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BEVEZETÉS

Tudom jól, hogy egy tudományos igényű munka nehezen bir 

el élményjellegű, erős érzelmi töltésű, - ebből eredően 

sokszor szubjektív - indítást. Ugyanakkor vallom, hogy 

a belső késztetés legalább annyira fontos, mint a tudo
mány feladatainak ismerete, ez előbbi pedig nagyon sok
szor élményekből táplálkozik.
%yik a másik nélkül a legritkább esetben ad a gyakorlat 

számára ia használható értékeket. Bevezetőmben arról 
fogok Írni, hogy milyen késztetések hívták életre berniem 

a témában való elmélyedést.

Legmegnatározóbb - minden eddigi tudományos munkám gyö
kereit tápláló - ösztönzőm az a sokrétű, valós élethely
zetekben megélt pedagógiai tapasztalat, amelyet a Kecs
keméti óvónőképző Intézet gyakorló óvodájában szereztem, 
mint óvónő.

В témában folyó munkámat erősen motiváló élményem egy 

4 éves kisfiúról, volt óvodásomról maradt meg bennem.
Mér közel 5 hónapja járt óvodába N. Attila, amikor aég 

sem társaihoz, sem a felnőttekhez egyetlen szót sem szólt, 

csupán az édesanyjához beszélt, hozzá is szűkszavúan, a 

legszükségesebbeket. Attila három hónappal később került 

a csoportba, mint társai. A beilleszkedés, az óvoda el
fogadása igen nehéz volt száméra.
Ilyen előzmények után történt, hogy egy alkalommal ábrá
zolás foglalkozáshoz a gyerekek belső aktivitását, aktiv 

-együttműködését igyekeztem megteremteni bábozással.
%y általam irt, a pedagógiai célnak alárendelt, de a 

műfaj sajátosságait is tiszteletben tartó bábdarabot mu
tattam be.
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Bábdarab. 

^zexvezés*
A gyermekek félkörben Ülnek az asztalok mögött, velük 

szemben a paraván, a paraván előtt 2 összetolt asztalon 

egy faházikó, gémeskút, csibék, /ezeket a gyerekek ko
rábban barkácsolták az irányitásómmal/.
A foglalkozás anyaga: kerités készítése.

a>zlnt
Gyuszi örömmel, dalolva megy nagymamájához, egy csokor 

virágot visz kezében. Megérkezik. Kopogtat. Az ajtó so
káig nem nyílik, válasz nincs a kopogtatásra. Gyuszi 

töpreng, nyugtalan.

"Talán csak nem betegedett meg szegény nagymamám? 

Lehet, hogy lefeküdt és elaludt. Az is lehet, hogy 

nincs itthon. Á, az mégsem lehet, hiszen ma van a szü** 

letésnapja. Ilyenkor nem szokott elmenni. Mi történhe
tett?
/ismét kopogtat, izgatottan körbejárja a házat/.

/Nemsokára ajtót nyit nagyanyó. megörülnek egymásnak. 
Gyuszi felköszönti, átadja a virágot és érdeklődik, hogy 

miért nyitott ilyen sokéra ajtót nagymamája./

Gyuszi* Miért nyitottál ilyen sokára ajtót nagyanyó? 

Anyó* "Ó, ne is kérdezd, hiszen ezek a haszontalan csi
bék olyan messzire elmentek a háztól, hogy alig
találtam rájuk és csak nehezen tudtam visszate
relni őket.
Tudod Gyuszikám, a lábaim pedig már nagyon fájnak.”

Gyuszi* Feküdj le kedves nagyanyó! /bokiséri a házba/.
Majd én vigyázok a gyerekekkel addig rájuk, raig te 

pihensz•
/Gyuszi a gyerekekhez szól*/
’’Igen, addig vigyázok rájuk, mig itt vagyok, de 

mi lesz, ha hazamegyek? Mit kellene kitalálni, hogy
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ne tudjanak elmenni ezek a haszontalan csibék? 

Mivel lehetne körbevenni a házat? Segítenétek 

nekem kigondolni? Találjunk ki valamit 1
Gyerekek: Készítsünk keritést! Készítsünk kerítést! 

/kiabálták Attilával együtt» Attila is*/
Gyuszi: Igazatok van, hogy ti milyen okosak vagytok! 

Segítenétek?

Rendkívüli lelkesedéssel dolgoztak, suttogva beszéltek, 

nehogy felébresszék nagyanyót. Ahogy» elkészültek ke
rítéseikkel, kivitték és a ház köré /az asztalok szélére/ 

rakták, bekerítették azt.

iákkor Így folytattam:
Ma van a születésnapja nagyanyónak* Jó lenne még valami 
mással is meglepni őt. /színes lisztgyurmát osztottam 

ki azoknak, akik hamarabb elkészültek a kerítéssel, ők 

süteményt, illetve egyéb ajándékokat készítettek nagyanyó
nak/.
Miután minden elkészült, a gyerekek a ház /az asztalok/ 

köré guggoltak s kértek, hogy szóljak nagyanyónak.
"Talán, ha kopogtattok, akkor kijön". Kopogás. Nagyanyó 

előjön, rnoötmár a lenti házhoz a gyerekek közé. Csodál
kozik, örül. Megköszöni a segítséget, megsimogatja a gye
rekeket.
"Hiszen még a neveteket sem tudom, igy azt sem tudom, ki 
segített nekem, kinek köszönhetem meg.
/Közben gyakorlatát folytató hallgatóm megsúgta, hogy 

N.Attila is bekiabált a bábjáték végén "Készítsünk kerí
tést!"/
N.Attilához is odabújt Gyuszi báb és kérdezte "No, és te 

is segítettél? Attila: "Igen, én is". "És te ki vagy, té
ged hogy hívnak? - Nagy Attilának" - mondja a kisfiú,
"és süteményt is egyél nagyanyó, ezt én készítettem. /El
vesz az asztalról néhányat és nagyanyónak nyújtja/.
Végül közösen énekeltünk.
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äz az élmény megerősítette bennem azt, bogy megfelelő, 
adekvát módszerrel minden gyermek, még a személyiségsé
rüléssel küszködök is megszólaltathatók, fejleszthetők, 

csak e módokat kell felkutatnunk és a gyermek személyi
ségét tiszteletben tartva alkalmaznunk.

óvodai csopoxh;jaiaban a hét év alatt volt néhány olyan 

gyermek, akinek nem volt elegendő az, amit a többiek mel
lett el tudott sajátítani még akkor sem, ha foglalkozá
sainkon a gyerekek nevelése során igyekeztem az indivi
duális sajátosságokra, egyéni fejlettségi szintre a le
hető legjobban odafigyelni. Éreztem és tudtam, hogy velük 

azt a többletet, amit társaik természetes, magától érte
tődő ismeretként kezeltek és képességeikben manifesztá
lódtak - amelyek a családban szinte önkéntelenül ivódott 

beléjük - külön foglalkozással kellene megismertetni. 

Azonban nem voltak ismertek és kidolgozottak e foglalko
zások tartilmi, szerkezeti kérdései, módszerei, i&nek 

szükségét és sürgető meglétét rajtam kívül már korábban 

is többen is felmérték. Számuk azonban az utóbbi időben 

hirtelen megsokszorozódott, óvónők , pedagógiai kutatók, 

nyelvészek, oktatáspolitikával foglalkozók körében egya
ránt. A kompenzálás a gyakorló óvónők érdeklődésének fó
kuszába került.
íme agy példa az óvodai Nevelés 1980. novemberi számából, 
egy óvónő tollából, aki retardált gyermekei megsegítésén 

fáradozott, a következőket állapítja meg*
"A beszéd valamennyi összetevőjének felmérésével konkrét, 

egyénre szabott beszédfejlesztŐ eljárások kidolgozására 

lett volna szükségem.H /Óvodai Nevelés 190Ü.XI, 403.old./

/Megdöbbentőek számomra azok a tapasztalatok is, amelyeket, 
mint TIT előadó gyűjtöttem.
Igen gyakran tartok előadás-beszélgetés jellegű szülői 
értekezleteket óvodákban.



- 5 -

Témáim között az utóbbi években gyakran szerepel "Az 

óvodáskorú gyermek gondolkodása és beszéde." Az óvónők
kel és szülőkkel folytatott beszélgetéseim sórán megerő
södött bennem az, amit eddig csak sejtettem, hogy komoly 

elmaradás és ebből eredően sürgős teendői vannak az in- 

téaményaa nevelésnek az anyanyelvi kultúra fejlesztése 

terén.
Héhány példa élményeimből:
Hagycsoportos óvodások egy része városból 8-10 km-re 

fekvő óvodában igy fejezi ki szándékát, óhaját, kérését: 

"gyüjjön má pupa kő, pupát! /kenyeret kér/ vagy "kő még!" 

illetve "Pistának is" /kér valamit/

fee mit mond a szülő:
"i^aj mög tanúja, gyerök még ahhó. Azé van az iskola."
Ilyen óriási lemaradás, igénytelenség nemcsak falun ta
pasztalható, bér számunk, méréseink szerint jóval nagyobb, 
mint a városban, úgy-egy városi óvodai csoporton belül is 

vannak olyanok, akik otthonról kevesebb biztatást, ösz
tönzést, utánzásra méltó példát kapnak, mint társaik, 

ezekre a belső alapokra, élményekre talált bennem Dr.^agy 

József problémafelvetése, miszerint sürgősen szükséges
nek látszik a fejlődésben lemaradt gyermekek kompenzálásá
nak tartalmi és szexvezeti kérdéseit kidolgozni.

ííettős érzés lett úrrá rajtam.
Örültem, hogy tehetek valamit azokért a gyerekekért, akik 

többnyire csak rossz helyre születtek", és nap mint nap 

megélik fejlődésbeli lemaradásuk hátrányét. Biztam abban, 
hogy lemaradásuk fokozatosan elhalványodik és megcsillan 

alatta az egyenértékűség és fejleszthetőség minden jele. 

Hittem, hogy ez a kor az, amelyben e lemaradás még vissza
fordítható és abban, hogy munkám és gyakorló óvónőink mun
kája eredményeként az iskolai tanulás @ gyermekek számá
ra is a megismerés vágyától fütött, sikeres tevékenység 

lesz.
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Ugyanakkor rettenetes szorongás kezdett elhatalmasodni 
rajtam* Ügyre több nehézségét ismertem fel a rám véró 

feladatoknak* Hzek közül csak néhányat említek»
- Nem ismert a 5-6 évesek nyelvi-kommunikációs nevelésé

nek módszertana*
A fejlődésben lemaradott gyermekek anyanyelvi nevelésé
re, felzárkóztatására irodalmat nem találtam* Sajnos 

más életkoriak felzárkóztatása, egyáltalán a kompenzá
lás irodalma rendkívül szegényes.
Különösen áll ez az anyanyelv vagy még inkább a komplex 

nyelvi kommunikációs nevelés publikációira.
Nem volt kapaszkodóm, nem igen volt gyökerem* Viszont 

ismertem Nagy József Iskolaelőkészités és kompenzálás 

és kéziratban az "5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége" 

c* könyveit, valamint elképzeléseit az anyanyelvi kom
penzálásról, iizek a körvonalak, amelyeket felvázolt 

előttem, sokat segítettek, bár módszereiben a 3-6 éve
sekhez kellétt igazítanom*

- Nem tudtam, hogy mi legyen a kompenzáló foglalkozások 

tartalma. Hiszen itt elsősorban képességfejlesztésről 
van szó, de az a kérdés továbbra is nyitott maradt, 
hogy milyen tartalommal. Tudtam, hogy tartós képződmé
nyek csak gyakorlással, változatos módon megvalósított 

ismétléssel érhetők el* óvakodni akartam viszont min
den lélekölő, a tanulási kedvet csökkentő mechanikus 

módszertől, de nehezen tudtam játékos, a gyermekek 

belső késztetésén alapuló eljárásokat Összegyűjteni* 

Izeket többnyire ki kellett találni, mert a fel. 

kutatás előzmények híján hiába való lett volna.
- Ki kellett próbálnunk a kompenzáló foglalkozások szer

vezeti kereteit, szervezési lehetőségeit*
- Gondot jelentett a gyermekek kiszűrése és az, hogy mi

lyen mértékű retardáció felszámolására vállalkozhatunk.
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- 3s nem utolsósorban az, hogy az ilyen jellegű, munká
ban járatlan óvónőink hogyan teazik magukévá céljain
kat, mennyire tudják a foglalkozások tartalmát és mód
szereit gyermekéül egyéni fejlettségéhez, pszichés sa
játosságaihoz igazítani.

tizek a nagyobb, de emellett számtalan kisebbnek tűnő, 

de a kompenzálás sikerét mindenképpen befolyásoló körül
mények jelentettek gondot.

Ilyen előzmények és ösztönzések után késztettem el az a- 

nyanyelvi felzárkóztatást célzó mikrocsőportos foglalko
zások ütemtervét és vázlatait.

Több, mint 3 évi kisérletezes, programkészítés, módosí
tás, csiszolás, kipróbálás után e dolgozatban adok szá
mot munkánk egészéről. /Az "IskolaelÓkészitő kompenzálás" 

c. kiadvány nem tartalmazza a foglalkozások vázlatait/.

Köszönöm a Szegedi József Attila Tudományegyetem Pedagó
giai Tanszékének, hogy a VI-os számú kutatási főirány 

kutatásai sorában a kísérletekhez szükséges anyagi felté
teleket biztosította.

ff
f W*üfio 9x * a«v
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I.

BülbKOLÁZÁb - KOMPSNZÁLiS

A preventív kompenzálás azükséRessérce

A napjainkban még érvényben lévő beiskolázási modell 
igen kis mértékben számol a rendszerbe belépők fejlett
ségével, annál inkább azok életkorával.
A beiskolázási életkor abszolutizálása számtalan gondot, 

veszélyt hord magában. /Nagy 1974./a.b./

'.íagyarországon а 6. életévét betöltött gyermekek iskola- 

kötelesek. Hzek közül az iskolaérettségi szelekció ki
szűri a legfejletlenebbeket, azokat, akik előrelátható
lag nem képesek megbirkózni az iskolai követelményekkel, 
izek a vizsgálatok sajnos csak szelekcióra /az iskolától 
való távoltartásra/ alkalmasak.
izek a gyermekek életkoruk átlagától olmaradtak fejlődé

sükben. Helytelen, - szocialista humanitásunkkal össze
egyeztethetetlen - szemlélet vezérel bennünket akkor, 

ha ezt az elmaradást az iskolakezdés küszöbén 6 éves kor
ban az iskolaérettségi vizsgálat után csupán csak konsta
táljuk anélkül, hogy igyekeztünk volna megelőzni.

Hogyan alakul további sorsuk?
Rendszerint három változó él a gyakorlatunkban.
1. Ha fogyatékos, debilis a gyermek, gyógypedagógiai is

kolába kerül.
2. Ha ép elméjű, de lemaradása nagyobb mértékű, még egy 

évre visszatartják az óvoda nagycsoportjába. Itt ugyan-
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azt az isméretany agot, hasonló módszerek alkalmazásá
val igyekeznek vele elsajátíttatni, mint ez előző 

évben.
5# Az úgynevezett "határesetek" pedig, ha van ilyenre 

lehetőségük, korrekciós osztályba kerülnek.

Ilem intézhetjük el ezeknek a gyerekeknek a sorsát ilyen 

bürokratikus módon.
Viszonylag megoldottnak, vagy inkább elfogadhatóbbnak 

látszik az első és harmadik változó, de mi a helyzet az 

óvodába visszatartottakkal?

Véleményem szerint e megoldás csupán azoknak a gyerme
keknek kedvező, akik idegrendszeri- érzékszervi-, bioló
giai érésükben esetleg szomatikus fejlődésükben maradtak 

le. hzek száma sem kevés a köraszülések ós különböző or
vosi beavatkozások számának, szerepének megnövekedése óta.

Ugyanakkor jelentős azon gyerekek köre, akik azért nem 

tudták az életkoruk által megkívánt fejlettségi szintet 

elérni, mert szociális körülményeik nem tették ezt lehe
tővé, mert ingerszegény környezetben, elhanyagoló, vagy 

túl ambiciózus nevelésben részesültek, illetve fejlődé
süket rövidebb-ao3szahb időre egy-egy élmény pl.: testvér
születése, környezetváltozás - visszavetette.

Az óvoda feladata, hogy a gyermek szociális körülményei
nek, a szülők nevelési attitűdjének ismeretében igyekez
zen a retardáció kialakulását megelőzni. S prevencióban 

az óvoda hatása kettős. Egyrészt a szülőkre irányul, 

másrészt a gyermekre.
A szülőt befolyásolja példájával, munkájának tudatosítá
sával, a családi nevelésre vonatkozó elvárások fejleszté
sével, a helyes családi nevelés tartalmának és módszerei-
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пек: ismertetésével*
Hasznos, céltudatos együttműködés bontakozhat igy ki, 

amely nagyon kedvező a gyermek fejlődésére*

Azonban előfordul, hogy óvónőink nem kisérnek megfelelő 

figyelemmel minden gyermeket, nem látják fejlődésük ala
kulását, illetve nem találják meg azokat a tartalmakat, 

módszereket, amelyek az előrehaladásukat biztosíthatná, 

vagy nem ismerik fel a "leállás*’ okát*
izekben az esetekben gyakran bekövetkezik a retardáció* 

Gyakori az is, hogy már komoly lemaradással kerül a gyer
mek az óvodába*
Mik a teendői az óvodának a gyermek nevelését illetően? 

■hegfontosabb, hogy a retardációt idejében, minél korábbi 
fázisában Ismerje fel és stabilizálódását, irreveribilis- 

sé válását előzze meg!
Amikor a lemaradás már nyilvánvaló, fontos, hogy megálla
pítsuk annak mértékét, jellegét, okait és még az óvodai 
évek során igyekezzünk azt felszámolni] Igyekezzünk biz
tosítani azt, hogy a gyermek éweszteség nélkül, viszony
lag egyenlő feltételekkel kezdje meg iskolai tanulmányait!

"A kisebb-nagyobö mértékű reverzibilis retardációval indu
lók nagy része a hagyományosan szervezett iskolában nem 

képes ledolgozni visszamaradottságát*
Retardációjuk tehát stabilizálódik*
Mindebből az következik, hogy a retardáció elleni küzde
lem fő színterének az iskolakezdés előtti életkornak kall 
lennie. Sorunk egyik fontos felismerése, hogy e probléma 

megoldása elsősorban a prevenciótól remélhető • • • A 

reverzibilis retardáció stabilizációjának megelőzése pe
dig hozzávetőlegesen 4-6 éves életkorban lehet a legered
ményesebb" /Nagy 1974. a. 73» old,/
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A lemaradás kompenzálásának megkezdésére eddigi tapasz
talataink alapján a nagycsoportos életkor a legalkalma
sabb. Ha nagymértékű a retardáció, mér a 4. életévre is 

kiterjeszthető, de ennek lehetőségeit, tartalmát, mód
szereit még ki kell kísérletezni. Az a jövő egyik fela
data lehet. Tapasztalataink azt igazolják, hogy ép ideg- 

rendszerű gyermek felzárkóztatása egy éves kompenzálás
sal megoldható.
3zek szerint az óvodának nagyobb szerepet kell vállal
nia az iskolaelőkészitésből. cinnek egyik módja a preven
tív kompenzálás, amely nem más, mint a fejlődésükben le
maradott gyermekek felzárkóztatása az óvoda keretein belül 
azzal a céllal, hogy megelőzzük sikertelen iskolakezdésü
ket.

A präventiv kompenzálás stratégiája

Ahhoz, hogy a felzárkóztatás sikere biztosított legyen, 

szükséges megállapítanunk a lemaradás mértékét és jellegét, 

üzt tapasztalati úton a gyermekeit jól ismerő óvónő bármi
kor elvégzi.
Azonban az objektivitásnak akkor teszünk eleget, ha megfe
lelő mérést alkalmazunk. 3 célra legalkalmasabb a PR3F3R 

teszt. /Preventív fejlettségvizsgáló rendszer/. 3 teszt a 

személyiségdimenziók, ismerettartalmak közül azokat méri, 

amelyek az egész személyiség fejlettségét tükrözik.
A 7 szubteszt méri többek között a szociális fejlettséget, 

különböző képességeket, az anyanyelv fejlettségét, a mate
matikai ismeretek szintjét. A teszt magatartás és tudás
index skáláján leolvasható adott gyermek teljesítményének 

szintje az országos átlaghoz viszonyítva, önállóan is ér
tékelhető altesztekből áll, amelyeknek tartalmát az isko
lai követelmények és a fejleszthetőség szempontjai szab
ják meg.
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ífegállapitható, hogy adott gyermek a beiskolázási fej
lettségét illetően /az a fejlettségi szint, amelynek az 

elérése a beiskolázás feltétele/ hol tart, mennyivel ha
ladja azt meg, illetve milyen mértékű a lemaradása. /Nagy 

19?4.b./ Ilyea mérőeszközre már nagyon sok éve vár az 

óvódapedagógia. A méréseket 5 éves kor táján szükséges el
végezni. űzzél megállapítható - a skáláról leolvasható -, 

hogy adott teljesítmény esetén milyen teendőink vannak.
Az az 5 éves gyermek, akinek tudás indexe 30-40 pont között 

van, annál 1 és 2 év közötti elmaradás tapasztalható, 

vagy a 21-30 pont között teljesítők 2-3 éves elmaradással 
küszködnek, ás, hogy e lemaradás mely területeken a leg
nagyobb mértékű, az kiderül a szubtesztek eredményeiből.

Miután felmértük csoportunk minden tagját 5 éves korukban és 

megállapítottuk fejlettségi szintjüket a beiskolázási fej
lettséghez,viszonyítva még mindig van lehetőségünk az is
kolakezdés előtt 1 évvel az esetleges lemaradás kompenzá
lására.
így 5 éves korban a tenniakarást, a fejlesztést célul 
tűzve állapítjuk meg gyermekeink fejlettségét, szemben a 

korábbi gyakorlattal, amely 6 éves korban azért végzi el 
az iskolaérettségi vizsgálatot, hogy egyeseket távoltart
son.

лЬЬеп rejlik a preventív kompenzáció lányege, amely szo
cialista nevelésünk jellegével, az ember fejleszthetőségé
be vetett hitünk és a feltételek egyenlőségének megteremtését 
valló oktatáspolitikánk céljaival egybeesik, ezek megoldá
sát segíti.

A kompenzálás két területre terjedt ki, amelytől az egész 

személyiség fejlődését reméltük, ü foglalkozási ágak; az 

anyanyelv és a matematika.
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Témám az anyanyelvi felzárkóztatás, dolgozatomban e 

problémakörrel foglalkozom.

"Vigotszkij által elindított iskola, amely a nyelv és 

a gondolkodás, majd a nyelv és a fejlettség, végül pe
dig az anyanyelvi fejlettség és az iskolai siker közöt
ti összefüggések feltárásához vezetett, meggyőzően bi
zonyltja, hogy az iskoláskor előtt és kezdetén az anya
nyelvi fejlettség, az anyanyelv fejlesztése a legfonto
sabb tényező, a legfontosabb ’’tulajdonság1’, ügyanakkor 

ez a tulajdonság tudatos pedagógiai munkával hatékorjran 

fejleszthető, a fejlettség színvonala, a fejlesztés ered
ménye lemérhető,
CJgy véljük nem szükséges bizonyítani, hogy az anyanyelv 

kellő szinvonalú fejlettsége a sikeres Iskolakezdés leg
fontosabb feltétele általában valamennyi tantárgy vonat
kozásában és különösen az olvasás és irás tanítása szem
pontjából,
. , , • az anyanyelvi fejlettség és az intelligencia, a 

képesség, az érettség között szoros korrelációk vannak.
. . , az anyanyelv fejlesztésével a képességeket, a gon
dolkodást, az intelligenciát is erőteljesen fejleszthet
jük.” /Nagy 1974. b. 27.old*/

A kompenzálás tartalmi igénye

A felzárkózcatás több, mint az óvodai Nevelés x'rogramjá- 

ban előirt követelmények teljes elsajátíttatása. A fel
zárkóztató munkát végző pedagógusnak nemcsak az óvodai 
Nevelés programjához kell mérnie a retardált gyermeket, 
hanem adott korosztály fejlettségének országos átlagá
hoz, a beiskolázási szinthez. A mérések azt mutatják, 

hogy az országos átlag a PRSFSR szubtesztjei által mért
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mutatókban fölötte van az óvodai nevelési program követel
ményrendszerének* A retardáltaknál az óvodai nevelés prog
ramján kívül eső, de a gyermekek többsége által elsajá
tított tartalmakat és képességeket is pótolni kell* Csak 

Így kerülhetnek hasonló szintre kedvezőbb közegben nevel
kedő társaikkal és csak Így remélhető az iskolai munká
ban a többiekkel való együtthaladásuk. őz a többiek által 
természetes "sajátként" élő plusz csak külön foglalkoztatás
sal» külön hatásrendszer eredményeként származtathatók át 
a lemaradott gyermekekre.
iá célt szolgálják a mikrocsoportos felzárkóztató foglal
kozások is*

II.

AZ ÁNXANX-C.LVI KŰMPŐNZÁLÁb TAETALiíA

az anyanyelvi lemaradás .jellege, mértéke

Az emberi mivolt minőségi sajátossága minden más élőlény
nyel szemben az, hogy születésekor magával hozza a tár
sas együttélésnek, a gondolatok közlésének, a beszédnek 

adottságát, amely a személyiség bizonyos érettségi szint
jén aktivan is megnyilvánul. Le, hogy fejlődésében mi
lyen szintre jut el, az elsősorban szocializációs ténye
zőktől függ.

Bármely gyermek aktuális beszédállapotát és egyéb kommuni
kációjának fejlettségét egész eddigi életútja, idegrend
szerének sajátosságai, v lamint biológiai érettsége hatá
rozzék meg.
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Az idegalkat következéényelt alig tudjuk befolyásolni, 

az érettség pedig adott képességek funkcionálásának idő
pontjába szól bele, de a szocializációs folyamatok, té
nyezők irányithatók, befolyásolhatók, ..te utóbbiak szere
pe a nyelvi-kommunikáció fejlődésében meghatározó, iteek 

kedvezőtlen alakulásával a nyelvi-kommunikációs képessé
gek retardációja igen hamar bekövetkezhet, kedvező kata
lizáló hatású körülmények pedig akár az életkori szintet 

is túlhaladó kommunikációs fejlettséget eredményezhetnek.

A lemaradás különböző területeken nyilvánulhat meg és 

igen eltérő mértékben. Mivel az ember személyisége struk
turális egész, igy bármely területen jelentkező retardá
ció bizonyos szinten az egész személyiség teljesítményét, 

motivációs bázisát, értékorientációját stb, befolyásolja. 

Vannak azonban olyan müveltség-képességtartaltnak, amelyek 

szerepe meghatárezók.
Ilyen az anyanyelv, a nyelvi-kommunikáció, amelynek retai>- 

dációja az egész személyiség fejlődésének torzulásához ve
zet, sajátos viselkeáésmódot eredményez.
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Retardált gyermekeink aktuális beszédállapota

A nyelvi retardáció a közvetlen tapasztalat, az empíria 

számára is hozzáférhető. Mérőeszközünk a PRKFiäR anya
nyelvi fejlettséget mérő szubtesztjelnek eredménye alapján 

a kompenzálásban résztvevő gyerekek megoszlása a követke
ző képet mutatja.

A gyermekek megoszlása pontértékek 
szerint 

A tesztek által mért 
területek

21-JO pont 
között

30 pont 
felett

21 pont 
alatt

34 fő9 fő11 főJtánmondás
26 fő15 fő 13 főKövetkeztetés
20 főRelációszÖkincs 20 fő 14 fő

A szubtesztek eredményei egyértelműen az anyanyelvi retar
dáció óriási mértékét jelzik, különösen a relációszókincs 

és a következtetés tesztek adatai árulkodnak komoly lema
radásról.

Gyermekeink tudásindexe 30 standard pont átlagot mutat.
Az eredménybe a matematikai mérés adatai is beleszólnak. 
Hogyan viszonyul az egyes altesztek eredménye a 30 pontos 

átlaghoz?
Utánmondás standard pontértéke 34,6 + 4,6 

Következtetés 

Relációszókincs ”
29 - 1 p.

- 3 P*
ff 11

2 7II

Mikrocsoportos gyermekeink aktuális beszédállapotát а 

PRÜFKR teszt mérésen és a megfigyeléseken kivul a követke
zőképpen tanulmányoztuk: A gyermek által kitalált, oddig



- 17 -

□ég nem hallott mesét kellett elmondaniuk, amelyet mag
netofonon rögzítettünk.
A mesemondást diákkörös hallgatóim bevonáséval elemeztem 

a következő szempontok szex'int*

- Szófajok gyakorisága - a beszédfunkciók használatának 

változatossága, - a szókészlet gazdagsága és a mondat- 

szerkesztés jellemzői.

Az elemzések a kővetkezőket tárták fel:
- Leggyakoribb szófaj meséjükben a főnév, majd az ige. 

Névmásokat és névutókat elvétve használtak csak. Névmá
sok közül a személyes névmások egyes és többes szám 

3 személyü formái fordultak elő. Leggyakoribb névutók* 

alatt, mellett.

Beszédfunkciók használatának változatossága.
Leggyakrabban az informatív, esetenként a fatikus, elvét
ve az emotiv funkció jutott szerephez.

szókészlet
Igen sűrűn alkalmaztak szó ismétléseket. A szinonim hang
utánzó, hangulatiestofc jelzős funkciójú szavak használata 

szinte teljesen hiányzott meséjükből.
Szegényes, általános és minimális relációszókincs jelle
mezte meseszövésaket. Gyakoriak a ’’szópótló, szókereső” 

üres fogalmak.

Jbndatszerkesztési jellemzők

A szómondatok, a tőmondatok a jellemzőek. Szótoredékekkel 
tűzdelt, lezáratlan, befejezetlen gondolatok, iürün tapasz
taltuk az ”és”-sel összekapcsolt főmondatok fűzését, szin
te teljesen hiányoztak a feltételes, következtető és ma
gyarázó mondatok. Pl.« Llment a róka es ” • /-áagnó/.
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Retardált grermekeink kommunikációs szít nációkban mani
fesztált személy lséKautatól.

ikroc30portunk alanyainál hiányos ismereteik és intellek
tuális képességeik alacsonyabb fejlettségi szintje tár
sult egyfajta sajátos viselkedésmóddal,
Jä viselkedésmódok az emocionális, az értékorientációs, 

az aktivációs szférák torzulásának megnyilvánulásai.

Kommunikativ szituációban gyermekeink magatartását tanul
mányozva a következő két véglettel találkoztam.

a/ A gyermek nyelvi-kommunikációját erősen gátolt, intra- 

verziv megnyilvánulások, manipulativ pótcselekvések, 
különböző kompenzáló reakciók kisérik.
Iikrocsoportjaink tagjainak 84 $>*a e csoportba tarto
zik. Kontaktusteremtő, kapcsolatfelvevő-, elfogadó ké
pességük igen gyenge.
fä személyiségmutatók kialakulását sok frusztrációs él
mény készítette elő. Rendszerint az éppen alakuló én
kép szenvedett károsodást. Kevés sikerélményben, elis
merésben, pozitív visszacsatolásban részesültek, mert 
vagy nem figyeltek oda rájuk, vagy képességeik alacso
nyabb fejlettségi szintje miatt teljesítményük társai
ké alatt maradt. Környezetükre jellemző az ingersze
génység, a túlságosan ambiciózus, esetenként durva, erő
szakos szülői megnyilvánulás, mig más esetekben a ké
nyeztetés, a követelmények, eljárások hiánya, vagy igen 

alacsony szintje.

b/ Jóval kisebb azon gyermekek száma, akik a második cso
portba sorolhatók. Az ő megnyilvánulásaik szintén egysé
ges képet mutatnak.
Beszédhelyzetekben fokozott felélénkülési reakció, túl-
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fűtött, kapkodó, a beszéd témájáiioz alkalmazkodni, azt 

tartani nem tudó megnyilvánulások jellemzik.
Nehezen, vagy csak nagyon rövid ideig tudnak egy hely
ben maradni, szétszórtak, viszonylag könnyen teremtenek 

kontaktust. Többnyire következetlen nevelésben részesül
nek.

Az emberek közötti kapcsolatokban zavart okozhat, ha va
laki nem megfelelően appercipiálja a másik viselkedé
sét, szóbeli közlését.
Az információ nem megfelelő feldolgozása inadekvát visel
kedést eredményez, tehát már maga az interakció károso
dik.

A gyermek alkalmazkodási törekvései sikertelenné válnak, 

ha nem értelmezi megfelelően a metakommunikációs jele
ket, ez viszont a biztonságérzetet csökkenti.
Márpedig a biztonságérzetet nélkülöző személyiség nem lo
het Harmonikus és kiegyensúlyozott.

Tapasztalataim alátámasztják Buda Béla állítását, misze
rint az a gyermek, akinek metakommunikációs készsége nem 

korához mérten fejlett, nap mint nap szenved, mert mások 

viselkedését és az arra adott saját válaszainak következ
ményeit egyaránt kiszámitHatatlannak érzi. innék követ
keztében a gyermekben szorongás lép fel. A szorongás vi
szont Visszafogja a metakommunikációs készség fejlődését.

Gyermekeink interperszonális kapcsolata rendkívül szegé
nyes. ők ugyan ragaszkodnak társaikhoz de e vonzódás csak 

felületes viszonzásra talál, uzt igazolták szociometriái 
méréseink i3, amelyek eredményét fiolgozatom végén fogom 

ismertetni.
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Az anyanyelvi retardáció okai
Kompenzáló foglalkozásaink célja a retardáció felszámo
lása, amelynek tartalmát, egész stratégiáját csak akkor 

tudjuk a gyakorlat számára használható módon kidolgozni, 

ha ismerjük azokat a tényezőket, amelyek életrehivták, 

eredményezték e lemaradást.
Az okokat keresve egy közvetlenül ható és ezek újraterem- 

tódését elosegitő, - nevezzük úgy, hogy - közvetett ok
csoportot véltem felismerni.

livel tudjuk, hogy a nyelv és kommunikáció a szocializá
ció eszköze és eredménye, azokat a csoportokat és közös
ségeket kell megvizsgálnunk e szempontból, amelyekben e 

szocializálódási folyamat végbemegy. így jutunk el az alap
sejthez a családhoz, majd pedig az óvodához, ahol a szü
lő illetve a pedagógus nyelvi-kommunikációjának, személyi
sége egészének fejlettsége határozza meg alapvetően a 

gyermeki kommunikáció fejlődését.
Az ezekből származó okokat közvetlenül ható tényezőkként
kezelem.
A közvetett kiváltókat, amelyek rendszerint újratermelik 

a közvetlenül hatók hiányosságait elsősorban oktatáspo
litikai, településszociológiái és egyéb társadalmi alko
tókra, meghatározókra vezetem vissza.

A közvetlenül ható okokat abban a közegben, közösségben, 
csoportban kell keresnünk, amely az anyanyelv elsajátítá
sának szintere, ahol e folyamat megindul és végbemegy, 
vagyis a családban.

A családi háttérből eredő retardáció okai:
- belső késztetés hiánya, frusztrációja
- a nyelvi-kommunikativ minta szűkös volta
- a c«aiu.űoiiban bekövetkezett életforma váltás.
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az előzd okcsoportok elemzésénél csak a leglényegeseb
beknek tartott összefüggéseket fogom feltárni.

hz anyanyelv elsajátítása, megtanulása az anya, a család 

nyelvi fejlesztő tevékenységében gyökerezik. A gyermek 

innen meríti első tapasztalatait, a'zek a szavak, kifejezé
sek, és non-verbális kommunikativ megnyilvánulások ér
zelmileg megerősítettek, rögzodésük ezáltal biztosított, 

másrészt ezek a legkorábbi és leggyakrabban ható tapasz
talatok.

Az nya törődésének, szeretetének különböző megnyilvánu
lási módjai és a gyermek szükségletei és vágyai arra 

késztetik a csecsemőt, hogy jelzéseivel kifejezze hiányér
zetét, megelégedettségét stb. őzt a természetes késztetést 

ápolnunk, megerősítenünk, továbbfejlesztenünk, sőt diffe
renciálnunk kell!

Jlóg gyakran előfordul - és szerintem a beszódaktivitás 

hiányának ez a legfőbb oka, - hogy e belső késztetés 

frusztrálodik.

A frusztráció okai
- A gyermek a kommunikációjával nem érte el célját, a 

szükséglet, a szándék, mely kiváltotta azt, nem nyert ki
elégítést. A környezet reagálás nélkül hagyta próbálkozá
sát. Nem szóltak vissza, nem mentek oda a gagyogó, vison- 

gató csecsemőhöz, nem válaszoltak a kérdező kisgyermeknek, 
így a jelzés elvesztette információhordozó funkcióját.

- kiás esetekben nem kap a gyermek rá lehetőséget, hogy 

kommunikativ képességeit gyakorolja, funkcionáltasaa. 

Nincs módja, hogy elmondja, kifejezze vágyait, élményeit 

és fokoz tosan le is szokik arról.
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Az is előfordul, hogy próbálkozásait megtorlás, agresszió 

fojtja el.
"Már megint itt lábatlankodsz, mit akarsz? Kérlek, hogy 

ne zavarj örökösen a buta fecsegéseiddel" stb.

Nagyon sokszor e próbálkozásokat a kapcsolatteremtés igé
nye motiválja és nem konkrét szándék.
/Napjainkban appen ez az igény kiveszőben van, egyre több 

a befelé figyelő, embertársairól tudomást venni nem aka
ró felnőtt. Nem lenne semmiképpen sem szerencsés, hogy 

ez általánossá váljon I/

Az okok közé tartozik, de már a nagyobb gyermekek beszéd- 

fejlődését torpantja meg általában, ha túl ir.ényes a ne
velés , magas követelményeket állit a gyermek beszédével 
szemben.

Amig az előzőknél a tapasztalatok során esetleg közöny, 
bizonyos mértékű aktivitásniány jelentkezik, az utóbbi- ✓ 

nál a közlési, kifejezési szándék egy ideig esetleg meg
marad, de olyan erős félelmi, szorongásos állapot kisé
ri, amely a próbálkozást megfékezi, elfojtja, gátolja.

A másik okcsoportot a minta Hiányában, szűkös, egysikú, 

igénytelen voltában látom.
Nincs a gyermeknek olyan készlete, amelyből biztonsággal 
meríthetne.
Ahhoz, hogy kellő bátorsággal nyilvánuljon meg, megfele
lő szókészlettel, mondatszerkesztési mintával kell rendel
keznie.

Mikrocsőportos gyermekeink szüleinek beszéd kultúrájáról 
csak az óvónők beszámolóiból kaptunk képet, ßz alapján 

néuány kivételtől eltekintve a színtelen, fordulatokat nél-
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kűlöző, igénytelen beszéd jellemzi őket* Különösen a 

mondatszerkesztés egyhangúsága a szembetűnő* 3ővitmé- 

nyekkel, ismétlésekkel tei'helt főmondatok és kapcsola
tos mellérendelő szerkezetek a gyakoriak*
A gyermekeikkel folytatott kommunikációjuk sajátossága, 

hogy az amúgy is szegényes nyelvi eszközeiket igyekezvén 

a gyerekek fejlettségéhez igazitani, még alacsonyabb 

szintűvé, szegényesebbé válik beszédük.

Nagyon sok szülő igénytelen gyermeke és saját beszédkultú
ráját tekintve. Megelégednek a gyermek szituativ, csak 

adott helyzetekben és isméit személyek által érthető köz
lési formáival /csak az a fontos, hogy a nevét meg tud
ja mondani és a társaság előtt minél több verset sorakoz
tasson fel/* Nem gondolnak arra, hogy gyermekűknek ebből 
hátránya származhat* Legtöbb éppen abból ered, hogy nem 

tud kapcsolatot teremteni társaival, nem értik meg jel
zéseit.

Az előző két okcsoportot szintézisében hordja magában az 

életformaváltás *
Régebben a ’«nagy családokban” az idősebbek feladata, édos 

kötelessége volt a gyermekek bevezetése a mesterségek- 

fogásaiba, korábbi éveikben a mesemondés, az esti beszél
getések. Sok volt a közös élmény, amit meg lehetett, sőt 

meg kellett beszélni, ha nem is nagyobb, mint egy ürge- 

fogás, vagy a 30rönkövétkezd mezőgazdasági munka, a ve
tés vagy az aratás*
Meghitt érzelmi közösségek voltak ezek, ahol a gyermeknek 

a munka mellett megvolt a maga helye a családban.

űtóbbi egy-két évtizedben rohamosan nő az intézményes ne
velés hálózata; a munkába álló nők egyre kevesebbet vannak 

gyermekeikkel, legfeljebb a bölcsőde intézményét kerülik ki,
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de mér az óvoda nagyon keresett. Az óvoda rendkívül fon
tos nevelési intézmény, amelyben közösségi szellemben 

eredményesen készítik fel a gyermekeket az iskolára. Saj
nos az anyary elvi nevelés tekintetében csak igen keveset 
tesz. A tömegkommunikációs eszközök elterjedtével, a 

túlórák, mellékfoglalkozások vállalásával szinte megszűnt 
a családokban a beszélgetés. Még a mesét is a TV közve
títi. Az információk mennyisége no, és nincs kivel és 

mikor megbeszélni, értelmezni, megfelelően beépíteni. A 

gyermekekben pedig olyan erős az igény, hogy az óvodá
ban még a legkedvesebb tevékenységet a játékot is képes 

az óvónővel való beszélgetés kedvéért háttérbe szorítani.

