! 
csoki, cukor, hócipő, gyertya, kabát, villanykörte, 

ezüst szál, sapka, díszek, könyv. 

6. 



Télapó postája  

Mese-erdő közepén élt Télapó.  
Zörgettek az ablakán.  
- Postás vagyok. Sürgős levelet hoztam.  
a levélben ez állt:  

, 	 ,  

~(,~ ~ TL!  

, :14644 
 

,el 	' 	I  

- hallotta.  

I  

Télapó elindult a városba.  
Torony-házak elé ért.  

Tiz)trrt.x.,  

egyik kapun csengetett.  
Tamás jött ki.  
- Jó estét Tamáska!  
- Jó estét Télapó! Nagy kérésem van.  

Szánkót vett nagyanyó.  
ám hóra nem volt már pénze.  
Kérlek, hozz nekünk sok, ropogós havat!  

Télapó bólintott.  

Másnap örömmel kiáltották a gyerekek:  

- esik a hó!  

Télapó gyere már...  
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1.  
Válassz kezdőbetűt! 

~ 

2.  

3
11---. . 	  

;  
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,  

F-f 	. eri  .  lóra 	. a . áni . al  
T-t 	. amás . ibi . ehén . elefon . eri . oll  

gyakorold!  
elindult Ti 

 

~ -- 

zörgettek[] 	olvastarl bólintott  
torony-házakÍH 	csengetett 

1 	
kiáltották  

AIR? il 1E11141!II~ 

a helyes választ!  
Mi érkezett Télapónak? 	távirat 	újság 	levél  
Ki küldte? 	kisfiú 	kislány 	mackó  
Mit kapott Tamás a Télapótól? 	autót szánkót babát 	havat  

5.  Te mit kérsz Télapótól?  



0 
0 

Tudatlan, a hóember 

Topogott a téren egy hóember. 
Unatkozott, Sétálni indult. 
Tilosat mutatott a lámpa. 
Tétován ment előre. 

- Hogy hívják? - kérdezte egy rendőr. 
Tudatlan vagyok - felelt a hóember. 

- Fizessen akkor büntetést! 
Tilosban nem lehet átmenni! 

- de nekem nincs pénzem! 
- Kövessen akkor az őrszobára! 
- Szívesen. - indult el a hóember. 
- Itt már nem unatkozom! - szólt örömmel. 
ám alig hogy ezt kimondta, fogyni kezdett. 
a rendőr sem unatkozott. 
Törülte a hatalmas tócsát. 

O 
amikor a fényem piros, 
akkor elindulni tilos! 

Ha sárga a lámpám fénye: 
a járdáról még ne lépj le! 

O de ha lámpám zöldet 
mutat, 

szabaddá tettem az utat. 
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1.  
Válassz nekik nevet! 

gyakorold! 	unatkozom?  
kövessen 	unatkozott  

tudatlan 	tétovár{i fizessen  1  
topogott( 	őrszobára  r 

3.  

I ":4 a helyes  választ!  

Mikor mehetünk át az úttesten? Ha a lámpa piros, sárga, zöld.  

Hol mehetünk át? Zebrán, akárhol, rendőrlámpánál.  
Hol szállunk fel a járművekre? Megállóban, zebrán, üzletben, akárhol.  
Hol szabad játszani? Úttesten, játszótéren, akárhol, járdán.  

4•  

a túloldali versike két sorát! ~ 

Rajzolj a helyére minden képet! (Segítenek a szavak) 
rendőrlámpa, 
zebra, 
járdasziget,  

autó, 
villamos, 
kerékpár, 
gyalogos  
labda,  

6, 	 
► 	►  --~-  ► ► ~~► 	 ,~ 

r 	 ~ 	 .,  ram ! 	 II 
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A vándorló ajándék 

  

  

Áginak narancs a kedvence. 

 

 

  

egyszer különös, óriás narancsot kapott. 
Forgatta, szagolta. 
Tisztítani akarta. 

- Attila is szereti! - jutott eszébe. 
este öccse ágyához lopakodott. 
Párnája alá csente a narancsot. 

Az óriási narancs, reggel, mégis 
Ági mellett illatozott. 