Láttuk, hogy a család igen nagy súllyal járul hozzá a 

retardáció kialakulásához, illetve előidézi azt.

De melyek a családi nevelés hiányosságait újra termelő 

- a gyermek anyanyelvi retardációját előidéző - úgyneve
zett közvetett okok?

Kezdjük a fölsorolást egy adattal!

A mikrocsoportokban résztvevő gyermekek szülei Ő6 $-ának 

legmagasabb iskolai végzettsége 6 általános, illetve szak
munkás képző.

áfa folytassuk egy máeik adattal!

A falusi óvodákban e foglalkozásokra a gyermekek 50-60 %- 

ának szüksége lenne, mig a városban 10-16 %-ra csökken 

az előző megdöbbentő érték.
Vagyis, retardált gyermekeink jelentős többsége kedvezőt
len szociokultúrális környezetből került ki. Tudom, hogy 

szükséges lenne e mutatók mögé nézni, de e dolgozat kere
tei ezt már nem teszik lehetővé.
Annyit azonban egyértelműen megállapíthatunk, hogy a szülőn
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anyanyelvi fejlesztő tevékenysége - a vizsgálatok alap
ján - elsősorban az iskolai végzettség» a települési mu
tatók függvénye*

Szociolingvisztlkai kutatások is bebizonyították, hogy a 

kulturális szempontból hátrányos helyzetű gyerekek legköz
vetlenebbül az anyanyelvi fejlettség színvonalában káro
sodnak.

Basil Bernstein angliai és Pap Mária - Pléh Csaba hazai 
kísérleteikkel azt igazolták, hogy a kedvezőtlenebb szo
ciális helyket károsító következményei elsősorban az anya
nyelvi fejlettség terén jelentkeznek.

”Mig a közösséghez kötött szerepviszonyokat mindenki el
sajátítja Bernstein szerint, addig az individualizált sze
repek elsajátítása nagymértékben függ a szociális hely
zettől. Ugyanez vonatkozik természetesen a szerepviszo
nyok által meghatározott kommunikációs struktúrákra is.” 

/Pap Mária - Pléh Csaba 1972. 52. old./

A magyarországi vizsgálatok megerősítették az angliai ered
ményeket. Az Iskola által képviselt értékek, az iskola 

elvárásai a gyermek beszédével szemben, a szituációtól 
függetlenedett explicit oeszédformában nyilvánul meg.
A szociális helyzet okozta hátrány éppen az iskola által 
megkívánt explicit, szituációtól függetlenedett beszéd 

fejletlenségében jelentkezik.

Mindezek a vizsgálatok igazolják a család szociális té
nyezőinek szerepét a nyelvi retardáció kialakulásában.

Láthatjuk, hogy a család szerepe rendkívül komoly. Az 

innen eredő retardáló hatások azonban sajnos rendszeresen 

újratermelődnek, mivel az ezeket előidéző feltételek to
vábbra is hatnak, élnek.
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Mélyek ezek?
Úgy velem, hogy ismertetésükre csak a felsorolás erejéig 

térhetek ki.

- Az alapozó- és szakoktatás nyelvi-kommunikációs neve
lésének alacsony színvonala.

- Az anyanyelvi kulturáltság társadalmi igénye és megbe
csülése szinte hiányzik, Így a közszemlélet megváltozá
sát sem remélhetjük*

&s milyen szerep jut az óvodának?
К agy József vizsgálatai arra világítanak rá, hogy az óvo
dás gyermek nyelvhasználatát az óvodai foglalkoztatás nem 

befolyásolja számottevően.
Akkor a sűrített nyelvi kóddal rendelkező retardált gyer
mekeinkkel való törődés kire hárul?
Hiszen láttuk, hogy a család nem képes őket az életkoruk 

által megkívánt szintre sem fejleszteni.

Ha az óvoda nem lép fel radikálisan a szociokultúrális háttéfc 

következtében beszédfejlődésukben visszamaradott gyermekek 

fejlesztése érdekében, ez a fejlődésbeli lemaradás a kö
vetkező években csak fokozódhat* Az iskola érvényben lévő 

tantervi és szervezeti keretei nem tudnak megbirkózni 
a kompenzálás feladataival, azt mindenképpen az óvodának 

kell átvállalnia*

Éa miért nem számottevő az a befolyásoló hatás, amelyet 
eddig az óvoda az anyanyelvi nevelés terén kifejtett?
Az okokat a következőkben látom*

- hiányzik az óvodai anyanyelvi nevelés módszertani meg
alapozottsága*.
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- az óvodai tevékenységformák kiaknázatlansága as anya
nyelvi nevelés szempontjából;

- az anyanyelvi nevelésre a képzés nem készit fel megfe
lelően ;

- a magas csoporfclétszám /nem teszi lehetővé a dialógus 

beszédformát, az óvónői minta érvényesülését/;
- esetenként az óvónők igénytelen beszédkultúréja*

Amig az óvodai nevelés az előző hiányosságokat nem letol
ja, nem lesz képes a >-6 éves korosztály anyanyelv - elsa
játít áai folyamatát jelentős mértékben pozitív irányban 

befolyásolni* Ezek egy részét azonban már felismerték 

az illetékes szakemberek és megindult egyfajta intenzi
vebb munkálkodás ezen a területen, 

így példáiul t
- az óvónők beszédtechnikáját, kultúráját előnyösen be

folyásolja a beszédművelés c. tantárgy bevezetése. Az 

óvodapedagógiai Hyári Egyetem témái között gyakran sze
repel a nyelvi-kommunikációs nevelés, sűrűsödnek a to
vábbképzési igények és a továbbképzések, a diplomameg- 

újitó évfolyamok anyagában komoly helye van az anya
nyelvi nevelésnek* Az 1981-es év tavaszán jelenik meg 

egy szemelvénygyűjtemény az "óvodai anyanyelvi nevelés" 

címmel. Ez csak néhány az utóbbi évek tenniakarásából 
és tevékenységéből*
Azonban úgy vélem, hogy a hiányok tendkívűl gyors pót
lásával párhuzamosan el kell kezdenünk azoknak a gyer
mekeknek a megsegítését akik e területen a leginkább 

rászorultak* Jó lenne, ha ők nem bühtetődnének jóvá
tehetetlenül azért, mert otthonról nem kapták meg a 

szükséges indíttatást és az óvoda pedig nevelésének 

hiányosságait pótolgatja.
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És maga az óvodai nevelés esetlegesen kiváltója lehet-e 

a nyelvi retardációnak?
űrre vonatkozóan csak megfigyeléseim, korábbi tapaszta
lataim vannak*
Szerencsére nem gyakran, de előfordul, hogy az óvónő 

autokratikus megnyilvánulásai, vezetési stilusa vagy a 

gyermekcsoportban uralkodó helytelen szokás, gyakorlat 

kapcsán a gyermeki beszédfejlődés rövidebb időre stag
nál pl*: beszédhibák gúnyolása, kinevetése.
Az okok ismeretében most mér kijelölhetjük a kompenzá
lás céljait és feladatait*

Az anyanyelvi kompenzálás célja* nevelési.
oktatási feladatai

Kompenzáló foglalkozásaink eredményeként szeretnénk el
érni a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését, a 

nyelvi kódok bővülését.
A kommunikativ képességek terén az iskolai követelmények 

által megjelölt szint teljesitését•

A célokat és feladatokat a következő - a nyelvi haszná
lat szempontjából fejlesztést igénylő - területeken 

elemzem:

- kommunikációs szituációkban manifesztált szemólyi- 

ségösazetevok
- a verbális kommunikáció terén
- non-verbálÍ3 és metakommunikációs képességek 

területén.

Az okok, az aktuális beszédállapot és az iskolai követel-
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mények ismeretében céljaink és feladataink a következők*

Kommunikációs szituációban mepcgyilvánuló 

személyiséKÖsszetevők terén /nevelési
feladatok/

Célt
Oldott, természetes közlésivággyal rendelkező, inter
akcióra képes aktuális személyiség formálása.

Feladatok*
- foglalkozásainkon oldott kommunikációs légkör megte

remtése *,
- frusztrációs élmények beépülésének meggátolása fejlett

séghez mért feladathelyzetbe állítással - sikerélmény
hez juttatás?

- erősen motivált beszédhelyzetek teremtése;
- kontaktusteremtő képesség fejlesztése;
- érzéki élményekhez, közvetlen tapasztalatok szerzésére 

alkalmas kommunikációs helyzetek teremtése.

Verbális kommunikáció szókészlet terén
Rendelkezzenek a szükségleteik, élményeik, vágyaik diffe
renciált kifejezését lehetővé tevő általános és '’reláció" 

szókinccsel.

Feladatok:
Az óvónő mutasson példát változatos szóhasználatra és 

gyermekeit is öszönozza erre.
A szókincs bővítése a közvetlen érzéki élményekből ki
fejtve haladjon az általános és elvont fogalmak irányába!
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Nyelvrendszer! modellek terén

Legyenek кбрезек szükségleteik, élményeik, törekvéseik, 

vágyaik és különböző élethelyzeteik kifejezésére - mások 

által is dekódolható formában - egyszerű bővített és 

összetett mondatok különböző fajtáinak alkalmazásával.

Feladatok:
Változatos beszédhelyzeteket teremtve az óvónő mutasson 

példát nyelvrendszeri modellek működésére és - ezek 

aktiv gyakorlási lehetőségeit kihasználva - kondicionál
ja a gyermekekben!

Tehát fejlesztenünk kell a társadalomban létrejött objek- 

tivációk szerint jól elkülöníthető köznapi és művészi 
kommunikációt, őzek technikai megvalósítását. Modellt 

kell adni a mese, a vers - mint művészi - ’fommunikáció 

lehetőségeire, a bábozásra, a dramatizálásra, a pusztán 

verbális kommunikációra. A köznapi kommunikáció funkciós 

gyakorlataiban kapjon szerepet az interperszonális kommu
nikáció, a direkt és metakommunikáció!

Igaz, hogy a verbális kommunikáció fejlesztését vállal
tam feladatomul elsősorban, de szükséges említést tennem
még egy önkifejezési formáról, a non-vexb.dis mimikái és

оitű

űgyanis minél kisebo a gyermek, annál inkába felhasznál
ja vágyai, törekvés ei, szükségletei kifejezésére a meta
kommunikáció előző formáit.

Nemcsak kifejez, hanem ezekből a közvetlen I. jelző rend
szer síkján, a cselekvő-szemléletes gondolkodást aktivi
záló tevékenységekből /vagy jelzésekből/ könnyeboen is
tájékozódik a gyermek.
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Utnca ajándékomban meggyőzni arról senkit, hogy eléged
jünk meg a csecsemő és kisgyermek sori interakciós szint
tel, de arról igen, nogy ki kellene aknáznunk a gyermek 

sűrített, a jelzéseket fogó gondolkodásának ezt a kedve
ző életkori sajátosságát а ко tatom ikáció tol Ле sebbé téte
le érdekében.
A azociális kontroll fokozatosan leépíti, száműzi ezeket 
a formákat*

Ez egy magasabb szinten pedig a beszéd kifejező erejét 

élőbbé teheti, az emotiv beszédfunkció eszköztárát gaz
dagítaná*
A művészetek - amelyek erősen építenek az ember ezen sajá
tosságára /igaz egy magasabb szinten/pl*i színház, képző
művészet, tánc, pantomim - értőjévé, élvezőjévé nevelé
sűnket megkönnyítené.

Vagyis meg kell keresnünk és a beszéd fejlesztése érdeké
ben gyakrabban és hatékonyabban kell alk Imaznunk a moz
gás kifejező erejét* oegitségdnkre lehet a bábjáték, a 

nesodramatizál&s.
ilatartikus élményben részesítettek egy alkalommal nagy
csoportos óvodások*

Gyakorlatát végző I* évfolyamos hallgató nem biztosítván 

a gyermekeknek élményszerü elfoglaltságot, panaszkodva 

jött hozzám, hogy nem boldogul a gyerekekkel s kért, 

hogy segítsek* Ekkor elkezdtem egy énekes-mesét és csu
pasz tenyér és ujj játékkal kisértem* ihkozatosan elcsen
desültek s áhítattal, a meglepetettség különböző jelei
vel arcukon vettek körül.
Majd leültünk a szőnyegre és tovább folyt az éneklés és 

mozgáskiséret*
A dal végén a "bábuk" visszabújtak a zsebembe, "fessék 

még játszani!" - mondták*



— 32 —

Néhány építőkockából díszleteket rögtönöztem és mesélni 
kezdtem. Amikor a mozgás egyértelműn kifejezte az éne
kes-mese cselekményét, tartalmát, a mese éneklését meg
szakítottam és сзак később folytattam. Az érdeklődés 

nemhogy lankadt volna, de fokozódott.
Legvégül már a gyermekek próbáltak szituációkat, esemény
sorokat mozgásban megfogalmazni, s ki kellett találnunk, 

hogy mire gondolt az animátor.

Hallgatóim fellelkesülve az előző példán, gyűjteni kezd
ték azokat az információkat, amelyek ily módon közvetít
hetők. Rendkívül sokat gyakoroltak, s igyekeztek megke
resni, elkészíteni azokat a ’'díszleteket", kellékeket, 

amelyek a játék alkalmi kiegészítői lehettek.
Pl.: mackóhoz barna kesztyűt.

Nagy élményt jelentett a gyermekeknek, amikor felismer
ték a legkülönbözőbb kézhelyzetekben 1-1 figura jelleg
zetes formáját.

Nagycsőportos gyermek - sűndisznó "megfogalmazása", meg
jelenítése * jobb kezét ökölbe szorítva, hüvelyk ujját elő
re kinyújtva, bal kezét a jobbra kézháttal ráfektetve 

nyitott ujjakkal elkészült a tűskés hátú sündisznó. És 

alig, hogy "összeállt a forma" már futott, hempsrgett, 

klcsekedett, hencegett.

.őzekkel a lehetőségekkel meg kell ismertetnünk retardált 

gyermekeinket is, mert általuk bővül a kommunikációs csa
tornák száma, ságit a gátlások feldolgozásában és válto
zatossá, élményszerüvé teszi a foglalkozásokat, valamint 

fejlődnek kreativ képességeik.

Nyolc hónapos fejlesztő programunk Összeállításánál in-
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kább a nevelési inspirációnak éa kisebb mértékben a 

nyelvészetinek kedveztem. A kettő kölcsönhatása rend
szerint érvényesült.
így foglalkozásainkon nem nyelvgyakorlatokat, hanem
komplex kommunikációs szituációk nevelési lehetőségeit 

is kiaknázó személyiségfejlesztést végeztünk.

Tudtuk, hogy szélesebb körű, alapozó Jellegű munkát kell 
folytatnunk az óvodában a spontaneitás és Önkéntesség 

figyelembe vételével, hogy az általános iskolában, a 

középiskolai és felsőoktatási szinteken a gyermek ré
széről is tudatos, a részterületek fejlesztését is meg
kívánó nyelvi nevelés megvalósulhasson.

A kompenzálás elvei

- Munkánk a prevenció és kompenzáció Jegyében folyt, 

Fejlesztő programunk segítségével igyekszünk megelőzni 
gyermekeink sikertelen iskolakezdését azzal, hogy fej
lesztő programunk elvégzésével felzárkóztatjuk őket 

az életkoruknak megfelelő szintibe.

- Nyelvi kommunikációs nevelésünk egyik alapelve a mo
dellt ál ás elve, hiszen nyelvi nevelésünk az óvónő 

modellt nyújté beszédének utánzásával történt. Az óvó
nő gazdag, színes szóhasználata, változatos nyelvlo
gikai struktúrájának Játékos utánzása hatékonyan fej
lesztette gyermekeink kommunikációs készségét, jdzek 

manifesztálódtak beszédhelyzeteikben.

- Az előzőből egyértelműen következik az aktivitás elve, 

amely biztosítja, hogy foglalkozásainkon a gyermekek so
kat, szinte állandóan beszélnek. Felfedezik a beszéd 

örömét olyan nyelvi feladatok megoldásakor, amelyek
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érzelmi rezonanciát is kiváltanak, érzelmileg is akti
vizálnak.

Az életkori és egyéni sajátosságokat fokozottan figyelem
be vettem, különösen a módszerek megválasztásánál. A 

gyermekek rendszerint egyéni tulajdonságaik, fejlődési 
tempójuk, ismeret elsajátítási, megnyilvánulási formáik
ban eltérnek társaiktól. így a módszerek kiválasztásé
nál és alkalmazásánál fokozottan érvényre jutott az 

egyéni elsajátítási ütem, a spontaneitás, az önkéntesség, 
az indirekció, a globalitás, a konkrét szemlélethez vagy 

cselekvéshez kötöttség, a játékosság, az érzelmi akti
vitás szükségessége, a figyelem önkéntelen volta által 
megkívánt sajátosságok.

A szemléletessé^ elve az óvónő szép, érthető, tartalmi 
szempontból is helyes beszédjére, példájára vonatkozik. 

Sajnos óvónőink között is van, aki igénytelen beszéd
jére. Ней törekszik változatos, színes szóhasználatra, 

gondolatait pregnánsan kifejező mondatszerkesztésre.

JB korosztály beszédfejlesztése szűkös tapasztalati, is
mereti anyag, - ebből eredően képzeletének korlátozott 

volta, cselekvő-szemléletes, szemléletes-képszerű gon
dolkodása - következtében erősen szemlélethez, érzéki 
élményhez kötötten valósítható meg. Sok nehézséget oko
zott, hogy szemléltető képi anyag, ami feladataink meg
oldásakor felhasználható lenne, szinte egyáltalán nem 

kapható. A képeskönyvillusztréciók is kevésbé cselek
ményesek, sok esetben öncélúak, nem keltenek gondola
tokat, nem késztetnek megszólalásra. Az iskolai anya
nyelvi neveléshez az Írott szöveg olvasásának képessé
ge, a különböző játékoknál, beszédhelyzetek teremtésé
nél óriási segítség a nevelő kezében.
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A pozitív megerősítés szükségességének az elve elősegí
ti a helyes rögzülését, a gátlások feloldását, az önbi
zalom növelését.
A visszajelzések különböző módjait alkalmazzák óvónőink.

Különböző szintű intellektuális aktivitás elve 

A gyermekek aktivitása különböző szintű intellektuális 

tevékenységben nyilvánult meg.

- Legelemibb formájában az óvónő szép példáját utánoz
zák pontosságra törekedve. Lsek a példák a legkülönbö
zőbb nyelvi-kifejezési, mondatszerkesztési területek
ről valók.
Pl.: papagáj-játék 

versismétlések
L1sógorban verbamotorikus és emlékezeti aktivitás jellem-
21.

- A következő szinten már érzéki élmények, tapasztalatok 

analitikus - szintetikus, Összehasonlító és ezekből ele
mi következtetések levonását megkívánó feladathelyzete
ket oldanak meg a gyermekek.
Pl.: különböző képelemzések,

tárgyak, növények jellemzése.
A gondolkodás alapműveleteinek aktivizálásával páro
sult a beszédaktivitás.

- Élethelyzeteket, érzelmi viszonyokat megjelenítő, pro
jekcióra ösztönző képek elemzésével ok-okozat feltárá
sa, /eseményre, érzelmi motivációs tényezőkre vonatko
zóan/.
Közvetlen érzéki élményre támaszkodó analitikus-szinte
tikus tevékenységek és bonyolultabb gondolkodási műve
letek működését kívánó feladatok.
Pl*: projekcióra lehetőséget kináló képekről beszélgetés.
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- Komolyabb megtérnélést, magasabb intellektuális fel
adatmegoldást kívántak azok az oknyomozó, következményt 
feltáró élethelyzetek, amelyeket az óvónő nem képekben 

tárt a gyermekek elé, hanem a II. jelzőrendszer síkján.

Összefüggés!elismerést, következtető gondolkodást kí
ván, a képzelet és emlékezeti tevékenység is szerephez 

jut.
Pl.j Mi történik akkor, ha agy poharat kőre ejtesz?

- Legmagasabb azon feladatok aktivitásigénye, amelyek
ben a gyermek által már ismert eseménysorba új felté
telrendszert kapcsolunk be, s a gyermek feladata az új 
feltételeknek megfelelő cselekmónyszövés, szereplők, 

jellemek hozzáigazítása az új feltételekhez.

IS tevékenység már kreatív képességeket fluenciat, flexi
bilitást és originalitást kivon meg és egyben fe;iPoszt
is.
Pl.* ML történt volna akkor, ha - az eredetitől elté

rően - most a rdka ópit háncsból és gyökérből, a 

nyúl pedig jégből házat?
/Tolsztoj* Róka és a nyúl c. mese átstrukturálása/.
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Az anyanyelvi felzárkóztató foglalkozások
anyaga

Az anyanyelvi felzárkóztatástól azért reméltem a gyeroe- 

ki személyiség egészének harmónikus, intenzív fejlődését, 

mert a foglalkozások tartalma a gyermek szinte összes 

lehetséges élmény - és ismeretkörét felöleli, mert akti
vizálja az intellektuális, emocionális és akarati szfé
rákat egyaránt.

A tartalmak kiválaszt ásónak szempont.jaj;
- Bizsositson lehetőséget *.

- böszédaktivitásra
- a nyelvi- és metakommunikáció különböző fajtáinak 

gyakorlására!
- érzelmileg aktivizáljon, váltsa ki a gyermek önkéntes

ségét!
- Alkalmazkodjon a gyermek megismerő folyamatainak szint

jéhez, cselekvési, élményszerhési lehetőséggel társul
jon!

A fOF,lelkozások anyaga t
- irodalmi alkotások
- játékok
- környező valóság /eseményei, élethelyzetei, személyi, 

tárgyi viszonyai/.

1 • -irodalmi alkotások

a/ Vers
A foglalkozáson tanult versek két nagy csoportba 

sorolhatóki

az elsőbe tartoznak a mondókák és utánzást, moz- 

gáskisóretet lehetővé tevő 2-4 soros népi versikók.

Л)v
I *6
&

* BÍRí* ’
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МА zeneiség", lüktetés és mozgáskiséret kapcsán 

könnyen bevéshetek, játékos szituációt teremte
nek* Rendszerint a foglalkozás alsó részében ke
rülnek feldolgozásra, gyakorlásra*

Cél.ia: - irodalmi élményhez juttatás
- operativ теаюхза fejlesztés©
- verbomotorikus funkciók élményszerü 

gyakorlása
- könnyű elsajátíthatósága miatt sikerél

ményhez juttatás
Pl.J Clni-cini muzsika - rongybaba táncoltatásával 

Höcc, höcc katona - rongybaba ölbéli hocög-
tetése

Hívjad a hivjad a - lovagoltató
- rongybaba altatása, 

ringatása.
Tente baba

A másodlk» nagyobb csoportba &z.A a versek tartoz
nak, amelyek - különösen kezdetben - nem hosszabbak 

az előzőknél, de már a bevésésnél a globalitás nem 

érvényesül, hiszen hiányzik a mozgáskiséret*
Azonban olyan képeket fogalmaznak meg, amelyek a 

gyermekek élményeihez, ismereteihez közel állnak*

oiajd a későbbi versek egyre elvont&bbak, egyre több 

a költői kifejező eszköz, jelzői szerkezet, métá
iéra, szinesztézia. Hzek zeneiségük, hangutánzó ás 

hangjlatíestő szavaik révén beivódnak önkéntelenül
is*

PlJ Csukás István: Dalocska 

Weöres őándor: Kutyatár
Galagonya

Sarkadi Imre: Ősz elő
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A fejlesztő pro grata versel:
népköltés /táncoltató/ 

népköltés /lovagoltató/
1. Cini, cini muzsika
2. Hívjad a, hívjad a
3. Húzzad, húzzad magadat népköltés /utánzó mozgás/

népköltés /höcögtető/
/utánzó mozgás/
/utánzó mozgás, ringató/

4. Höcc, höcc katona 

5« Szállj, szállj pilis 

6. Tente baba, tente 

7« Csanádi Imre Ficánkoló 

8. Csukás István: Dalocska 

9* Csukás István: Hívogató
10. őszi levél /népköltés/
11. Oarkadi Imre: ősz elő
12. Szepesi Attila: Róka úrfi
13# Tamkó Sixató Károly: Törpetánc
14. Tavasz ébresztő népköltés
15« Várnai Zseni: Hull a hó
16. /eöres Sándor: A kocsi és a vonat
17» '/eöres Sándor: Forgós-ropogós
18. Veöres Sándor: Galagonya
19* Weöres Sándor: Haragos!
20. v/eöres Sándor: Mély erdőn
21. Vedres Sándor: i záncsengő
22. Heöres Sándor: Túl, túl
23. Heöres Sándor: Csupa fehér 

24., 25« Az óvónők által választott versek.

1. A versek ütemterv! elrendezésénél a tanulhatóság, 

elsajátíthatóság mellett figyelembe vettem azok ak
tualitását is.
így pl. ősszel kerültek feldolgozásra az őszről szóló 

versek pl.: Heöres Sándor: Galagonya 

Sarkad! Imre: ősz elő 

őszi levél - /népköltés/
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Ь/ л2езе
Normál óvodai foglalkozásokon az óvónő mesemon

dáskor és ezek után is a gyermekek igen elenyésző 

lehetőséget kapnak az élmény lereagálására, kivetí
tésére, úgyszólván "passzív" szemlélőként, hallgató
ként vesznek részt a kezdeményezéseken. Az anya
nyelvi nevelés feladatainak megoldását pedig éppen 

e foglalkozásokra hárítja az óvodai nevelés.

A mese szerepe nyelvi-kommunikációs nevelumunkánk- 

ban a következő volt:
- a gyermekek irodalmi élményhez juttatása
- a mese nyelvi, Írói, esztétikai eszközeinek /szó

készletének, nyelvlogikai strukturálnak, jelzői
nek, hangutánzó stb. szavainak/ megérzése és já
tékos gyakorlás közben történő elsajátítása.

Az előző célok és a foglalkozásainkkal szemben támasztott 

követelmények figyelembe vételével a mesék kiválasztá
sánál a nyelvi é3 esztétikai szempontoknak, valamint a 

mese szerkezeti sajátosságainak nagyobb szerepe volt, 

mint a normál óvodai foglalkozások során.

Elsősorban magyar nép- ós műmeséket dolgoztunk fel, ame
lyekben az irodalmi élmény a magyar nyelv sajátos kife
jező eszközeivel hat.

A programban feldolgozott mesék:
1. A kismalac és a farkasok M.N.4.
2. A három kismalac K.N. 4.
3* A három kiscica /Szutyejev/ 3.
4. A két kicsi bocs meg a róka M#N* 3.
5# A kiskakas gyémánt félkrajcárja /Arany László/ 6. 

6. A róka és a nyúl /A.Tolsztoj/ 9*
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7* A vajas cipó /Külföldi népmese/ 3.
8. A holló meg a róka /La Fontaine/ 3*
9* Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj /M.N. 4*

10, A pórul járták M.N • 3,
11* A nagyhatalmú sündisznócska /Móra Ferenc/ 6* 

12* Az arany szőrű bárány M#N * 3*
13* Sündisznócska lovagol /Móra Ferenc/ 3*
14* Az állatok nyelvén tudó juhász M.N. 3*
13* A hétszinvirág /Katajev/ 3*
16. Adj isten egészségére M.N. 3*
17* Az aranyszóló pintyőke M.N, 3#

I

horqyező valóság

A foglalkozások anyaga a természeti és társadalmi kör
nyezet gyermek által élményekben, közvetlen érzéki és 

manipulativ tapasztalatokban elérhető része.

Így foglalkozásaink anyaga az élettelen tárgyi valóság, 

a növény, állatvilág és az ember, mint társadalmi lény.

víegismerkednek a tárnyak funkcióival, érzékelhető és az 

érzékletből következtethető tulajdonságaival, a tárgy 

és az ember kapcsolatával.
Izek rendszerint játékok, képelemzések formájában kerül
nek feldolgozásra.

A növény és állatvilág néhány egyedének fejlődésével, 

szaporodásával, felhasználásával, hasznukkal, táplálé
kukkal, előfordulási helyeikkel, tulajdonságaikkal, az 

állatok kicsinyeivel, a növény és állatvilág kapcsola
tával ismerkednek gyermekeink•
Pl.: a növény emberi, állati táplálék,

Beszélgettek gyermekeink az évszak9k, az időjárás, a
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természet ás a növényzet változásainak összefüggéséről. 

Megbeszélték, hogy milyen szerepe van a növényeknek és 

állatoknak az ember életében.
- élmények felidézése

/disznóölés, szőlő vagy alma szüret, őszi levelek gyűj
tése, állatkerti kirándulás, séta a piacon, zöldség és 

húsbóltban/.
- diakópek vetitése
- képelemzések

pl. óvodai oktatási képek, állatok, növények világa 

kártyajátékok.

Az ember és munufja
Megismerkedtek az emberi mivolt néhány meghatározójával 
Pl.* dolgozik, munkát végez, kitalál, tervez, elgondol, 

beszél.

Megismerkedtek néhány foglalkozással a foglalkozás hasz
nával, szükséges eszközeivel, termékeivel, 

a'hhez tapasztalati alapot adtak látogatásaik különböző 

üzemekbe, műhelyekbe, jó lehetőséget kínált a "Mestersé- 

günk cimere" c. társasjáték képanyaga.
Megismerkedtek a fodrász, kertész, szabó, festő, kőműves, ci
pész, boltos /kereskedő/, bányász munkájának néhány sajá
tosságával. A fiit csináltam ma? c* játékban aznapi tevé
kenységeiket sorolták fel.
ISégy munkában megnyilvánuló emberi kapcsolatok eljátszásá
ra lehetőséget biztosítottunk.
Itt a kapcsolatteremtés módjára, a kommunikációs partner 

korára, érzelmi állapotára, funkciójára indirekt formában 

felhívtuk gyermekeink figyelmét.

xäbbe a témakörbe tartozik önmaguk és társaik megismerése, 
jellemzése, belső- és külső tulajdonságok megnevezése. 
Pl.* Kire gondoltam? özembekotősdi játékok vagy mesék hő

seinek jellemzése.
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Játékok

A foglalkozások anyagát és feldolgozási módját igen ne
héz elválasztani* Az előző két témakör gyakorlati megva
lósítása és játékos módon, több esetben játékok keretében 

történt.

Äg Zsolnai József vezette kísérleti csoport - az iskolá
ban - a játékot nem tartja a legösztönzőbb és leggyako
ribb módszernek, addig óvodáskorban az anyanyelvi nevelés 

eredményessége elsősorban attól függ, mennyire sikerül 
megtalálnunk azokat a játékos helyzeteket, játékokat, ame
lyek a gyermeket önfeledt kitárulkozásra, beszédaktivi
tásra késztetik.

i£ játékokt szimbóllkus játékok 

szituációs játékok 

nyelvi játék 

kártyajátékok 

drámátikus játékok.

A kommunikációs képességek fejlesztésének
módszerei

A beszéd a szocializálódás eszköze és eredménye. Alihoz, 
hogy a szocializálódhat, az interperszonális kapcsolato
kat az interakciót fejleszthessük, mint a beszéd egyik fő 

funkciócsoportját szükséges azoknak a képességeknek a mű
ködtetése, megalapozása, amelyek belső alapul szolgálnak 

az előzőkhöz*
Tartós képződmények kialakulását csak sokoldalú gyakorol
tatással, változatos módszerek felhasználásával, a kommu
nikáció többféle formáinak, funkcióinak alkalmazáséval ér
hetjük el.
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A nyelvi neveléa módszerei közül jgy azokat kellett alkal
maznunk, amelyek életrehivták az Identifikációt, az empá
tiát. olyan drlve-t. motivációs alapot teremtettek, amelyek 

következtében kommunikációs helyzetekben a gyermek önkén
telenül Is beszédre kényszerű.!, nem tud ellenállni a kész
tetésnek«

Az óvodai nevelés mindennapjaiban alkalmazott módszerek ér
vényesültek zömmel ezeken a foglalkozásokon ia, de rend
szerint sajátos formában. Legfontosabb jegyük, hogy foko
zottan figyelembe veszik a gyermekek egyéni sajátosságait 

és beszédaktivitást váltanak ki, kívánnak meg.

A gyermekek elsajátítottak nyelvi eszközöket, fejlődtek 

kommunikációs képességeik, mesefeldolgozások, bábjátékok, 
képelemzések, szimbólikus nyelvi, kártyajszituációs játé
kok, kommunikációs szituációkban való önkéntes részvétel 
során.

A meséfeldolgozusok sokfélesége

Mesefeldolgozasaink akkor segíthetik a kommunikativ képes
ségek sokoldalú fejlődését, na változatos módon, a gyerme
ki aktivitás különböző formáit életre hiva, azokat gyako
roltatva válnak részeseivé a meséknek.

A fejlesztőprogram mesefeldolgozasainál arra törekedtem, 
hogy a gyermekek bessédaktivitása fokozódjék. Igyekeztem 

minél szélesebb teret biztosítani a mese aktiv megélésé
re, átlényegitésére, amelyek során a gyermek elmondhatja 

/megismételheti, kitalálhatja, befejezheti/ eljátszhatja, 

esetenként meg is változtathatja a mesét, jellemezheti a 

hősöket, a cselekmény szineit, stb.
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A meaefeldolgogások módjai

LTj mese bemutatása az óvónő által.
lémért mese bemutatása*
- óvónő által mesebemutatás gyermekek bekapcsolásával.

/a többször Ismétlődő, s így könnyebben elsajátítható 

részek mondatáéával/
Pl.* A vajascipó c. mesénél ”és mit mondott §. kiscipó 

barangolása során?”
vagy a cipó a gyerekek segítségét kéri*
"Segítsetek nekem, mondjátok velem, hogy a róka 

el no kapjont”
- óvónő által megkezdett mese folytatása 

• . ."és mi történt ez után?”

a/ Ismert mese esetén fontos, hogy azt pontosságra töre
kedve folytassák, ismételjék meg a gyerekek, 3.gy az 

abban előforduló kifejezéseket mondatstruktúrákat 

gyakorolhatják,
b/ Az óvónő által elkezdett mesét - a gyermek képzeletét 

szabadon engedve - minél változatosabb formában fe
jezze be!
síkkor változatos szóhasználatra, eredeti fordulatok 

keresésére ösztönözzük a gyermeket.

- A gyermeket önálló raesemondásra késztetjük

a/ Ismert mese pontos reprodukciója
- szemléltető eszközök segítségével, kíséretével 

pl.* képek, applikációé figurák, diakockák, aszta
lon szemléltetett makettfigurák segítségével

- szemléltető eszközök nélkül.
b/ & gyermek által kitalált mese elmondása

- A mesék megjelenítése
a/ bábszínpadra alkalmazva
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Ь/ a gyermekek által megjelnitve
Legpregnánsabban ©25 a fajta mesefeldolgozás járult 

hozzá a kommunikáció különböző formáinak, funkcióinak 

gyakorlásához, aktiv megéléséhez.

- A mesék átstrukturálása
Ismert mese cselekménysorába újabb, eddig ismeretlen 

feltételek beépítése után a mese folytatása. A mese- 

szövés az új feltételt figyelembe véve alakuljon!

Példák aesefeldolgozásokra
áieae és történet kiegészítés
-ueÍrása; óvónő által elkezdett cselekménysor folytatása a 

következők szerint*
- folytassátok úgy, hogy eay vidám mese legyen belőle, 

/boldog, ölül, vidám stb. kifejezések felhasználásával/.
- egy szomorú, borús hangulatú mese legyen /használjátok 

a szomorú, kedvetlen, rossz hangulatú, dús stb. kife
jezéseket/.

- vagy igaz történet legyen, olyan, ami meg is történhet.

Feladata* hiegadott szempont figyelembe vételével bizonyos 

/mese vagy történet/ szerkesztési fegyelem jellemezze a 

gyermek gondolatfiizését.

Ле se át a t ru к t u rál ás
Leírása* Ismert mese szerkezetébe új feltételrendszer be
építése. Lnnék figyelembe vételével a mese cselekményének, 
a szereplők tulajdonságainak alakítása.
Lz megjelenhet bábos feldolgozásban és egyszerű mesólés 

formájában.

a/ az óvónő állítja be az új feltételrendszert - gyermekek 

szövik tovább a mesét.

óvónő is elmond egy-két folytatás! módot.
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A róka épit háncsból és a nyúl jégből házat.
A mese eredeti formájában fordítva történt.
Gyermekek meseszövése, az új feltétel figyelembe vé
telével.
EU; "A róka aludt, aludt, csak aludt a házikójában, 

amikor a nyulacska palotája elolvadt, pocsolyá
vá vált.
A nyulacska elment az anyukájához és azóta is 

boldogan élnek együtt.
A róka pedig felébredt és nem találta a nyulacs
kát sehol ás elindult, hogy megkeresse."

Agy másik gyermek mesebefejezése:
"A nyuszika háza elolvadt, mert kisütött a nap 

és elment a rókához.
"Bóka koma engedj be a házadba, mert az enyémet 
elolvasztotta a nap"
"Nem engedlek be biz án, hogy képzeled. Takarodj 
el innen, ne is lássalak."
A nyuszika elindult világgá és találkozott a ku- 

tyussal, a medvével. Kérte, hogy engedjék be őt 

is a házukba, de biz egyik sem engedte be, amikor 

arra kukorékolt a kakas.
A kakas igy szólt;
"Gyere lakjál velem. Te a földszinten, én pedig 

az emeleten. Itt kukorékolok minden reggel • • и

Harmadik megoldás;
". . • a róka nem engedte be a nyulat és az 

gyott kint a hidegben, 
jgyik folytatásban sem lett barát a róka és a nyúl.
A gyermekek ösztönzést kaptak arra is, hogy ők találja
nak ki ilyen módosító feltételrendszert, strukturális

gfa-

változtatáat.
Feladata; Az új feltételrendszer figyelembevétele a mese- 

szövésnél. Ok-okozati Összefüggések magláttatása, valamint
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a gyermek motivációs tendenciáinak megismerése. Folyamatos, 
önálló gondolkodási és kommunikációs tevékenység, a krea
tiv képességek fejlesztése.

. bábjáték

Á oábjáték ezen foglalkozási forma esetében a legösztön- 

zőbb, legkedveltebb módszernek bizonyult, mert minden mű
faji jegye találkozik a 3-6 éve3 korosztály pszichés sajátos
ságaival.
Az óvodáskorú gyermek szereti a bábjátékéi; - és ez foko
zottan áll a személyiségzavarokkal, pszichés konfliktusok
kal küszködd gyermekek esetében - mert a bábjáték az óvo- 

dásgyeraek legkedveltebb szórakozási, önkifejezési önmeg- 

valósitási leaetóségét jelenti.
A bábozás során a gyermek megszabadul gátlásaitól, szoron
gásától, mert a paraván védettséget, a kézen lévő bábu a 

beszéd, az önkifejezés közvetettségét bizoositja számára.

- érzelmeket mozgósít /az óvodás az érzelmek uralma alatt
él/.

- Képszerű Aátásmódja, gondolkodásának szintjei, a cselek
vő szemlélet, a szemléletes kép belső alapot biz
tosítanak a felfogásához, megértéséhez/.

- Mozgásra, tevékenységre épitve fejezi ki a gondolati,
érzelmi tartalmat, az önkéntelen figyelem fel
keltésének tényezője a mozgó inger.

- Drámai játék /érzelmek sarkítottan, konfliktusokba csú
csosodva - majd feloldva jelentkeznek/.

- Kontaktusteremtő ereje nagy
/a gyermekből azonosulási készséget kiváltva 

segítségadásra, bátorításra, együttjátszásra 

ösztönöz/.
- A művészet eszközeivel hat

/Komplex művészi hatást gyakorol a gyerтекrá
ké pzőmü vészét, tánc, mozgás, zene, beszéd/.
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- Stilizált jellegével segíti a lényegkiemelést a fogal
mak tartalmasabbá válását, amely találkozik 

a gyermekek sűrített gondolkodásműdjával.
/elhasználás! területeit
a/ Különösen a foglalkozások első szerkezeti egységében 

közvetlen motivációként alkalmaztuk, Mozgósító hatás
sá sohasem maradt el.
Minden mikrocsoportnak volt egy bábja - Balázs báb - 

aki, mint "házigazda” várta a gyermekeket a foglalko
zásokba. Az első élmény is hozzá kapcsolódott, mivel 
a legelső foglalkozáson - bábszínházba mentek a gye
rekek - bábdarab bemutatáséra került sor. Azután min
denkiben erősen élt és szívesen mentek a mese, a já
ték, a különleges események színhelyére. Ő biztosítot
ta az állandóságot, a különböző szerepekben, játékhely
zetekben előbukkanó ismerőst, tíokszor köszöntötte őket, 

s hívta egy-egy játékra a kis csoportot, akik megfeled
kezve sérelmeikről, kitárulkoztak.

b/ Majd pedig élethelyzetek megjelenítésének eszközei, sze- 

v replői lettek a bábuk. Az óvónő és a gyermekek közös 

játékában átélhették a szülő - gyermek - nagyszülő - 

rokon kapcsolatvariációit /bevásárlás, rokonlátogatás, 

családi ünnep, este a családban, stb. élethelyzeteit. 