énekeljük az ismert dalt így: 

„Megy a narancs vándorútra, 
egyik kézből, a másikba..." 

J____ 
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1.  
Válassz kezdőbetűt!  

. kác  
. ron  

. ndrás  

. kos  
A a 	. ntal  
~-~ 	. dám  

. ttila 	. póka  
. só 	. gnes  

gyakorold! 	 kapott L_J 	eszébe  
csented 	illatozott 

. 	 ~ 

 tottl~ lopakodotr  

3.  
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Melyik 	gyümölcsöt szereted legjobban? Kinek adsz belőle?  

5.  

azt a szót, ami nem igaz!  
A vándorló ajándék: alma, narancs, banán volt.  
Az ajándék az ablakba, asztalra, konyhába, párna alá került.  
Agi írígy, lusta, jószívű volt.  66  



Készíts ajándékot! 

Minden gyerek ügyes. Te is ügyes vagy. 
Az ajándékod legyen tiszta, rendes. 
A piszkos, rendetlen ajándék csúnya. 

Annak nem lehet örülni. 

Mindenki szereti a meglepetést. 
Az ajándék legyen meglepetés! 

n  

Az akasztóról se feledkezz meg! 

1. Ajándékötlet. 

Rajzolj egy képet. Akármit. 

Ragaszd rá egy nagyobb kartonra. 

Készíts hozzá keretet: gyufaszálból, 

fogpiszkálóból, korongból, zsinegből. 

2. Ajándékötlet: 

Írj karácsonyi lapot! A rajzlap közepére írj! 

Köréje rajzolj díszitést, csillagokat, 

állatokat, gyerekeket vagy mintát. 

Csavard össze! Kösd át szalaggal. 0 
Akaszd fel a karácsonyfára. Kis figurát is fűzhetsz a levél szélére. 

3. ajándékötlet: 

Készíts autóbabát. 

Egy üres gyufásdoboz oldalait beragasztod szép, színes ruhaanyaggal. 

Kemény papírból egy fejet is vágsz. Arra hajat ragasztasz, arcot rajzolsz. 

Pamutból vagy zsinorból készíts el a két lábát neki. 
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rendetlen 

Mit jelent ez? 

Ajándék lónak ne nézd a fogát! 

1. 
Válassz nekik személynevet! 

2. 
gyakorold! 	 ajándékod I 	 ajándékban 

fogpiszkálóbóli 1 	meglepetést] j ruhaanyaggal 

I  karácsonyfára 

ajándék ötleteket!  

ami nem igaz! 
M ]yen legyen az ajándékod? tiszta piszkos rendes drága értékes 

ócska olcsó régi új hasznos rendetlen csomagolt csupasz 

5. 
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Esett a hó. Már sötét volt. 
A réten csak a hó világított. 

v 

/--'-`‚ 

Eleven hóember 

- Hóember! - visított fel Öcsi. 
- Ott, ott! Igazi hóember! - mutatott messzire. 
A távolban egy fehér ember állt. 
Tiszta hó, tetőtől talpig. 
Meg sem mozdult. 

Hógolyókkal kezdtük dobálni. 
Ekkor ordítást hallottunk: 
- Ejnye teringettét! Odavágom ezt a botot! - 
Megijedtünk. 
Az udvaron a juhász állt. 
Ő volt az eleven hóember. 
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• 

teringettéit 
I 

c 	 

azt a szót, ami nem igaz! 

A gyerekek dobálóztak a homokkal, agyaggal, hógolyóval 
Eltaláltak egy kutyát, macskát, embert 
A juhász nagyot nevetett , kiabált, ásított 

1, 
Válassz kezdőbetűt! 

. dit 	 .  mber 	. to 	. rzsi 	. lemér 

. liás 	 .  rem 	. tel 	. va 

gyakorold! 	 világítottam vrigtotti I mutatott  eleven[ 

hógolyókkal 	dobálóztat_ 	messzire 	megijedtünk 



Elgurult a macska  

Nagy tél volt. Sok hó esett.  
Szánkóztunk, hógolyóztunk.  
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Egyszer egy macska tünt fel a hóban.  
Elkapott egy hógolyót.  
Ide-oda gurigálta.  
A golyó egyre hízott.  