Olyan érzelmi állapotokat, magatartásmódokat, reagálá
si formákat éltek át, amelyekre valós reális életükben 

is mód nyílik, de esetleg más szerepkörben, más érzel
mi viszonyulásban* Nemcsak a szerephez tartozó közlési 
kommunikációs módokat gyakorolták, hanem egyféle terá
pia is volt ez.
Frusztrált élményeik kivetítésére, lereagálására pozi
tív visszajelzési módok befogadásával önértékelési za
var megszüntetésére teremtettünk lehetőségeket. Meg
ismerhettük konfliktusaikat, valós és vélt sérelmeiket,
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vágyaikat* s igy a szülök nevelési eljárásaihoz is reá
lisabb tanácsot tudtunk adni.

с/ Oramatikus szerkezetű mesék egyik feldolgozási módja 

volt a mese el bábozása, jennek kétféle módjával ismer
kedtek meg a gyermekek.

a/ Ismeretlen mese bemutatása bábozással 
b/ Ttibb alkalommal /óvónő játéka/ különböző módszer

rel bemutatott mese feldolgozása bábbal,
/óvónő és gyermekek közös játéka, 

gyermekek önálló játéka/.

Különböző szeiepkörökben azonosultak a legkülönbözőbb * 
egymásnak, és sokszor önmaguknak is ellentmondó karakterek
kel. Mivel a báb drámai műfaj, megkívánja a szereplőktől, 

hogy megjelenítésükben az azonosulás különböző fokától 
függően szerephez jusson a beszéd, a mozgás emotiv funkció
ja is.

.Megszólaltatták, mozgatták a rawsz rókát, a jó szivü, sze
rény, segítőkész nyjszikát, erős, lomha medvét, a gőgös, 
gazdag királyt, az okos juhászt, a hencegő sündisznót, az 

oktondi farkast, stb. Azonosulva a szereppel, a báb közve
títésével szólaltak meg a közben fejlődött mozgáskoordiná
ciójuk, alkalmazkodóképességük, a megjelenítési, kifejezé
si szándékuk, esztétikai érzékük. Ilyen komplex nevelőhatást 

egyetlen más módszerrel sem tudunk elérni.

Fejlesztőén hatott nyelvi-kommunikációs nevelésükre, mert*
- feloldotta, nyitottá tette a gyermekeket
- különböző szerepekben fejlesztette az azonosulási kész

séget, érzelmektől átfűtött beszédet kívánt meg
- hozzájárult a differenciált beszédgyakorláshoz, a beszéd

fegyelem fejlesztéséhez
- megismerkedtek a kapcsolatfelvétel, kapcsolatteremtés né

hány módjával
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- beszédükben fokozottabban figyelembe kellett venniök 

a kommunikációs partner érzelmi állapotát, szituáció
ban betöltött helyzetét, kapcsolatrendszerét

- beszédaktivitásra késztet /egyéb ösztönzők szükségtele
nek/

- fejleszti a művészi és gondolati kreativitást
- önértékelésüket előnyösen befolyásolja az önbizalom fo

kozásával, /csoporttársaik előtt is bemutatják a mikro- 

с.so portos foglalkozásokon begyakorolt bábdarabokat/.

Aktivitásuk különböző formában nyilvánult meg.
Az óvónő játékát nézve érzelmi rezonanciát, aktiv érzel
mi állapotot előidézve, a kontaktusjátékokban beszódokti- 

vitást is kiváltva vettek részt a bábelőadásokon* Az óvó
nő játéka, beszéde példa, minta volt, amit saját játékuk
ban igyekeztek felhasználni*

A gyermekek bábjátéka a mesefeldolgozásokkal a produkti
vitást, az improvizációs lehetőségeket tekintve három szin
ten jelentkezhetett*

- Ismert bábdarab eljátszása
Keprodukciós szint, amelyben az óvónő előző játéka a 

példa, az utánzást kiváltó modell* Improvizációs lehető
ség kismértékű*

- Ismert, - de bábos feldolgozásban még be nem mutatott - 

mese elbábozása*
Produkciót kiván a színpadra állítás

a kontaktusteremtés eszközeinek megke
resése
a karakterek megl'ogalmazasa* 

Improvizációs Ionétőség hangban, beszédben, mozgásban 

nagyobb az előzőnél*

- Ismert mesék, bábdarabok strukturális változtatással



- 52 -

történő bemutatása*
Produktivitás és improvi2áció lehetősége korlátlan* 

Kreativ képességeket fejleszt és működtet.
Ismert bábdarab egy részletét az óvónő eljátssza, s a 

gyermekek még ismeretlen változatban befejezik* Komoly 

produktivitást kíván, mert a karakterek átfogalmazását 
kívánja meg, s állandó önszabályozást az előzőkben be
mutatott változattól való eltérés keresésével. dgyan- 

akkor végtelen szabadságot tesz lehetővé.
Itt kell megemlítenem egy sajátos alkalmazási módot.

A három kívánság c. mese bemutatása után olyan helyzetet 

teremtett az óvónő a gyermekekkel, aotelyoen ok Játszhat
ták, mondhatták, Jeleníthették meg kívánságaikat. JbbÖl 
megismerte tetteik rugóit, értékorientációjukat, őzek isme
retében re lisabbá, konkrétabbakká váltak nevelési felada
tai, a terápia hatékonyabb volt.

óvónő: tandér bábbal a kezén kérte a bábozó gyermekeket, 
hogy mondják el vágyaikat, kívánságaikat és Ő azt 

igyekszik teljesíteni.
így gyermek kivánság^ícsokra:

- az apukám minden este játsszon velem!
/odafordulás, törődés/

- adjál nekem egy puszit tündér 

/konkrét szeretetni7 ilvánitás/
- állatkertbe merjünk el az apu, én, az anyu,

Pisti /testvér/ ne jöjjön 

/testvérféltékenyaég/.

A módszer alkalmazásánál felmerülő hiányosságok éa nehéz
ségek:
- A gyermek igényéhez és a foglalkozások eredményességé

hez viszonyítva kevés alkalommal került sor a foglalko-
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zások má30dik részében e módszer alkalmazására*
- líemcaak a csoport egészének, hanem minden gyermeknek 

biztosítanék a jövőben egy-egy bábut.
- Az óvodák nincsenek jól ellátva bábbal, az óvónők báb

játékos tapasztalata szegényes /bár szerepét a gyermekek 

aktivizálásában felismerték/.
- A beszédfej lesztést segitő bábdarabok száma kicsi.

beszélgetés

Beszélgetést kezdeményeztünk asszociációk és képszomlél- 

tetásek, élménybeszámolók kapcsán. Igyekeztek óvónőink 

oldottan, minden direkt hatást mellőzve, nagyon rugalma
san vezetni ezeket a foglalkozásokat.

A téma a valóság természeti, társadalmi, erkölcsi megnyil
vánulásai, amelyekre a gv érmék választ keres, magyaráza
tot konstruál, amelyekhez élménnyel kapcsolódik. A rugal
masan vezetett beszélgetésnek az a feladata, hogy felkelt
se a gyermek magyarázókedvét, elméletképzési erőfeszítését. 
Fejleszti a spekulációs rögtönzést, gondolkodási kreati
vitást.

&/ A Képolvasások során alapvető feladatként szerepelt a 

kommunikációs alaphelyzet felismerése és megnevezése.

A képolvasás feladatai:
eseményeket ábrázoló képedről állítások gyűjtései 
állítások bővítése az esemény helyével 
állítások bővítése az esemény idejével 
állítások bővítése az eseménnyel kapcsolatban levő sze
replők tulajdonságaival a képen ábrázolt esemény előz
ményéről állítások, feltételezések gyűjtése 

a képen ábrázolt esemény кövetKezmé Gyeiről feltételezé
sek gyűjtése

)

>

)

)
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a képen ábrázolt helyzetek, személyek érzelmi viszo
nyulásairól feltételezések, állítások gyűjtése 

a képen szereplő kommunikációs partnerek kommuniká
ciós viszonyának megnevezése
a képen ábrázolt tárgyak egyéb lehetséges funkciói
nak megnevezése 

a képen látható személyek, tárgyak besorolása egy szé
lesebb fogalomkörbe;
a képen látható személyek feltételezhető kommunikáció
jának megelevenitése, eljátszása különböző változatok
ban.

b/ élményekről, megtörtént eseményekről beszélgetés.
A helyzet, az élmény érzékelhető sajátosságaitól elvo
natkoztatott explicit beszédforma gyakorlása*

)

I

J

Játékok

Jzimbólikus játékok:
A gyermek játék közben jóformán észrevétlenül érti meg 

a nyelv ábécéjét. A meghatároz tt módon megszervezett 

játékok a reális életszituációkat helyettesitik, A játé
kos helyzetekben való azonosulásos tevékenység, különböző 

szerepmegjelenitésre ösztönöz, -linden szerep más-más foga
lomrendszert, s elsősorban más jellegű, emberi kapcsolatot 

kiván meg, más-más jellegű kommunikációt diktál*

Szerepjáték közben különböző társadalmi szerepekben nyi
latkoznak meg, beszélnek, tevékenykednek.
Másképpen beszélnek a papás-mamás szerepkörben a gyerekek
kel és másképpen szól a közlekedést irányitó rendőr a sza
bálytalankod ókhoz, és ismét másképpen a beteg babát gyó
gyító orvos vagy a vásárlókat kiszolgáló kereskedő.
A kommunikációs partner figyelembevétele fokozottabb for

mában érvényesül*
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Szerepet kap a nyelv informativ és konativ, fatikus 

funkciója mellett az emotiv funkció is.
Kísérleti programunkban kevés volt az a beszédhelyzet, 

amelyben ez utóbbi is ilyen tiszta formában kapott volna 

szerepet.
A gyermek a már meglévő szókincset aktivizálja ezekben 

a sajátos helyzetekben és kiegészíti, sőt be is gyako
rolja az óvónő által használt, eddig ismeretlen vagy rit
kán előforduló szavakkal. Azok megértését a szituáció, a 

cselekvéssor, eszközök használata segiti.

Nemcsak abban van óriási szerepük, hogy aktivizáljak, be
szédre késztetik a gyermeket, hanem sokszínű az a kapcsolat
rendszer, amely más-más érzelmektől fűtve diktál egymás
tól igen eltérő tevékenységsort, gondolatmenetét és mondat- 

fűzést .
S mindezt úgy tehetik, ahogy nekik jól esik, a biráló visz- 

szajelzések is indirektek, sohasem gátlók, sohasem sértők.
Az óvónő úgy javít, mint játszópartner, egy másik szerep
körben lévő, sugallja a helyes módot, példát állít.
A kontextusos beszéd dialógus formái élnek.

Szervezési feladatait
1. óvónő megtervezi azokat a szavakat, Ítéleteket, követ

keztetéseket, amelyeket használni fog a szerepraegjele- 

nitéskor.
2. Játékszituáció indirekt megszervezése, eszközök bizto

sítása.
3. Szereposztás.

Annyiszor játsszák el, ahány gyermek van a mikrocsoportbani 
/gyakoroltatás/.

Programunkba négy szimbolikus játékot terveztem, játszot
tak óvónők és gyermekek.
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Szék: orvosos játék 

bolto3 játék 

közlekedóses játék 

papás-tnamás játék.

tízeket egy-egy hétig játszották, gyakorolták úgy, hogy az 

óvónő minden szerepkort megjelenített:, s a betervezett 

szókészletet, Ítéleteket aasználta, természetesen rugalma
san.

Kártyán áté ко к :

Az óvodás korú gyermek szívesen utánozza a felnőtteket, s 

örül, ha az övékével azonos vagy legalább ahhoz hasonló 

tevékenységet folytathat.
A kártyajátékok vonzó ereje elsősorban talán éppen ebben 

rejlik. Szeretnek a kártyákkal játszani azért, mert:
- rakosgatásra, manipulációra kínálnak lehetőséget
- színesek, érdekesek, azok a képek, amelyeket a la

pokon láthatnak
- a játék során pedig sokszínű érzelmeket élhetnek át 

/győzelem, problémamegoldás, intellektuális élmény 

stb./

ikrocsoportos foglalkozásainkon több alkalommal játszottak 

a gyermekek kártyákkal.
A játék szabálya a gyerekektől mindig nyelvi-kommuniká
ciós feladatok megoldását kívánta meg. tízeket a szabá
lyokat úgy alkottam meg, hogy az aktuális mondatszerkesz
tési és szőkincsbővitési feladataink megoldását, ezen 

megoldási módok gyakorlását segítsék elő.
Á kereskedelem által forgalmazott gyermekkártyák közül 

a következőkkel dolgoztunk: 

óra kártya 

okos mackó kártya 

ABC kártya
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jelmezbál kártya, Illetve az
"Állatok világa" tanért által forgalmazott kisméretű, 

képsort is kártyaként kezeltük.

Akú lönbözo kártyafajták felhasználásának lehetősével

urakártja
- elsősorban időviszonyok kifejezésének gyakorlására 

alkalmas, a napszakok és az azokhoz kapcsolható cse
lekvések megnevezésére, /reggel, délelőtt, délben, 
dél körül, délután, este, éjjel, előbb, később, fel
kelni, mosakodni, felöltözni, íésülködni stb./

Okos .Hackó kártya
- legalkalmasabb a képeken látható érdekes cselekvé

sek és az ezekből következtethető emberi /állati/ tu
lajdonságok megnevezésére, illetve magyarázó monda
tok szerkesztésére, gyakorlására.
Pl.s +6 játékos -2 torkos x2 ügyes, fürge x 10 hiú. 

Vagy mit gondoltok, melyik malacot tartom lus- 

' tának és miért?

Állatok világa
- Az állatokhoz kapcsolódó ismeretek /lakóhelye, táp

láléka, kicsinye, felhasználása stb./ és élmények meg
nevezésével szókincsbóvités és a mondatszerkesztés 

gyakorlása.
Pl.* Kártyasort helyezek el a gye пае kék előtt.

/lúdtoll, ól, fücsomó, kukorica, liba, libahús/. 

Vegyétek el az asztalról a kártyákat és mindenki 

mondja meg, hogy miért rakhattam ezeket a lúd 

mellé /kiteszem a liba képét/, milyen kapcsolat
ba hozhatók ezek a lúddal.
Pl.: A kukorica azért került oda, mert a liba 

3zereti, mert a táplálékai közé tartozik.



Órakártya

elsősorban időviszonyok kifejezésének gyakorlására alkal
mas, a napszakok és az azokhoz kapcsolható cselekvések meg
nevezésére s reggel, délelőtt, délben, dél köxüj., délután, 
este, éjjel, előbb, később, — felkelni, mosakodni, felöltöz
ni, fésiilködni stb.



ABC kártya
A gyermekek által aktivan használt szavak körének bővítése 
a képen látható személyek, foglalkozások, tárgyak, események 
megnevezésével *
A "mit?", "mivel?", "miért?" struktúrák gyakorlásához.

"rat?", "mivel?", "miért?" struktúrák gyakorlásához.



Állatok világa kártya

Az állatokhoz kapcsolódó összefüggések /lakóhelye, tápláléka, 
kicsinye, stb./ és élmények megnevezésével szókincsbővités, 
összefüggéskeresés, mondatszerkesztés gyakorlása.
Pl.í Kártyasort helyesek el a gyermekek előtt, /lúdtoil, ól, 
fücsomó, kukorica, liba, libahús/. Vegyétek el az asztalról 
a kártyákat és mindenki mondja meg, hogy miért rakhattam eze
ket a lüd mellé, /kiteszem a liba képét, mint hivó informá
ciót/, "Milyen kapcsolatba hozhatók a képek a Iáddal?"
Pl.s A kukorica azért került oda, mert a liba táplálékai közé 
tartozik.

Összefüggések kifejező struktúrák gyakoiüLásához.



Jelmezbál kártya
A kártyákon megfestett mesterségek, jelmezek és az ezekhez 
asszociálható tevékenységek megfogalmazására, barkochba já
tékra alkalmas.
Például! Kártyák a gyerekek előtt. "Ki találja meg legelőször 
azt a kártyát, amelyikre gondoltam? Keressétek azt a lapot, 
amelyikhez kapcsolható, amelyikhez hozzátartozhat a kémény. 
Miből gondolod, hogy ezt kellett megkeresni? Azért, mert ezen 
egy kéményseprő van, aki a kéményt szokta tisztitani, ez a 
munkája. Vagy öntözőkanna - kertész.

R

Cselekvéseket kifejező struktúrák gyakorlásához.
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Окоз Jackó kártya
Legalkalmasabb a képeken látható érdekes cselekvések és az 
ezekből következtethető emberi /állati/ tulajdonságok megne
vezésére, illetve magyarázó mondatok szerkesztésére, gyakor
lására. Például! x6 játékos -2 torkos,x2. ügyes, fürge +10 
hiú stb. vagy n lit gondoltok, melyik malacot tartom lustának 
és miért?” t v

Tulajdonságjelzős szerkezetek gyakorlásához.
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Je Íme 25b ál kártya
A kártyákon megfestett mesterségek és az ezekhez 

asszociálható élmények ismeretek megfogalmazására, 
barkochba játékra alkalmas* ífondatszerkesztésl fel
adatok gyakorlására /ok-okozati összefüggés megneve
zésére/
HL.: Kártyák a gyermekek előtt

"Ki találja meg legelőször azt a kártyát, amelyik
re gondoltam: Keressétek azt a lapot, amelyik
hez kapcsolható, amelyikhez hozzátartozhat pl.: 

a kémény. "Miből gondoltad, hogy ezt kellett 

megkeresni?"
"Azért, mert ezen egy kéményseprő van, aki a 

kéményt szokta tisztitani."
Vágу - öntözás-kertéez

paradicsom - kertész 

ajándékozás - télapó.

\

ABC kártya
- A gyermekek által aktivan .használt szavak körének bő

vítése a képen látható személyek, foglalkozások, tár
gyak, események megnevezésével.

A-zltuációs és nyelvi játékok

iiltérően a szimbólikus játékoktól 0 formában nem valósá
gos szerepviszonyok, kommunikációs szituációk megjeleníté
séről van szó, hanem megalkotott, kitalált helyzetekről, 

amelyekben a játék szabályai mindig nyelvi-kommunikációs 

feladatokhoz kötöttek.
Pl.: a téri relációk kifejezéseinek gyakorlása:

Gyei*mek: repüljön a pillangó a ház fölét
/társa odarépteti, odahelyezi a bábut/
Hepüljön a pillangó a fa és a ház között stb.
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Vagy
óvónő? Mondjátok meg most hol repül a pillangó?

/a széken ülő gyerekekhez viszonyítva nevezik meg 

a pillangó helyét/
Gyermeki A pillangó a Pisti székje alá repült«

Barkochba .játék?

A csoportszobában látható személyek, tárgyak, jegyeire, 

tulaj onságaira, funkcióira rákérdeznek a gyerekek, majd 

a kérdésekre adott "igen", "nem" válaszok alapján a sze
mély, tárgy felismerése, megnevezése.

A tanács c. játék:
Óvónő: "Hagy bajba kerültem. Képzeljétek, amikor jöttem 

az utcán, egy autó lefröcskölte a kabátomat 3árral! float 
mit csináljak?
Gyermek: Tessék kefével letisztítani a sarat! 

wvónő ? Ла riigtin elkezdem kefélni, akkor csak elmaszato- 

lom a sarat.
Gyermek: Akkor pedig tessék beadni a tisztitóba! stb.

A kommunikáció változatossága

A nyelvi-kommunikációs képességek fejlesztése akkor lesz 

eredményes, ha ügyelünk arra, hogy a kommunikációs alap- 

helyzetek, viszonyok és funkciók váltakozzanak, egyesek 

ne szorulhassanak háttérbe, .'innék elkerülését a változa
tosság elérését elősegítő legfontosabb helyzetek, viszo
nyok és funkciók a következők.

A beszédértés képessége
Jórészt a természetes beszédhelyzetekben, a mesehallga
tás, bábelőadás nézése közben fejlődik. érdemes azonban
külön is segítenünk ezt a folyamatot azáltal, hogy megfi
gyeljük, segítjük mindennapi megbizásaink megértését. Fi-
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gyelünk arra is, hogy az egymással, a felnőttekkel beszé
lő gyermek válaszai megértésről tanúskodnak-e.

A beszélgetés, a párbeszéd, a vita a legtermészetesebb, 

leghétköznapibb kommunikációs alaphelyzet gyermekek kö
zött és gyermek-pedagógus viszonylatában egyaránt. Mégis 

talán legnehezebb ezt az alaphelyzetet fejlesztési célok
ra felhasználni. Ugyanis a párbeszéd, leggyakrabban vala
mely tevékenység, szituáció megoldásának segítője. Termé
szetes vagy ahhoz közel álló helyzetek nélkül mesterkéltté 

válik, hatástalan. Élő, a gyermek számára egzisztenciális 

jelentőségű tevékenységek, viszonyok esetén viszont rend
kívül hatékonyan segíti a nyelv tanulását. Legjobb eszköz
nek a szimbólikus játékok bizonyultak, mint a bevásárlás, 

papás-mamás, gyógyítás, közlekedés ás hasonlók. Szívesen 

beszélgetnek megszemélyesítő bábozás, mesedramatizálás 

közben.

A beszédképessép;. mint közlés több szintből szerveződik: 
a rövid közlésekből, megállapításokból, az Összefüggő el
beszélésből: mesélésből, leírásból, magyarázatból. Mivel 
az összefüggő közlések is egyszerű kijelentésekből szerve
ződnek, fontos, hogy ezeket kalön is gyakoroltassuk.

Legnehezebb az összefüggő elbeszélés képességének a fej
lesztése. A retardált gyermekek ebben vannak legjobban el
maradva.
Eleinte rövid beszámolókat, kedvenc és sokszor hallott 

mese befejezését kérhetjük, képek, kérdések segítségével, 

majd mesemondatás következhet. Az önálló konstruálás meg
adott szavak-gondolatok köré, meseátalakitások stb.
• . • különösen pedig dolgok, helyzetek összefüggő /6-Б 

mondatos/ leírásai már csak egyéves programunk vége táján 

érhetők el.
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A gyermek beszédaktivitása különböző szinten, formában 

nyilvánulhat meg.
Fontos, hogy a megértés mellett képes legyen önmagát ki
fejezni, megértetni a kommunikáció változatos formáit 

használva. Nézzünk néhány példát a verbomotorikus aktivi
tás gyakorlását célzó feladatokra, helyzetekre, funkciók
ra.

Után mond ás
Papagáj játék*
Megfelelő motiváció után a gyermeknek pontosan meg kell 
ismételnie azt, amit az óvónő mond.
A legkülönbözőbb mondatszerkesztésben megfogalmazott hu- 

.moros, érdekes Ítéletek, következtetések utánmondása a fel
adat.
Feladata*
- különféle nyelvrendszeri modellek gyakorlása
- emlékezet, figyelemösszpontosités fejlesztése.

ütánmondást célozzák a különböző mesék drámátÍzálásai, 

bábos feldolgozásai, valamint az önálló mesemondások is.

Leírás
Tárgyak, helyzetek, személyek érzékelhető tulajdonságai
nak felsorolása, megnevezése.
Pl.* Mi van a zsákban c. játék.
A gyermekek környezetében előforduló tárgyak elhelyezése 

egy zsákban. Minden gyermek kiemel egyet ezek közül,
- megadott szempont szerint jellemzi 

Milyen a szine?
Milyen a formája?
Mi az anyaga?
Mire használjuk?

- vagy elmond róla mindent amit tud.
- Minden gyermek egy közös tárgyról beszél addig, amig
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arról valamit meg tudnak állapítani.
Az óvónő olyan jegyet, jelzőt nevez meg, amit várható- 

an nem ismernek a gyerekek. Feltételezzük, hogy a kö
vetkező játéknál már est is mondani fogják. /Ösztönöz
zük erre!/

Feladatat
Tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezése, új fo
galmak használatára késztetés, /analitikus tevékenység 

fejlesztése/.

Téri relációk gyakorlása,
1. Képeken látható, illetve a csoportszobában lévő szemé

lyek, tárgyak helyének megnevezése. /Hol kérdésre vála
szolók/. Alatt, fölött, előtt, mögött, mellett, között 

stb. névutós szerkezetek gyakorlása.

2. íflozgásban lévő személyek, tárgyak helyének megnevezése. 
Hová? kórdési’e válaszoló feladatok.
Az alá, fölé, mellé, elé, közé, mögé, alól, mellől, 

mögül stb. gyakorlása.

Ki milyen? - Milyen vagyok?
A gyerekek környezetében élő, a gyermek által ismert fel
nőttek, gyerekek, állatok tulajdonságainak leiráaa, elmon
dása.
Gondolkozzatok azon, hogy kit tartotok ismerőseitek köré
ben a legbátrabbnak, legerősebbnek, legjobbnak, legrosszabb
nak, segítőkésznek, hűségesnek, kedvesnek stb. és miért?

Te milyennek tartod magad és milyennek tartsunk mi téged? 

Vagy: óvónő bábozással bemutatja valamelyik gyermeket leg
jellemzőbb tulajdonságával, szokásával.
A gyerekek feladata, hogy ismerjék fel és nevezzék
meg!
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В célt szolgálják az "Okos ííackó" képeinek szereplőiről 

tulajdonségok megállapítása, mese szereplőinek jellemzé- 

se is*

Feladat:
hmoeri tulajdonságokat kifejező jelzők pontosítása, aktív, 

helyes használatukra való törekvés, 

önismeret és mások megítélésének fejlesztése.

^ia^yarázat
Az óvodás gyermek gyakran teszi fel a felnőtteknek és tár
saiknak is a "miért?" kérdést és erre magyarázatot, választ 

vár. Ugyanakkor ha megfelelő érdeklődést tanúsítunk prob
lémái, helyzetmegoldásai iránt, ő is szívesen magyarázza 

el azokat. Mikrocsoportos gyermekeink magyarázó kedvét fel 
kellett keltenünk változatos, a gyermek motivációs bázisát 

érintő, érzelmileg aktivizált helyzetekbe állításával, 

ü'zekből a magyarázatokból képet kaptunk Ismeretei szintjé
ről, köréről, gondolkodása fejlettségéről, nyelvhasznála
táról. De nemcsak információkat szolgáltatott, hanem fej
lesztette a gyermek előbb megnevezett képességeit, isme
rettartalmait.
Pl* *
1. lit érezhet, gondolhat és mit mondhat?

Különböző érzelmi állapotokban lévő emberek feltételez
hető kapcsolatrendszerének megkeresése és magyarázata.
Pl.IHfiz a néni lehet, hogy a kisfiú anyukája, vagy, az 

is lehet, hogy a keresztanyukája, vagy még az is, 

hogy a szomszéd néni, de lehet, hogy az óvónéni, 
vagy csak ismerős."

Feladat:
Választásos és feltételes mellérendelő mondatszerkezetek 

gyakorlása. Kreativ képességek fejlesztése.
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2. Mi történik akkor, ha . . •?
J» játékot két módozatban terveztem.

a/ Óvónő bizonyos feltételrendszert állit a gyere
kek elé
- képen megjelenítve
- szóban megfogalmazva

ek
Gyermek: a feltétel rendszerből előállható 

Összes következményt igyekeznek megkeresni az 

óvónő ösztönzésére, /ha a gyerekek már kifogy
tak, akkor az óvónő folytatja a válaszadást/.

b/ äjgy-egy gyermek fogalmazza meg a feltételrend
szert, jelöli meg az élethelyzetet és a többiek 

az óvónő bekapcsolódásával adják meg a válaszokat, 

óvónő:
Pl.: Mi történik akkor, ha kőre leejtek egy csé

szét?
Gyerekek:
- Ha kőre ejtek csészét, akkor eltörik
- Ha leejtem a csészét kikapok /saját személye 

vonatkozását jelöli meg/
- Ha műanyagból van a csésze, akkor nembiztos, 

hogy eltörik.

Feladata:
Feltételes mellérendelő szerkezetek gyakorlása, kreativ 

képességek, képzelet fejlesztése.
Ok-okozati összefüggéseket feltáró gondolkodás aktivizálá
sa.

5* Projekcióra lehetőséget kínáló képekről 5~6 mondatos, 
folyamatőr összefüggő magyarázat adása.

Pl.: "Kisgyerekek kint rekedtek az udvaron. Biztosan fáz
nak, mert esik az eső. És szomorúak, mert kevés a 

játékuk és a homok is elázik. Biztosan villámük 

nagyon és félnek nagyon".
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Feladat:
Megismerjük adott helyzethez való viszonyulását, adott 

szerepkörben való érzelmi és gondolati megnyilvánulásait, 
/hozzásegít a gyermek objektivebb megismeréséhez/.
Képes legyen a gyermek 5-6 Összefüggő Ítéletet, következ
tetést megfogalmazni eseményt ábrázoló képről.

Beszélgetés:
Beszélgetést - mint ahogyan azt a módszernél Írtam, - 

elsősorban képelemzéseknél, élmény- és eseménybeszámolók- 

nél alkalmaztam.

Pl.*
Mesterségük címem c. játék
Különböző mesterségekről, foglalkozásokról állítások fel
sorakoztatása közlésekre válaszolván.
- Mit szoktál csinálni? - gyalulom a fát
- Mivel dolgozol? - gyaluval, kalapáccsal, szeggel, 

enywel stb.

Kérdezz rá! - kíváncsiskodó.
Képekre, tárgyakra, megtörtént eseményekre kérdéseket fo
galmaznak meg a gyerekek és az óvónő válaszol.
/Nagyon élvezik a gyerekek/.

Feladat *
A kíváncsiság felébresztése, megfigyelésre, elemzési1© kész
tetés. A kérdezés különböző formáinak gyakorlása.

Hon-verbális. metakommunikációs képességnek fejlesztése.

Mesejelenetek, élethelyzetek eljátszása bábfigurék mozga
táséval, illetve játékban, pantomimban megjelenítve.
Végül csupasz tenyér ёз ujj-játékkal, jelzések felhaszná
lásával szereplők, emberi tulajdonságok megfogalmazása.
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Szükséges, hogy a kijelentő, parancsoló, óhajtó, kérdő 

viszonyok gyakorlására is gondot ford itsunk.

A közlő szándék kifejezésére gyakran kaptak lehetőséget 

élményeik elmondásával, tárgyak, tárgyképek összehasonlí
tó elemzésével. Jól megflgyelhetően, irányithatóan segí
ti e célt például a "Ml van a zsákban? és a különböző 

kártyajátékok.

A felszólító mondatokkal akarati életüket, szándékuk köz
lését, kifejezési formáit gyakorolhatják. Befolyásoló 

szándékuk jut kifejezésre, cselekvésre szólíthatnak fel.

Például különböző tevékenységek végzésére szólítják fel 
társaikat, a bábukat, /mindennapos testnevelés vezetése 

1-1 gyermek által/.

Az óhajtó mondat vágyaik, szükségleteik, akaratuk kife
jezési formája a megvalósíttatás kifejezett szándéka nél
kül. Például a három kívánság c. mesét követően a gyerme
kek elmondhatják, hogy hasonló helyzetben mit kívántak 

volna.

A kérdő mondatokban az érdeklődés világa nyilvánul meg. 
Például képekről kérdések megfogalmazása: a vizuális él
mény tárgyénak előzményére, elképzelhető következményére, 
anyagi minőségére, a személyekre, tárgyakra, cselekvé
sekre.
Pl.: Miből készítették az asztalt? vagy a szimbólikus 

játékok: boltos, orvosos, papás-mamás, közlekedéses já
ték.

Különböző beszédfunkciók gyakorlására teremtettünk lehető
séget. Gyakoriak az informatív és az emotiv, kisebb a fa- 

tikus és minimális a konativ funkciók gyakorlására for
dított foglalkozások száma.
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Az informativ funkciójú beszédgyakorlatok voltak a leg
nagyobb számban tantervűnkben*
lágyrészt azért, hogy tájékozódjunk ismereteik köréről és 

ezfcel egyidőben az óvónő kiegészítései, példái segítségé
vel gazdagítsuk szókincsűket*

óvónőink véleménye szerint ezeken a foglalkozásokon de
rült fény sok téves szóhasználatra, üres fogalomra.

Pl.i Kép- és tárgyelemzések
Mi van a zsákban c* játék.

A7, emotiv beszédfunkciók gyakorlása

Azért kapott e terület komoly szerepet, mert
- a 3-6 éves korosztály erősen az érzelmek uralma 

alatt áll
- e korosztály személyiségsérüléseinek egyik fő oka az 

érzelmek exteriorizálásának, lereagálásának kis lehe
tősége .

Nemcsak különböző érzelmi állapotok átélésére, kifejezé
sére teremtettünk helyzeteket, hanem ezek felismerésére
is*
ösztönöztük a gyerekeket arra, hogy kommunikációikban ve
gyék figyelembe a kommunikáló partner érzelmi állapotát 

és a kommunikáció tartalmát, módját, ennek megfelelően 

alakítsák.

HL.» 1* 3iró gyerek mit mondhat a vele találkozónak és az 

hogyan reagálhat /játsszák el!/

2* Bábparaván mögött szomorú gyerek, jókedvű vagy 

félős gyerek bábu az óvónő kezén.

A gyerekek bábut húznak a kezükre és vigasztalják, 

érdeklődnek társuk iránt, s mindezt non-verbális 

gesztikuláris /simogatás, ölelés stb./ formával 

aláhúzva.
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к kompenzáld foglalkozások tervezése

a/ Ütemterv

A II/3 fedezetben ismertetett foglalkozási anyagot az 

egyes anyagrészeknél felsorolt szempontok szerint ren
deztem el. Minden anyagrésznél egységesen, és az éves 

ütemterv egészének összeállításánál is általánosan haté 

rendező elvekként a következőket fogadtam el*

1* Az ütemterv teremtse meg a feltételeit annak, hogy: 
az érzéki élmények által motivált - a szituativ be
szédformával is megelégedő - beszédhelyzetekben va
ló megnyilvánulásoktól eljusson a gyermek az explicit 

beszédforma gyakorlásához, annak fejlődéséhez!

2. Biztosítsa, hogy az egyszerűbb nyelvi modellek műkö
dését is elfogadó kommunikációs módok használatától 
eljusson a gyermek a bonyolultabb nyelvrendszeri min
ták aktiv gyakorlásához!

3. Biztosítsa a legkülönbözőbb kommunikativ képességek 

kondiclonálód ását!
/változatos módon megtartott ismétlésekkel/.

4* a&dszereiben változatos anyagfeldolgozást tegyen le
hetővé! Zfpl.* különböző mesefeldolgozások, a játékok 

többféle változata/.

5, Anyagában, témájában változatosságot teremtsen! 

/irodalmi alkotások, játékok, környezet/.

6. Az aktualitást juttassa érvényre!
/Pl.: a versek és a környezet témáinak kiválasztásá
ban az évszakok, az ünnepek figyelembevétele/.
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7* Az ütemterv adjon lehetőséget & foglalkozást vezető 

óvónők számára, hogy egyes foglalkozásokat a csoport 

aktuális igényeinek és szükségleteinek figyelembe vé
telével tervezhessen meg*
/Minden 20* foglalkozás anyagát szabadon választhatja 

meg a mikrocsőportot vezető pedagógus*/

Foglalkozás száma: 1*

Téma: Szabadon választható

Feladati Nevelési-oktatási feladat:
Az új foglalkoztató teremhez pozitív érzelmi szálakkal 

kötődjön & gyermek! Várja a foglalkozásokat, szívesen 

menjen oda!
A gyermekek beszédre, nyitottá, oldottá tétele. A báb 

közvetítésével kérdésekre válaszadás*

Foglalkozás száma: 2*

Téma: Bemutatkozás* Tárgyelemzés

Feladat: 1* A bemutatkozás helyes módjának gyakorlása 

2. Tő és egyszerű bővített mondatok alkotása 

3* Űtánmondás fejlesztése a 6ini, cini muzsikával.

Foglalkozás száma: 5*

Téma: A család reggeli teendőinek megbeszélése.

Feladat: Nevelési-oktatási feladat:
A napszakoknak megfelelő tevékenységek tudatosítása, 

énekléssel, szemléltetéssel, hangulatkeltés. 

Használják beszédükben a reggel, délben, este, előtt, 

után, előbb, később relációkat.

Bővített mondatos válaszadás megkövetelése.
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Po&lalkozás számat 4-6»

Téma* A család /papás-mamás Játék/

Feladat* A különböző szerepekben Jelentkező nyelvi kommu
nikációs, metakommunikációs képességek működésére pél
da állítása és azok aktiv gyakorlása.

Foglalkozás szama* 9.

Téma* Cini-cini muzsika c. vers 

4i van a zsákban c. Játék

Feladat* (Jtánmondás fejlesztése
érzékelhető tulajdonságok alapján tárgyakról állítások 

megfognimazása. Analizáló tevékenység fejlesztése.

Foglalkozás száma* 10»

Tárna* 1. Szállj, szállj pille c. vers bemutatása és gya
korlása sikbéb segítségével

2. A nyulacska csengettyűje c. mese bemutatása és 

ismétlésére törekvés.

Feladat* Irodalmi élmény nyújtása, a mese láncolatának 

megfigyeltetése és reprodukálása.

Foglalkozás számat 11.

Téma* - Cini-cini muzsika c. vers gyakorlása
- Óvónő és bábjai segítségével képben mozgásban 

megjelenített cselekvések, helyzetek, történések 

megnevezése, meseazövés.

Feladat* Cselekvések, történések, helyzetek felismeré
se és megnevezése non-verbális kommunikációs csator
nán történő megjelenítés útján.
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Foglalkozás számat 12.

Téma: Őszi kép elemzése.

Feladat: 1. Valós tárgy érzékelhető tulajdonságainak fo
galmi megközelítése.

2. A képelemzéssel tudatos megfigyelésre nevelés. 

Bgyszerii bővített mondatok használatára ösz
tönzés.

3. Következtető, mellérendelő szerkezetek gya
korlása. /Az óvónő kérdései ösztönzik./

Foglalkozás száma: 13.

Téma: 1. Ismert versek gyakorlása.
2. Téri relációszókincs aktivizálása szituációs 

játékban - boltberendezés.

Feladat:
- Utánmondás fejlesztése
- Téri relációszókincs aktivizálása, pontosítása, 

lgekötős és névutós szerkezetek gyakorlása, /alatt, 

fölött, mellett, mellé, közé, fölé, alá rá stb./

Foglalkozás száma: 14 - 17.

Téma: 1. Húzzad, húzzad magadat
Cini, cini muzsika
Szállj, szállj pille c. versek gyakorlása

2. Boltosos - vásárlási játék. Jsetleg összekap
csolva a családjátékkal.

Feladat: A különböző szerepekben jelentkező nyelvi-kommu
nikációs képességek működésére példa állítása és azok 

aktiv gyakorlása.
Utánmondás fejlesztése.
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Foglalkozás számat 16«

Téma: 1* Húzzad, húzzad magadat c. mondóka
2. Ml éa hogyan változott meg? c. nyelvi-szituációs 

játék.

Feladat:
- útánmondás fejlesztése
- ^gfigyelőképesség, figyelemkoncentrácló fejleszté

sével relációk megnevezése.
Használják a következő névutókat! alatt, mailett, 

mellé, alá, közé, fölé, fölött, belé, felé, mellőle, 

mögé, mögiile, között, középen, szélén, legmagasabb, 
legalacsonyabb, szemben, utolsó, utolsó előtti, el
ső, stb.

Foglalkozás száma: 19.
Téma: Höce, höcc katona c. mondóka

Szutyejev: A három kiscica c. mese bemutatása 

szemléltetéssel kisérve.
Feladat: Utánmondás fejlesztése.

Irodalmi élményhez juttatás. A mese szereplőinek átvál
tozását kövessék figyelemmel és törekedjenek azok oká
nak megértésére.

Foglalkozás száma: 20.
Téma: Szabadon választható.
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek működtetése az 

óvónő által kiválasztott anyag feldolgozásával.

Foglalkozás száma: 21.
Téma: 1. Höcc, höcc katona c. mondóka 

2. Asszociációs gyakorlatok
Feladat: A beszéd örömének felkeltése.
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Tárgyképhez hangsor rendelése - fogalom alkotás. 

Fogalmak összekapcsolása egyszerű mondattá, Ítélet
alkotás. Egyszerű bővített mondatok alkotása. 

Szókincs bővítés, /csoporttól függően./

Foglalkozás számat 22.

fáma* - Ismert versek, mondókák játékos, mozgással egy
bekötött gyakorlása.

- Szutyejev; A bárom kiacica, ismétlés.

.Feladat* önálló mesemondásra, folyamatos beszédre, 
kommunikációra ösztönzés.

Foglalkozás száma; 25.
Sémái - Hívjad a, hívjad a . . . népi versike bemutatása 

- 141 van a zsákban c. játék.
Feladati Tárgyak érzékelhető és az érzékietekből levon

ható tulajdonságok, funkciós lehetőségek megfogalma
zása.
ítéletalkotásra késztetés.

Foglalkozás számat 24.
Téma; 1. Höcc, höcc katona című mondóka gyakorlása 

2. Relációs gyakorlatok szituációs játékban.
Feladat: Téri, mennyiségi és hasonlósági relációk megne

vezésére, megjelölésére utaló relációszavak, kifeje
zések játékos gyakorlása. A "hasonlító szerkezetek" 

használatára késztetés.

Г
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Foglalkozás száma: 25«

Téma: 1. Őszi levél c. népi versike 

2. őszi munkák a földeken*

Feladat: Fogalomkörbövités és aktivizálás a témával 

kapcsolatos Ítéletek megfogalmazásával.

Foglalkozó száma: 26.
Téma: - A normál óvodai foglalkozásokon megismert versek 

gyakorlása.
- A három kismalac c. angol népmese bemutatása 

makett figurákkal szemléltetve.
Feladat: Jtánmondáa fejlesztése

Irodalmi élmánynyújtása fogalomkör bővítése.

Foglalkozás számat 27.
Téma: - /obres üándor: Galagonya c. versének bemutatása 

és gyakorlása
- Kártyajáték, órakértya képeinek elemzése alapján*

Feladat: Képelemzéssel, Ítéletek és következtetések meg
fogalmazására késztetés.

Foglalkozás száma: 2b*

Téma: Sarkadi Imre: Ősz-elŐ c* versének bemutatása és 

gyakorlása.
A kismalac és a farkasoké* mese bemutatása /szem
léltetés nélkül!/

Feladat: ütánmondás fejlesztése
Irodalmi élmény nyújtása
A mese szereplőinek jellemzése, jelzős szerkeze
tek megfogalmazása.
Pl.: okos, furfangos kismalac

/külső tulajdonságok - elképzelés alapján
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Pl#: a kismalac gömbölyű, rózsaszínű, kis ke
rek fűlű stb. a kopasz farkas/#

Foglalkozás számai 29#
Téma* Őszi versek gyakorlása#

Különböző ©gyedek megnevezése, majd besorolása 

egy szélesebb terjedelmű fogalomkörbe, /nem- és 

fajfogalmak, gyűjtőfogalmak megnevezése/#
Feladat* A gyermekek rendszerképzetének tartalmasitása, 

faj- és nemfogalmak megkeresésével a besorolás műve
letének gyakorlása. Szókincs bővítése.

Foglalkozás számat 30#
Téma* - Piros alma c. nópi oondóka bemutatása és 

gyakorlása#
- emberi tevékenységeknek, cselekvéseknek és álla

tok mozgásának szinonim fogalmait keressék és fo
galmazzák meg!

Feladat* mozgások, cselekvések, tevékenységek /igék/ 

differenciált kifejezésére, szinonim fogalmak haszná
latára késztetés# FogalomkörbŐvités#

Foglalkozás számat 51#
Téma* - Gyerekek által kért mondókák, versek gyakorlása 

- Házrendezéses relációgyakorlatok
Feladat* Utánaondás fejlesztése* önálló versmondásra 

ösztönzés#
'Mennyiségi relációszavak, összehasonlitó szerkezetek 

gyakorlása.



- 76 -

Foglalkozás száma: 32.

Téma: - Ismert versek gyakorlása
- Tolsztoj: A róka és a nyúl e. meséjének bemuta

tása bábozással.
Feladat: A mese bábos megjelenítésével a cselekményt és 

a szereplők karakterét, tulajdonságait egyártelmüsitse 

az óvónő!

Foglalkozás száma: 53.
Téma: - Ismert versek gyakorlása

- Háziállatok /I*/ Haszna, életmódja, tápláléka stb.
Feladat: A Házi és Ház körül élő állatok megnevezése, 

Haszna, tápláléka, életmódja kifejezéséhez szükséges 

szókészlet aktiv Használata* Fogalomköréövités• ítélet
alkotás, Összefüggések megfogalmazása*
Jtánmondás fejlesztése,önálló versmondásra ösztönzés!

Foglalkozás száma: 54 - 56*
Téma: - Csukás István: Hívogató c* verse 

- Szimbólikus játék - közlekedés*
Feladat: A különböző szerepkörökhöz kapcsolható kommu

nikációs képességek, funkciók gyakorlása, szókincs 

bővítése.

Foglalkozás száma: 37.
Tóma: 1* Normál óvodai foglalkozásokon megismert versek 

gyakorlása.
2. Kártyajáték órakártyával. A dél, dél körüli 

teendők, szokások megbeszélése, esetleg elját
szása*

Feladat: Időrelációk gyakorlása, Ítéletalkotás.
Hétköznapi /Óvodai/ és ünnepnapi /otthoni!/ szokások ön
álló elmondására késztetés. Uténmondás fejlesztése.
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Foglalkozás száma: 36«
Téma* - Szepesi Attila: Bókaurfi c. versének bemutatása 

és gyakorlása,
- Szutyejev: Három kiscica és a Három kismalac c. 

mesék.
Feladat: A két mese alapján, azok ismeretében ok-okozati 

összefüggések és különböző feltételezésekre válaszle
hetőségek megkeresése, megfogalmazása.

Foglalkozás számat 59.
Téma: ősz

1. Szőlőszüret /őszi munkák a földeken/
Feladat: 1. A gyümölcs megnevezése, szüreteléssel kapcso

latos fogalmak megismerése és helyes használata.
FI.: puttony, prés, hordó, daráló, kosár, tőke, vessző, 

kád, szüretelő, must.
A szüretelés munkafázisainak megnevezése /az előbb, 

utána, később, ásszel. ielációk gyakorlása/.

Foglalkozás száma: 40.
Téma: Szabadon választott.
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek működtetése, 

gyakoroltatása.

Foglalkozás száma: 41.
Téma: Hogyan hivta meg vendégségbe a róka a gólyát.
Feladat: A mese cselekményfonalára a tréfa felfogására 

tegye képessé a gyermekeket!
Fogalmazzák meg a furfangot saját szavaikkal is. 

Használják az azért, mert szerkezetet.
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Foglalkozás száma: 42*
Téma: - Csukás István: Hívogató c* versének gyakorlása.

- ifoná róla valamit és mutasd, Hogy mit lehet vele 

csinálni, hogyan működik, mire használható!
Feladat* Személyeket, állatodat, tárgyakat ismerjék fel 

képekről, állításokat fogalmazzanak meg és cselekvési 
lehetőséget mutassanak be! Tárgyképek összekapcsolá
sával Ítéletek alkotása, sorszámnevek gyakorlása*

Foglalkozás száma: 45*
Téma: A part alatt /népköltés/
Feladat: tftánmondás, szókincsbővités, illetve ismert sza

vak tartalmasitása*
/5. fogl* feldolgozása/ pl* kasza, élesít /fen/, varjú, 

szalmakéve, arató, szekér, ostor, malom, szita, rosta, 

zsák, teknő, kemence, dagaszt*
Kapcsolatos mellérendelő szerkezet használata* 

Megfigyelésre és felidézésre ösztönzés /a folyamatok 

szándékosságának elősegítése/*
Győződjön meg az óvónő, hogy milyen ismsreteik vannak 

e témakörben*

Foglalkozás száma: 44*
Téma: A part alatt 1-6 versszaka*
Feladat: ütánmondás.

1* Figyelem összpontosítása a témára 

2* A cselekmény sorának kötése az állatok /konkrét/ 

képéhez.
3* Relációk gyakorlása.
4* Iroblémaheiyzet kollektiv megoldása.
5* Kép - mozgás - szöveg, dallamszintézise, kapcsolása 

segít a rögzítésben*
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Foglalkozás számat 45.
Téma: A part alatt /népköltés/
Feladat: A beszélés örömének megéreztetése.

Képek alapján a cselekvés megfogalmazása*
Cselekvési alternatívák keresése /kreativitás fejlesz
tése/.
Utánmondás fejlesztése.

Foglalkozás számai
Téma: A part alatt c. énekes mese képsorainak elemzése és 

a kapcsolható élmény és ismeretanyaggal való bőví
tése.
А/ aratás, csóplés.

Feladat: A témakör első foglalkozáson megjelölt fogalmak 

tartalmasitása.
- kaszálni, gabona /búza-юzs/, aratni, kéve, szalma, 

cséplőgép.
A képeken látható cselekvések megfogalmazása és kiegé
szítése a gyermekek tapasztalataival.
Az óvónő egészítsen ki, törekedjen az ok-okozati össze
függések, az előbb, később relációk felismertetésére 

és mellérendelő mondatok gyakorlására.
Pl.I előbb le kell vágni a gabonát és csak utána lehet 

összegyűjteni és kévébe kötni.
Akkor lehet aratni, ha /amikor/ a búza /gabona/ már 

megérett•

46.

Foglalkozás számai 47.

Téma: A part alatt c. ének, mese képsorának elemzése.
A malom, a pékáég.

Feladat: A mese cselekménysorának rögzítése, élményszerü- 

ség, játékosság biztosítása.
Figyelemirényitás a következő részre.
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Jozgáaból cselekvés meghatározása /fogalomalkotás/ 

Problémáké lyzet~teremtássel gondolkodásra késztetés, 

.atalékképek felidézése a mese óa egyéb előző ismei’e- 

toikböl.
óvónő kiegészít /régen, - ma vonatkozásait/

Foglalkozás száma: 4q.
Téma: A part alatt c. ének, mese képsorának elemzése, 

A malom, a pékség.
Feladat: A következő foglalkozások tartalmasitásai,

- szitál, rostál
viz

- malom szél
villany

- pékség
- dagasztás

gémes
kerekes
nyomós
vezetékes

- kút

- kemence
óvónő ismereteket közöl.

Foglalkozás száma: 49 - 54.
Téma: Várnai őseni: Hull a kó c. versének bemutatása és 

gyakorlása.
Az orvosnál /beteg, betegség, orvosnál, gyógyszertárban/.

Feladat: A különböző szerepekben megnyílvánjló nyelvi- 

kommunikativ képességek gyakoroltatása. Szókészletbő- 

vités.
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Foglalkozás száma* 53«
Téma* - Állatokról tanult versek gyakorlása

- Háziállatok /II./ haszna, életmódja, tápláléka 

az ember szerepe a fenntartásukban.
Feladat: A házi és hás körül élő állatok megnevezése, 

hasznuk, táplálékuk, életmódjuk kifejezéséhez szüksé
ges szókészlet aktiv használata. Az ember szerepe az 

állatok tartásában.

Foglalkozás száma: 56.
Téma* - Várnai Zseni: Hull a hó c. versének gyakorlása 

- A három kismalac c. mese elmondása a gyerekek 

által.
Feladat* Önálló mesemondésra késztetés, /legalább 5-6 

mondatot képesek legyenek elmondani/.
Htánmondás fejlesztése.

Foglalkozás száma* 57.
Téma* - Ahöres Sándor* Kutyatár c. versének bemutatása, 

majd gyakorlása.
- Miből készült, miből van?

Feladat: Tárgyak, termékek eredetének, összetételének 

megnevezése, ok-okozati összefüggések feltárása, meg
fogalmazása.

Foglalkozás száma* 56.

Téma* - Weöres Sándor* Kutyatár c. versének gyakorlása 

- Mi történik akkor, ha ... c. játék valós
tárgyak változatos történéseinek és ezek követi® z- 

ményeinek megkeresésével, megfogalmazásával. 
Feladat* Feltételes mellérendelő mondatszerkezetek já

tékos gyakorlása. Flucencia ás flexibilitás fejlesz
tése.
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Foglalkozás з г ácsa: 59«

Téma* - Gyerekek által kívánt versek gyakorlása*
- Csináld amit mondunk!

Feladat: önálló versmondá3ra késztetés*
Cselekvések, mozgások végrehajtására szólítsanak fel 
és közben használják a téri relációk jelölésére szol
gáló névutós szerkezeteket.

Foglalkozás száma: 60*
Téma: Szabadon választott.
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek gyakorlása.

Foglalkozás száma: 61.
Téma: - Weöres Sándor: Kutyatár c. versénак gyakorlása.

- Szókapcsolási, mondatfűzési játék, 3zólabda.
Feladat: Szemléltetés nélkül képesek legyenek a gyerekek 

szavak hallatán, azok felhasználásával Ítéleteket al
kotni.
Utánmondás fejlesztése.

Foglalkozás száma; 62.
Téma: Tréfálkozó
Feladat: Az állító és tagadó mondattipu3ok gyakorlása, 

utánmondás fejlesztése.

Foglalkozás száma; 63.
Téma: Mondd utánam!
Feladat: Utánmondás fejlesztése.

Mechanikus ismételtetéssel a szükséges mondattipusok, 
’’nyelvi bejáratása".
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Foglalkozás számai 64»

Тёша» fTol3ztoj* A róka és a nyúl с* mese bemutatása 

/gyerekük bábjátéka/

Feladat* Verbális, non-verbális, metakommunikációs csa
tornák komplex működtetésével a mese elbábozása. 

önuralomra nevelés azzal, bogy mindenkinek ki kell 

várnia azt a helyzetet, időpontot, amikorra rákerült a 

szereplés, a beszéd, a játék*

Foglalkozás száma* 6b»
Téma* - A part alatt c. énekes mese 

- Kártyajáték.
Feladat* A kártyán lévő állatok cselekvésének és az állat 

cselekvéséből következtethető tulajdonságának megfo
galmazása. HL.* +6.

Foglalkozás száma: 66.

Téma* - Tente baba, tente c. vers bemutatása, gyakorlása 

- Mi történne akkor, ha • • • c. játék.
Feladat* Feltételes és választásos mondattipusok gyakor

lása.
Jtánmondás fejlesztése*

Foglalkozás száma* 67*

Tóma* - Tente baba, tente c* vers gyakorlása.
- A kiskakas gjémánt félkrajcárja c• magyar nép

mese bemutatása.

Feladat* Jtánmondás fejlesztése.
Irodalmi élmény nyújtása.
Ítélet és véleményalkotásra késztetés a szereplők 

jellemzésével /jelzős szervesetek keresése, megfo
galmazása/*
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Foglal ко а as a a átaa i 68 *

Témái - Csukás István: Dalocska e. versének gyakorlása»
- i.íit csináltam tegnap, vagy ma?

Faladat: Gyerekek napirendjüket, megszokott, naponta is
métlődő eseményeket és aktuális történéseket is képe- 

зек legyenek önállóan néhány összefüggő mondatban el
mondani*

Foglalkozás száma: 69*
lénia: le órás Sándor: Kutyatár c. versének gyakorlása* 

Asszociációs játék, tárgyképóra segítségével*
Feladat: Két, esetleg három tárgy» tárgykép alapján

összefüggések megfogalmazása, Ítéletalkotásra, követ
keztetések állítására késztetés*

Foglalkozás azama: 70*
Cérnái - famkó Sirató Károly: Torpetánc cimü versének 

bemutatása és gyakorlása*
- Korábbi, a gyermek által átélt, számára jelen

tős élmény elmondása*
Feladat: Folyamatos gondolatközlésre, emlékképek felidé

zésére késztetés. Kontextu3űs beszédjelleg erősítése.

Foglalkozás száma: 71*
léma: - Gyerekek által kért, kívánt versek gyakorlása*

- Leporelló képei alapján meseszövés*

Feladat: ónálló mesemondásra, folyamatos beszédre kész
tetés a képek segítségével, azok figyelembevételével*
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Foglalkozás száma: 72.
Téma: - Tolsztoj: A róka és a nyúl c. mese dramatlzálása.

Feladat: A mese tartalmának, a szereplők karakterének ki
fejezése, megfogalmazása, nyelvi és metakommunikációs 

eszközökkel,
•özerepazonosulással a kommunikáció emotiv funkciói 

manifesztálódjanak!

Foglalkozás a zárna: 73.

Téma: - Tamkó sirató Károly: Törpetánc c, versének gyakorlása. 
- Toronykocka képei alapján mese vagy történet 

/elbeszélés/ kitalálása, elmondása,

Feladat: Folyamatos beszéd mesemondás vagy elbeszélés 

formáj ában.
Minden gyerek mondja meg előre, bogy mesét, vagy elbe
szélést, igaz történetet fog elmondani. Olyat, amely 

meg is történhetne.
élesei és reális elemek különválasztása.
Jelzők használatára ösztönzés.

Foglalkozás száma: 74.
Téma: - Weöres Sándor: A kocsi és a vonat c. versének

bemutatása és gyakorlása.
- A képes lottó tárgyképei alapján - Bégen és most - 

ciuai játék, beszélgetés.
Feladat: A szemléltetett tárgyak mai funkciójának a

tárgy, illetve munka, foglalkozás ósének sajátosságait 

beszéljék meg!
A hasonlító szerkezetek, fokozás gyakorlása.
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ForöLalkozús száma? 75.

Témát - Hddig tanít vernek közül néhány ismétlése.
- Hogyan hívta meg vendégségbe a róka a gólyát c. 

mese elmondása a gyermekek által.

eladatt önálló, folyamatos mesemondásra késztetés.
A szereplők jellemzése, jelzők keresése, használata.

Foglelкоzás s a6mat 76.
Téma: - Heöras Sándor: Haragosi cimü versének bemutatá

sa és gyakorlása.
- Ki ő? cimíi játék.

Feladat: Adott foglalkozásra utaló jelzés /munkaeszköz, 
ruhadarab/ alapján a foglalkozási lehetőségekre állí
tások gyűjtése.
érzelmi állapotok felismerése képről és megfogalmazása.

Foglalkozás számat 77.
Téma: Ismert versek gyakorá3a.

A három kívánság cimü, mese bemutatása.
Feladab: A ^ese cselekmény ének megértetése, aa ok—okoza

ti összefüggések felismerése, a mese felidézésére 

késztetés.

Foglalkozás számat 78.
Témát - /eöres Nándort Forgós-ropogós c. versének bemutatása 

és gyakorlása.
- A gyerekek három kívánsága.

Feladat: A gyermek fogalmazza meg vágyait, kívánságait!
Óvónő a gyermekek megnyilvánulásaiból következtessen 

a gyermek értékorientációjára, esetleges konfliktusai
ra és használja fel nevelő munkájában.
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Foglalkozás számat 79.

Téma: 1« Néhány Weöres Sándor vers ismétlése.
2. Kérdezzetek! Kíváncsiskodó.

Feladati kéjekről kérdéseket fogalmazzanak meg a gyere
kek! ösztönözzön változatos kérdésfeltevésre az óvó
nő!
Megfigyelő, analizáló képesség fejlesztése.

Foglalkozás számai 80.

Témái Szabadon választott.
Feladati A szükségesnek Ítélt képességek gyakoroltatása.

Foglalkozás számat 81.
Téma: A két kicsi bocs meg a róka cimíi mese bemutatása, 

majd gyermekek általi reprodukciója.
Feladati Irodalmi élmény nyújtása.

A mese cselekményének, fordulatának megértése után
a mese x*eprodukciója.
önálló mesemondásra ösztönzés.

Foglalkozás számai 82.

Téma: 1. Veöres Sándort ílaragosi cimü versének gyakorlása. 
2. Az állatok és kicsinyeik /gondozásuk, tulajdon

ságaik./

Feladati Néhány házi, ház körül élő és vadon élő állat és 

kicsinyeinek felismerése és megnevezése, gondozásuk 

és tulajdonságaik megfogalmazása.
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Fonlalkozág száma: 83.
1. '/eures Cándor: Forgós-ropogós c. verse
2. Mi változott meg? c. játék.

Feladat: Fontos versmondásra ösztönzés, a versre mozgás- 

iaprovizácló. Téri és mennyiségi relációk felhaszná
lásával Ítéletalkotás. Ok-okozati összefüggések meg
fogalmazása.

Téma:

Foglalkozás száma: 04.
Téma: 1. Mi van a zsákban c. játék.

2. A csillagszem juhász c. mese bemutatása.
Feladat: Tárgyak közvetlenül érzékelhető tulajdonságai

nak megnevezése után elvontabb - következtetés htján 

megállapítható - jegyek, funkciók felsorolása»
A mesével szókészletbővités, a népmese nyelvi fordu
latainak, szóaasználabának érzékeltetése.

Por.lalkozús száma:
Téma* Tamkó sirató Károly* Törpetánc c. verse 

Papagáj játék.
Feladat: Különböző mondattípusok gyakorlása. 

Utánmondás fejlesztése.
Minden gyerek minden mondatot ismételjen meg.

05.

Foflalkoaáa száma: 66.

Téma: 1, Csukás István verseinek gyakorlása 

2. Projekciós helyzetek magyarázata.

Feladat: 1. nálló, folyamatos beszéd.
2. Cselekvések, érzelmi állapotok előidézőinek, 

oki hátterének megkeresése és megfogalmazása. 
Ok- és célaatározói választásos mellérendelő, 
következtető mondatok alkotása.
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Foglalkozás saáaa: Ь7»
Téma* „íóra Ferenc: bundiaznócska lovagol c. mesédének 

bemutatása, a szereplők Jellemzése.
Peladat* Irodalmi élmény nyújtása*

Erkölcsi Ítéletek megfogalmazása a mese szereplőinek 

Jellemzése alapján.
A mese humorának megéreztetése.

*

PoKlalkozás száma* 86*

Téma* 1, hopes oándors Á koc3i és a vonat c. verse. 

2. bzólabda

Feladat* Kötött asszociációval az óvónő által megneve
zett személyek, tárgyak lehetséges színének, anyagának, 
funkcióinak megnevezése.

Po-lalkozás száma* 69
Téma* 1. Weöres bándor* bzáncsengó cimú verse.

2. Hol lakunk?
Feledet* Városuk, vagy falujuk /lakóhelyük/ nevezetessé

geinek és azok funkciójának megnevezése. Lakáscím meg
tanulása*

Foglalkozás száma* 90.
Téma* Móra Perenc* bündisznócska lovagol c. mese ismét

lése a
Feladat* A mese nyelvi eszközeinek gyakorlása, tartalmá

nak, fordulatainak visszaadása, mesemondásra készte
téssel .
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Vonlaiкоzás száma: 91.

Téma: 1* A part alatt c. énekes mese eljátszása.
2. ..festerségük cimere.

Feladat: Játékos formában a különböző mesterségek el
játszása, jellemzése.

Foglalkozós száma: 92.

Téma: 1. Ismert versek gyakorlása.
2. Növények világa képsorozat alapján a növények 

fejlődése, fejlődés tényezőinek megfogalmaz за.

Feladat: Ok-okozati összefüggések megállapítása, állí
tások gyűjtése.
/a mag, termés, csira, palánta, növény, stb. fogalmak 

helyes használata, tartalmáéitása/.

Foglalkozás szama: 95.

Téma: 1. ’/eöres Sándor: Csupa fehér c. verse 

2. Mi történik akkor, ha • . .?

Feladat: Ok-okozati összefüggések, feltételek és követ
kezmények megfogalmazasa korábbi élmények és képzele
ti tevékenység alapján.
Feltételes mellérendelő - szerkezetek gyakorlása.

Foglalко zIs sz áma: 94.
Tóma: 1. 7eöres Sándor: Csupa fehér c. versének gyakor

lása
2. Móra Ferenc: Nagyhatalmú sündisznócska c# meséje.

Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.
A mese cselekményének megértése, szemléletes mesemon
dással és meseillU3ztrációval.
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Foglalkozás számas 95.

Téma* 1. Csanádi Imre: Uj kenyér c. verse
2. Házunk körül vagy Tarka-barka kiskakaska c. 

leporellók képei alapján meseszövés.
Feladati Folyamatos, önálló mesemondásra, változatos 

szóhasználatra és mondatszerkesztésre ösztönzés.

Foglalко zás az áma: 96.
Téma: 1. Csanádi Imre verseinek ismétlése 

2. Mesterségük címere /II./
Feladat: Különböző foglalkozások témakörben változatos 

szóhasználattal Ítéletek, következtetések megfogalma
zása. /sürités - bővítés/.

Foglalkozás száma: 97.
Téma-. Tolsztoj: A róka és a nyúl c. mesével strukturális 

változtatások.
Feladat: A szituációból való ’’kilépés”. Különböző - új 

feltételek - következményeinek felismerése és megfo
galmazása. A fluencia, flexibilitás és redefinicitás 

képességeinek fejlesztése.

Foglalkozás száma: 98.
Téma: 1. Weöres héndor: Száncsengő c. verse 

2. özólabda.
Feladat: Névutós és jelzős hivószóra állítások megfo

galmazása.

Foglalkozás száma: 99.

Téma: A két kicsi bocs meg a róka c. mese.

Feladat: Folyamatos, önálló mesemondás.
Ok-okozati összefüggésre kérdezzen rá az óvónő.
A szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek megfogal
mazása.
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Foglalkozás számai 100«

Téma* A gyerekek által leginkább kedvelt, az általuk kárt 

tevékenység végzése.

Feladat: A gyermekek érzelmi kielégítése, a foglalkozá
sokhoz fiiződő pozftiv érzelmi viszony erositóse.

Foglalkozás száma: 101.

Téma* 1. Vedres vándor* Csupa fehér c. verse 

2. És még mi lehet?

Feladat* Azonos hangalakú szavakkal jelölt tárgyak, cse
lekvések eltérő tulajdonságainak megkeresése, meg
fogalmazása.

?ог1а1коз a száma* 102.

Téma: flóra Ferenc* A nagyhatalmú 3ündisznácska c. mesé
jének ismétlése.

Feladat* Gyerekek bevonásával raesemondás. A mese nyelvi 

eszközeinek "pontos'* visszaadására törekvés.
A szereplők jellemzésénél jelzők használata.

Foglalkozás száma; 103.

Tóma* 1. Vedres hándox1* Hai'agosi c. versének gyakorlása 

2. Állatok Ó3 hasznuk.
Feladat* összefüggések megállapítására késztetés.

"Állatok és hasznuk" fogalomkör pontos használata. 

Ok-okozati összefüggések megfogalmazása.

Foglalkozás száma* 104.
Tóma: 1, .«fély erdőn cimü vers bemutatása.

2. Állatok jellegzetes mozgásfo зла álnak jelölésére 

szolgáló szinonim fogalmak megkeresése óa szék
kel állítások megfogalmazása.
Az állatok és kicsinyeik témakör /2/. ár «á á

V« VI,v\
* wtf',
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Feladati Változatos szóhasználatra ösztönzés, fogalomkor 

bövitésa.

Fo,.;1 а I ко z á s ozáaa:

Téma* .Jóra Ferenci oündisznócska lovagol cimü mese /III./

Feladati Törekedjenek bábozással pontos mesemondásra, 
a mese nyelvi eszközeinek, fordulatainak visszaadá
sára.

1J3.

Foglalkozás száma» Iu6.

Témái Mély erdőn ibolyavirág c. vers 

Közlekedésről /II./

Feladat: A különböző közlekedési eszközök megnevezess, 
besorolása. Funkciójuk, szerepük körülhatárolása.

Fo ;lalkozá s számai 107.

Témái 1. Az óvónő által szükségesnek itólt vers gyakorlá
sa.

2. Igaz-e?
Feladat: ítéletek, következtetések igazságának, helyes

ségének eldöntése, megállapítása után állító és tagadó 

mondatok megfogalmazása.

FQ: ;lalkozá s számai 106.
Témái 1. Mély erdőn ibolyavirág c. vers gyakorlása. 

2. A csillagszemü juhász c. mese ismétlése.
Feladati Inálló vers- és mesemondásra késztetés.

Foglalkozás számai 109.
Téma: Mit érezhet, mit mondhat, gondolhat?
Feladati Projekcióra lehetőséget kínáló képek alapján 

érzelmi éllapotok, okaira, élethelyzetek kiváltóira 

és lehetséges következményeire magyarázatok keresése.
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rO;IaIkozáa száma: Но»

Témái 1* Az A part alatt c* énekes mese eljátszása.
2. víire használjusi, miért és hogyan termesztjük?

Feladat: ííóvények ápolásának, fejlődésének folyamatét, 

a növények hasznát próbálják szavakba, ítéletekbe 

foglalni.

Foglalkozás száma: 111.

Téma: Adj isten egészségére c. magyar népmese. 

Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.

Foglalkozás száma: 112.

Téma: 1. Weöres Sándor: Túl, túl c. verse 

2. Ki milyen?

Feladat: Képek alapján tulajdonságok megfogalmazása, jel
zős szerkezetek használatára késztetés.

Foglalkozás száma: 115»

Téma: 1. /eöres Sándor: 'Túl, túl c. verse.
2. A tanács c. játék.

Feladat: Különböző élethelyzetek, állapotok, probléma- 

szituációk megoldására ’’tanácsok" megfogalmazásával 

helyzetelemzésre, a kommunikációs partner érzelmi té
nyezőinek, helyzetének fegyelembevételére késztetés.

Foglalkozás száma: 114.

Téma: .wóra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska c. mesével 

strukturális változtatások.

Feladat: A szituációból való "kilépés." Különböző - új
feltételek - következményeinek felismerése és megfogalmazása. 
A fluencia, flexibilitás és redefinicitás képességé
nek fejlesztése.
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1 ко az- ma: 11. .

Téma: 1« ^eöres vándor verseinek ismétlése.
2. Mondd jól tesz-e?

Feladat: Képek és szóban felvázolt helyzetek alapján 

cselekvések erkölcsi megitélése. Véleményalkotás.
/А pedagógusnak jó visszajelzés a gyermek értékorien
tációjáról a szülők nevelési, embex'i attitűdjéről/.

Foglalkozás, számai 116.

Témát A póruljárt ravaszok /magyar népmese/.

Feladat: Óvónő bábjátékos feldolgozásban mutassa be a 

mesét, a karakterisztikus tulajdonságok aláhúzásá
val, kiemelésével.

Foglalkozás szama: 11V.
Téma: Móra Ferenci A nagyhatalmú súndisznócska cimii me

séjének bemutatása csupasz kéz és ujj-játékkal.

Feladati Non-verbális metakommunikációs képességek fej
lesztése. A mozgás kifejező erejének élményét éljék 

át a gyermekek.

Foglalkozás száma: llo.

Témát 1. Mély erdőn ibolyavirág c. vers.
2. Mit csinált a családom tegnap e3te és ma reggel?

Feladat: Az emlékezés aktivizálásával a gyermekek idéz
zék fel a családjuk szokásait, aktuális élményeit.

FoKlalküzáa számat 119.

Téma: Nyakigláb, Csupaháj, Hálészáj c. magyar népmese 

bemutatása.
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása

szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek használatá
ra ösztönzés. Összehasonlító szerkezetek használata.
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Foglalkozás száma: 120.
Téma* Szabadon választott.
Föladat: Az óvónő által szükségesnek Ítélt képességek 

működtetése.

Foglalkozás számat 121.
Témái Nyakigláb, Csupaháj, M&léezáj c. magyar népmese

drámátizálása.
'eladat: A magyar nyelv jellegzetes fordulatainak, nyel

vi eszközeinek aktív gyakorlása. Pontos szövegmondásra 

késztetés. A gesztikuláris, non-verbúlis, metakommu
nikációs képességek muküdtecése•

foglalkozás ezémai 122.
Téma: 1. Ismert versek gyakorlása.

2. Belációs gyakorlatok.
feladat: Téri-, mennyiségi-, idői relációszavak gyakor

lása, jpontos használata.

foglalkozás száma: 125.

Téma: Adj isten egészségére c. magyar népmese. /II./

Feladat: Törekvés a gyerekek önálló, folyamatos mese- 

monuására.

’o^lalkozás száma: 124.

Téma: 1. Csanádi Imre: ficánkoló c. verse 

2. Barkócába játék.

feladat: Fogalmak tartalmi jegyeinek összegyűjtésével
azok tártálmasitása* A kérdezés módjának gyakori ша.
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Foglalkozás száma: 125«
Téma* Az állatok nyelvén tudó juhász cimü magyar népmese.
Feladat* A mese cselekményének nyomon követése.

Irodalmi élmény nyújtása.
A szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek haszná
latára késztetés.

Foglalkozás száma* 126.
Téma* Az aranyszóló pintyőke cimii mese bemutatása.
Feladat* Irodalmi élmény nyújtása, a képzelet kitágítá

sa a 'tündérvilág” felé.

Foglalkozás száma* 127.
Téma* 1. Normál óvodai foglalkozásokon elsajátított ver

sek gyakorlása.
2. A 'tanács” cimü játék.

Feladat* Különböző élet- és problémahelyzetekben felme
rülő nehézségek megoldását segítő tanácsok megfogalma
zásával helyzetelemzésre, a bajba jutottak iránti se
gítő beállítódásra nevelés. A kónkrét szemlélettől el
vonatkoztatott kommunikáció gyakorlása.

Foglalkozás száma* 12ö.
Tóma* 1. Mély erdőn ibolyavirág és a

Ficánkoló cimü versek ismétlése.
2. AjánBékozás, örömszerzés, tavaszi virágok.

Feladat* Az ajándékozás örömének megizleltetése. A tava
szi virágok, mint az ajándékozás, örömszerzés eszkö
zei.
A beszéd emotiv funkciói jussanak szerephez!
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Foglalkozás számat 129»
Témát A kiskakas gyémánt félkrajcárja e. mese bemutatása.
Feladati A mese felidézése után a szereplők jellemzésé

vel a kevély, okos, segítőkész, gonosz, találékony, 

jószivü. stb. jelzők használata.

Foglalkozás számai 130.
Témái 1. Locsolóvers

2. A nyúlanyó húsvétja c. leporelló képei alapján 

meseszövés.
Feladati Képek alapján mese kitalálása. Folyamatos, ön

álló mesemondás.

Foglalkozás számai 131.
Témái 1. Mély erdőn 

, Locsolóvers
Ficánkoló c. versek ismétlése.

2. Móra Ferenci Az aranyszőrü. bárány c. meséje.
Feladati Irodalmi élmény nyújtása. A mese hősének erköl

csi megitélése•

Foglalkozás számai 132.
Tómat 1. Locsolóvers

2. nülyen lehet?
Feladati Személyek-személyek, tárgyak-személyek lehet

séges relációinak megfogalmazása, szemléltetett képek 

alapján.
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Foglalkozás számai 135»

Temas A gyerekek által kitalált mesék elmondása*

Feladati Az óvónő által megjelölt jelzős mese kitalá
lása. Szomorú, vidám, félős mesék szövése.

Foglalkozás száma: 134.

Témát 1. Tavaszébresztő c. vers bemutatása és gyakorlása.
2. A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese /II./

Feladati A mese dramatizálásával, a szerepekkel való azo
nosulással a párbeszédes beszédforma gyakorlása. A 

különböző érzelmi töltésű szerepekben a beszéd emotiv 

funkciói és a kommunikáció non-verbális formái jussa
nak fokozottabb szerephez.

Foglalkozás számai 135.

Témát 1. Ismert versek gyakorlása.
2. A tanács c. játék.

Feladati Élet- és problémahelyzetek elemzése utón azok 

megoldására tanács megfogalmazása, a 3egitő beállító
dás megéreztetése.
Felszólító mondatok gyakorlása.

7o;; lalко z ás sz ána: 156.
Tóma: iái más lehet belőle?
Feladati Tárgyak lehetséges funkcióinak, állapotának és 

egyéb tulajdonságainak elképzelése és megfogalmazása. 
A redefinicitás és fluencia fejlesztése.
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Foglalkozás számat 137.
Téma* 1, Ficánkoló eimü vers gyakorlása*

2* Szembekötősdi*
Feladati Különböző külső tulajdonságok azonosítása alap

ján ismerjék fel egymást* Ha úgy nem sikerül, akkor 

belső személyiségjegyek segítségével*

Foglalkozás számat 158 *
Témái 1. Túl, túl c. vers gyakorlása.

2* Szabina kertje, vagy més tavaszi munkákat ábrá
zoló képeskönyv vagy képek elemzése*

Feladati Képesek legyenek a képek elemzése alapján 5-4 

Ítélet megfogalmazására "a tavaszi munkák a földeken, 

kertekben" témakörben*

Foglalkozás számai 159*
Téma: 1* Ficánkoló c* vers.

2. Üdvözlési formák. Hogyan illik?
Feladati Ismerjék és bátran használják az alapvető köszön

tés! formákat* Ismerjék az interperszonális kapcsola
tokban érvényesülő magatartási követelményeket*

Foglalkozás számai 140*
Témái Szabadon választott*
Feladati A szükségesnek Ítélt képességek gyakoroltatása.

Foglalkozás számai 141*
Témái Milyennek Ismerjük egymást?
Feladati ümberi tulajdonságok megfigyelése és árnyalt ki

fejezése* Jelzők használata, önismeretre nevelés*



- 101 -

Foglalкоaás száma* 142«

Cérnái Melyik évszakra gondoltunk?

Feladati Évszakok tartalmi jegyeinek és eltérő sajátossá
gainak megfogalmazása, illetve ezek alapján való azo
nosítása.

Foglalkozás számai 145.

Téma* 1. 7eörés vándor: Forgós-ropogós c. verse.
2. Mit mondanál neki?

Feladati Különböző érzelmi állapotot kiváltó tényezőket 

igyekezzenek beszélgetés során feltárni. Adják, vagy 

fokozzák azt, az érzelmek pozitiv vagy negativ jelle
gétől függőenI Kommunikativ kapcsolat teremtése a 

kommunikációs partner érzelmi tényezőinek figyelembe 

vételével.

FoKlalkozás száma* 144.

Téma* 1. Ismert versek gyakorlása.
2. Ki vagyok?

Feladat* A gyermekek énazonosságának, énképének tartal- 

masitása /testi, szociális, kognativ/. Az önbecsülés 

jellegének megismerése a tulajdonított énképek alap
ján.
Tudják személyi adataikat és személyiségük néhány tu
lajdonságát!

Foglalkozás számat 145.
Téma: Móra Ferenc* A nagyhatalmú sündisznócska cimü meséje.
Feladat* A mese szereplőinek helyzetével való azonosulás, 

a szereplők karakterisztikus jegyeinek megfogalmazása 

során váltóZ:- tos kommunikációs csatornát felhasználva 

/metakommunikáció, gesztikuláris csak kifejező mozgás 

stb./ jelenítsék meg a mesét.
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.)

Foglalkozás számat 146»

Téma: Melyik a legkedvesebb meséd, versed és miére?
Feladat: .Állásfoglalásra, magyarázatra, meggyőzésre 

késztetés. A gyermekek értékorientációját, Ízlését 

kóstolgathatjuk ezáltal.
A fluencia, origlnalitás fejlesztése.

Foglalkozás száma: 147»
Téma: Katajev: Hétszinvirág c. meséje
Feladat: A mese bemutatásával irodalmi élmény nyújtása. 

Különböző színhelyek jellemzésével képzelet fejlesz
tése, differenciált fogalomhasználat.

Foglalkozás száma: 148.
Téma: A hét napjai - Józsika hét napja. 

Feladat: Időrelációk gyakorlása.

Foglalkozás száma: 149.
Téma: A gyermekek aktuális TV élménye.
Feladat: A felidézés alapján folyamatos, önálló kommuni

kációra, változatos szóhasználatra törekvés.
Az információk beépülésének és helyes értelmezésének 

elősegítése.

Foglalkozás száma: 150.
Téma: A gyerekek által kívánt mese elbábozása vagy dra

matizál ása.
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b/ Foglalkozási vázlatok

Foglalkozás száma: 1.

Тёша: Szabadon választható

Feladat: íievelési-oktatási feladat:
Az új foglalkoztató teremhez pozitív érzelmi szálakkal 

kötődjön a gyermek! Várja a foglalkozásokat, szívesen 

menjen oda!
A gyermekek beszédre, nyitottá, oldottá tétele. A báb 

közvetitésével kérdésekre válaszadás.

Módszer: Bábozás
A báb a gyerekekkel párbeszédet folytasson, kontaktust 

teremtsen! /Szóljon ki a gyerekekhez!/

Sszköz: Bábszínháznak berendezett foglalkoztató. Belépő
jegy. A szükséges bábuk és diszletek.

Tartalmi feldolgozás: ügy vagy két rövid kétkezes bábdarab 

bemutatása.
Pl.: - A róka és a holló

- A tejföl
- A kakas és a farkas
- A tojás

Megjegyzés: A bábdarab két főszereplője maradjon a teremben 

kiállítva!
(

Foglalkozás száma: 2.
Téma: Bemutatkozás. Tárgyelemzés
Feladat: 1. A bemutatkozás helyes módjának gyakorlása

2. Tő és egyszerű bővített mondatok alkotása
3. Űtánmondás fejlesztése a Cini, cini muzsikával.

Módszer: Bábozás, szemléltetés, /utánzó mozgás/.
Bszköz: Balázs báb, egy transzparens, egy szőrcsomó báb, 

/Gömbölyű Gergő/, rongybabák, kukoricaszár hegedű.
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Tartalmi feldolgozás:
1. Bábdarab bemutatkozás
2. Bábdarab tárgyelemzés
3. Verstanulás /Cini, cini muzsika/

Bóbdarab.

A 2. foglalkozás bábdarab.ia:

Balázs: Köszöntelek benneteket a birodalmamban, az én kis szo
bádban, otthonomban. Szervusztok gyerekek! A nevem: Biró 

Balázs. Nagyon egyedül vagyok, pedig én is szeretem a 

gyerek társakat, mint ti. De nekem nincs kivel játszanom, 
beszélgetnem. Még a képeskönyveket, vagy szines kártyá
kat sem nézem sziveaen egyedül. Most is éppen barátot ke
resni indultam. Itt a táblám /elővesz egy transzparenst, 

amin játszó gyerekek vannak/.
üzen vannak a feladatok,amiket a jelentkezőknek meg kell 
válaszolni ahhoz, hogy társaim lehessenek, 
ügy-e ti is indultok ezen a versenyen?

Gyerekeк: Igen.
Balázs: Aki megfelel az első kérdésemre, annak adok valamit, 

hogy mit, azt majd meglátjátok.
Figyelem! - Kezdődik a vetélkedő!
Az első kérdésem: Mit kell a gyerekeknek ahhoz tenni, hogy 

megtudjam kit, hogyan hivnak?
/egy szőrcsomó - Gömbölyű Gergő - bekiáltja, 

de már el is tűnik/.
Gömbölyű Gergő: Hogy mit kell tenni, hát be kell mutatkozni, 

meg kell mondani a nevűket.

Balázs: Ki az a haszontalan, aki közbekiabál? Nem láttátok? 

Gyerekek: De igen!