Gurulni kezdett lefelé. Benne a macska.  
Csak a feje volt kinn.  

Mi nevettünk, de a macska nem.  
Nagyokat tüsszentett.  
Kiszedtük a hóból. Szaladtunk vele haza.  
Ha még egyet tüsszent,  
beszállítjuk a macska-kórházba.  
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1. 
Válassz nekik személynevet! 

I hógolyóztunk yakorold! 	szánkóztunk gurigálta 
nevettünk 	tüsszentett`-  szaladtunl{ 

beszállítjukri 

3. 
Írjunk együtt verset , azután 

   

    

     

december, december, nézzétek csak 

Hóból van a 	  

Hóból van a  

Csak az orra — P. 

Csak a szeme • 

Egy nagy lyukas  	 csücsül a  

zt a szót ami nem igaz! 
A gyerekek hóembert építettek, fogócskáztak, szánkáztak, 

síeltek, korcsolyáztak, hógolyóztak, hancúroztak. 

5. 
Fejtsd meg a képrejtvényt! 
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Dani bácsi karácsonya 

Király Dani bácsi öreg volt már. 
Tornyos házban lakott. 
Ezért a gyerekek igazi királynak tartották. 
Egyedül élt. Mindig morcos volt. 
A gyerekek féltek is tőle. 

   

Karácsony délután, épp a háza előtt labdáztak. 
Dani bácsi az ablakból nézte. 
Egyszer csak Dóri megállt. 
- Neki ki hoz karácsonyfát? - kérdezte. 
- Egy király, az gazdag! - felelte Laci. 
- De Dani bácsi szegény király! - mondta Lali. 
Adjunk neki ajándékot! - kiáltották egyszerre. 

A piros labdára ezt írták: 
Aztán bedobták 
a kis torony ablakán. 

Egyszerre minden ablak világos lett Dani bácsinál. 

Kis karácsony, nagy karácsony... 
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1• 
Válassz kezdőbetűt! 
L-I 1. óránt 	. enke 	. 

_d 	. ani 	. ob 	. ió 
. ila 
. óra 	. ezső . énes 

J 

,y  

	 g yakorold! 	délutó 	karácson 	 karácsonyfái 
morcos 	tornyos 	kiáltották 	tartottak 

	 ajándékot{s 

, • _ 4  

2 
-- 	történetben szereplő gyerekek nevét! 

5. 
Kívánjunk mindenkinek boldog karácsonyt!, 	_azt, amelyik mondat neked tetszik! 

Boldog Karácsonyt! 	Kellemes Ünnepeket! 
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Éj-mélyből fölzengő 
- csing-ling-ling - száncsengő. 
Száncsengő -, csing-ling-ling - 
tél csendjén halkan ring. 

Földobban két nagy ló 
- kop-kop-kop - nyolc patkó. 
Nyolc patkó - kop-kop-kop - 
csönd-zsákból hangot lop. 

Szétmálló hangerdő 
- csing-ling-ling - száncsengő. 
Száncsengő - csing-ling-ling - 
tél öblén távol ring. 
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Ég a villany, 	 Ég a csillag 
ég. 	 ég. 
El ne aludjék! 	 Szépen ragyogjék! 
Amíg minden kisgyermeknek Minden-minden jó emberre 
álom nem jön a szemére, 	kis országban, 
kis szobában 	 nagy országban 
szépen ragyogjék! 	békességgel-boldogsággal 

ragyogjon az ég! 

Díszítsd fel a karácsonyfát! 
71 



BETUJATÉKOK. 
Betűtípusok - Hány féle lehet például egyA betű? 

2. Figyeljétek a reklámokat, az utcai neonokat — 
újságokból vágjátok ki a különféle kis- és nagybetűket. 
— Ragasszátok fel egy lapra. 

3. Minden nép ugyanilyen betűket használ? 
Lapozzatok vissza könyvetek 4/a oldalára. 
Hogyan írtak a nagyon-nagyon régen élt gyerekek? 
Hogyan írnak a japán, az orosz és az arab gyerekek? 