Balázs: Hol van? /a gombócbáb le-föl ugrál, előbújik-eltünik./ 

Hol van? Szóljatok! /végül elcsipi/

Gergő: Én is szeretnék részt venni a versenyen.



- 105 -

Foglalkozás száma: 5»

Téma: A család reggeli teendőinek megbeszélése.

Feladat: - Nevelési-oktatási feladat:
A napszakoknak megfelelő tevékenységek tudatosítása, 

énekléssel, szemléltetéssel, hangulatkeltés. 

Használják beszédükben a reggel, délben, este, előtt, 

után, előbb, később relációkat*
Bővített mondatos válaszadás megkövetelése.

Módszer: Szemléltetés, szituációs játék, képelemzés.
Eszköz: Minden gyereknek 2-2 lap az órakártyából, Balázs, 

reggel-, dél-, éjszaka jelzése*

Tartalmi feldolgozás:
Látogatás Balázsnál
1. Belépőjegy 2-2 lap az órakártyából, /a nap különböző 

időszakáról/
2. Balázs bemutatja, a mágneses táblára helyez:

- egy napot - /közben énekli a Süss fel Nap kezdetű dalt/
- egy sötét lapot csillagokkal /esti, éjszaka. Este van 

már csillag van az égen/
- és tetszés szerint valamilyen lapot, mely a reggelt 

jelzi*
p. Gyerekek helyezzétek oda a táblára a kártyáitokat, 

ahova odaillik. Meg is kell mejd indokolnotok, hogy 

miért oda tettétek*
Meséljétek el sorban, hogy mi látható a képeken*
Először minden gyerek csak az egyik képet helyezi el 
és beszél róla, majd az első forduló után a második 

kezdődik.
Részletesebben a reggelre kérdezzen az óvónő. Beszél
jenek arról is, hogy ők mit szoktak otthon reggel csi
nálni.
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Balázs: Jól van, akkor kezdjük veled! /dobszó/
Kezdetét veszi a verseny* i£Lőszi>r 'Te, majd utána pedig 

Ti mutatkoztok be.

Gergő: /Töpreng, hogy hogyan mutatkozzon be, majd feláll és 

hangosan mondja/
Gömbölyű Gergő a nevem, /meghajol/
/mindig ő kezdi és egyben bemutatja, hogy mit kell tenni./

Balázs: ügyes voltál, megérdemleg a jutalmat. Amikor megkap
tad, nézd meg és tedd le magad elé.
És most ti következtek gyerekek, /egy-egy tárgyat kap 

minden gyerek, ügy irányitja, hogy megérdemeljék/. 
Kihirdetem, hogy a verseny első fordulóján mindenki meg
felelt!
Következik a második forduló. Feladat a következő:

Balázs: Amit az előbb jutalmul kaptatok, arról kell mindent 

elmondanotok. Ha ügyesen elmondtok több mindent ezekről 

a tárgyakról, akkor kinyílik a varázszsák és befogadja 

azt, amiről beszéltetek. De csak akkor nyilik ki, ha sok 

mindent elmondotok.

A versenyt Gömbölyű Gergő kezdi:

Gergő: /egy építőkockát tart a kezében/.
Айв egy építőkocka. Kék a szine, hat lapja van, sok-sok 

éle és csúcsa. Várat, házat lehet belőle épiteni, stb.

/utána a gyerekek jönnek sorban/.

Balázs: A próbát kiálltátok. A mai barátkereső út sikeres 

volt. Holnap, és mindig várlak ide bennetoket.
Addig is gondolkozzato valami varázsigén, hogy ismét ki
nyíljon a varázszsák.

Vége

óvónő: Hézzótek Balázs birodalmában mennyi unatkozó kisgyerek 

van. /rámutat a rongybabákra/.
Hogy ők se szomorkodjanak, táncoltassuk meg őket!
Cini, cini muzsikára baba téncoltatás.
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Foglalkozás száma* 4- - ö.

Téma* A család /papás-mamás játék/

Feladat* A különböző szerepekben jelentkező nyelvi kommu
nikációs, metakommunikációs képességek működésére pél
da állítása és azok aktiv gyakorlása.

Módszer* Szimbólikus játék.

ISszköz: A játékhoz szükséges eszközök
/szereplők jelzései, konyhai felszerelés stb./

Tartalmi feldolgozás*
Indirekt szervezési formában játsszák el a család- 

játékot több alkalommal, minden esetben más-más szerep
osztásban!
az ovono tervezze meg azokat az Ítéleteket, következte
téseket, amelyeket csoportjában szükségesnek Ítél.
1. foglalkozásvezetés legyen rugalmas!

- Változatossá tehető a foglalkozás a családtémakörben 

diakockák vetítésével és azokról folytatott beszélge
téssel.

Ikoplalkozés száma* 9.

Téma* Cini-cini muzsika c. vers 

dí van a zsákban c. játék

beladat* ^tánmondás fejlesztése
érzékelhető tulajdonságok ©lapján tárgyakról állítások 

megfogalmazása. Analizáló tevékenység fejlesztésé*
íviódszer* bemutatás 

gyakorlás 

bábézás 

nyelvi játék

Bszköz* Balázs báb, baba-bábok

Tart almi feldolgozás:
I. Balázs báb: “Szervusztok kedves gyerekek! Tudjátok, 

most éppen fel szeretném ébreszteni a babáimat, de
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nagyon mélyen alszanak, Még ébresztő verset is mon
dok nekik, de igy sem sikerül* Segítenétek nekem, 
különben egész nap alszanak és nem tudom elvinni őket az 

óvodába.
Mondjuk együtt a verset!'*
A öini-cini muzsika c. vers gyakorlása /5-6-szor 

ismétlik a verset/.

Balázsi
Csiribú-Csiribá, hipp és hopp. Itt a varizszsákom 

kípi-kopp, tele minden érdekes dolgggal.

Babák* Mi van benne 3aláz3?

Balázs: Gyertek gyerekek .játsszunk. Mindenki belenyúl
hat a zsákba, és megfoghat valamit. Próbáljátok meg
nevezni anélkül, hogy megnéznétek. Utána kivezetitek 

és mondjátok el, hogy mi az, milyen a szine, formája, 

miből készült, mire használják.
/Figyeljen az óvónő a játékos foglalkozásvezetésre 

és ösztönözze a gyermekeket arra, hogy minél többet 

beszóljenek tárgyaikról, óvónő Balázs szerepében min
dig kiegészít/.

Balázs *
Az én varázserőm abban is megmutatkozik, hogy olyat 

is el tudok mondani ezekről, ami a zsákban van, ami 
nektek eszetekbe sem jut. Figyeljétek meg jól mikkel 
egészítem ki azt, amit ti mondotok!
Aki nagyon szépen és зокак elmond ezekről a tárgyak
ról, annak ölébe ültetek egy rongybabát.
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Foglalkozás száma: 10,

Téma: 1. Szállj, szállj pille e. vers bemutatása és gyakor
lása sikbáb segítségével

2. A nyulacska csengettyűje c. mese bemutatása és is
métlésére törekvés.

Feladat: Irodalmi élmény nyújtása, a mese láncolatának meg
figyeltetése és reprodukálása.

Módszer: bemutatás 

gyakorlás

Hszköz: sikbábok

Tartalmi feldolgozás:
1* Nyuszi báb fogadja a gyerekeket, csenget. ”Pszt. Marad

jatok csendben, éppen pillangólesen vagyok. Itt repült 

egy gyönyörű pávaszemes pillangó, szeretném megfogni.
Itt van látjátok /a pillangó felrepól egy fára/.
Én nem tudok se repülni, se fára mászni, de nagyon sze
retném megnézni szárnyald szépségét. Kérlek repülj ide 

hozzám!
Ha akarod, még verset is mondok rólad, és mesét arról, 

hogyan jártam meg ezzel a csengettyűvel.”

A nyuszi elmondja a verset, majd a gyerekekkel 5-6-szor. 

.Ekkor a pillangó lerepül és a gyermekek tenyerébe rep- 

desve ismét elmondják a verset 2->*szor.

Mos pedig elmondom, hogyan jártam a csengettyűmmel. 

A mese bemutatása.
V

Pillangó:
Most pedig játsszunk azt, hogy annak a kisgyereknek a 

vállára repülök, aki el tudja mondani a mesét.
/Felváltva mondják a gyermekek a mese különböző rész
leteit egymás után. óvónő segit/.
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Fű,?lalkozá3 аззпаt 11«

Téma* - Cini-cini muzsika c. vers gyakorlása
- Óvónő és bábjai segítségével képben mozgásban meg

jelenitett cselekvések, helyzetek, történések meg
nevezése, meseszövés«

Feladat: Cselekvések, történések, helyzetek felismerése 

és megnevezése non-verbális kommunikációs csatornán tör
ténő megjelenités htján*

Módszer: bábjáték
gyakorlás 

szituációs játék

üszköz: Balázs báb
Díszletek: asztal, szék, váza, labda, főzökénél, 

lábas, tűzhely stb«
/szoba és konyhabelső/
TV doboz, rongybabák

Tartalmi feldolgozás:
1« Gyertek gyerekek TV-t nézünk« /Bekapcsolja/«

4-Segjelenik a TV dobozban, a ’’képernyőn”.
Kedves nézőink! Az óvodások műsora következik«
Blőször XI /két gyereket hiv ki/ fogja babáit táncol
tatni« 2 rongybaba táncoltatása a képernyőn /majd min
denki sorra kerül«

2. Most p#dig bemutatjuk Balázs néhány perce c« mesénket. 
Kincs hang. ügyszer megjelenik az óvónő és elnézést kér 

a hanghibáért. Megkér egy gyereket, hogy közvetítse, mond
ja a mikrofonba, hogy mi történik Balázzsal«
/mindenkire kerüljön sor!/

M«A*
Pl*: Balázs fekszik, horkol, alszik« Ébredezik, nyúj

tózkodik, dörzsöli a szemeit. Felkel«

T.B« Tornázik« Glöre hajol, most hátra, stb« Behoz a 

szobába egy asztalt«
A tűzhelyre lábast helyez« Vizet tölt bele, majd 

valamit belszór. Bizonyára teát főz« stb«

1
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Foglalkozás számat 12,

Téma: Őszi kép elemzése.
Feladat* 1* Valós tárgy érzékelhető tulajdonságainak fogalmi 

megközelítése.
2. A képelemzéssel tudatos megfigyelésre nevelés.
5 E&yszerü bővített mondatok használatára ösztön

zés.
3» Következtető, mellérendelő szerkezetek gyakor

lása. /Az óvónő kérdései ösztönzik./
Módszer* Szituációs játék, szemléltetés, képelemzés /látható

ból olvontabb tartalmakra következtetés/.
Eszköz* Tárgyak: ki3labda, autó, baba, építőkocka

babylongolyó, stb. Óssi kép, /óvodai/.
Tartalmi feldolgozás*

1. A gyermekek a szállj, szállj pille c. vers mondogatá- 

sával mennek Balázshoz.
2. Balázs birodalmába most egy-egy "tárgyi" belépővel 

lehet bemenni. Mindenki kap egy tárgyat.
Feladat t
Ahogyan beérkeznek a terembe a gyerekei és leülnek, 

sorban el kell mondani a tárgy látható tulajdonságait, 

/eszközöket a gyermekek képességeinek figyelembe vé
telével osszuk szét!/
Pl. ez egy labda, piros és fehér szinü, gömbölyű, 

gurul, stb. /a megbeszélés után az eszközöket 

Balázs polcára helyezzék!/

3* Az óvónő belépője egy őszi kép.
"Ezt is itt hagynánk, de csak akkor, ha Balázsnak is 

tetszik. /Balázs háttal ül a képnek/.
"Meséljük el neki, hogy mi van rajta!"

A gyerekek elemezzék a képet.

4. A gyerekek után az óvónő kiegészíti a kép bemutatását.

Óvónő kérdései*
Pl.* milyen évszak van ezen a képen? miből gondoljátok, 

no у anst Ősz van? /ősz van azért, mert sárgák a 

a falevelek stb./ és még miből látjátok? stb.
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Fop;lalkozáa számai 13»
Téma: 1. Ismert versek gyakorlása.

2. Téri relációszókincs aktivizálása szituációs 

játékban - boltberendezés.
Feladat *

- ütánmondás fejlesztése
- Téri relációszókincs aktivizálása, pontosítása, 

igekötős és névutÓ3 szerkezetek gyakorlása, /alatt, 

fölött, mellett, mellé, közé, fölé, alá, rá stb*/

.lódszeri szituációs játék 

gyakorlás
üszköa: asztal, polcok, szék,

dobozok, fésíi, kefe, pohár, egyéb edények, babák 

és más játékeszközök*

Tartalmi feldolgozási 
1* Balázs:

"Tessék, tessék, beljebb, beljebb. Jegnyllt a alndent- 

áruló boltom*"
óvónő:
Balázs, hol vannak az áruid, a polcokat, asztalokat, 

székeket ugyan látom, de semmi egyebet.
Balázsi
Tetszik tudni, az azért van, mert egyedül nem győzöm 

a sok munkát* Borzasztóan elfáradtam és el is kese
redtem.
óvónői
Csak ez a baj* Majd segítünk mi rajtad és még a ked
ved is meghozzukl 
Igaz gyerekek?
Balázs:
/előhúz egy doboz tárgyat./
ezeket kellene elhelyezni, de nem tudom, hogy mit 

hova rakjak*

Óvónő:
Ülj le Balázskáml Mi percek alatt elrendezzük ezeket
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a polcokat, eszközöket, és még abban is segítünk, 

hogy megjegyezd, mit hol találsz, ha kérik tőled# 

Gyerekek, kezdjünk munkához# De előbb vidítsuk fel 

Balázst 2 szép verssel#

- Versek gyakorlása.

- Lfost pedig úgy ahogy sorban ültök, gyertek segí
teni#

M#A# Fogd a piros pettyes labdát és tedd a 3# polc
közepére! /És azért, hogy Balázs jól megjegyezze 

hol találja meg, te is mondd meg, hogy hova 

tetted!/
A piros pöttyös labdát a 3# £olc közepére tettem#

Z#K. -hoz. A szőke babét ültesd az asztal mellé a 

székre!
A szőke babát az asztal melletti székre ültettem#

!P#L. A poharakat helyezd a labda fölötti polcra!
A poharakat a labda fölötti polcra helyeztem#

Foglalkozás száma: 14-17.

Téma* 1# Húzzad, húzzad magadat 
Cinl, cini muzsika
Szállj, szállj pille c. versek gyakorlása 

2# Boltosos - vásárlási játék. Esetleg összekapcsol
va a családjátékkal•

Feladat: A különböző szerepekben jelentkező nyelvi-kommuni
kációs képességek működésére példa állítása és azok aktiv 

gyakorlása.
Utánmondás fejlesztése.

Módszer: szimbólikus játék 

gyakorlás.
Eszköz: A szerepek gyakorlásához/ megéléséhez szükséges

eszközök, /bolt berendezve, a szerepek szimbólikus 

jelzései./
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Tartalmi feldolgozás*
A játékot az óvónő indirekt módon igyekezzen megszer
vezni* Élményszerűbb lehet, ha a család, papás-mamás 

játékból bomlik ki*
Tervezze meg a csoportja által szükségesnek Ítélt Ítéle
teket, következtetéseket, gyakorolják a nyelvi funkciók 

köziül a fatikus és konativ beszéd funkciókat! /a köszö
nés, a kapcsolatteremtés különböző változatait./

Foglalkozás számat 18.

Téma: 1* ífióÉzzad, húzzad magadat c* mondóka
2. Mi és hogyan változott meg? c* nyelvi-szituációs 

játék.

Feladat*
- iJtánmondás fejlesztése
- Megfigyelőképesség, figyelemkoncentráció fejlesztésé

vel relációk megnevezése*
Használják a következő névutókat! alatt, mellett, 

mellé, alá, közé, fölé, fölött, belé, felé, mellőle, 

mögé, mögüle, között, középen, szélén, legmagasabb* 

legalacsonyabb, szemben, utolsó, utolsó előtti, el
ső, stb*

Módszer* nyelvi-szituációs játék, gyakorlás, 

úszkozs 2 /eltérő jegyűek/ baba, labda, polc, téritő, 

kendő, pillangó, kalap stb.
Tartalmi feldolgozást

/Óvónő előre kikészíti az eszközöket egy asztalra, majd 

leteriti amikorra a gyermekek a foglalkozásra mennek/. 
’’Gyerekek, a "Húzzad, húzzad" c* mondókát el is lehet 

játszani, azt is megmondom, megmutatom, hogy hogyan, 
/megmutatja és elmondja a mondókát/. Ketten-ketten fog
játok meg egymás kezét keresztben és húzogatva, fűré
szelve mondjátok a mondókát. Úgy mozgassátok a karoto
kat, ahogyan a mondókát mondjátok!"
"Készítettem egy meglepetést, /leveszi a térítőt a tár
gyakról/. Nézzétek meg, miket és hogyan hel eztem el az 

asztalra.
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A tárgyak egymáshoz viszonyított helyét nevezzék meg 

a gyerekek!
Majd utána változtatja a tárgyakat egymáshoz viszonyít
va és a változást fel kell ismerni és meg kell nevezni* 

Pl*: Két baba ül egymással szemben«
A két baba között egy labda van*
Az egyik baba alá teritot helyezett az óvó néni*
Az óvó néni egymás mellé* egy sorba helyezte az 

összes játékot. /А sorban az első egy kocka, a má
sodik egy baba, mellette balra egy kosár stb./

Foglalkozás száma: 19.
Téma: Höcc, höcc katona c* mondóka

Szutyejev: A három kiscica c. mese bemutatása 

szemléltetéssel kisérve.
Feladat: Jtánmondás fejlesztése.

Irodalmi élményhez juttatás* A mese szereplőinek átvál
tozását kövessék figyelemmel és törekedjenek azok oká
nak megértésére.

Módszer: Gyakorlás, bemutatás, szemléltetés.
Eszköz: A mese szemléltetésére képek, ill. a "Vidám mesék" 

c* aasekönyv képanyaga, 6-7 db. paripa a lovagláshoz.
Tartalmi feldolgozás:

Óvónő: Ma gyerekek lóhaton megyünk Balázshoz* Pattanja
tok fel ós mondjuk a lovaglóverset. 6-7-szer elismétlik* 

Most pedig 5 kiscicáról mondok mesét, figyeljétek meg, 
hogy mi történt velük!

Foglalkozás száma: 20.

Téma: Szabadon választható.
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek működtetése az 

óvónő által kiválasztott anyag feldolgozásával.



- 116 -

Foglalkozás számai 21.
Téma: 1* Höcc, höcc katona c. mondóka 

2. Asszociációs gyakorlatok«
Feladat* A beszéd örömének felkeltése«

Tárgyképhez hangsor rendelése - fogalom alkotás. 

Fogalmak összekapcsolása egyszerű, mondattá, Ítéletal
kotás« hgyszerti bővített mondatok alkotása«
Szókincs bővítés, /csoporttól függően/

i.lódszer* illandó, folyamatos beszéd«
Rongybabák höcögtötő mozgatása ölben« 

üzemiéitetás.
Kérdés-válasz«

eszközt A szemléletességet elősegítő eszközök.
Rongybabák, Tárgyképóra. /Az óra mutatóját az óvónő 

állítja bel/
tartalmi feldolgozást

1« Hücc, höcc katona című. mondóka bemutatása, gyakci*- 

lása, rongybabával.
2« A tárgyképóra két-két figurája között asszociatív 

kapcsolat teremtése. Pl.: a kisfiú a házban lakik« 

5« A következő fordulóban, amikor már mindenkire egy
szer sor kérőit, újabb asszociációs párt alkothat. 

FI,: a labda berepült az ablakon.
4. A gyermek által megfogalmazott mondatra kérdezzen 

rá az óvónő é3 Így mondat trővitásre öszönözzön. 

Pl.: óvónő: Kivel lakik a kisfiú ebben a házban?

Foglalkozás száma: 22.
Téma* - Ismert versek, mondókák játékos, mozgással egybe

kötött gyakorlása.
- Szutyejev* A három kiscica, ismétlés.

Feladat: önálló mesemondésra, folyamatos beszédre, kommu
nikációra ösztönzés.

Módszer: gyakorlás
bemutatás, mesélés.
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Eszköz: A mese illusztrációi.
Tartalmi feldolgozás:

"Gyorskok, várnak a rongybabáink. Ébresszük fel ókét, 

táncoltassuk és lovagolta suk meg őket, s közben mond
juk azokat a mondókákat, verseket, amelyeket már ismer
tek. Most pedig mesélhettek is nekik".
Aki vállalkozik rá, az e gyermek meséljen!
/óvónő segítse a mesemondást bekapcsolódásával és szem
léltetéssel. Figyeljen arra, hogy az ok-okozati összefüg
géseket pontosan fogalmazzák meg!/

Foglalkozás száma? 23»
Témái - Hívjad a, hívjad a . • .népi versike bemutatása 

- Mi van a zsákban c. játék.

Feladat: Tárgyak érzékelhető és az érzékietekből levonható 

tulajdonságok, funkciós lehetőségek megfogalmazása, 
ítéletalkotásra késztetés.

Módszer: bemutatás, gyakorlás, nyelvi játék.
Eszköz: varázszsák, tárgyakkal.
Tartalmi feldolgozás:

- Mondjuk el lovagoltató, höcögtető versünket!
Most egy másik verset mondok a falóról. A vers bemuta
tása, majd gyakorlása.

- Itt van a varézszsákunk.
Játsszunk egyet, varázsoljunk! Mondjuk el varázsigén
ket és nézzük meg hátha megnyílik a zsák.

- Amit kiemeltek, arról mondjatok el mindent, azt is, hogy 

mire lebet felhasználni, miből készült, milyen a színe, 

formája, /óvónő kezdje a bemutatást!/
Pl.: Ez egy kok színű, kocka alakú épitőjáték. Fából

készült. Hat lapja van. A fa, amiből készült, vala
mikor élő volt, giajd kifürászelték, gyalulták, eny
vezték, festették, stb.
/Óvónő egészítsen ki!/

^ %
^ S**Ciű

4\
* "Hí
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Foglalkozás száma: 24«
Téma: 1* Hocc, hocc katona cimö mondóka gyakorlása 

2. Relációs gyakorlatok szituációs játékban.
Feladat: Téri, mennyiségi és hasonlósági relációk caegneve- 

zésére, megjelölésére utaló relációszavak, kifejezések 

játékos gyakorlása. A "hasonlító szerkezetek" használa
tára kísztebés.

Módszer: szituációs játék 

gyakorlás

iiszköz: "falovacskák"
minden gyereknek a rongybabája 

a foglalkozási terem berendezési tárgyal.

Tartalmi feldolgozás:
1. Gyerekek, ma Balázshoz lóháton megyünk, s /lovak fel - 

nyergelése/ jobban vágtassanak paripáink, biztassuk 

őket a "Hocc, hocc katona" e. mondókával! />»é— sze& 

ismételjék!/
Megérkeztünk. Amig kifújják magukat lovaink és mi is meg
pihenünk, játsszunk egy keveset a babáinkkal.
Játsszunk bújócskát!
Hogy ki lesz a humó, számoljuk ki a Höcc, hocc kato
na c. mondókával!
/1, humó kiszámolása után minden gyeink elbújtathatja 

babáját oda, ahova gondolja/.
A humó segítséget kérhet mindenkitől a saját babája 

megleléséhez• Minden segítséget megadhat, csak meg
mondani nem szabad a helyet. /Az a gyerek a legügye
sebb, aki rávezeti a humót a bújóhely felfedezésére.
Pl.: Humó: Hol a babád?

Keresd meg!Gy •:
humó: 61őre menjek, balra, vagy jobbra, esetleg

a aátam mögött van?
Gy.; -Uenj előre két lépésnyit!
Humó: Valami mögött, mellett, vagy előtt, eset

leg valamiben benne van?
Valamiben benne van.Gy.:

A következő humó az lesz, aki a legjobb segítséget adta társának.
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Foglalkozás száma: 2t«

Téma: 1. őszi levél c. népi versike 

2. őszi munkák a földeken.

Feladati Fogaloakörbővités és aktivizálás a témával kap
csolatos Ítéletek megfogalmazásával.

Módszer: képek elemzése, beszélgetés, bemutatás*

iászközi őszi munkákat ábrázoló képek. /Gyeinnekek által 

gyűjtött/.

Tartalmi feldolgozási
1. Sgy-két őszi falevél bemutatása után beszéljék meg, 

ao^y milyen változáson mentek keresztül ősszel a le
velek. /Flszineződtek - pix-оз, sárga, barna - megszá
radtak, lehullottak/.
agy népi versiköt mondok az őszi levélről, /ágy-кét 

mondattal meg lehet világítani a népköltést./ 

Gyakorolják a gyermekek a verset!

2. A szántóföldeken is már beért a növények termése és 

megindul a betakarítás, a termések Összegyűjtése, le- 

szüretelése.
Képek* - szólőszüretról

- szántóföldi növények betakarításáról
- őszi szántásról.

Foglalkozás számai 26.

Téma: - A normál óvodai foglalkozásokon megismert versek 

gyakorlása.
- A három kismalac c. angol népmese bemutatása makett

figurákkal szemléltetve*
Feladati Gténmondás fejlesztése

Irodalmi élménynyujtása, fogalomkör bővítése.
Alódszer: gyakorlás,

mesólés - bemutatás
szemléltetés.
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hszköz* asztalon szemléltethető makett figurák, kismala
cok, Гагказ, házikók, stb.

Tartalmi feldolgozás*
- az óvónő által kiválasztott versek gyakorlása
- a mese bemutatása.

Foglalkozás száma 27*
Téma* - 7eöres Sándor* Galagonya c. versének bemutatása és

gyakorlása
- Kártyajáték, órakártya képeinek elemzése alapján

Feladat: képelemzéssel, Ítéletek és következtetések meg
fogalmazáséra késztetés.

Módszer: bemutatás, gyakorlás, kártya-játék /képelemzés/

ászkaa* órakártya lapjai 
galagonya ág 

dobókocka
Tartalmi földolgozás*

- "Gyerekek, tudjátok, hogy a költők, akik verseket Ír
nak, gyakran úgy beszélnek a tárgyakról, növényekről 

mintha azoknak emberi tulajdonságaik lennének. így 

játszva a szavakkal gyönyörű, szóé képekGt fessenek 

meg szavaikkal, verseikkel előttünk. ítost egy ilyen 

verset mondok el nektek erről /mutatja a piros bogyós 

galagonyaágat - november elejei/ az ágról, n(»vényről* 

ügy aivják, hogy galagonya.
- A vers bemutatása os gyakorlása.
-/Orakártyák egysorban, lapjukkal lefelé borítva a gyer

mekek előtt az asztalon./
"Gyerekek, játsszunk olyat, hogy a dobókockával gurí
tunk, dobunk egy^é-egyet és mindenki a sorban arról 

a kártyalapról beszél, ahányat dobott a kockával.
Pl.: /mutatja/ A dobókockám az 5-öt mutatja, Így én 

az ötödik lapról fogok beszélni /kiveszi a sorból a 

lapot és a többi lapot egymás mellé húzza, hogy a sor 

folyamatossága meglegyen./
Az lesz a nagyon ügyes, aki elmond mindent, amit a 

lapon lát és még kigondol olyanokat is, amire csak
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következtetni tud. 
Pl.í llh , -úgy kisfiú ka pás Könyvet nézeget* ügy pádon ül, 

mellette van a kutyája. Bizonyara .ióbarátok lehetnek,
stb*
/'JCáraak és az óvónő kiegészitnet, illetve rákérdez
het. Addig folyjon a beszélgetés, amig valamit meg 

tudnak állapítani/.

lop;!**!koz oa szamat
Téma: Sarkadi Imre: ősz-eló a. versének bemutatása és

gyakorlása.
A kismalac és a farkasok c. mese bemutatása /szemlél
tetés nélkül!/

feladat: ütánmondáa fejlesztése
Irodalmi élmény nyújtása
A mese szerepldinek jellemzése, jelzős szerkeze
tek megfogalmazása.
Pl.: okos, furfangos kismalac

/külső tulajdonságok - elképzelés alapján 

pl.í a kismalac gömbölyű, rózsaszínű, kis ke
rek fülü stb. a kopasz farkas /

2b»

Módszer: bemutatás
beszélgetés

Tartalmi feldolgozás:
Gyerekek! tegnap a galagonyáról mondtam verset. Azt mond
tuk, bogy ". » • izzik a galagonya ruhája." Mit jelent
ez?
iv«gplrosodik, mint az izzó, égő tűz a galagonya bogyója. 
iSz azonban csak ősszel ilyen gyönyörű piros, amikorra a 

nap és a dór ilyenre érlelte.
.lost egy másik verset mondok az őszről.
- A vers bemutatása, gyakorlása.
- Most pedig egy mesével kedveskedem nektek, figyeljétek 

meg jól, hogy milyen állatokról szól, mert utána sze
retném, oa jellemeznétek, elmondanátok tulajdonságaikat. 

Térjen ki a külső és belső tulajdonságokra, ir.ia körül
az adott helyzetet, amelyből 1-1 tulajdonság egyértelműen 

kibontható!



- 122 -

.Foglalkoz6a számat 29»

•jCéaa: őszi versek gyakorlása.
Különböző egyedek megnevezése, majd besorolása egy 

szélesebb terjedelmű, fogalomkörbe, /nem- é3 fajfogal- 

mák, gyűjtőfogalmak megnevezése/.

Feladat: A gyermekek rend szerképzetének tártálmásítása, 

faj- és nemfogalmak megkeresésével a besorolás művele
tének gyakoriária. Szókincsbank bővítése.

Aíód3zer: beszélgetés, magyarázat, esetleg szemléltetés 

/változatosabbá tehető a foglalkozás, ha esetenként 

tárgykénét, vagy akár magát э tárgyat szemléltetjük./

;>azköz: Néhány evő és főző, valamint tisztálkodási és ta
karító eszköz a babaszobából, esetleg ezek helyett 

tárnyképek.
faro&lmi feldolgozás:

1. őszről szóló versek gyakorlása.
2. Családokról és családtagokról fogunk beszélgetni.

Hogy civjak a ti családotokat, /.-hí*ban mindenki meg
mondja a családnevét./
Kik tartoznak a családotokba? /apa, anya, testvérek/. 

Minden gyerek sorban nevezze meg*
Adjátok a tárgyaknak, növényeknek, állatoknak is van 

családjuk és nevűk - /mint ti a keresztnevetek Kati, 

Tára mellé mindig odamondjátok a családneveteket is/ 

nekik is van "családnevük/.
3* Olyat játszunk, hogy ti mondtok bármi tárgyat, álla

tot, vagy növényt és én megmondom a családnevét. Jól 

figyeljetek, mert utána szerepcsere lesz.
Pl.: a gyerek mondja asztal 

óvónő - az asztal bútor 

óvónő - mondj egy "testvérét" is 

szék, szekrény stb.
A következő gyűjtőfogalmak egyedé it nevezzék a^j! 

Főzőedények, evőeszközök, bútorok, ruhanemű, tisztál
kodási, takarító eszközök.
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Foglalkozás számat 30»
Téma; - Piros alma c. népi mondóka bemutatása és 

gyakorlása*
- Emberi tevékenységeknek, cselekvéseknek és állatok 

mozgásának szinonim fogalmait keressék és fogalmaz
zák meg!

Feladat* Mozgások, cselekvések, tevékenységek /igék/ diffe
renciált kifejezésére, szinonim fogalmak használatára kész
tetés* Fogalomkorbővités•

Módszer* szemléltetés 

beszélgetés 

gyakorlás
Eszköz: Az "Állatok világa" képeiből a medve, nyúl, és a 

"Képes tabló" képeiből a kutya, macska képsorok*
Tartalmi feldolgozás:

Ilyenkor ősszel már beérnek, megérnek a gyümölcsök. Me
lyek azok a gyümölcsök, amelyek ősszel érnek? /alma, kör
te, dió, szőlő stb./ Milyen az alma, ha megérett, milyen 

az érett alma? /Ízletes, már puhább, mint zöld állapo
tában és vagy megpirosodik, vagy megsárgul/.

- Egy népi mondókát fogtok hallani az almáról.
A mondóka bemutatása, majd gyakorlása.

- Most pedig figyeljetek jól, meit lehet, hogy megtréfál
lak benneteket!
Mi jut fe3zfctekbe, ha azt mondom, hogy körte, /bizonyára 

a gyümölcsről beszélek./ Igazatok van, de én erre gondol
tam /megmutat egy villanyégőt, körtét/. Majd megcsinál
ja ezt egy falevéllel és egy postai levéllel is.
De nemcsak igy tréfál meg bennünket a mi nyelvünk, a 

magyar nyelv, hanem olyat is tesz,
- hogy egy-egy cselekvésnek, mozgásnak többféle nevet is 

ad.
Most ilyeneket keresünk.
pl.* megy, fut, rohan, siet, stb.
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/Hogyan lehet azt másképpen mondani, hogy megy • 
ligy-egy szituáció körbeirásával tartalmasitsa a szi
nonim fogalmat*
Pl*: na nagyon gyorsan oda szeretnénk érni valahova, 

akkor mit csinálunk? futunk, stb*

- Most nézzétek meg ezt a képet és mondjátok el, hogy 

mit csinál a cicái
/az állat különböző mozdulatainak, cselekvéseinek 

megfogalmazása/.

1 sor 1 kép - egerészik, egeret fog, rálép egy egérre 

1 sor 2 kép - figyel
1 sor 3 kép - fekszik a cica
2 sor 1 kép - mosdik, tisztálkodik 

2 sor 2 kép - púpozza a hátát
Tegyék ugyanezt a kutya és a tobui képekkel*
És végül találjátok ki, melyik állatra gondoltam! 

hivó információ válasz 

trappol - ló
camxog - medve
vágtat - ló
siklik - kigyó
lopaäodik - róka

ffoglalkoz ás száma: 31»

Téma: - Gyerekek által kért mondókék, versek gyakorlása 

- Házrendezéses relációgyakorlatok

ffeladat: ütánmondás fejlesztése, önálló versmondésra 

ösztönzés.
Mennyiségi relációszavak, összehasonlitó szerkezetek 

gyakorlása*

Módszer: gyakorlás /kívánság "hangverseny"/ 

manipuláció - szemléltetés 

szituációs játék.

hszköz: TV doboz
MINIMAT házsora, házai.
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Tartalmi feldolgozás:
"Gyerekek, ma "kívánságműsort" rendezünk. Mindenki azt 

a mondókát vagy verset mondja el a TV nézőközönségének, 
amelyiket legjooban tudja, amelyik a leginkább tetszik 

neki."
- Versek, mondókák bemutatása, gyakorlása.
- Most pedig nézzétek itt van sok-sok ház. Keressetek 

ezek közül olyan épüloteket, amilyenben ti Í3 laktok. 

/Balázs báb kiemel egy emeletes házat/.
Ha megvan, üljetek le és nézzük, ki milyen házoan, hol 

lakik!
Balázs kezdi:

"Mi Kecskeméten Kaszap utca 6 szám alatt lakunk egy 

tiz emeletes házban, a második emeleten.
A mi lakásunkban van 2 szoba, konyha, fürdőszoba, #C, 
folyosó, stb.

.azután minden gyerek elmondja lakóhelyük címét, lakásuk 

beosztását, /óvónő elölje tájékozódjon, hogy segiteni tud
jon!/
k>st pedig hasonlítsátok össze az asztalszomszédotok há

zával a tiéteket!

M«A.: A mi házunk alacsonyabb, mint a Péteréké és maga
sabb, mint -áditéké, stb.

- Jelre kórbcadják a házakat és újabb jelre megállítják, 

-tost ismét elvégzik és meg is fogalmazzák az összeha
sonlít ást .

M.A.: jiz a néz, ami hozzám került alacsonyabb, mint ami 
Bolinál van és szélesebb is.

Foglalkozás száma: 52.

Téma: - Ismert versek gyakorlása
- Tolsztoj: A róka és a nyúl c. meséjének bemutatása 

bábozással.
Feladat: A mese bábos megjelenítésével a cselekményt és a 

szereplők karakterét, tulajdonságait egyértelmüsitse az 

óvónői
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Módszer: bábozás
gyakori as

лазкой: róka háza /jégből - IiungaroeelbŐl/ 

nyúl háza /spatulából - gyökérből/ 

róka, nyúl, kutya, madve, kakas bábuk

Tartalmi feldolgozás:
Balázs fogadja a gyerekeket, csenget.
Gyerekek bábszínházi belépővel mennek, vagy székeiken 

1-1 kép. űzőkről 1-1 vers vagy mondóka juthat az eszé
be és annak felismerése ás elmondása után foglalhatja el 

helyét.
H. egy hegedd - Cini-cini muzsika

- Höcc, höec katonakatona

Bábdarab bemutatása.

Foglalkozás száma: 53«
Téma: - Ismert versek gyakorlása

- Háziállatok /I./ haszna, életmódja, tápláléka stb.

Feladat: A házi és ház körül élő állatok megnevezése, hasz
na, tápláléka, életmódja kifejezéséhez szükséges szókész
let aktiv használata. Fogalomkörbővités• ítéletalkotás, 

Összefüggések megfogalmazása.
Jtánmondás fejlesztése, önálló versmondásra ösztönzés!

Módszer: képelemzés, beszélgetés, szituációs játék.

ászköz: ''Állatok világa" képsorból a felhasználható képek 

/sertés, szarvasmarha, baromfi, nyúl stb./

Tartalmi feldolgozás:
1. Gyerekek, versmondó versenyt szervezünk. Mindenki azt 

a verset mondja el, amelyikre utaló kártyát a lapok 

közül kihúzta, /jelzések a versekről 1-1 lapra/. Ha 

úgy gondolja bárki, hogy egyedül nem vállalkozik rá, 

megkérhet bárkit, hogy segitsen, illetve, hogy együtt 

lépjenek fel.
Versek bemutatása.
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2* Mostpedig kártyázni fogunk, de nem égiszen úgy, mint 
a felnőttek.
Az asztalon láptok több, lapjával leíelé borított kár
tyát, majd ezekből sorban mindenki elvesz egyet és 

megnézi. iigy hivó kártyát ide teszek küéépre. A ti fel
adatotok az, hogy mondjátok meg, hogy tóiért gondoljam, 
hogy az a lap is hozzátartozik a hj.vókártyához.
Pl.: A hivó kártya - egy sertés.

A válasz kártyák egyike: - kukorica сзб. 

Gyerekeknek azt kell válaszolni, hogy: "Azért került 

a kukorica a sertés mellé, mert a kukorica a sertés 

tápláléka."
Óvónő egészítsen ki /pl.: a kukoricát le is szokták 

darálni és ezzel is etetik a sertéseket./

Foglalkozás száma: 34-36.

Téma: - Csukás István: hívogató c. verse
- Szimbolikus játék - közlekedés.

Feladat: 4 különböző szerepkörökhöz,kapcsolható kommuniká
ciós képességek, funkciók gyakorlása, szókincsbank bőví
tése •

kfódszei’í szimbolikus játék 

képelemzés

dszköz: - Közlekedés /diasor/
- Képes tabló lapjai közül a közlekedési eszközök
- 4 közlekedés-szimbolikus játékhoz szükséges esz

közök /székek, autók, sorompó, "járda", zebra, 

rendőr sapka, irányitó tárcsa, közlekedési lámpa 

stb./
Tartalmi feldolgozás:

I. - Gyerekek egy nagyon szép verset mondok nektek.
Csukás István irta. Hallgassátok meg és majd mond
juk el együtt is!

- ifost pedig mindenki aúzzon egy lapot a "kártyák" 

közül és mondja meg, hogy mit lát a képen, milyen 

közlekedési eszköz van rajta.
- Vetíteni fogok és kérlek benneteket, hogy mondjátok
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öl Balázsnak mi van a diakockákon*

II.-III* foglalkozáson a Hívogató c* vers gyakorlása és
közlekedési szerepjáték megszervezése és játszása*

Foglalkozás száma: 37*

Téma: 1. Normál óvodai foglalkozásokon megismert versek 

gyakorlása*
2* Kártyajáték órakértyával• A dél, dél körüli

teendők, szokások megbeszélése, esetleg eljátszása*

Feladat: Idorelációk gyakorlása, Ítéletalkotás*
Hétköznapi /óvodai/ és ünnepnapi /ottiioni/ szokások ön
álló elmondására késztetés, 

ütánmondás fejlesztése.

tíódszer: kártyajáték, beszélgetés, szituációs játék*

Eszköz: órekértya lapjai*

Tartalmi feldolgozás:
1. Találós kérdésről ismerjék fel, majd gyakorolják az 

"Őszi levél" c. népi verset*

2. órakártya lapjai a gyereket előtt* Feladatuk, hogy 

válogassák ki azokat, amelyeken dél körüli időszakot 

mutatnak.

3* Minctonri rend ja el, hogy az általa kiválasztott kártya 

miért tartozik a kívánt cnoiortb--*

"Gyerekek, mondjátok meg, hogy miért választottátok 

azokat a lapokat, amelyek a kezetekben vannakí

4. 'fondjuk el, hogy mi mit szoktunk csinálni az óvodában 

dél körül* /ebéd előtt és közvetlenül utána,/"

3* "Bizonyára otthon, amikor vasárnap vagy ünnepek alkal
mával ti is másképpen szoktatok készülődni az ebédhez 

és másképpen telik az ebéd utóri időszak is. 

ifost erre lennék kiváncsi* Ha kívánjátok én is elmon
dom mit szoktam ilyenkor csinálni."
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Foglalkozás §sámai 38.
Téma: - Szepesi Attila: Kókaurfi c. versének bemutatása 

és gyakorlása.
- Szutyejev: Három kiscica és A iiárom kismalac c. 

mesék.
Feladat: A két mese alapján, azok ismeretében ok-okozati 

összefüggések és különböző feltételezésekre válaszlehe
tőségek megkeresése, megfogalmazása.

Módszer: Bemutatás, gyakorlás, beszélgetés.
HszkÖz: -
Tartalmi feldolgozás:

Arról az állatról fogok verset mondani, amelyiket ra
vasznak, ravaszdinak, somfordlnak stb. neveznek. Melyik 

ez az állat? Miért tartják ravasznak-!
- A vers bemutatása, gyakorlása.
- Most pedig két meséről fogunk beszélgetni, azokról, 

amelyekben a hősök, a szereplők >-an vannak és a mesék 

elmében is szerepel a "három".
- ”£1 tudná elmondani mi történt a 3> kiscicával ée miért 

változtak át háromszor is?
- A három kismalac, c. meséhez feltételezéseket fogalmaz

zon meg az óvónő ós a gyermekek keressék meg a módosí
tott változat folytatását!
pl.: - Mi történt volna a malackakk«.!, na mind a nor

mán szalmából építettek volna házat? sto.

Foglalkozás szama: 39.
Téma: Ősz

1. szőlősziret /őszi munkák a földeken/
Feladat: 1. A gyümölcs megnevezése, szüreteléssel kapcsolatos 

fogalmak megismerése és helyes használata.
Fi.: puttony, prés, hordó, daráló, kosár, tőke, vessző, 

kád, szüretelő, must.
A szürotalés munkafázisainak megnevezése /az előbb, utána, 
később, ősszel. .Relációk gyakorlása/.
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lódszert Az ének előtt megfigyelési szempont adása.
Az óvónő énekel* Hzemléltetéa. Úgy helyezze el az óvónő 

az eszközöket, hogy a hiányzókkal még kiegészíthető le
gyen.
Különüljenek el a munkafolyamatok* Kérdés-válasz.

hszközt Szőlőtőke vesszővel, terméssel, levéllel. Kiegészí
tés szüretelökkel, vödrök, puttonyos lovaskocsival, trak
torral, teherautóval, daráló, prés, hordó, tölcsér.
Hol terem a sok gyümölcs leporelló.

Tartalmi feldolgozás*
1. A gyermekek figyeljék meg, hogjptaindénről énekel az 

óvónő, majd az ének befejeztével sorolják is fel.
2. uzoló érik c. dalt eiénekli az óvónő.
5» A megnevezett eszközök, tárgyak kerüljenek fel mágne

ses táblára. Szőlőtőke vesszővel, tarka levelekkel, kád. 
л beszélgetés irányuljon a icövetkező kéroóaokre:
Min tex*em a szőlő? /tőkén/ mutassa meg az óvónő és 

mutassa és kérdezzen rá a vesszőre is./
A szolofártök min helyezkednek el?
/vesszőkön/ Lehajlik a termés alatt.
Milyen évszak van olyankor, amikor a szőlőt szüre
telik? /ősz/.
Milyen színűek a szőlő levelei? /ts.rkák/
■it csinálnak, amikor szüretelnek olt gondoltok? 

/levágják késsel a fürtöt a vesszőről és a vödörbe
teszik./
Kik gyűjtik Össze a puttonyból a szőlőt?
/a puttonyosok/
Hova keiül a puttonyból a 3zőlő? /kádba/
Hol viszi a puttonyos a puttonyt? /a hátán/

II. "izállítás
Felhelyezi az óvónő a képeket a táblára és tovább fo
lyik a beszélgetés.
Hallgassa meg a gyermekek szüreti élményeit. %ésaitsen 

ki.
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Foglalkozás számat 40«
Téma: Szabadon választott.
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek működtetése, 

gyakoroltatása•

Foglalkozás száma: 41»
Téma: Hogyan hívta meg vendégségbe a róka a gólyát.
Feladat: A mese cselekményfonalára a tréfa felfogására 

tegye képessé a gyermekeket!
Fogalmazzák meg a furfangot saját szavaikkal is. 

Használják az azért, mert szerkezetet.
Módszer: - gyakorlás

- bemutatás /me sélés/
- beszélgetés

Eszköz: A mese bemutatásához két kép.
Tartalmi feldolgozás:

1. A róka úrfi c. vers gyakorlása.
- Most arról az állatról mondjunk verset, amelyet a 

mesékben ravaszdinak szoktak nevezni.
2. A mese bemutatása
3. Hogyan járt túl a róka a gólya eszén?

Hogyan adta vissza a gólya a rókának?

Foglalkozás száma 42.
Téma: - Csukás István: Hívogató c. versének gyakorlása.

- Mond róla valamit és mutasd, hogy mit lehet vele 

csinálni, hogyan működik, mire használható!
Feladat: Személyeket, állatokat, tárgyakat ismerjék fel 

képekről, állításokat fogalmazzanak meg és cselekvési 
lehetőséget mutassanak be! Tárgyképek összakapcsolásá- 

val ítéletek alkotása, sorszámnevek gyakorlása.
Módszer: Képelemzés, szituációs játék, 

beszélgetés.
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Bszköz: ABC füzet, pillangó sikbáb.
Tartalmi feldolgozási

- Csukás István versét a hivogatót fogjuk elmondani 
úgy, hogy mindig az folytatja, akinek a tenyerébe re
pül a pillangó!

- Mindenki kap egy lapot az ABC-s füzetből, már előre 

felrajzoltam egy ozámképet a lap felső sorába és az 

lesz a feladatotok, hogy arról a képről beszélgetek, 

ahány pettyet láttok a dominótokon.
Pl.: ________

Iо iо

M.A, Te a második képről fogsz beszélni.
De most ne szóval, hanem mozdulatokkal mondd el ne
künk, mi van a második képen.
Mi megpróbáljuk kitalálni, hogy mit ábrázol a kép.

- Az ABC-s füzet következő lapján pedig 2-2 kép fogja 

egymás kezét. Az a feladatotok, hogy a két képrőlálla
pítsátok meg, mondjatok el valamit!

Foglalko&ás 3záma? 45«
Téma: A part alatt /népköltés/
Feladat: Utánmondás, szókincsbővités, illetve ismert sza

vak tártulmásitása*
/5» fogl. feldolgozása/ pl. kassá, élesit /fen/, varjú, 

szalmakéve, arató, szék:-r, ostor, malom, szita, rosta, 

zsák, teknő, kemence, dagaszt, 
kapcsolatos mellérendelő szerkezet használata. 

Megfigyelésre és felidézésre ösztönzés /a folyamatok 

szándékosságának elősegítése/.
Győződjön meg az óvónő, hogy milyen ismereteik vannak e 

témakörben.
Módszer: éneklés, utánzás, /utánzómozgás/ 

kérdés-válasz /beszélgetés/
Bszköz: -
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Tartalmi feldolgozási
1. Figyeljétek meg,rogy milyen állatokról énekelek és, 

hogy mit csinálnak ezek?az állatok ebben az érdekes 

mesében! /még nem szemléltet/
2* Óvónő elénekli és eljátssza a mesét végig* /érdeklő

dés felkeltése/.
35. Az emlékképek felidéztetése. /Sorban megkérdezi,

vagy csak jelentkezés útján, hogy ki melyik állatra em
lékezik és, hogy melyik mit csinált/.
Gyerek*: varjú
óvónő: Mit csinált a varjú?
Gyerek: kaszált
óvónő: Mit kaszált mit gondolsz?
/Ha nem tudja a gyermek, óvónő vezesse rá, és igy 

sorban a többit is beszéljék meg./
Mit csinált ez a sok állat igy együtt?
/cipót sütött/.

Foglalkozás száma: 44.
Téma: A part alatt l-б versazaka.
Feladat: Jtánmondás.

1* Figyelem összpontosítása a témára 

2. A cselekmény sorának kötése az állatok /konkrét/ 

képéhez.
3* Relációk gyakorlása.
4* Problémahelyzet kollektiv megoldása.
5* Kép - mozgás - szöveg, dallam szintézise, kapcsolása 

segit a rögzitésben.
Módszer: Szemléltetés 

beszélgetés 

szituációs játék.
Bszköz: Balázs, állatok képe: varjú, róka, szúnyog, bolha, 

macska*
Tartalmi feldolgozás:

1. Bevonulás Balázshoz a következő állatok képével: 

varjú, z*óka, szúnyog, bolha, macska/
2. Melyik mesében szerepelnek ezek az állatok együtt?

- A part alatt.
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3« Figyelő été к шв£» hogy hogyan következnek az álla
tok egymás után a mesében!
Melyik az első? utána ki következik? 

varjú róka
stb.
Most üljetek olyan sorrendben, ahogyan - a nálatok 

levő állat képe szerint - a mesében következteki 
4* Aneklem az éneket, ti pedig azt az állatot utánozzá

tok, amelyiknek a kéje nálatok van! próbáljátok ve
lem együtt énekelni! /2 x 3*-szor/

5* Kép- és utánzómozgáscsere 

6. Bemutatják Balázsnak.
/Balázs a paraván nyilásában van felfüggesztve állan
dóan, de a függönyt előtte elhúzzák/

7* Balázs eljátssza
/Figyeljétek meg, hogy jól figyeltem-e/

Megjegyzés: állatok képe a táblán marad!

Foglalkozás száma 45.
Téma: A part alatt /népköltés/
Feladat: A beszélés örömének megéreztotése.

Képek alapján a cselekvés megfogalmazása.
Cselekvési alternatívák keresése /kreativitás fejlesz
tése/.
ütánmondás fejlesztése.

Módszer: éneklés, utánzás /utánzó mozgás/, szemléltetés, 

problémahelyzetteremtés.
Bszköz: A part alatt c. leporelló.
Tartalmi feldolgozás:

1. Csanádi Imre: (Jj kenyér c. vers ismétlése.
2. .Síéneklik és eljátsszák a mese első részét /2 x >-szor/. 

/Változatossá lehet tenni a szerepek cseréjével./
3. Most pedig nézzük meg, hogy ml történt ezután!

Ki mire gondol?
Mi történt a megőrölt búzával?
Gyermekek emlékképeik és képzeletük alapján igyekez
zenek megválaszolni!



- 135 -

4. Az óvónő szemléltesse a képeket! 
a/ szürke szamár - vizet hoz 

b/ tehén dagaszt - kemencébe rak 

с/ medve várja 

d/ tyúk csipeget 

e/ hangya morzsát szed
csak a cselekvésre irányítsa a figyelmet!

5# Hogyan tudnánk utánozni a szamarat, a tehenet, a 

medvét?
6. Óvónő énekel, minden gyermek a neki leginkább tet

sző mozdulattal utánoz.
7. ösztönzés éneklésre és utánzásra.

Foglalkozás száma: 46.
Téma* A part alatt c. énekes mese képsorainak elemzése és 

a kapcsolható élmény és ismeretanyaggal való bővitése.
А/ aratás, cséplés.

Feladati A témakör első foglalkozáson megjelölt fogalmak 

tártálmasitása.
- kaszálni, gabona /búza-rozs/, aratni, kéve, szalma, 

cséplőgép.
A képeken látható cselekvések megfogalmazása és kiegészí
tése a gyermekek tapasztalataival.
Az óvónő egészítsen ki, törekedjen az ok-okozati össze
függések, az előbb, később relációk felismertetésére és 

mellérendelő mondatok gyakorlására.
Pl.* előbb le kell vágni a gabonát és csak utána lehet 

összegyűjteni és kévébe kötni.
Akkor lehet aratni, 'ca /amikor/ a búza /gabona/ már 

megérett•
Módszer: Éneklés, játékos utánzás, beszélgetés, szemléltetés, 

iászköz: Leporelló, kép a kombájnról, cséplőgép képének bemu
tatása, szalma, gabona.

Tartalmi feldolgozás:
1. A part alatt c. énekes játék eljátszása és eléneklé- 

se csoportosan /2-szer/.
2. Csanádi Imre: üj kenyér, ismétlés.
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5* beszélgetés n leporelló képei képesén.
1. kép:
- íii történik ezen a kópén?

/kaszálnak a varjak/
- A valóságban lehetséges lenne-о on?

/пега/
~ Kik szoktak kaszálni?

/akik a fülkéken dolgoznak/
- át kasáéinak, iáit aratnak?

/gabonát - búzát» rozst/
- ..it gondoltok, milyon évszak van akkor, akikor a 

gabonát le lehat kaszálni?
/nyár/

- milyen az c gabona, amit már le lehet kaszálni? 

/érett, sárga a az 

gal és megérett/
- üvel aratnak a varjak a képen?

/kaszával/
- Mit gondoltok még mivel, hogyan lehet le ./ égni a 

gabonát, a búzát, a rozsot?
/kombájnnal/
Láttatok mór ilyet?

ára to a ka *> У
a. i л *.» тл л+.л 1 4» ma

if v# Q wu «4» U 4M»WA
<-» Л
*4 V4

2» kép
Mi történik azután, amikor már learatták a gabonát, a 

búzát, a rozsot?
/összegyűjtik/
Se utána?
/kévébe kötik/
Itt a mesében rögtön a malomba szállítóttáK a gabonát, 
a valóságban lehet ilyen?
/nem/ Miért?
Azért, mert előbb ki kell csépelni a szemeket.
Mi történik a gabonával a csépléskor?
/külön válik a mag és a gabona szara/
Mibe gyűjtik a szemeket?
/zsákokba/
A gabona szárát hogyan hívjuk cséplés után?
/szalma/

3« Most idáig énekeljük és játsszuk el a mesét!
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Foglalkozás száma: 47»

Тёша* A part alatt c* ének, mese képsorának elemzése.
2. A malom, a pékség*

Feladat: A mese cselekménysorának rögzítése, élményszerü- 

ség, játékosság biztosítása.
Figyelemirányitás a következő részre.
-fozgásból cselekvés meghatározása /fogalomalkotás/ 

Problémahelyzet-teremtéssel gondolkodásra késztetés.
.írniékképek felidézése a mese és egyéb előző ismereteik
ből.
óvónő kiegészit /régen, - ma vonatkozásait/

Módszer: éneklés, beszélgetés, bemutatás.

iSszköz: 5 cica, szamár, tehén.
Minden gyermeknek legyen egy kis doboza, amiben az az 

eszközöket behozza.
- Szita, rosta, gabona kis zsákban /majd jó lesz a csi- 

ráztatáshoz/, mozsár*, kép a szélmalomról*
Tartalmi feldolgozás:

1* Belépés táásgyképekkel /az énekes mese további szerep
lőivel/. Menetelés a dalra és adott jel után mindenki 

matatja a cselekvést is.
A tárgy te pékét még nem nézhetik meg, letették beér
kezéskor a helyükx*e a dobozt.
/2 x >-szor eléneklik, eljátsszák/ hogy

Nézzétek meg a dobozotokban ml van! de ne mondjátok 

meg, hanem csak mutassátok azt a mozdulatot, amit a 

mesében a képen látnató éllat csinált. Majd ml kitalál
juk, hogy mit utánoztok.
Mit gondoltok, hogyan emlékeztek, hogy a macskák hol 

szitálnak, rostálnak?
/a malomban/
Ki emlékezik rá, hogy mit visznek a malomba?
/a gabonaszemeket/
Miben viszik? /zsákokban/
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És a zsákokat mivel viszik?
/szekér, teherautó/
Mit csinálnak a gabonával, búzával, rozzsal? 

/megőrlik/
Óvónő: régen szél- és vizi malom, ma villany.

Fo Klal ко z ás sz áma: 4ö.
Téma: A part alatt c* ének, mese képsoréinak elemzése. 

A malom, a pékség.
Feladat: A következő foglalkozások tartalma3itásai.

- szitál, rostál
viz

- malom szél
villany

- pékség
- dagasztás

gémes
kerekes
nyomós
vezetékes

- kút

- kemence
óvónő ismereteket közöl.

.»lódszer: szemléltetés 

magyarázat 

kérdés-válasz

ússköz: kép a pékségről, gémeskútról, teknőt mutasson, 
kép a búbos kemencéről, siitőlapát.

Tartalmi feldolgozás:
tíoi dolgozzák fel a megörült gabonát, a lisztet? 

/a pékségben/
Mit készítenek a pékségoen a iiaztbox?
/Kifli, kenyer, zsemle és sutemen^eKet/
Nevezzük meg a mesében mit csinál szamár ás a tehén!a
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Képelemzés!
Beszéljenek a vízhez;Jutkáról 

a láncos tekerő kútról v

a gémeakutról 
ép ne я városban 

nyomóskút 
vezetéken viz.

Ti s teknő? /Hová, mibe tölti a azemér a vizet/

Dagasztás
Hegen teknőjen kéznél történ
unt ékben I tartályokban«
oütós
Amikor bedagasztották azután cipókat, süteményeket for
málnak belőle és kisütik*
Hégen fa tüzelésű búbos kemence, ma vilién nyal,
Csanádi Imre: TJj kenyér c. verse.

..L gw^ekkcl végzik nagyu *

ffo glal kp 7, ás я 7, érne: 49 — 54*
Témát Várnai Zseni: Hull a hó c* versének bemutatása és 

gyakorlása.
az orvosnál /beteg, betegség, orvosnál, gyógyszertárban/.

Feladat: A különböző szerepekben megnyilvánuló nyelvi—
kommunikativ képes égek gyakoroltctása. Szőkészletbővités.

iiSódszer; nzimbólikus játék
Hszköz: Orvosi táska felszex^elva, a vizsgálathoz szükséges 

egyéb eszközök, jelzések /orvosi sapka, köpeny/ hordágy, 
mentőadtó /dömper/ vizsgáló asztal leteritrve, receptek,
ceruzák.
Gyógyszertár /a szükséges eszközökkel, dobozokkal/
Kórház /ágyakkal - fektetők/ stb*

Tartalmi feldolgozás:
I. iogl. Óvónő mutasson be egy báüdarabot, amelyben meg

betegedett egy kisfiú, stb*
II* V.

Szerepjáték megszervezése, fokozatos bővítése, tartal- 

masitása. Indirekt szervezés.
óvónő tervezze meg a szükséges Ítéleteket, következte
téseket és azokat gyakoroltassa indirekt formában.
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Minden nap más szerepkörben játsszon minden gyermek, óvónő 

is vállaljon szerepet*
VI. foglalkozáson - A gyerekek mondják el "betegségélmé- 

nyüket•
A vers gyakorlására az első és utolsó foglalkozáson 

kerüljön sor*

Foglalkozás számat 55.
Téma: - Állatokról tanjlt versek gyakorlása

- Háziállatok /II./ haszna, életmódja, tápláléka 

az ember szerepe a fenntartásukban.

Feladat* A házi és ház körül élő állatok megnevezése,
hasznuk, táplálékuk, életmódjuk kifejezéséhez szükséges 

szókészlet aktiv használata. Az ember szerepe az álla
tok tartásában.

Módszer* képelemzés, szituációs játék*

Hszközs "Az állatok világa" kártyasor azon képei, amelyek 

a háziállatok I. feldolgozásánál nem kerültek sor
ra.

Tartalmi feldolgozás*
1. Mondjatok olyan verseket, amelyek állatokról szól

nak! Mondjuk el ezeket a verseket!
2. A hivó kártyát helyezze el az óvónő.

A játékot a 55. foglalkozásnál leírtak szerint 

játsszák el!

Foglalkozás száma* 56.
Téma* - Várnai Zseni* Hull a hó c. versének gyakorlása

- A három kismalac c. mese elmondása a gyerekek ál
tal.

Feladat* Önálló mesemondásra késztetés, /legalább 5-6 mon
datot képesek legyenek elmondani/.
Utánmondás fejlesztése.

Módszer* beszélgetés, meáélés.

äszköz* Szemléltető képek.



- 141 -

'.Tartalmi feldolgozás:
- "Mondjuk el azt a verset, ymelyik télről szól. Melyik 

ez? /A vers gyakorlása/.
- Most azt a mesét mondjuk el Balázsnak, amelyik a há

rom kismalacról szól.”
Mondjátok el a mesét úgy, hogy egyikőtök elkezdi, a 

másik folytatja és igy tovább.

Foglalkozás számai 57.

Téma: - Weöres Sándor: Kutyatár c. versének bemutatása, 

majd gyakorlása.
- Miből készült, miből van?

Feladat: Tárgyak, termékek eredetének, összetételének meg
nevezése, ok-okozati összefüggések feltárása, megfogal
mazása.

Módszer: beszélgetés, magyarázat.
lászköz: tárgyképek, esetleg tárgyak, termékek.
Tartalmi feldolgozás:

Óvónő egy nyakb ahord ható, vásári paravánnal, egy kis
fiával, aki dobot perget, vásárra hívja az embereket. 
Majd elkezdi a verset, mint kikiáltó.
"Harap utca három alatt • .
hzt elmondja kétszer, majd arra kéri a gyerekeket, hogy 

vegyenek kutyákat ők is. /pénzt - korongokat észt szét/ 

Aki kapott kutyát, már bekapcsolódhat a versmondásba. 
Mindig más-más pergeti a dobot.

Most pedig kiváncsiskodót fogunk játszani.
Én kérdezek, ti pedig ha tudtok, akkor válaszoltok.
Majd ti is kérdezhettek.
Pl.« - Miből lesz a vetés? /amifcől a Hull a hó c. vers

ben is szó van/.
- Miből tesz a liszt /gondoljatok az A part alatt c. 

énekes mesére!/
- Miből lesz a kenyér, - Miből lesz a zsir,
- Miből lesz a törött pirospaprika? stb. 

óvónő segítsen, egészítsen ki!

ff
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■Foglalkozás száma: 5ö>
Téma*- Weöres Sándor: Kutyatár c. versének gyakorlása

- Mi történik akkor, ha ... c. játék valós tárgyak 

változatos történéseinek és ezek következményeinek 

megkeresésével, megfogalmazásával.
Feladat: Feltételes mellérendelő mondatszerkezetek játékos 

gyakorlása. Flucencia és flexibilitás fejlesztése.
Módszer: beszélgetés, magyarázat, szemléltetés.
Mszköz: sikbábok 

Tartalmi feldolgozás:
- A Kutyatér c. vers gyakorlása

Azok a gyerekek, akik Önkéntesen bekapcsolódnak a 

vers mondásába kutya sikbábokat kapnak és közben 

táncoltathatják.
- Mo3t pedig olyat játszunk, hogy elképzelünk különböző 

helyzeteket, eseményeket és megfogalmazzuk, hogy mi 
történik ekkor.
Pl.: Mi történne akkor, ha • . .

- Péter levetné a csőjét és mezítláb kint sza
ladgálna a hóban.

Válasz: ila Péter mezítláb szaladgálna a hóban, akkor 

nagyon megfázna.
- ha kiöntenénk egy vödör vizet az udvarra?
- ha hátratett kézzel kellene levest ennünk;
- ha a jeget forró tűzhelyre helyeznénk;
- ha felforrna a tej és nem vennénk észre;
- ha ujjúnkat a forró kályhához nyomjuk.

Foglalkozás száma: 59.

Téma: - Gyerekek által kívánt versek gyakorlása.
- Csináld amit mond-ink!

Feladat: Önálló versmondásra késztetés.
Cselekvések, mozgások végrehajtására szólítsanak fel 
és közben használják a téri relációk jelölésére szol
gáló névutós szerkezeteket.
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Módszer» szituációs játék, beszélgetés

Eszköz! bot, /annyi, ahány tagú a mikrocsoport/*

Tartalmi feldolgozás!
Ma tornázni fogunk, de most nem az egész csoport együtt, 

hanem csak mi б-an, 7-en.
Az érdekesség az 1езг a mai napon, hogy ti fogjátok egy
mást és engem is tornáztatni«
Ti mondjátok a gyakorlatokat is.
Ki vállalkozik arra, hogy elkezdi a toraáztatást?

M* A,
Álljatok fel! Forduljatok menetirányba, vagyis jobbra! 

Emeljétek a bototokat a fejetek fölé ás úgy járjatok 

körben* Közben mondjuk a eini-cini muzsika és a Höcö, 
höcc katona kezdetű mondókákat,
Elég* Álljatok meg,

T.3,
Forduljatok a kör közepe felé, tegyétek le a bototokat 

magatok elé és ugorjátok át, majd pedig vissza!
Álljatok fel!

2,N.
Forduljatok menetirányba!
Ugorjátok terpeszállásba, emeljétek a bototokat a feje
tek fölé a bot két végét fogva.
Hajlítsatok 2-szer balra, majd 2-szer jobbra!

Foglalkozás száma! 60.

Témái Szabadon választott.

Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek gyakorlása.

Foglalкоzás számat 61,

Téma: - Weöres Sándor: Kutyatár c, versének gyakorlása. 

- Szókapcsolási, mondatfűzési játék, szólabda.
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Feladatt Szemléltetés nélkül képesek legyenek a gyerekek 

szavak hallatán, azok felhasználásával Ítéleteket al
kotni.
űtánmondáe fejlesztése.

Módszer*» beszélgetés 

gyakorlás
xiszkbzr kutyasikbábok 

tartalmi feldolgozás»
1. Gyerekek, ma ismét kutyavásárt tartunk.

Áz pergetheti a dobot, aki elmondja a verset egyedül. 

És azok bábozhatnak a kutyabábokkal, akik elmondják 

a verset, egyedül vagy & társukkal együtt.
2. Most pedig labdázni fogunk, de nem igazi labdákkal, 

hanem szavakkal.
És hogy kihez száll a labda, azt abból tudjátok meg, 
hogy megérintem egy igazi labdával. És ti úgy dobjá
tok vissza a labdát, hogy valamit mondani fogtok a 

saólabdáról.
ü.* Szavak* virág

szomorú
kedves
tavasz
játék
szines ceruza 

ugrik, stb.
Próbajátékí 

virág
- A virággal lakást szoktunk disziteni

vagy
- A margaréta is virág 

vagy
- Édesanyám a ruhájára virágot tűzött ki.
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Foglalkozás száma: 62.
Témái Tréfálkozó
Feladat* Az állító és tagadó mondattipusok gyakorlása, 

utánmondás fejlesztése#

MÖdszeri Kérdés-válasz, beszélgetés#

Eszköz: Süss föl nap, vagy más leporelló képei alapján 

Tartalmi feldolgozás:
1# Csakás Istvánt Dalocska c# versének bemutatása és 

gyakorlása.

2# óvónő: Kiváncsi vagyok arra, hogy meg lehet-e benne
teket tréfálni. Elhiszitek-e azt, amit mondok nektek.

A játék a következői
- Ha_elhiszitek azt, amit mondok, akkor meg kell is

mételnetek azt, amit mondtam.
- Ha nem hiszitek el, akkor pedig tagadnotok kell. 

/Gyerekek ismételjétek meg/
/mindenki külön-lfülön is/.

•‘Ha elhisszük, akkor megismételjük"
"Ha nem hisszük el, akkor tagadjuk"

Tehát, vagy elhiszitek, vagy ... /a gyermekek fe
jezzék be/! tagadjuk#
A "üüss fbl nap" képei nyomán#

I. Ш
1# Jól figyeljétek, nogy meg tudjátok ismételni vagy 

tagadni is tudjatok ha kell#
Jzcn a képen látok 1 kisfiút

2 tehenet 
1 cicát

és 1 kisegeret
Gyermekek: I?.;en ezen a képen látok 1 Kisfiút • • •

2# üzen a képen egy óvodát látok
Gyermekek: Nem, ezen a képen nincs óvoda, hanem egy 

kisfiú.
1.-hezi Óvónő csengőt csilingeltet és utána egy 

pillangó sikbábot rőpit elő, majd elkezdi a mondókát. 
Gyakorolják 5-6-szor.
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II« fcéja
Hogy milyen melegük lebet ezeknek a gyermekeknek! 
Látjátok?
Gyermekek: Nem, ezeknek nincs melegük, ezek a gyer
mekek fiznak.
Szén a képen nyári évszak lehet.
Gyermekek: Nem, ezen a képen nincs nyár, ezen a 

képen tél van.
III. kép

Óvónő: ьгеп a képen egy kislány kinéz az ablakon.
Gyermekek: Igen, ezen a képen egy kislány néz ki 
az ablakon.
Látok a képen a kislány mellett balra egy széket,
egy söprűt és egy tűzhelyet.
Gyermekek: Igen, a kislány mellett balra egy szók, 
egy söprű és egy tüzbely látható.

Mégjegyzés:
Ha a gyermekek felismerték a szabályt, akkor most ők teszik 

azt, amit az óvónő, és az óvónő fog állítani és tagadni, 

/ián-e esek akkor kerül sor, ha az Av. nem megy/. 
Továbbiakban az óvónő kérdez, és a gyermekek válaszolnak.

Foglalkozás szama: 63.
Téma: Monad utánam!
Feladat: Jtánmondás fejlesztése.

Mechanikus ismételtetéssel a szükséges mondattipusok, 

’•nyelvi bejáratása”.
Módszer: Bábozás

Beszélgetés
Eszköz: Balázs és Gergő bábuk 

paraván
jelek: /mikrocsoport tagjaié/.

í -J)
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Tartalmi feldolgozás:
- Balázs kergetőzik Gergővel.

B.s Hol vagy Gergő? /fut a paraván szélénél/
G.: Hol vagy Gergő? /megismétli Balázst/

/elbújva, nem látszik/.
B.: Kórlek, gyere elő.
G.: Kérlek, gyere elő.
В.I /Bosszús/ Miért mondog mindig ugyanazt, amit én? 

fiiért ismételgetsz?
-/nyakoncsipi Gergőt és előhúzza/.

G.: Kérlek, ne bánts, ne haragudj, én nem akartalak 

ismételni, mint a papagáj, de képzeld semmi sem 

jutott eszembe.
B.s Tudod ez neu is rossz játék. Csak azért haragud

tam az előbb is, mert nem találtalak.
G.i Azt mondod, hogy nem rossz játék? Akkor folytassuk! 

Be most én kezdem.
В.: Bz igy nem lesz jó. Tudod mit, aki ismétli a má

sikat, annak mindig el kell bújni.
/játszanak/.

óvónő: Balázs, gyere játssz most velünk és a gyere
kekkel is!
fii loszúnk a papagájok és te fogsz beszélgetni 
velünk.
Kezdetben mindenki egyszerre válaszol, ismétel, 

később pedig csak azok, akiknek az óvónő felemeli 
a jelét. /Óvónőnek is van jele/
/Jelek sikbábként, vagy egy kemény papírlapra fel
rajzolva./

Mondatok:
- Jsszel érik az alma, u körbe, a dió és a szőlő..
- Csak akkor menetek óvodába, ha elkísér a testvérem.
- Azért Haragszik az édesanyám, mert nem segítettem neki.
- Ha elejtem a poharat, akkor összetörik.
- íklesanyám vagy paéacsintát, vagy mákostésztát, vagy 

tültötthust készít ebédre.
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- A kutya hűségesebb, mint bármelyik másik állat.
- A későbbiekben az óvónő a gyermekekről mondjon 

egy-egy mondatot.

Pl.: Palika ügyes kisfiú, mert szépen el tudja rendez
ni a játékokat tizórai előtt, stb.

Kezdetben többen Ismételjenek egyszerre, később egyé
nenként is /egy-egy mondat többször Ismétlődhet./
Annyi jelet emeljen fel az óvónő, ahány gyermektől 

hallani szeretné az ismétlést.

Megjegyzés:
Tréfák, a gyermekek életéből merített mondatok is letetnek, 

de a megjelölt tipusban megfo galmazva.

Foglalkozás száma: 64.

Téma: Tolsztoj: A róka és a nyúl c. mese bemutatása 

/gyerekek bábjátéka/
Feladati Yex'bális, non-verbális, metakommunikációs csator

nák komplex működtetésével a mese elbúbozása.
Önuralomra nevelés azzal, hogy mindenkinek ki kell vár
nia azt a helyzetet, időpontot, amikorra rákerült a 

szereplés, a beszéd, a játék.
Módszer: gyermeki bábjáték.
Tartalmi feldolgozás:

1* Melyik mese jut eszetekbe a következő versrészletről? 

"Hogyne sÍrnék, hogyne rinék. • •"
2. A mese rövid bemutatása, az eseménysor felvázolása 

az óvónő által.
Gyerekek bábozzák el a mesét óvónői segítséggel!

Foglalkozás száma: 65«
Téma: - A part alatt c. énekes mese 

- kártyajáték

Feladat: A kártyán lévő állatok cselekvésének és az állat 

cselekvéséből következtethető tulajdonságának megfogal
mazása. Pl.: + 6.
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HÓdazer: Kárt/adaték 

beszélgetés 

gyakorlás

üszköz* Okos mackó kártyacsomó, 9«
Tartalmi feldolgozási

1» Az "A part alatt*c. énekes mese eljátszása.
2. Gyerekek, kártyázni fogunk, Mindenkinek osztok

kártyát.
Sorban, ahogyan ültök, előbb letesztok 1 kártyát 

középre és megmondjátok, hogy mi történik a képen.
- 3 A malacka kukoricát szed 

+ 3 a róka nagyon sebesen fut 

+ 6 A róka labdázik
A róka játékos

+ 2 A mackó kislány madarakat etet a tenyeréből,
- gondos, jó3zivíi.

- 3 A malac kukoricát szed.
- előrelátó

- ö A róka tojásra talált és megeszi
-7 A malacka arra vár, aogj a szájába pottyanjon a 

cseresznye
x 6 A róka ül és gondolkodik

3# Osszekevarom a kártyákat óa újból osztok mindenkinek* 

..tost azt kell megmondani, hogy milyen tulajdonságú 

az az állat, amelyik a kártyátokon van.
Abból tudjátok meg, amit a képen csinál*

Pl.x 3 A malacka dolgon 

x 2 A róka щтуез* gyors 

T 3 a mackó ügyes aorgász 

+ 9 A maci félós
x 1 A kislány előrelátó, vagy segítőkész
- 9 A kislány jószivü

bejegyzés*
iizt a foglalkozást kétszer vegye az óvónő, 
А IX* részt a hóm p szabadfoglalkozásán.
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Foglalkozás számai 66.

Téma: - Tente baba, tente c. vers bemutatása, gyakorlása 

- Mi történne akkor, ha • • *6»játék.

Feladat; Feltételes és vál&sztásos mdmdattipusok gyakorlása 

Gtánraondás fejlesztése.

Módszer; szituációs játék, beszélgetés, bemutatás, 
gyakorlás.

Eszköz; rongybabák, egy bölcső vagy gyerekágy.

Tartalmi feldolgozás:
/Balázs valamit az óvónő fülébe súg/
’’Gyerekek, Balázs azt mondta, hogy már nagyon várt min
ket, mert nem birta elaltatni a babáit, bennünk van min
den reménye.
Fogjátok meg a babáitokat!
Bizom abban, hogy attól a szép altatótól, amit most fo
gok nekik mondani, el fognak aludni", /fogjátok karotok
ba a babákat!/
- A vers bemutatása.

Mondjátok velem, hogy a tiétek is elaludjon!
/gyakorlás/
5-6-szori ismétlés után a babákat fektessék a babako
csiba /óvatosan, hogy fel ne ébredjenek/.

- Most pedig különböző Helyzeteket mondok el nektek és 

arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok nekem arra, 

hogy: mi történne akkor, ha • • •
* • • igazi kisbabákat, gyerekeket altattunk volna el 

és most pedig hangosan kiabálnánk?
. • • egy labdával játék közben betörnétek a szomszé

dotok ablakát?
... ha rátok bizna édesanyátok egy liter tej fel- 

forralását?
... ha homokszem kerülne a szemetekbe?
... ha köhögéskor nem tesszük a szánk elé a zseb- 

kendőnket?
/Az óvónő olyan helyzeteket fogalmazzon meg, amelyek a gyer
mekek aktuális élményei közé tartoznak!/
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Foglalkozás száma: 67*
Téma: - Tente baba, tente c. vers gyakorlása

- A kiskakas gyémánt félkrajcárja c* magyar 

népmese bemutatása*
Feladat: íJtánraondás fejlesztése*

Irodalmi élmény nyújtása.
ítélet és véleményalkotásra késztetés a szereplők 

jellemzésével /jelzős szerkezetek keresése, megfogal
mazása/

Módszer: gyakorlás, mesélés /bemutatás/ 

szemléltetés.
Sszköz: rongybabák, bölcső, szemléltetőképek, TV doboz* 

Tartalmi feldolgozás:
1* '’Gyerekek, ma képzeljétek el, hogy már este van, 

éppen a TV maci következik. Fogjátok meg a babáito
kat és üljetek velük a TV elé*
/óvónő bekapcsolja a TV-t./
"Kedves gyerekek, ma A kiskakas gyémánt félkrajcár
ja c* magyar népmesét fogjátok látni és hallani*
/a mese bemutatása/

2* A TV műsor után az altató verssel álomba ringatják 

a rongybabákat és lefektetik*
5* "Kiváncsi vagyok, hogy melyik szereplőt milyennek 

tartjátok."
/a szereplők jellemzése/

Foglalkozás száma: Sü*
Téma: - Csukás István: Dalocska c* veidének gyakorlása*

- Mit csináltam tegnap, vagy ma?
Feladat: Gyerekek napirendjüket, megszokott, naponta is

métlődő eseményeket és aktuális történéseket is képesek 

legyenek önállóan néhány összefüggő mondatban elmondani.
Módszer: gyakorlás, beszélgetés, magyarázat.
Dszköz: csengő, pillangó
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Tartalmi feldolgozás:
1« "Ma azt a verset fogjuk elmondani, ami a télről, a 

tél érkezéséről, beköszöntéséről szól.
Melyik ez a vers?"
"Akik vállalkoznak a vers elmondására, azok röptet- 

netik a pillangókat, mert ilyen nagy hidegben meg
fagynak •"

2. - Kimondom nektek, hogy mit csináltam ma, addig 

mig az óvodába megérkeztem.
- De én is kiváncsi vagyok mégpedig arra, hogy ti 

mit csináltatok tegnap attól a pillanattól, aho
gyan felébredtetek.
/ösztönözzön az óvónő a bővített mondatok haszná
latára, változatos szóhasználatra!/

Foglalkozás számat 69.
Téma: Weöres üándor: Kutyatár c. versének gyakorlása. 

Asszociációs játék, tárgyképóra segítségével.
Feladat: Két, esetleg három tárgy, tárgykép alapján össze

függések megfogalmazása, Ítéletalkotásra, következteté
sek állításéra késztetés*

wiódszer: gyakorlás
szituációs játék

Kszköz: tárgyképóra.
Tartalmi feldolgozás:

1. Gyerekek, ma a Kutyatár című verset igy fogjuk elmon
dani, hogy különböző mozgással kisérjük!
Kisérhetjük tapssal, kopogással, dobbantással.
/ÍJgy tapsoljatok, ahogyan mondjátok a verset - a vers 

lüktetésére/.

2. Tudom, hogy még az igazi órtfhoz nem értetek, nem tud
játok leolvasni róla, hogy hány óra van, de azt is tu
dom, hogy eri’ől /megmutatja/ a képes óráról ti is tud
tok olvasni.
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ügy lehet erről sok mindent leolvasni, hogy az óra muta
tói által érintett képekről, azok lehetséges kapcsolatá
ról mondtok valamit.

-Foglalkozás száma: 70.
Téma* - Tamkó Sirató Károlyi Törpetánc című versének 

bemutatása és gyakorlása.
- Korábbi, a gyermek által átélt, számára jelentős 

élmény elmondása.

Feladati Folyamatos gondolatközlésre, emlékképek felidézésére 

késztetés. Kontextusos beszédjelleg erősitése.
Módszert bemutatás, 

gyakorlás, 

magyarázat•
ászközf képek törpékről.
Tartalmi feldolgozás:

1. ’’Gyerekek, ma 5 törpéről mondok verset. Ki tudná meg
mondani, hogy milyenek a törpék?
És arra emlékeztek-e, hogy melyik mesében találkoztunk 

mi törpékkel?”
A vers bemutatása, gyakorlása.

2. ’’Gyerekek, tudjátok, nogy vannak olyan dolgok, élmé
nyek, események az életünkben, amelyekre mindig vissza
emlékezünk, amelyek másak, mint ami legtöbbször ve
lünk történni szokott. Most előbb én, aztán pedig azt 

szeretném, ha ti mondanátok el legnagyobb, legfonto
sabb élményeiteket.
Mondjátok majd el, hogy hol történt, kikkel voltatok 

együtt, mi is történt és miért olyan fontos, olyan 

emlekezetes ez az élmény nektek!”

Foglalkozás száma 71.

Téma: - Gyerekek által kért, kívánt versek gyakorlás^. 

- Leporelló képei alap én meseszövés.
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Feladat* önálló mesonondásra, folyamatos beszédre kész
tetés a képek segítségével, azok figyelembevételével«

idödszer* láesélés, gyakorlás

Eszköz * az óvodában található leporelló, lehetőleg olyan, 

amely cselekvéseket ábrázol«

Tartalmi feldolgozás:
1« ívtoi kivánsághangvejpsenyt, azaz versmondást tartunk« 

Mindenki azt a verset mondja el, amelyik neki legin
kább tetszik, amelyikeg legjobban tudja«

2« Most pedig mesélhetünk közösen Balázsnak és a babák
nak* ügy mesélünk, hogy megnézzük a képeskönyv, a 

leporelló képeit és kitalálunk a k^peknez egy mesét« 

.ägyikötök elkezdi és majd valaki más folytatja« ügy 

figyelhetek amit társatok mond, hogy bármikor foly
tatni tuejátok!