4. Játszatok a betűkkel! 
Találjatok ki alakokat és próbáljátok meg kiegészíteni színes ceruzával. Így: 
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Jelek jegyzéke: 

Olvasd! 

Írd le! 

Húzd alá! 

Húzd át! 

Kösd össze! 

Karikázd be! 

mondogasd! 

o  

 

 

WI  
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Szervusz hó! 	_ 
Nyugtalan fenyőcske. 
Nől a dér... 

Mezei András 
._ V.-Eftimiu 

Weöres S. 

TARTALOMJEGYZÉK 

A nagybetűk nyitó oldala. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	45 
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Melléklet: 1 db disszertáció 

Dr.Duró Lajos elvuársnak  
ts zv. egyetemi docens  

Helyben 

1'rafesszar Elvtőre  2  

: .lékelve . .Lav$sz Gebstell.as Jz intenziv.kam Tináit .aivaelietanit  
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Lovász Gabriella: "Intenziv kombinált olvasás-tanitás módszere az olvasás-

tanitás kezdeti szakaszában" c. bölcsészdoktori érteke-

zéséről 

Az uj nevelési és oktatási tervek bevezetése iskoláinkban fokozott köve-

telményeket támaszt a pedagógusokkal szemben a tanulók egységes alapmüvelt-

ségének megalapozásában és ezen keresztül személyiségének mindenoldalu for-

málásában. Ennek egyik előfeltétele az, hogy már az iskolai oktatás kezdetétől 

továbbfejlesszük, intenzivebbé tegyük az anyanyelvi nevelés szerves részét 

alkotó olvasástanitást. Ezért a szerző témaválasztása nagyon időszerü elméleti 

és gyakorlati pedagógiai problémák megoldására irányul s összhangban van a 

napirenden lévő fontos oktatáspoliiikai feladatokkal. 

A téma elméleti és módszertani megalapozásához a szerző széleskörü nemzet-

közi és hazai szakirodalom elemző-kritikai áttekintését adja. E tanulságok 

figyelembe vételével dolgozza ki saját koncepcióját, amely az olvasás-tanitás 

kezdeti szakaszának uj értelmezését tükrözi. Az általa kidolgozott intenziv-kom-

binált módszert szervesen beilleszti az integrált anyanyelvi oktatás rendszerébe. 

Számos uj s a szerző által a gyakorlatban sokoldaluan ellenőrzött elemet tar-

talmaz az intenziv-kombinált olvasástanitás cél- és eszközrendszerének bemu-

tatása. 

Figyelemre méltó /tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt/ a szerző 

által végzett olvasás-tanitási kisérlet, amelynek egymásra épülő első /1958-

1964/ és második /1964-1977/ szakasza jól szervezett s céltudatosan irányitott 

pedagógiai folyamatra épül. Az olvasási.anulás három fejlődési szakaszának dif-

ferenciálása /tájékozódási, ismeret-jártassági, készségszintü/ oktatáslélek-

tani szempontból is helytálló. 
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/Dr. Duró Laj s/ 
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A kisőrleti eredmények meggyőzően igazolják a szerző előzetes hipoté-

ziseit. Az eredményeket korszerű kutatásmetodikai eljárásokkal ellenőrzi. 

Az olvasássebesség és szövegmegértés korrelációja az általa kidolgozott 

módszer hatékonyságának egyik fontos mutatója. A "Betűvásár" c. olvasókönyv 

igazodik a kisiskolások fejlődéslélektani sajátosságaihoz és jól hasznosít-

ható fejlődéslélektani sajátosságaihoz és jól hasznositható segédeszköz az 

intenzív-kombinált olvasástanitásban. A dolgozatban bemutatott s kisérletileg 

ellenőrzött koncepció az olvasás-tanitás kezdeti szakasz továbbfejlesztésének 

egyik lehetséges és igéretesnek látszó alternativáját kinálja iskoláink számára. 

A dolgozat jól szerkesztett /bár a több apró alcim helyenként a mozaik-

szerüség benyomását kelti/, logikus vonalvezetésű munka. A táblázatok, mel-

lékletek az anyag szerves részét alkotják. 