?• .'fost pedig úgy találjatok ki mesét, hogy a követke
ző szavak benne legyenek:
- kisfiú, egér, oroszlán.

Fogla У2.

Térne: - Tolsztoj: a róka és a nyul c« mese drámátizálása«

Feladat* A mese tartalmának, a szereplők karakterének ki
fejezése, megfogalmazása, nyelvi és metakommunikációs 

eszközökkel«
Szerepazonosulásial a kommunikáció emotiv funkciói 

manifesztálódjanak!

iíódszer: áramatizélás, gyakorlás

ds2köss a szereplők jelzései /pl.* nyuszi, róka és medvefül, 
kakasnak taréj fejtíisz, stb./

Tartalmi feldolgozás:

1« Gyerekek, gondolom tudjátok ti is, hogy nemcsak a bábok, 
tudják eljátszani a meséket, hanem akár ti is. ^gy jutaz
hatjátok, mint színészek a 3zinpadon, a tolevizióban«
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Ma á róka és a nyúl c* me3ét fogjak eljátszani* Akkor 

tudjátok jól eljátszani, ha arra gondoltok és úgy érez
tek, mint az a szereplő, amelyiket megjelenítitek*

2* A szereplők rövid jellemzése •
iáit gondoltok, milyen legyen a róka megjelenítője?
És milyen legyen a nyuszi, vagy a medve? Mi a véleménye
tek, a kakasnak milyennek: kell lenni?

3* bzereposztás*
A gyermekek jelentkezése alapján történjen*

4* A mese bemutatása, eljátszása*
Az óvónő segítsen a szervezésben, a szövegmondásban!

Poglalкоzás saнша: 73«
Téma* - Tankó "írató Károly Törpetánc c. versének gyakorlása.

- A toronyкоoka képei alapján mese vagy történet 

/elbeszélés/ kitalálása, elmondása*
Felauat* Folyamatos beszéd mesemondás vagy elbeszélés fox— 

májában*
Minuen gyerek mondja meg elare, hoьУ шоеаи, v^gy elbe
szélést, igaz történetet fog elmondani* Olyat, amely meg
is történnetne.
kiesei és reális elemek különválasztása*
Jelzők használatára ösztönzés*

■vjódszers szituációs játék, képelemzés, mesélés.

üszkös* toronykocka /képei/

Tartalmi feldolgozás:

1* A toronykockából 3 elemet, mint dobogót állít föl az 

óvónő a gyerekek elé az asztalra és előveteti minden 

gyerekkel a rongybabáját*
Ma ezeken az emelvényeken, dobogókon mond mindig 3 

törpe verset, a 3 törpéről. A törpék, akik a dobogóra 

állnak a ti babáitok lesznek, a verset pedig ti mond
játok - mindig az, akinek a babája a dobogón áll*
/А vers gyakorlása többször./
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2. Most átváltoznak a dobogók mesekockákká.
Minden gyermek mondjon egy számot 5-ig* de olyat, amit
még más eddig nem mondott.
A száminak megfeleld kockát /kisebbet, nagyobbat/
kapja meg mindenki. \
- Utána sorban megguritja mindenki a kockáját és 

arrul a lapról mond mesét, vagy történetet, amelyik 

a guritás után felül maradt.
- Majd az elbeszélés, mesélés után mindenki a társá

nak adja a kockáit, guritja és arról beszél szin
tén, amelyik felül maradt.

- Ismét átadják, gurítják és most egymás mellé he
lyezik a kockákat és az 5 képről együtt, egymást 
folytatva alkossanak mesét, vagy történetet!

Poklaiкоzafl számai 74.

Témát Weöres oándor: A kocsi és a vonat c. versének bemuta
tása és gyakorlása.
4 képes lottó tárgy képei alapján - Régen és meet - 

című játék, beszélgetés.
Pel&uat: A szemléltetett tárgyak mai funkciójának a tárgy, 

illetve munka, foglalkozás Ősének sajátosságait beszél
jék meg!
A hasonlító szerkezetek, fokozás gyakorlása.

Módszert szemléltetés, beszélgetés.
lászközt A képes lottó tárgy képei.

/személyautó, mosdókagyló, teherautó, kerékpár, telefon, 

gáztűzhely, mozdony, $C kagyló/.
Tartalmi feldolgozást

1. Gyerekek régen, nagyon régen, amikor még a nagypapá
tok ilyen kicsi gyerek volt, mint ti, és talán még 

annál is régebben sok mindent másképpen csináltak az 

emberek, mint ma.
Akkor még sok olyan gépet, szerkezetet nem ismertek
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ami megkönnyítette, megi^yoraitóttá volna a munkáju
kat. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy néhány munkát 
hogyan végeztek régen, bizonyos eszközöknek, gépeknek 

mik voltak az elődei*
ülőbb azonban egy verset mondok nektek egy gyorsabb 

és lassúbb járműről* A elme "A kohsi és a vonat”. 
Mondjátok velem!

2. Beszélgetés
Kiteszek elébetek 1-1 képet és szeretném, ha elmonda
nátok, hogy mi az amit ábrázol, mire használható, 
miért jó, hogy van és mondjátok meg azt Is, aogy ré
gen ml lőhetett az őse, hogjan csinálták azt, amire 

ez a gép használható.
Pl*: telefon - hirt közölnek emberek egymásnak.

Nagyon messziről lehet rajta hangot hallani*
Bégen* csak Írásban küldhették üzenetet ez embe
rek, azt is lassan szállították /lóháton, posta- 

galamb, stb./
/Igyekezzen az óvónő а ^уегшекек meglévő ismereteit 

feliőéztetnil/

Foglalkozón 6a!uia* 75.

Téma: - Mádig tanult versek közül néhány ismétlése*
- Hogyan hívta meg vendégségbe a róka a gólyát c. mese 

elmondása a gyermekek által.
Feladat: önálló, folyamatos mesemondásra késztetés.

A szereplők jellemzése, jelzők keresése, használata.
Módszer: gyakorlás, mesemondás, jellemzés.
Hszkoz* Mese-illusztráció.
Tartalmi feldolgozás:

1* Az eddig megismert versek mindegyikéről jelzés 1-1 

kártyalapon, amelyek közül mindenki kihúz 1-1 lapot* 

Mindenki azt a verset fogja elmondani, amelyiknek jel
zése a kezében van*

2* Ki vállalkozik arra, hogy elmondja hogyan vendégelte 

meg a róka a gólyát és hogyan viszonozta ezt a gólya.
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5* Kiváncsi vagyok, milyennek tartjátok a rókát és mi
lyennek a gólyát*
Beszélgetés a két szereplő tulajdonságairól*

foglalkozás száma» 76*
Téma: Ve ores Sándor* Haragos! cimü versének bemutatása és 

gyakorlása* 

ki ő? cimii játék*
Feladat* Adott foglalkozásra utaló jelzés /munkaeszköz,

ruhadarab/ alapján a foglalkozási lehetőségekre állítá
sok gyűjtése*
érzelmi állapotok felismerése képről éa megfogalmazása* 

Módszer: beszélgetés, képelemzés, szituációs játék*
Hszköz: Jelmezbál kártya, 

tartalmi feldolgozás*
1* Különböző érzelmi állapotodról készült fényképekkel 

mennek a gyermekek Balázshoz* /a képeket gyültethet
jük a gyermekeddel isi/
"Gyért* kék, a boritékjaikokba képeket raktam, uisgnéz- 

hetitek, de ne mulassátok meg senkinek! Az a felada
totok, hogy utánozzátok annak a személynek az érzelmi 
állapotát, akit a képeiteken láttok*
Mi a gyermekekkel pedig igyekezni fogunk kitalálni* 

Miután megmondtuk, hogy mire gondoltunk, megfordítjá
tok a lapokat, hogy megnézhessük, milyen ügyesen utá
noztátok és, hogy mi helyesen láttuk-e, neveztük-e meg* 

Pl.* sirós,
mosolygós,
fölös,
aggódó, stb*

2. ívfost egy verset mondok, F/eöres Sándor irta. Figyeljétek 

meg, mit érezhet az akiről ez a vers szól.
/ A vers bemutatása és gyakorlása/.

3* 'fost pedig nem azt kell kitalálnotok, hogy mit érez
het, hanem, hogy mivel foglalkozhat, mi lehet a szakmá
ja annak, akit a jelmezzel utánozni, megjeleníteni
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akartak a képek szereplői*
/А jelmezbál kártya lapjai közül mindenki kihúz egyet*
A lapokon csak a felső bal sarokban lévő jelzés látható 

a jelmezt takarja el az óvónő/*
HL.: postaláda - postán

- halász, matróz
- rajzoló, diák, stb*

ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy minél több alter
natívát soroljanak fel! Azt is fogalmazzák meg, hogy 

miért gondolnak arra /azért, mert • • ./.

hal
ceruza

Foglalко 2 ás s z átna: 77 *

Téma: Ismert versek gyakorlása
A három kivánság cimii тезе bemutatása*

Feladati A mese cselekményének megértetése, az ok-okozati 

ÖsrzefUggések felismerése, e mese felidézésére késztetés*

Módszer: bábozás, beszélgetés, gyakorlás*

Eszköz: Apó, anyó bábuk, díszletek /kolbász, fazék, stb*/ 

tündér.

Tartalmi feldolgozás:
1* Gyerekek sokszor mondjátok, hogy meséljek erről, vagy 

arról, úgy is mondhatjuk, hogy azt kívánjátok, az a 

kívánságotok, hogy meséljek* Most azt habozom el, 

hogy egy szegény embernek és feleségének mi volt a három
kívánsága*

2* A mese báoos bemutatása*

5* El tudnátok-e mondani, melyek voltak a kívánságok? 

/Beszéljék meg!/
Miért maradtak a nagy lehetőségeik ellenére szegények?

Гоklalкоzás számai 78*

Téma: .Vedres Sándor: Forgós-ropogós c* versének bemutatása 

és gyakorlása*
A gyerekek három kívánsága*
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Feladat* A gyermek fogalmazza meg Vágyait, kívánságait! 

óvónő a gyermekek megnyilvánulásaiból következtessen 

a gyermek értékorientációjára, esetleges konfliktusai
ra és használja fel nevelő munkájában*

Módszer* beszélgetés - vagy bábozás 

bemutatás 

gyakorlás.
Eszköz * bábozá3 esetén kisfiú, illetve kislány és egy 

tündér báb*
'fartalmi feldolgozás;

1* Amikor babáinkat táncoltatjuk, előfordul, hogy lassab
ban, máskor pergőbben, roporosabban táncolnak, attól 

függően, hogy a mondókát заэзаЬЬап vagy gyorsabban 

mondjuk.
A most kővetkező vers elmében is táncra utal a köl
tő, mert azt mondja, hogy "Forgós-ropogós". 

Hallgassátok meg, hogy valóban ilyen ropogós-e ez a 

versi /Kimondja, majd gyakorolják/.

2. Krre a forgóз-ropogós versro idefordult, perdült, 

illant, röppent, suhant • . egy tündér.
/a bábut előveszi/.
"Bármit kivártak, hármat igyekszem teljesíteni".
Minden gyermek mondja el kívánságait!
/Óvónő ösztönözzön a bő, pontos kifejezésre, szituáció 

vagy tárgyrajzra!/

Foglalkozás száma: 79.

Téma* 1. Néhány '/eöres Bándor vers ismétlése.
2. Kérdezzetek! Kíváncsiskodó.

Feladat; képekről kérdéseket fogalmazzanak meg a gyerekek! 

Ösztönözzön változatos kérdésfeltevésre az óvónő! 

megfigyelő, analizáló képesség fejlesztése.

Módszer* szemléltetés, beszélgetés.
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iü.szkoz: Óvónő által választott, a gyermekek élményeihez 

közel álló és agy-két '’távolabbi" kép*
tartalmi feldolgozás;

1* Tudjátok Weöres Sándor költőtől már több verset 

megismertünk, megtanültünk. Kiváncsi vagyok, hogy 

fel tudnátok-e olyan verseket sorolni, amelyeket 
ő irt.
Mdst mondjunk el ezek közül néhányat. Egyedül is mond
hatjátok, de többen együtt is!

2* Hándszerint úgy szokott történni, hogy kérdezget
nek benneteket a felnőttek, kíváncsiskodnak, nogy 

mennyi mindent tudtok mér. Most fordíthatunk ezen 

úgy, hogy ti kérdezgettek tőlem és én megpróbálok 

válaszolni. Hozcam néhány képet, először azokról, 

majd pedig minden olyan dolgot megkérdezhettek, ami 
érdekel benneteket* Nemcsak válaszolni, de kérdezni 
is lehet nagyon érdekes dolgokat.
Kiváncsi vagyok, ki tud ilyen érdekes, szokatlan 

kérdéseket megfogalmazni*

Foglalkozás számat 80*
Téma; Szabadon választott*
Feladat: A szükségesnek Ítélt képességek gyakoroltatása*

Foglalkozás száma: 81*
Téma: A két kicsi bocs meg a róka cím mess оояиьасАзе, 

majd gyermekek általi reprodukciója.
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.

A mese cselekményének, fordulaténak megértése után a 

ипэзэ reprodukciója.
ón -illő me semonc ásra ész btnzé a •

módszer; bemutatás, nesemondás.

Eszközs szemléltető képek a leséhez /illusztráció./



Go
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Tartalmi feldolgozást
Tudjátok, az állatok kicsinyeit sokszor másképpen 

hivják, mint az apa vagy anyaállatot. De ezek a kicsinyek 

olyan játékosak, sok-sok olyan tulajdonságuk van, mint 

nektek gyerekek.
A medve kicsinyeit tudjátok-e, hogy hogyan hívják? 

/bocsok/.
úfoat két kicsi aedvebocsfól mondok tmsét. Figyeljétek 

meg jól, hogy mi történik velük, mert utána szeretném, 

ha valaki közuletek egyedül vagy esetleg többen együtt 

elmondanátok a mesét.

Foglalкоzás számat 62.

Téma* 1. i'eöres Sándor Haragos! cimíi versének gyakorlása. 

2. Az állatok és kicsinyeik /gondozásuk, tulajdon
ságaik/.

Feladat* Héhány házi, ház körül élő és vadon ólő állat 

és kicsinyeinek felismerése és 

suk és tulajdonságaik megfő &al mazása.
Módszert beszélgetés, szemléltetés.
Eszköz* A megjelölt állatokról és kicsinyeikről képek, 

diaképek bemutatása, elemzése.
Tartalmi feldolgozás*

1. Most azt a ‘/eures Sándor verset mondjuk el, amelyik 

egy haragos, rosszkedvű emberről szól. /А vers gy 

korlása/.
2. Állatok kicsinyeiről képek, diaképek bemutatása. 

"Hevezzétek meg azokat az állatkölyköket, kicsinye
ket, amelyeket bemutatok nektek! Azt is mondjátok 

meg, hogy hogyan nevezik a mamájukat, a szüleiket, 

pl.* csibe, csirke
csikó 

borjú

gnevezéae, gondozá-

tyúk,- kakas
- ló
- tehén - bika

Meg tudnátok-e mondani, hogy milyenek ezek az álla
tok amikor megszületnek, /nedvesek, gyámoltalanok, 
ügyetlenek/.
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Hogyan gondoskodik az anyjuk róluk?
/megnyalogatja, felszáritja őket, táplálja, megvédi/. 
Az óvónő egy к'pet mutat be, amelyiken tojás van. 

"Mondjatok olyan állatokat, amelyek tojásból kel
nek ki!" /csibe, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk/.
Mit esznek az állatkölykök születésük után? 

csibe - kukorica darát, 

borjú - tejet szopik stb*
Hogyan védi meg az állatmama kicsinyét a veszélyben? 

tyúkanyó - megcsípi a támadót
szárnyai alá fogja kicsinyét.

ffofclalkozás számat Б5.

Téma: 1# Weöres Sándor: Forgós-ropogós c. verse 

2. Mi változott meg? c. játék.

Feladat: Pontos versmondásra ösztönzés, a versre mozgás
improvizáció. Téri és mennyiségi relációk felhasználá
sával Ítéletalkotás. Ok-okozati összefüggések megfogal
mazása.

Módszer: 2-tozgásiraprovizáiás, /cselekvő kifejezés/ 

gyakorlás, szituációs játék.

Hszköz: A csoportszoba berendezési tárgyai és játékeszkö
zei.

Tartalmi feldolgozás:
1. "Megtudjátok-e mondani, hogy melyik az a vers, ame

lyikre bábokat táncoltattam? Mast mondjuk el és min
denki úgy lépked, úgy mozog közben, ahogyan azt a 

vers megkívánja", /az óvónő is végezzen improvizációs 

mozgást!/

2. A gyermekek előtt, az asztalon különböző játékeszkö
zök. Az óvónő neveztesse meg ezek egymáshoz viszonyi- 

tott hegyét, majd a látási érzékelés lehetőségének 

kikapcsolásával változtasson az előzőkben észlelt 

renden.
- "Gyermekek, mondjátok meg, hogy hol helyezkedik el 

pl.: a baba!
A baba az építőkocka és a tűzhely között ül, az
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előbb pedig az építőkocka és a tűzhely előtt*
- Majd 1-1 gyeráк testrészeinek különböző helyzet- 

változásait észleltessűk és neveztessük meg*
Pl*t Karcsi karcait felemelte, az előbb maga előtt 

tartotta*

Foglalkozás számat 84.
Témái 1* Mi van a zsákban c* játék.

2* A csillagszemü juhász c. mese bemutatása*
Feladat: Tárgyak közvetlenül érzékelhető tulajdonságainak 

megnevezése után elvontabb - következtetés útján meg
állapítható - jegyek, funkciók felsorolása.
A mesével szókészletbővités, a népmese nyelvi fordula
tainak, szóhasználatának érzékeltetése.

Módszert szituációs játék, mesebemutatás.
üszköz: használati tárgyak, zsák, csillagszemü juhász 

/slkbáb/.
Tartalmi feldolgozás:

1* Az előzőekben leirt módon játsszák el és térjenek ki 
a tárgyak nevére, sorolják be szélesebb fogalomkör
be, nevezzék meg anyagát, színét, méretes relációit, 

funkciós lehetőségeit!
2. "íJbst én húzok a zsákból /kiemeli a csillagszemü 

juhászt/
Mindenki mondjon erről a bábról valamit!”

Végül az óvónő elmondja a mesét tulajdonság megjelölé
se helyett*
/Ha marad idő, térjen ki a juhász emberi tulajdonságai
nak megbeszélésére!/

Foglalkozás száma: 85«
Téma: Tamkó Sirató Károly: Törpetánc c. verse 

Papagáj játék.
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Feladat* Különböző mondattipusok gyakorlása 

ütánraondás fejlesztése*
Minden gyedek minden mondatot ismételjen meg*

Módszer* Magyarázat 
Beszélgetés 

Szemléltetés
Sszköz* Minden gyereknek egy-egy lap /jellel ellátva/

Bzines ceruza*

Tartalmi feldolgozás*
1* Törpékről mondok verset.

/vers bemutatása és gyakorlása/
2* Papagáj játék*

Kiváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy milyen a papa
gáj nyelv. Tan olyan papagáj, amelyik képes elismétel
ni azt, amit az embertől hall*
Játszunk most ilyet*
ín mondok valamit, ti pedig sorban elismétlitek* Hogy 

a papagájainknak házaik is legyen amikor jól ismétlitek 

meg azt, amit mondok, akkor kaptok egy-egy épitőelemet
a házatokhoz* Az a gyerek a legügyesebb, akinek legelőbb 

épül fel e ház©, aki a legpontosabban ismétli meg azt, 

amit mondok.
Mondatok:
Megittam a szörpömet.
Pisti csokoládét kapott* 

üáit és Péter labdáznak* 

ügy szép babaruhát varrtam*
A fiúk nagyon szeretnek építeni*
ín nem szoktam kikapni, mert én mindig jó és szófoga- 

dó vagyok*
Pekem majd sokkal több játékom lesz, ha majd én is 

nagyobb leszek*
Nagyon szeretek fürödni, amikor süt a nap és jó 

meleg a viz*
Kati már egyedül fűzi be a cipőjét, de még megköt
ni П9Ш tudja*
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А гоазг gyerekek folyton összeveszned, de én jó va
gyok és nem szoktam veszekedni#

Megjegyzés*
Óvónő egy lapra rajzolja fel, hogy ki meddig jutott 

el a házépítésben, és ezt a következő hasonló foglal
kozáson folytassa!

Foglalkozás száma* 86#
Téma: 1# Csukás István verseinek gyakorlása 

2# Projekciós helyzetek magyarázata.
Feladat* 1# Önálló, folyamatos beszéd.

2# Cselekvések, érzelmi állapotok előidézőinek, 

oki hátterének megkeresése és megfogalmazása# 

Ok- és célhatérozói vélasztáscs mellérendelő, 

következtető mondatok alkotása#
Aíódszer* gyakorlás

szemléltetés
magyarázat

iüszköz* A kapcsolható eszközök bemutatása.
Élethelyzeteket, érzelmi állapotokat bemutató egyszerű
sített képek#

Tartalmi feldolgozás:
1. Versek, mondókák ismétlése, különösen Csukás 

István* üivogató cimü verse#
2# Élethelyzetek, projekciós szituációk teremtése

- magyarázata.
Pl*: siró gyerek képe#
Mit csinál ez a kisfiú? - sir 

Miért sirhat, mit gondoltok?
Azért sir, mert megütötte magát, vagy, mert az 

anyukája megverte, stb# /néhány lehetőség felsorolása/# 

Ilyen képek lehetnek*
- nevető arcú anyuka, vele szemben a gyerek
- futó, hátranéző gyerek /esetleg kergetik/
- összetört edényeserepek, mellette egy kisfiú stb#
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Megjegyzés *
Ne csak az állító következtetőre keressenek példát, hanem 

a tagadó formára is. Pl# az óvónő a síró gyerek képére 

mondja:
- Nézzétek milyen vidám, milyen boldog ez a kisfiúi

Gyerekek: Nem is vidám ezen a képen a kisfiú, mert 

éppen sir.

Foglalkozás száma: 87.

Téma: ítfőra Ferenc: Sündisznócska lovagol c. meséjének 

bemutatása, a szereplők jellemzése.

Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.
’;rkölcei Ítéletek megfogaluása a mese szereplőinek 

jellemzése alapján.
A mese humorának megéreztetése.

Módszer: bemutatás - bábozás, 

beszélgetés 

magyarázat•

Sszköz: medve, súndlsznó báb, díszletek, kellékek. 

Tartalmi feldolgozás:
- "Mesét mutatok be nektek erről, hogy hogyan szedte 

rá a sündisznócska a buta medvét•"
- A mese bemutatása.
- Kiváncsi vagyok, milyennek tartjátok a medvét és 

milyennek a siindisznócskát.
Miért csúfolták ki a cinegék a medvét?

Foglalkozás száma: 88.

1. %öres Sándor: A kocsi és a vonat c. verse.
2. Szólabda.

Feladat* Kötött asszociációval az óvónő által megneve
zett személyek, tárgyak lehetséges színének, anyagénak, 
funkcióinak megnevezése.

Módszer: szituációs játék, gyakorlás.

3szköz: egy labda sikbáb.

TénEí
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Tartalmi feldolgozás*
1# "Azt a Weöres Sándor verset mondjuk, el, amelyik 

címében 2 jármű szerepel#"
A vers gyakorlása#
Az óvónő énekelje is el a verset!

2# "Most pedig szavakkal fogunk labdázni, de, hogy lab
dát is kapjatok, egy sikbáb labdával érintem meg 

azt, akinek a szólabdát dobom, akinek azt el kell 
kapnia#
Mindig megbeszéljük azt, hogy miről кб11 beszéliie- 

tekl
Pl#* most a színét nevezzétek meg шпак, amit mon

dok#
/Megérinti K#I#-t/ ceruza - piros
majd, hogy mire használjuk: asztal - étkezünk rajta#

Poklaihoz£a száma: 69#
Téma: 1# Vedres Sándor* Szóncsengő cimü verse.

2# Hol lakunk?
Feladat* Városuk, vágj' faluják /lakóhelyük/ nevezetességei

nek és azok funkciójának megnevezése. Lakáscím megtanu
lása.

Módszer* gyakorlás
beszélgetés
bábozás.

Eszköz* kisfiú és egy rendőr báb, házak.
Tartalmi feldolgozás*

1# .Vedres Sándor egyik lsgszeub versét mondom el nektek# 

/А vers bemutatása és gyakorlása/.

2# "Hallgassátok csak, sir valaki /sirás/.
/egy kisfiú báb jön elő, emeletes és földszintes 

házak között megy, egyre erősebben sir, zokog# ügy 

rendőr közeledik felé/.

R.* йЦ történt kisfiam, miért siraz?
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F. t Jaj, rendőr bácsi, пош tudok hazamenni, elté
vedtem,

R,: No, majd 3egitek, neaszomorkodj!
De mondd meg, hogy hol laksz, melyik utcában, 
hány szám alatt!

F,s Azt mo3t elfelejtettem, de arra emlékszem, hogy 

az Arany Homok szálloda mellett mentünk anyu
kámmal, majd a Nagytemplom oldalánál stb.

R,: Hát akkor induljunk arra!
/elindulnak/
Tudod ez itt ez a széles, hosszú utca a Petőfi 
Sándor utca,

F,t Igen, én is itt lakom a 24 szám alatt az V, eme
leten, most már eszembe jutott,

R,í Haza kisérlek, de máskor ügyesebb légy, és ne 

kószálj el messzire otthonról!
3>,'gyerekek, ti ugyan meg tudjátok-e mondani, hogy hol, 

melyik utca, hány szám alatt laktok?"
/Óvónő segítsen megjegyezni a lakóimét/

4, "Ki tudna nevezetes, nagy épületet mondani és azt 

is, hogy mire használjuk?"
/Középületek és funkcióik megnevezése,/

Foglalkozás száma: 90,
Téma: Jóra Ferenc: üündisznócska lovagol c, mese ismét

lése ,
Feladat: A mese nyelvi eszközeinek gyakorlása, tartalmának, 

fordulatainak visszaadása, mesemondásra késztetéssel.
Módszert mesélés
Hszkbzs A mese szereplői, /bábfigurák/ kellékek, díszletek, 

3alázs báb.
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Tartalmi feldolgozás:
Balázs:
Szervusztok barátaim. Hallottam, hogy egy nagyon hu
moros mesét láttatok a medvéről és a süniről. Sajnos 

én akkor nem voltam itthon és igy nem ismerem, de na
gyon kiváncsi vagyok rá. hlmondanátok, vagy eljátsza
nátok nekem? Tudjátok a süni dicsekedett vele, hogy meg
lovagolta a medvét, de én még ilyet nem látnám, el sem 

tudom képzelni.
- A meze bemutatása a gyexmetsek által, óvónői segít

séggel.

foglalkozás szama; 91.

Téma: 1* A part alatt c. énekes шезе eljátszása.
2* mesterségük cimare.

Feladat: Játékos formában a különböző mesterségek elját
szása, jellemzése.

Módszert szituációs játék, 

beszélgetés.

hszköz: Képek, különböző mesterségekről.

Tax'talmi feldolgozás:
1. KmlékezteK-e még arra a mesére, amelyiket énekelve 

ás mozgással kísérve tanultunk тек. Játszuk, énekel
jük élt

2. Mondjuk el, hogy melyik állat mit dolgozott ebben 

a mesében! 
varjú 

róka 

nyúnyog 

bolha 

macska 

tehén

- kaszál
- gyűjti a rendet
- kévekötő
- szekeret rakja
- szitál, rostál, követ vág
- dagaszt 

szamár - vizet hoz stb.
Abbén a mesében az állatok olyan munkát végeznek, 
amilyeneket az emberek szoktak.



•E94zs©^j[azs4Bpaoin ejcss^jenssnej ^©saSSrjezBSp

&геш?э 4T]9fB^©4seyT



- 171 -

5* 'őst к pékét húzhattok a kártyák közül, amelyeken 

1-1 foglalkozást, mesterséget láttok.
Vagy mondjátok el, hogy mi a mesterségetek, vagy mu
tassátok mozgással!
/'.'ilyen cimert, táblát tennétek ki pl.: a cipésznek, 

a fényképésznek, stb./

IbKlalkozáa szama: 92.

Téma: 1. Ismert versek gyakorlása
2. Növények világa képsorozat alapján a növények fej

lődése, fejlődés tényezőinek megfogalmazása.

Feladat: Ok-okozati összefüggések megállapitása, állítások 

gyűjtése.
/a mag, termés, csira, palánta, növény stb. fogalmak 

helyes használata, tartalmasitása/.

f-íódszer: képelemzés, beszélgetés
/csiráztatás, rügyeztetés/

Kszköz: Csíráztatott, rügyeztetett növények, növények vilá
ga képsor szükségesnek Ítélt kér»! /1-1 növény fejlődé
sét bemutatni/.

Tartalmi feldolgozás:
1. Ma azokat a verseket mondjuk el, amelyikeket legjob

ban szeretitek.

2. A beszélgetés a következő kérdésekre terjedjen ki!
- Ilyenkor télen milyen a természet, a határ?

/kopár, nincsenek növények, a fák is kopaszak - 

évelő növények./
- .i.iért van az, hogy ha a kukoricát vagy a gabonát

elvetnétek, nem kelne ki és itt a teremben kikelt 

és a vízben kicsirázott?
- Képek alapján 1-1 növény fejlődésének és a fejlő

dés tényezőinek megbeszélése.
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Foglalко2áa száma: 95.

Téma: 1. ¥eöres Sándor: Csupa fehér c. verse 

2. Mi történik akkor, ha • • • ?

Feladat: Ok-okozati összefüggések, feltételek és követ
kezmények megfogalmazása korábbi élmények és képzele
ti tevékenység alapján.
Feltételes mellérendelő - szerkezetek gyakorlása.

Módszer: beszélgetés,
szituációs játék, 

gyakorlás •

Eszköz: Kgy-két élethelyzet elképzelését elősegítő illuszt
ráció, kép.

Tartalmi feldolgozás:
1. A vers bemutatása és gyakorlása.
2. Olyan helyzeteket mondok nektek, amilyenek ti vele

tek is megtörténhettek, vagy el tudjátok képzelni.
A ti feladatotok az, hogy mondjátok meg, mit csinál
nátok, mi történne ilyen helyzetben.
Kérdések:

- iáilyen lesz a föld, ha a hó.ráesik?
- Mi történik a cserepes virággal, ha elfelejtik meg

öntözni? /kiszárad, elpusztul/.
- Mi történik a hóval, ha melegen süt rá a nap? /elolvad/
- Mit csinál, vagy mond az anyukád, ha elveszed testvé

red játékát?
- Mit kell csinálni az utcán, ha pirosat mutat a jelző 

lámpa?
- Mi történik a vizzel, ha kint nagyon hideg van?
- Mi történik akkor, ha ujjúnkat a meleg kályhához 

nyomjuk?
- Mit csinálsz akkor, ha fázol?
- Mit mond édesanyád, ha összesarazod a ruhádat?
- Ha felforr a tej, akkor ... /kifut/
3. fáost ti mondjatok, találjatok ki ilyeneket, és nekem 

kell majd megválaszolnom.

/
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Foglalkozás azáma» 94.

Téma: 1. Weöres Sándor: Csupa fehér c. versének gyakori, ása 

2. Móra Ferenc: Nagyhatalmú siindisznócska c. meséje.

Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.
A masa cselekményének megértése, szemléletes mesemon
dással és meseillusztrációval•

Módszer: mesélés,
szemléltetés,
gyakorlás.

Eszköz: meseillusztráció.
Tartalmi feldolgozás:

1. Melyik /eures Sándor versben van a következő sor?
"Bakodó nagy any ó 

beveti a vánkost”
Mondjuk el közösen ezt a verset, majd pedig egyedül 
is elmondhatjátok.

2. A vers elemzése.
Mondjuk el most a saját szavainkkal, hogy kikről, 

mikről szól a versi 
a pékről 
nagyanyó
és a téli időjárásról.

Mi az a gezemice lángos, és hogyan veti be /beágyaz/ 
nagyanyó a vánkost /párnát/.

3. Már ismertek olyan mesét, amelyikben a sünike túl
járt egy másik állat eszén.
Melyik ez a mese?
Mo3t egy másik mesét mondok, amelyikben szintén igen 

furfangos, ügyes.
És tudjátok ebben a mesében is a hatalmas testű med
vét szedi rá.
- A mese bemutatása.
A - "fusson, akinsк kedves az élete" - sort a gyere
kek is mondják a megfelelő résznél.

* *9Cü l\
*
ív * *«#
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Foglalkozás számat 95«
Téma* 1* Csanádi Imrei Uj kenyér c. verse

2. Házunk körül vagy Tarka-barka kiskakaska c. 

leporellók képei alapján meseszüvés.
l'eladat: Folyamatos, önálló mesemondásra, változatos szó

használatra és mondatszerkesztésre ösztönzés*
Módszer* képelemzés, 

mesélés, 
bemutatás, 
gyakorlás*

Sszköz$ leporellók.
Tartalmi feldolgozási

1* Helyik az & táplálékunk, amelyik szinte minden nap 

az asztalunkra kerül és búzából, esetleg rozsból 
készül? /kenyér/.
Miből készül a kenyér? /lisztből /
Miből lesz a liszt? /gabonából - búza, rozs/
Melyik évszakban érik be és aratják le a búzát és а 

rozsot? /nyáron/.
/folytassa az óvónő tovább a beszélgetést, magyaráz
za meg az'Új kenyér” fogalmát, - frissen aratott ga
bona lisztjéből készült kenyér/.
Most egy verset mondok nektek az "Uj kenyér" ciműt, 
amelyet Csanádi Imre irt.
/А vers bemutatása és gyakorlása/.

2. /fost pedig azt szeretném, ha ti mesélnétek nekem, 
én már sok szép mesét mondtam nektek, most ti követ
keztek a meseraondásban.
Székből a könyvekből, leporellókból olvashattok me
sét a képek alapján.

Mindenki 1-1 képet olvas el. Figyeljetek arra, hogy 

társatok mit mond az előző képekről, hogy tudjátok 

folytatni.
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Foglalkozás száma: 96«

Téma: 1. Csanádi Imre verseinek ismétlése 

2. Mesterségük cimere /II«/

Feladat: különböző foglalkozások témakörben változatos 

szóhasználattal Ítéletek, következtetések megfogalma
zása. /sürités - bővítés/.

Módszer: szituációs játék,
beszélgetés - gyakorlás.

Eszköz: Különböző foglalkozásokról képek, diaképek.
Tartalmi feldolgozás:

1« Emlékeztek-e arra, hogy milyen, melyik verseket is
mertük meg Csanádi Imrétől, 

időst ezeket a verseket fogjuk elmondani«
2« Melyik az a Csanádi - ver3, amelyikben mesterségről 

ir a költő? /А csupa fehér/
Melyik ez a mesterség? - a pékség.
Mi más alkalommal már beszélgettünk különböző mester
ségekről, most azokat is feleleveníthetjük, de örül
nék, ha újabbakat is megtudnátok nevezni. És, hogy ne 

feledjük el, hogy melyikről beszéltünk, mindig fel
rajzolom erre a lapra annak a mesterségnek a címerét. 

Tudjátok-e, hogy mi az a címer?
/óvónő mutasson be címert és értelmezze« H« Kecskemét 
címerében a kecske szerepe/.

Foglalkozás száma: 97.
Téma: Tolsztoj: A róka és a nyúl c. mesével strukturális 

változtatások«
Feladat: A szituációból való "kilépés". Különböző - új fel

tételek - következményeinek felismerése és megfogalmazá
sa« A fluencia, flexibilitás és redefinicitás képességei
nek fejlesztése«

Módszer: mesemondás
beszélgetés.
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Tartalmi feldolgozás:
üalyik az a Tolsztoj mese, amelyikben a róka nagyon 

csúnyán elbánt a nyuszival?
/А róka és a nyúl c# mese/.
Tudjátok a mesében minden megtörténhet, olyan is, ami 
a valóságban sohasem. Olyat pedig mi is - ti is meg én 

is - ki tudunk találni#
iáost legyünk akkor meseirók, mesemondók, mégpedig úgy, 
nogy a régi meséből újat alkotunk# Játsszunk ilyet! 

iiiőbb mondom ón, hogy milyen irányban módosítsuk a mesét# 

Pl*» üli történt volna akkor, ha . • .
- a róka épit háncsból, a nyuszi pedig jégből házat? 

/most igy mondjuk vagy játsszuk el a mesét/.
- a kakaska nem jár a nyuszika háza táján?

/egyéb Változtatások kitalálása./

Tudjátok, a mesteremberek is készítettek mesterségükről 

elmert és azt egy táblán kihelyezték az utcára, hogy 

mindenki jól láthassa stb#
Nézzük aíkor sorban melyik mesterségre emlékeztek vissza 

és milyen újakat tudnátok megnevezni?

kenyér 

patkó 

olló
- Mi a munkájuk haszna, értelme ezeknek az embereknek?
- líilyen szerszámokkal dolgoznak?

Játsszunk olyat, hogy én mondom a szerszám, a munkaesz
köz nevét ti pedig megmondjátok, hogy melyik mesterség
hez tartozik#

sütőlapát
gyűszű
patkószeg
levélhordó 
táska

pék címere 

kovács ciraere 

szabó ciraere

- pék
- varró
- kovács

- postás
.fejd fordítva történjen a kérdés-válasz#
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Foglalkozás száma» 98.
Téma: 1. Weöres Sándor* Szóncsengő c. verse 

2. Szólabda.
Feladat: Névutós és jelzős hivószóra állítások megfogal

mazása.
Módszer* beszélgetés 

nyelvi játék
Fszköz* csengő egy pálca végén.
Tartalmi feldolgozás*

1. Mily en versekben szerepel csengő?
Mondjatok olyan verseket!
/Csukás István: Dalocska 

Weöres Sándor* Száncsengő/.
Melyik az a vers, amelyik a tél beköszöntését Jósol
ja meg és melyik az, amelyik már a télről, a tél itt
létéről szól?
/А vers gyakorlása/

2. Most szólabdát játszunk, szavakat dobok nektek, ti 

pedig elkapjátok. Hogy ki kapja el, azt a csengővel 
ébresztem fel.
Szavakat mondok, ti pedig tegyetek hozzá valamit úgy, 
hogy értelmes legyen.
Pl.* fehér

gyönyörű - 

alatt -

A hó fehér
A virág gyönyörű
Az asztal alatt fekszik a cica.

Foglalkozás szama: 99.

Téma* A két kicsi bocs meg a róka c. mese.

Feladat* Folyamatos, önálló mesemondás.
Ok-okozati összefüggésre kérdezzen rá az óvónő.
A szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek megfogal
mazása.

rilód szer* me se mond ás, 

beszélgetés.
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Tartalmi feldolgozás:
- Melyik az a mese, amelyikben 2 kis testvérállat osz

tozkodását hallottátok?
- Ki tudná elmondani a mesét?

/egyik gyerek kezdje el a másik folytassa!/
- Miért jártak pórul a medvebocsok?
- Milyenek voltak a medvekölykük?

/buták, veszekedősök, önzők stb./
- Milyen volt a róka?

/ravasz, élelmes, szemfüles/
- Ti hogyan csináltátok volna?

Foglalkozás száma: 100.
Téma: A gyerekek által leginkább kedvelt, az általuk kért 

tevékenység végzése.
Jeladat: A gyermekek érzelmi kielégítése, a foglalkozások

hoz fűződő pozitív viszony erősítése*

Foglalkozás száma: 101*
Téma: 1. Weöres Sándor Csupa fehér c. verse 

2* És még mi lehet?
Feladat: Azonos hangalakú szavakkal jelölt tárgyak, cselek

vések eltérő tulajdonságainak megkeresése, megfogalma
zása*

Módszer: beszélgetés 

gyakorlás
iiísz köz: pl.: levél 

körte
szív

Tax'talmi feldolgozás:
1* Melyik az a Weöres Sándor vers, amelyikben a költő 

a reggelről ir, arról, hogy mi történik reggel a pék
ségben?
/А vers gyakorlása/

/fa és postai/ 

/égő és gyümölcs/
/szív forma/
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2# Az óvónő az asztalra teszi a két féle levelet# 

’’Hogyan hívjuk ezt /mutatja/ és hogyan emezt?” 

helyik levélre gondoltam, amikor a következőt mond
tam!
”A postás levelet hozott#
A levél lehull a fáról.

Mondjatok ti i3 valamit az egyik és a másik levél
ről is • ”
lítána a körtéket helyezi az asztalra,
’’Most ezekről mondjunk valamit”
A körte fényesen világit#
Finom, édes körtét kaptam uzsonnára«.
Az udvaron játszó gyerek friss levegőt 3ziv. 

Édesanyámnak mézeskalács 3zivet vásároltam.

3# Mondd a testvérét! vagy még Milyen van?
iró

asztal - ebédlő
dohányzó

lapos
mély
süteményes

tányér

Foglalkozás számat 1Q2.

Téma* Móra Ferenc* A nagyhatalmú sündisznócska c. meséjének 

ismétlése#

Feladat: Gyerekek bevonásával mesemondáa# A mese nyelvi 

eszközeinek ’’pontos” visszaadására törekvés#
A szereplők jellemzésénél jelzők használata.

Módszert mesélés
jellemzés
beszélgetés.