Az értekezést 

summa cum laude  

fokozattal elfogadásra javasolom 

tanszékvezető docens 
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A kisőrleti eredmenyek meggyőzően igazolják a szerző előzetes hipoté-

ziseit. Az eredményeket korszerű kutatásmetodikai eljárásokkal ellenőrzi. 

Az olvasasseoesség és szövegmegértés korrelációja az általa Kidolgozott 

módszer hatékonyságának egyik fontos mutatója. A "Betűvásár" c. olvasókönyv 

igazodik a kisiskolások fejlődéslélektani sajátosságaihoz és jól hasznosit-

ható fejlődésléleistani sajátosságaihoz és jól haszrositnató segadeszköz az 

intenziv-kombinált olvasástanitásban. A dolgozatban bemutatott s kisérletileg 

ellenőrzött ko,,ce rció az olvas',s-tanitás kezdeti szakasz továbbfejlesztésének  
egyik lehetséges es igézetesnek látszó alternativájut kinálja iskoláink számára.  

A dolgozat jól szerkesztett /bár a több apró alcim helyenként a mozaik-

szerűség Lenyomásit kelti/, logikus vonalvezetésű munka. A táblázatok, mel-

lékletek az anyag szerves részet alkotják.  

Az  értekezést  

summa cum laude  

fokozattal elfogadasra javaselos  

r 
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LoV4az Gabriella: :z intenziv kombinált olvass-tanit^s  

módszere az olvasástanitás kezdeti sza-

kaszában c. bölcsészdoktori értekezéséről  

Az értekezés szerzője közel negyedszázados iskolai munka  

tapasztalatai és az olvas4stanits hazai valamint külföldi fej-

lődésének elméletét, gyakorlati tapasztalatait figyelm.nel kisér-

ve fokozatosan forw lta ki elméletét. Uj megfogalmazását adja az  

olvass-tanulás kezdeti szakasznak.  

Ezt az új meghat=írozást az anyanyelvoktat4s egészébe helye-

zi. Az új elmélet az olvas4stanit4s első ön4l16 szakasz4t, az  

intenziv-kombinált olvas4stanitósi módszert ismerteti disszert 4-

ciój -'ban.  

Az eurépai szakirodalom az olvas?stanitás kezdeti szakaszá-

nak kriziseként emliti s dyslexiát. Ezzel a nézettel száll szem-

be a szerző. Lépésről-16pésre torja fel a válságjelek pedagógiai  

okait elsősorban az olvasástechnikai hiányosságokat, amelyben  

az olvas 4 stanitisban tapasztalható nehézségek elsőrendü okait  

fit ja .  

A szerzö által megfogalmazott elméleti megold'Ist széleskörü  

külfUdi és hazai szakirodalmi anyaggal támasztja alá. Elmélete  

ergonoaiai, oktatáslélektani és tantárgypedagógiai igazolását,  

az oktatás eszközeinek kidolgozást iskolai kisérletsorozata  

követi. 195Q-64 között az első szakasz, 1973-1977 köz ött pedig  

a m sodik fzis.  

A kisérleti eredményeket korszerű kutat4smetodikai módsze- 

~ 
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rekkel elemzi. Eredményei igazolják hipotézise helyességét. A  

statisztikai feldolgozns során új összefüggést tár fel a módszer  

hatékonyságának mérésére; az olvas-ásebesség és az olvasott szö-

veg regértése között. Ezzel egyértelműen határozza meg az olva-

sás kezdeti szakaszát.  

Az általa szerkesztett olvasókönyv /Betüvásár/ célszerüen  

alkalmazott a tanulók életkori sajátosságaihoz, az új módszer-

hez, a nyelvi funkcióba é,;yazott ismeretszerzéshez.  

A dolgozat jól tagolt, világosan, logikusan fogalmazott. 

A statisztikai eredményeket demonstráló táblázatok könnyen 4t-

tekinthetők. A függelékben található tankönyvi részletek pedig 

jól igazolják a koncepció tankönyvi megoldását.  

Iviindezek alapj án a disszer.Fciót  

summa cum laude  

eredménnyel  elfogadásra javasolom.  

Szeged,1980. június 16.  

Dr. Kunsás. Ele ér  
egyetemi doce  