Tartalmi feldolgozás*
1# fvfelyek azok a Móra Ferenc mesék, amelyekben a 3ün- 

disznó rászedi a medvét, gúnyt az a medvéből?
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2. Ma "A nagyhatalmú sündisznócska" c. mesét mondjuk 

el.
-Hőbb elmesélem. Figyeljétek jól, majd utána ti is 

elmondhatjátok. Azt is jegyezzétek meg, hogy nogyan 

szólnak az állatok egymáshoz. Mit és hogyan mondanak?

3. Milyen tulajdonságai vannak a harkály mesternek, a 

sünikének, a medvének, farkasnak, szarvasnak es a 

pásztorfiúnak.
Milyen külső tulajdonságaik vannak?
Ha most lerajzolnám, milyennek kellene rajzolnom? 

medve - legnagyobb 

lompos
apró fülű, nagy testű 

barna bundája van 

és melyek a belső tulajdonságai? 

hiú 

buta
hiszékeny, stb.

Foglalkozás száma: 103«

Tóma: 1. Veöres Sándor Haragosi c. versének gyakorlása 

2. Állatok és hasznuk.

Feladati Összefüggések megállapítására késztetés.
"Állatok és hasznuk" fogalomkör pontos használata. 

Ok-okozati összefüggések megfogalmazása.
Módszer: képelemzés

beszélgetés, 

gyakorlás.

Jszköz: "Állatok világa" képsor, vagy diakópek.

Tartalmi feldolgozás:
1. "Melyik az a vers, amelyikben a következő visszatérő 

зогок vannak:
Din-don, diri dongó
Mondjuk el ezt a verset ropogósán".
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2. illatok világa képsor az asztalon a gyermekek előtt 

leboritva a szükségesnek Ítélt képekkel.
Mindenki húzzon 1-1 lapot és próbálja megmondani me
lyik állathoz tartozhat az a kép.
Pl.* kukorica «ső - sertés

baromfi
- lószéna

tehén
- sertés
- tehén

szalámi
táska

Minden esetben indokoltassa meg a besorolást az óvónő.
Pl.* Azért gondolom, hogy a lóhoz tartozik a széna, mert 
a ló tápláléka.
A szalámi a sertéshez tartozik, mert a disznóhúsból készí
tenek szalámit.

Poklaiкоzés számat 104.

Téma* 1. Mély erdőn cimíi vers bemutatása.
2. Állatok jellegzetes mozgásformáinak jelölésére 

szolgáló szinonim fogalmak megkeresése és ezekkel 
állítások megfogalmazása. 
az állatok és kicsinyeik témakör /2/.

Feladat* Változatos szóhasználatra ösztönzés, fogalomkör 

bővítése.
Módszer* képelemzés, 

beszélgetés 

bemutatás.
Eszköz* Ibolyacsokor, vagy 1 cserép fokfoldi ibolya.

"Anya és gyermeke az állatvilágban" c. könyv.

Tartalmi feldolgozás*
1* Gyerekek, hamarosan tavaszodik, ébredezik a természet 

is. A növények kibontják rügyeiket, sőt van olyan is, 

amelyik virágjával ajándékozza meg az embereket, az 

egyre gyakrabban és melegebben sütő Napot.



/
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Az első ilyen virág a hóvirág, utána nemsokára nyí
lik az ibolya« Kellemes illata szép virágba szeré
nyen húzódik meg a bokrok aljáit« 

übst az ibolyáról mondok verset.
/nézzék, szagolják meg a virágot!/

2« Az emberi járás különböző szinonim fogalmainak meg
keresése.
Attila - gyere ide

sétálj ide, 

fuss hozzám 

rohanj hamar 

lépkedj mellém stb.
Gyerekek, az állatok mozgását, járását Í3 többféle
képpen kifejezhetjük.
Pl.: a ló fut 

üget 
trappol 
vágtat stb.

3* ügyszer már említettük, hogy az állatoknak hogyan 

hivják a kicsinyeit és arról is szó volt, hogyan vé
di meg őket és gondoskodik róluk az édesanyjuk.
Most játsszunk szólabdát! Mondom az anyaállatot, ti 

pedig nevezzétek meg a kicsinyét! 

medve - bocs 

- csikó
4« Az ember és gyermeke.

Miben különbözik mit gondoltok az ember és gyermeke? 

/a különbözőségek és hasonlóságok megkeresése/. 
Keressék meg a szülők és gyermekeik közötti külső, 

esetleg belső tulajdonságok hasonlóságát.

ló



- 185 -

PoFilalkoaás száma: 105»

Téma: Móra Ferencs Sündisznócska lovagol cimü mese /III*/

Feladat: Törekedjenek bábozással pontos mesemondásra, a 

mese nyelvi eszközeinek, fordulatainak visszaadására.

iiáód3zer: bábjáték
beszélgetés

iszköz: Medve, süni, cinegék, kellékek, diszletek*

Tartalmi feldolgozás*
Balázsi /csenget/

ügy hallottam, hogy bábelőadás lesz*
Bn már vettem is egy belépőjegyet* «lit gondoltok, me
lyik mesét fogom megnézni? A jegyemen a medve, a sün
disznó és cinegék vannak* Melyik mese szereplői ők?
.Д. játszanátok nekem és a babáimnak ezt a mesét?
- Szerepek kiosztása.
- A mese bemutatása.
•‘‘•mennyiben az idő engedi 2-szer - raás-más szereposztás
ban - meséljenek, bábozzanak.

Foglalkozna száma:

Téma: Mély erdőn ibolyavirág c* vers 

Közlekedésről /II./

Feladat: A különböző közlekedési eszközök megnevezése, be
sorolása* Funkciójuk, szerepük körülhatárolása.

Módszer: gyakorlás 

képelemzés 

beszélgetés

Jjíszköz: közlekedés /diasor/

Tartalmi feldolgozás:
1* óvónő énekelje el a verset 1

"Hallőttátok ezt a verset is megzenésítették, el is 

lehet énekelni. Ti azonban, mint verset próbáljátok 

megtanulni. Mondjuk el nénányszor. Aki egyedül is 

tudja, megpróbálhatja elmondani*”

106.





- 164 -

2. Most dlaképeket fogok vetíteni# Ke mondóátok meg, 
hogy mit láttok, hanem csak maód 3 diakép után. Ne
vezzétek meg egy közös néven ezeket az eszközöket! 
/közlekedési eszközök vagy jármüvek/. A képek vissza
perget ése.
- Mondjatok el mindent a képekről! Nevezzétek meg, 

mondjátok el, hogy mire használjuk /személy vagy 

teherszállítás/ hol közlekedik /a szárazföld, viz, 

levegő/.

3. Ti milyen közlekedési eszközön ültetek, utaztatok 

már?
Mivel jöttök reggelenként óvodába?
Miért jó, hogy vannak jármüvek?
/gyorsak, kényelmesek stb./

For;lalkozás számat 107.
Téma« 1. Az óvónő által szükségesnek itélt vers gyakorlása. 

2. Igaz-e?
Feladat: ítéletek, következtetések igazságának, helyességé

nek eldöntése, megállapitása után állító és tagadó mon
datok megfogalmazása.

Módszer* nyelvi játék 

magyarázat
Jszkozs képek, leporellók.

Tartalmi feldolgozás:
1. Az óvónő által választott vex'S gyakorlása.
2. Mi a véleményetek arról, igazat mondok-e, ha azt állí

tom, aogy most 10-en vagyunk ebben a teremben?
ti

- Nem tetszett igazat mondani, mert csak 7-en vagyunk. 
Most ilyen tréfálkozót fogunk játszani.
Ha igazat mondok, akkor ismételjétek meg azt, amit 
mondtam pontosan úgy, ahogy hallottátok.
Ha úgy gondoljátok, hogy nem igaz, akkor pedig tagad
játok! "
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Kezdetben képekről fogalmazzon meg az óvónő Ítélete
ket, majd a gyermekek élmény- és ismeretköréből.

Foglalkozás száma: 108.

Téma: 1. Mély erdőn ibolyavirég c. vers gyakorlása.
2. A csillagszemé jahfesz c. mese ismétlése.

Feladat: önálló vers- és mesemondásra késztetés.

Módszer: mesélés
gyakorlás

Lszköz: csillagszemű, juhász /báb/
Tartalmi feldolgozás:

1* Azt a verset mondjuk el, amelyik a tavasz egyik 

legkedvesebb, legszerényebb virágáról szól! Melyik 

ez a vers?
2. Óvónő elénekeli a "Kelj fel juhász" kezdetű dalt. 

Melyik mese jut eszetekbe erről az énekről?
Szeretném, ha elmesélnétek úgy, hogyvalaki elkezdi és 

majd utána más folytatja.
/А mese nyelvi fordulatainak visszaadására ösztönzés/.

Foglalkozás száma: 109>
Téma: Mit érezhet, mit mondhat, gondolhat?
Feladat: Projekcióra lehetőséget kináló képek alapján 

érzelmi állapotok, okaira, élethelyzetek kiváltóira 

ás lehetséges következményeire magyarázatok keresése.
Módszer* képelemzés 

beszélgetés
JSszköz: projekcióra lehetőséget kináló képek.

Tartalmi feldolgozás:
1. A gyermekek korábbi mesei élményei alapján a szerop- 

lők érzésvilágának alakulására magyarázatok keresése 

Pl.* - Mit gondoltok mit érezhetett a medve, anikor 

a siindisznóval a hátán meglátták a cinegék? 

/szégyelte, restelte magát/.
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- Mit érezhetett a süni, amikor futott a mezőn, 
erdőn át és nyomában a medve?

- Mit érezhetett a nyulacska, amikor a róka kiker
gette a házából?

2. Képek alapján helyzetek, érzelmi állapotok megmagya
rázása.

3» Ti mikor szoktatok a legvidámabbak, a legboldogabbak 

lenni?
Mikor szaktatok a leginkább elkeseredni, szomorkodnl?

Foglalkozás számat 110.
Téma: 1. Az A part alatt c* énekes mese eljátszása.

2. Mire használjuk, miért és hogyan termesztjük?
Feladat: Növények ápolásának, fejlődésének folyamatát, a 

növények hasznát próbálják szavakba, Ítéletekbe fogblni.
Módszer: gyakorlás, beszélgetés, képelemzés.
Afizköz: "Növények világa " - képsor.

Tartalmi feldolgozás:
1. Játsszuk és énekeljük el az énekes mesénket úgy, hogy 

minden szereplőt /állatot/ 1-1 gyerek személyesít 
meg, játszik el!

2. Hamarosan megújul a természet, a határban, a földeken 

is elkezdenek dolgozni.
Mit csinálnak először, mit gondoltok?
Ha végignézitek a képeket, látni fogtok olyan gépe
ket, szerszámokat, amelyek segítenek ebben a munká
ban az embernek.
/szántás, vetés/.
Beszéljék a műveleteket sorban!

- Miért termesztjük a különböző növényeket? 

gabonát - azért, mert abból készül a kenyér 

kukoricát - állatokat táplál - ember.
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lámlalkozás számat 111.

Téma* Adj isten egészségére c* magyar népmese.
Feladat* Irodalmi élmény nyújtása.
.lódezer: mesemondás.
Tartalmi feldolgozás:

1# "Mit szoktunk mondani annak, aki tüsszent? őígészaégére* 

Régen úgy mondták, hogy: "Adj isten egészségére."
2* A következő mesének, amit elmondok nektek - is ez a 

cime.
/А mese bemutatása/

3* A mese szereplőinek jellemzése*

Foglalkozás száma* 112.
Vedres Sándor: Túl, túl c. verse 

2. Ki milyen?
Feladat* Képek alapján tulajdonságok megfogalmazása, jelzős 

szerkezebek használatára késztetés*
Módszer: Képelemzés, beszélgetés
Eszköz® "Okos mackó" - káxtyacsomó.
Tartalmi feldolgozás*

1. Most egy tréfás Vedres Sándor verset mondok nektek* 

Figyeljétek meg mi az ami mulatságos ebben a versben! 

Mondjuk ol közösen többször.

2* Mindenki húzzon a kártyák közül egy-efey lapot és mond
ja meg, hogy milyennek tartja azt az állatot, amelyet 

a képen lát!

3* Milyennek tartjátok egymást és önmagatokat?

Külső és belső tulajdonságok megbeszélése /pozitiv 

tulajdonságok kiemelésével/*

Témas 1*
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Foglalkozás зайаа: 115.
Téma: 1* Weöres Sándor: Túl, túl c. versa.

2# A tanács e. játék.
Feladat* Különböző élethelyzetek, állapotok, probléma

szituációk megoldására ’»tanácsok” megfogalmazásával 
helyzetelemzésre, a kommunikációs partner érzelmi té
nyezőinek, helyzetének figyelembevételére késztetés*

ifódszer: beszélgetés, nyelvi játék, 

gyakorlás.
Jsaküat Balázs
Tartalmi feldolgozás:

1* Mondjuk el azt a eörés Jándor verset, amelyikben 

"... Jancsi mosogat, Kati az úri"
2. a/ 3alézs:

szervusztok kedves barátaiml Nagyon nagy oajoa ke
rültem , már csak ti segíthettek rajtam egy jó ta
náccsal. Mondjátok casg mit tegyek, ha egy héten 

kétszer is van sárgarépa főzelék és én nem ж ure
tero. Amikor anyukám meglátja, hogy bele sem kós
toltam, nagyon elszomorodik. Azt sem szeretem, ha 

az anyjkám szomorú, de a répafőzeléket sem tudom 

megenni. Mit tegyek, segítsetek nekem, adjatok egy 

jó tanácsot.

/Az óvónő fogalmazzon meg ilyen helyzeteket a 

gyermekek élményeit figyelembe véve!/

b/ Most ti kérjetek tőlem tanácsot!
Mzivesen adok, na tudok segítek.

Foglalkozás száma: 114.

Téma: Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündlsznócska c. mesével 

strukturális változtatások.

Feladat: A szituációból való kilépés." Különböző - új felté
telek - következményeinek felismerése és megfogalmazása.
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A fluencia, flexibilitás és redefinicitás képességének 

fejle sztése.
Módszer* mesemondás, beszélgetés 

Tartalmi feldolgozás:
Ja ismét nagy meseirók leszünk, mint kb. 2 kéttel ezelőtt. 

Akkor a ’’Róka és a nyúl*' c. meséből csináltunk töbo aj 
mesét, most pedig MA nagyhatalmú sündisznócska" cimü me
séből.
Kiváncsi leszek, ki lesz a legbátrabb, ki folytatja majd 

a legérdekesebben az új meséket.
Mi történt volna akkor, ha • . *
- a sünike nem szalad a medve előtt és nem figfolmezteti 

az erdő állatait.
- a medve nem 3zalad a sünike mögött, amikor a nagy hatal

mát be akarta bizonyítani, stb.

foglalkozás száma: 113.

. Téma* 1. ‘/eöres Nándor verseinek ismétlése.
2. Mondd jól te3z-e?

feladat* Képek és szóban felvázolt helyzetek alapján cselek
vések erkölcsi megítélése. Véleményalkotás.
/А pedagógusnak jó visszajelzés a gyermek értékorientá
ciójáról a szülők nevelési, emberi attitűdjéről/.

Módszer* képelemzés, beszélgetés, 

gyakorlás.
ISszkbz: cselekvéseket, eseményeket ábrázoló képek.
Tartalmi feldolgozás*

1. Ma varámondó versenyt rendezünk. Idézzétek, itt a 

dobogó, /olyan, mint a színészeknek a színpad/ erre 

felállva mondhatja el mindenki azt a /eöres üándor 

verset, amelyiket leginkább szereti.
2. Most pedig a versenyzők között képeket osztok ki ju

talomként. Üzekkel továbbra is versenyezhettek egy
mással.
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Az lesz a feladatotok, hogy elmondjátok a képeken 

látható személyek /fiúk, lányok, felnőttek/ és állat
szereplők helyesen cselekssenek-e.
HL.i
- £iz a kisfiú helyesen cselekszik, mert segíti vinni 

a néni kosarát.
- Az a bácsi nem teszi helyesen, hogy meg akarja po

fozni a kisfiút.

Most padit nem képesről kell megfogalmaznotok, megítél
netek a tettek helyességét, hanem elmondás után.

Pl. J
"Mit gondoltok, helyesen cselekszik-e az a kisfiú, 

akinek nincsen színes ceruzája és elveszi a társáét?" 

Nem.
Miért? Hogyan járna el helyesen?

Foglalkozás számat 116.

Témát A póruljárt ravaszok /magyar népmese/.

Б'еladatí Óvónő bábjátékos feldolgozásban mutassa be a mesét, 
a karakterisztikus tulajdonságok aláhúzáséval, kiemelésé
vel.

Módszer: bábjáték.

Aszkoza róka, farkas, nyulak /2/, egyéb erdei állatok.

Tartalmi feldolgozás*
1. "f4a bábszínházba viszlek benneteket.

Nézzétek meg, kik lesznek a mese szereplői.
/a jegyeden róka, farkas, nyúl/."

2. "Mit gondoltok, hogyan fog alakulni a mesében a róka, 

a farkas és hogyan a nyúl élete?"
Próbáljanak mesét kitalálni a szereplőkkel!

3* A mese bemutatása.
4. Mit gondoltok, miért lett a mese cime a "Pérrul járt 

ravaszok?"
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Foglalkozás száma» 117«

Téma: Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska cimu mesé
jének bemutatása csupasz kéz és ujj-játékkal.

Feladat: Non-verbális metakommunikációs képességek fejlesz
tése* A mozgás kifejező erejének élményét éljék át a 

gyermekek.

Aiódszer: pantomim 

Jszköz: kezek, rongyok.

Tartalmi feldolgozás:
1. .felyik az a testrészünk, amelyikkel enni szoktunk?

/a kéz/.
Mit lehet még a kézzel csinálni, mire használjuk még 

ezen kívül? /dolgozni, Írni, rajzolni, játszani, 

úszni stb./
Én még mást is tudok vele tenni*
Ki tudok vele fejezni sok mindent úgy, hogy ráismer
hettek.
FI.: medvét, sündisznót.

2. Most úgy mesélek, hogy csak kéz és ujj-játékkal ki
sérem a mesemondást.

Foglalkozás száma: 116*

Téma: 1. Mély erdőn ibolyavirág c. vers.
2. Mit csinált a családom tegnap este és ma reggel?

Feladat: íz emlékezés aktivizáláséval a gyermekek idézzék 

fel a családjuk szokásait, aktuális élményeit.

Módszer: beszélgetés, magyarázat.

iSezköz: Amennyiben szükséges, egy fiktiv család esti te
vékenységéről kép bemutatása.

Tartalmi feldolgozás:
1. Az ibolyáról szóló versünket mondjuk el.
2. Hogyan hivjuk az édesapát, édesanyát és a gyerekei

ket egy közös néven?
/család/.
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Minden családban más-más szokások szerint élnek. 

Kiváncsi vagyok arra, hogy mit szoktatok esténként 
és reggelenként csinálni?
férlek benneteket, mondjátok el, hogy a családotok
ban mi a feladata a szüléiteknek és mit szoktatok ti 

csinálni.

Foglalkozás száma: 119>
Téma* Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj c. magyar népmese be

mutatása.
Feladat: Irodalmi élmény nyújtása.

Szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek használatára 

ösztönzés, összehasonlító szerkezetek használata.
Módszer: mesemond és, jellemzés, 

beszélgetés, bábozás.
Fszköz: A szükséges bábfigurék.
Tartalmi feldolgozás:

1. Ma 3 testvérről mutatok be mesét, bábdarabote Figyel
jétek meg jól a szereplőket, mert utána megkérlek 

benneteket, hogy jellemezzétek a mese szereplőit.
A bábdarab bemutatása.

2. A szereplők jellemzése.

Foglalkozás száma: 120.

Téma: Szabadon választott.
Feladat: Az óvónő által szükségesnek Ítélt képességek 

működtetése.

Foglalkozás száma: 121.

Téma: Nyakigláb, Csupaháj, Málészá$ c. magyar népmese drama
tizál ása.

Feladat: A magyar nyelv jellegzetes fordulatainak, nyelvi 

eszközeinek aktiv gyakorlása. Fontos szövegmondásra 

késztetés. A gesztikuláris, non-verbális, metakommuni
kációs képességek működtetése.
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Módszer: dramatizálás, beszélgetés.
Eszköz: «jelzések.
Tartalmi feldolgozási

1. "Ma nem bábukkal játsszuk el a 3 testvér meséjét, 

hanem mi leszünk a mese élő szereplői, fín is sze
retnék szerepelni. Melyik szerepet vállalhatom el, 

melyik illik nekem?11
/Nyakigláb/
/А többi szerep kiosztása/.

2. A mese szereplőinek jellemzése.
"Milyenek a mese szereplőinek külső és belső tulaj
donságai?"

Foglalkozás száma: 122.
Téma: 1. Ismert versek gyakorlása 

2. Relációs gyakorlatok.
feladat: Téri-, mennyiségi-, idői relációszavak gyakorlá

sa, pontos használata.
Módszer: szituációs játék, beszélgetés, gyakorlás.
Eszköz: kutya, macska /makett figurák/, ház, alagút, fa stb.
Tartalmi feldolgozás:

1. Verssel játsszunk találós kérdést.
Mindenki gondoljon 1-1 versre, de ne mondja meg, hogy 

melyikre. Tegyen fel nekem találós kérdést úgy, hogy 

a versből elmond K? sort, de ne az első sorokat, mert 
igy könnyen kitalálom.
Ha kitaláltam a vers cimét, akkor a kérdést feltevő 

elmondja versét.
2. Gyerekek tudják azt, hogy a kutya és a macska csak 

igén ritkán jó barátok.
Most ilyen kergetőző kutya-macska játékot fogunk 

játszani.
Mondjuk, hogy ez itt előttetek ogy kutyaól, előtte 

egy lejtős- emelkedős bejárat és egy fa.
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A kutyát ide ültetőik /a ház olé/*
Hol ül a kutya?
Addig itt marad, amig helyesen meg tudjátok határoz
ni a cica helyét /cica. szaladgál/.
Utána a kutya futhat a cica után, sőt utol is érheti* 

A kutya is addig futhat, amig helyesen mondjátok meg, 
hogy hol található*
Pl** a cica felszalad a házhoz 

a cica a feljáró alá fut.

Megjegyzés* Az eszközök térben elhelyezhetők legyenek!
Mindkét állat külön-külön addig futhat, amig helyesen mondják 

meg, hogy hol tartózkodik*

Poklaiкоzás száma* 125»
Téma* Adj isten egészségére c* magyar népmese. /II./
Feladati Törekvés a gyerekek önálló, folyamatos mesemon

dására*
Módszer: mesélés, szemléltetés, beszélgetés.
Eszköz* meseillusztráció.
Tartalmi feldolgozás:

1* Melyik az a magyar népmesénk, amelyiknek cime egy 

szokásos cselekvésünket fejezi ki. /Ha nem jönnek rá 

a gyerekek, akkor tüsszentsen az óvónő és Így próbál
ja rávezetni őket/.

2* Szedetném, ha közösen el tudnátok mondani ezt a mesét, 
úgy, hogy valaki elkezdi és egy másik folytatja . 
/Óvónő szemléltetéssel segítse a cselekménylánc fel
idézését./

3. Milyennek ismertük meg ebben a mesében a juhászt?
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Foglalkozás száma: 124«

Тёша: 1. Csanádi Imre: Ficánkoló c* verse 

2* Barkochba játék*

Feladat: Fogalmak tartalmi jegyeinek összegyűjtésével azok 

tartalraasitása* A kérdezés módjának gyakorlása*

Módszer: nyelvi játék, bemutatás, gyakorlás*

^szköz: csoportszoba használati és játékeszközei.

Tartalmi feldolgozás:
1* Gyerekek, milyen évszak közeledik?

/tavasz/
Mi történik tavasszal a természetben?
/rügyezés, virágzás/*
Verset mondok nektek az ébredő növényekről, a ta
vaszról* i/felyik versünk köszönti még a tavaszt?
/Mély erdőn ibolyavirág/

2* A Ficánkoló cimü vers bemutatása és gyakorlása*
3* Verselemzés - felleg szakadoz

- friss fü fákadóz
- bolyhos a barka

4* Gyerekek, ide raktam az asztalra néhány játékot 

és más tárgyat. Játsszunk olyat, hogy ti közösen 

gondoltok ezek közül a tárgyak közül egyre, valame
lyikre, de nekem nem mondjátok meg, hogy melyikre*
Én majd kérdéseket teszek fel, ti pedig ha ráillik 

a kérdésem, akkor igennel, ha non, akkor nemmel vá
laszoltok*
pl*: a labdára gondoltok 

Én kérdezem a következőket:
Fából van? - válaszotok - nem 

.Hanyagból van?
Gumiból van?
Kocka alakú?
Gömbölyű?

- nem
- igen
- nem
- igen

5* A gyerekek közül a legügyesebb a kérdező*
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Foglalkozás számat 125»

Témái Az állatok nyelvén tudó juhász cimii magyar népmese.

Feladati A mese cselekményének nyomén követése.
Irodalmi élmény nyújtása.
A szereplők jellemzésével jelzős szerkezetek használa
tára késztetés.

Módszeri mesélés /bemutatás/,
beszélgetés, jellemzés.

Tartalmi feldolgozási
Hogyan tudja meg egyik ember azt, hogy a másik mit akar, 

mit gondol, mik a vágyai? /А beszédéből, abból, hogy el
mondják egymásnak/.
Mit gondoltok, azt hogyan tudjuk meg, hogy az állatok 

mit szeretnek, mitől félnek, mikor éhesek, szomjasak? 

/Abból, hogy másképpen viselkednek, mint amikor nincsen 

sommi bajuk.
Pl.: a kutya - nyuszit, ugat

a macska - nyávog, dorombol, dörzsölődik stb./

Az állatok nem tudnak beszélni, de másképpen ugatnak, 

nyávognak stb., ha más-más bajuk van.
Tudjátok, hogy a mesében minden lehetséges, még az is, 

hogy az állatok állatnyelven beszélnek és az emberek 

közül valaki mog is érti ezt a beszédet.
Ilyen mesét mondok most nektek.
- A mese bemutatása.
- A szereplők jellemzése.

Hogyan tettél volna te a juhász helyében?
Milyen vole a juhász felesége? stb.

Foglalkozás számai 126.

Témái Az aranyszóló pintyőke cimü mese bemutatása.

Feladati Irodalmi élmény nyújtása, a képzelet kitágítása 

a "tűndérvilág" felé.

Módszer* mesemondás.
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Eszközt me sekocka /коска, amelynek mind a 6 oldalán 

más-más mese jelenet látható - ebből több/.

Tartalmi feldolgozást
1. Fel tudnátok-e sorolni, hogy kikről és mikről hallot

tatok már meséket?
/Korábbi meseélmények szereplőinek, hőseinek felidé
zése, összegyűjtése/*
Kik, mik voltak a kedvesek, szeretettek ezek közül 
és melyek voltak rosszak, gonoszak*

2. "Ma tündérvilágba repülünk el a mese szárnyán. Itt 

még jobban szárnyalhat a képzeletünk, itt még olyan
is megtörténik, amilyen a népmesékben elő sem fordul!"
Á mese bemutatása*

Foglalkozás számat 127.
Téma* 1. Normál óvodai foglalkozásokon elsajátított versek 

gyakorlása.
2. A "tanács" cimö játék.

Feladati Különböző élet és problémahelyzetekben felmerülő 

nehézségek megoldását segítő tanácsok megfogalmazásával 

helyzetelemzésre, a bajba jutottak iránti segitő beállí
tódásra nevelés. A konkrét szemlélettől elvonatkoztatott 

kommunikáció gyakorlása.

:56dszer: nyelvi játék, gyakorlás.

Tartalmi feldolgozás:
1. Az óvónő által választott versek megfelelő motiválás 

utáni gyakoroltatása.
2. Tanácsot szeretnék kérni tőletek, /ha szükséges, a 

korábbi hasonló témájú foglalkozásnál leírtak szerint 

motiváljon az óvónő./
Pl.* Iáit tegyek, ha látom, hogy kezd futni a tej?

Mit tegyek, ha lázas beteg vagyok?
Mit tegyek, ha kigurul játék közben az úttestre 

a labdám?
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- Mit kell tennem, ha autóbuszon szeretnék 

utazni?
- Mit kell tennem, hogy a növényeim szépen fej

lődjenek?
- Mit tegyek, ho у az anyukámnak örömet szerez

hessek?

Foglalkozás száma: 128.

Téma: !• Mély erdőn ibolyavirág és a
Ficánkoló cimü versek ismétlése.

2. Ajándékozás, örömszerzés, tavaszi virágok.
Feladat: Az ajándékozás örömének megizleltetése. A tavaszi 

virágok, mint az ajándékozás, örömszerzés eszközei.
A beszéd emotiv funkciói jussanak szerephez!

Módszer: bábozás, beszélgetés, gyakorlás.
Eszköz: Balázs, anyóka bábuk,

1 csokor tavaszi virág, házikó.
Tartalmi feldolgozás:

1. A tavaszi virágok megnevezése.
Ahogy melegebb lesz az idő, többet süt a Jíap, egyre 

több virág bontja szirmait. Mélyen tavaszi virágo
kat ismertek? /óvónő egészítsen ki/. Hóvirág, ibolya, 

nárcisz, játszint, tulipán, kikerics, gólyahir, ás 

még a barkát is ide sorolhatjuk. Mit gondoltok, hol 

nyilaak ezek a virágok? Mi honnan juthatunk hozzájuk? 

/bolt, piac, kert, szabadból/.
Az előbb felsorolt virágok a tavaszi virágok.
Miért hivjuk őket tavaszi virágoknak?
Melyikekről ismex-tek verset? /ibolya, barka/.
Mondjuk el ezeket a verseket!

2. Balázs /egy csokor tavaszi virággal jelenik meg a 

paraván szélén/, /gondolkodik, töpreng/.
- 3.: Kern jut eszembe. Biztosan azért, mert nagyon 

régen mondtam el! Annyit tudok, hogy: "onnan egy 

nagyot kiáltok, hogy mindnyájan . • ."de hogy van 

tovább? /kinéz a paravánon/.
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0, hát ti is itt vagytok? Altkor meg vagyok mentve, 
ti biztosan tudtok segíteni*
Hogy kezdődik az a köszöntő vers, amelyikben a kö
vetkező is benne van?
"onnan egy • • • "
Tudjátok aennék a nagymamámhoz, szeretném a szüle
tésnapján felköszönteni, de nincs versem. Virágot 

vettem a piacon. Bizcosan nagyon fog neki örülni, 

mert nagyon, de nagyon szereti a virágokat*
Siessetek kitalálni ennek a versnek az elejét és a 

végét!
/gyerekek segítenek./
/ilegy boldogan nagyanyához, s közben mondogatja a 

verset a gyerekek segítségével, j^iegérkezik, kopog
tat. Nagyanyó ajtót nyit/.
itelkoszöntl énekkel, verssel, virággal. A virágot víz
be teszik, s közben elmondja milyen virágokat hozott* 

Elbúcsúznak*

2* gyerekek, ti mikor szoktatok virágot adni valakinek 

és ti kaptatok-e már?
A lakásba miért teszünk virágot?

Foglalkozás száma» 129*

Téma* A kiskakas gyémánt félkrajcárja c* mese bemutatása*

Feledet: A mese felidézése után a szereplők jellemzésével 

a kevély, okos, segítőkész, gonosz, találékony, jószivü 

stb* jelzők használata*

Módszer* mesélés, beszélgetés, jellemzés*

Tartalmi feldolgozás*
1* "Ma agy olyan mesét mondok el nektek, amelyiket már

ismertek, de nagyon regen hallottatok* án úgy emlékszem, 
hogy szerettétek ezt a mesét." Kiváncsi vagyok, kita
lálj átok-e melyik mesére gondoltam*
Azt mondja benne a kakaska*
• • ."Szidd fel begyem a sok darázst,

Szidd fel begyem a sok darázst". . •
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2» A mese bemutatása.
3* milyennek Ismertétek meg a kakaskát ebben a mesében? 

i«el^ik mesében találkoztunk már vele és ott milyen 

tulajdonságai voltak?
/А róka és a nyúl c* mesében bátor, segítőkész volt/. 

Milyennek tartjátok a török császárt?

Foglalkozás száma: 130.
Téma; 1. Locsolóvers

2. A nyúlanyó húsvótja c* leporelló képei alapján 

meseszövés.
Feladat; Képek alapján mese kitalálása. Folyamatos, ónálló 

me Bemondás.
.lódszerx képelemzés, mesemondás, bemutatás, gyakorlás.
észköz: Nyúlanyó húsvétja c. leporelló, kölnivíz, hlmes 

tojás.
Tartalmi feldolgozás;

1. beszélgetés a húsvétról.
A tavasz egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. r-Iit tudtok, 

mit szoktunk ilyenkor csinálni, hogyan Ünnepelünk? 

Ilyenkor szokták a férfiak, fiúk kölnivízzel rneglo- 

csolni a lányokat, asszonyokat. Azt mondják, a lányok, 
asszonyok olyanok, mint a virág, meg kell öntözni, 

hogy még szebb legyen, 

ifloat játsszunk locsolkodóstl
Mondjak, hogy fiú vagyok és locsolkodni megyek a lá
nyokhoz.
/Kopogtat az ajtón, bejön, köszön és megkérdezi, hogy 

szabad-e locsolkodni?/. /.elmondja a locsolóverset, 

megöntözi a lányokat, ők pedig leültetik és megkínál
ják, virágot tűznek a ruhájára, festett tojá3t adnak./ 

A vers gyakorlása.

2. Nézzük meg a mesében nyúlanyóéknál milyen a húavét? 

ügy neséljük el, hogy mindenki 1-1 képről mesél, 
/igazítsa ki, ha a gyermekek a tojást a nyúlnak tu
lajdonítják!/
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Foglalkozás száma: 131«

Téma: 1* Mély erdőn 

Locsolóvers
Ficánkoló c. versek ismétlése.

2. Móra Ferenc: Az aranyszőrii bárány c. meséje.

Feladati Irodalmi élmény nyújtása. A mese hősének erkölcsi 

megítélése.

Módszer: mesélés, gyakorlás* jellemzés, beszélgetés.

Tartalmi feldolgozás:
1. Mondjatok tavaszról szóló verseket! /ismételjétek el!/

2. Tavasszal namcsak a növények ébredeznek, ás bontják 

szirmaikat, hanem megszaporodnak az állatok is. iimlé- 

keztek-e még arra, hogy melyik állatnak, hogyan hív
ják a kicsinyét? /Néhány megemlítése után kérdezze 

meg a birka kicsinyének nevét - bárány/.
Milyen egy kiabárány?
Most egy mezei bárányról mondok msét. 

azért aesei, mert a szőre aranyból van.
A mese bemutatása.

5* Milyennek képzelitek el a bárányt?
Milyennek tartjátok a juhászt? /külső és belső tulaj
donságok megbeszélése/.

Foglalkozás 3zámat 132.

Téma: 1. Locsolóvers
2. Milyen lehet?

Feladat: Személyek - személyek, tárgyak - személyek lehet
séges relációinak megfogalmazása, szemléltetett képek 

alapján.
Módszer: képelemzés, beszélgetés, gyakorlás*
Lszköz: amberi és tárgyi viszonyokat áorázoló képek, kártyák.
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Tartalmi feldolgozás:
1« Hamarosan itt lesz a Húsvét* Hit szoktunk ilyenkor 

csinálni, hogyan szoktunk ünnepelni?
Játsszunk locsokodósti

2* Képeket kártyákat mutatok nektek* Hzeken emberek és
különböző tárgyak vannak. Kiváncsi vagyok, hogy ki
találjátok-e, hogy ki kinek kije lehet* 

Találgassunk*
Pl*: nő gyerek

- Lehet, hogy a néni a kisgyex-ek anyukája és a 

néninek a gyerek a kisfia.
Az is lehet, hogy óvó néni

keresztmama 

szomszédok.
Lehet, hogy nem is ismerik egymást*

- óvodás
- keresztgyerek

Foglalkozás száma: 153*
Téma: A gyerekek által kitalált mesék elmondása*
Paladat: Az óvónő által megjelölt jelzős mese kitalálása. 

Szomorú, vidám, félos mesék szövése.
Hódszer: mesélés, beszélgetős*
Tartalmi feldolgozás:

Több alkalommal költöttünk már meséket, ti is, én is*
:1a is ezt tesszük, de úgy, hogy az egyik mese legyen vi
dám, a másik szomorú és lehet félelmes mese is.

Po glalко z ás szima: 134.

Téma: 1* Tavaszébresztő c. vers bemutatása és gyakorlása*
2* A kiskakas gyémánt félkrajcárja c* mese. /II*/

Feladat: A mese dramatizálásóval, a szerepekkel való azono
sulással a párbeszédes beszédforma gyakorlása* A külön
böző érzelmi töltésű szerepekben a beszéd emotiv funkciói 

és a kommunikáció non-verbális formái jussanak fokozot
tabb szerephez*
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1

iuodsaer: dramatizál ás 

L'szköz: a szerepek jelzései*

Tartalmi feldolgozási
1* láa szinházasdit fogunk játszani*

’’Kedves közönségünk! Mai műsorunkban egy verset és 

egy dramatizálhat fognak látni”.
Versünk cime: Tavaszébresztő /2-3-szor ismételjék meg!/ 

Kérem a mese szereplőit:
X.I. - kakaskát 
T*A* - törökcsászárt 

B.T. - szolgálót 

M.Y. - gazdaasszonyt.
/Ahogyan szólítja a szereplőket, elhelyezi rajtuk a jel
zéseket, a jelmezeket/.
uléx bizonyára kitalálták, melyik mesét fogjuk elját
szani.

2* A mese bemutatása.

Foglalkozás 3záma: 135.

Téma; 1* Isméit versek gyakorlása.
2* A tanács c. játék.

Feladat: Klet- és problémahelyzetek elemzése után azok meg
oldására tanács megfogalmazása, a segito beállítódás 

megéreztetése.
Felszólító mondatok gyakorlása, 

iáödszer: nyelvi játék, beszélgetés, gyakorlás*

Tartalmi feldolgozás:

X. 1* Az óvónő által szükségesnek Ítélt versek gyakorlása 

megfelelő motiváció után.
2* Játsszunk tanács játékot! 

iáit tegyek, ha
- a cipőm sarka elkopik? /cipészhez kell vinni/
- a karórám nem jár?

/fel kell húzni - javítóba óráshoz kell elvinni/
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- ha játszótársam nincs és játszani szeretnék?
- ha elveszik a játékomat?
- ha új babát szeretnék és az anyukám nem veszi meg?
- ha télen cseresznyét szeretnék enniVstb.

Foglalkozás számat 136«
Témái Mi más lehet belőle?
Feladat* Tárgyak lehetséges funkcióinak, állapotának és 

©оУёЪ tulajdonságainak elképzelése és aegfogalmázása•
A redeíinicitás és fluencia fejlesztése.

Módszer* beszélgetés, magyarázat.
Eszköz* csoportszoba berendezési tárgyai és játékeszközei.
Tartalmi feldolgozás:

Gyerekekl Ma a "Mi van a zsákban?" c. játékhoz hason
lót fogunk játszani. Ez a játék azonban egy kicsit ne
hezebb. Most nem húzunk zsákból, hanem csak mondani 
fogjuk a tárgyak, anyagok nevét és az lesz a feladatunk, 

nogy megmondjuk mire lehet használni, mi mindent készít
hetünk belőle, miből készült stb.
Pl.* Azt mondom, hogy só.

Anélkül, hogy látnám elmondom, hogy milyen a szine, mi
re használják stb.

A só fehér, szemcsés anyag. íífcel Ízesítésre, sikos utak 

szórására, tartósításra használják.

A következő fogalmakkal dolgozzanak*
kő, fa, körte, szalonna, kenyér, ceruza, könyv, óvoda stb.

Pl.* A fa lehet élő és nem élő. A nem élő is valamikor 

élő volt. A fák sokfélék lehetnek /gyümölcsfák, 
díszfák stb./ A fából többféle tárgyat készítenek 

/bútort, sinekhez talpfát, építkezésekhez gerendát, 

a ceruza külső burka is fa stb. /Мinéi többfélét 

soroljanak fel!/
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.Foglalкоzáa számat 157.
Téma* 1. Ficánkoló cimü vers gyakorlása.

2. üzembekötósdi.
.Feladat: Különböző külső tulajdonságok azonosítása alap

ján ismerjék fel egymást. Ha úgy nem sikerül, akkor 

belső személyiségjegyek segítségével.
iüodszer: szituációs játék, gyakorlás, beszélgetés.
J3zkóz: annyi kendő, ahány gyermek van /fertőzés elkerülé

se végett/.
Tartalmi feldolgozás:

1. Biztosan játszottatok már szembekötósdit. Mit gon
doltok, megismernétek-e egymást az utcán, vagy más
hol az óvodán kívül? /Bizonyára azt válaszolják, hogy 

igen/. Melyik testrészetek, érzékszervetek segít ebben? 

Mit gondoltok akkor tudjátok-e, hogy ki áll előtte
tek, ha becsukjátok a szemeteket? Legfeljebb akkor, 

ha megtapogathatjátok. Most szembekötősdit fogunk 

játszani. Akinek bekötjük a szemét, igyekszik meg
fogni valakit és felismerni őt úgy, hogy közben a 

kezével megtapogatja. Ha igy nem sikerül, akkor kér
dezhet róla valamit, ami segítheti a felismerést.
Pl.: fiú, vagy lány?

a második asztalnál szokott ülni?
T. a barátnője?

Kérdezni addig lehet, amig rá nem jön, hogy kit fo
gott meg. /А nevére nem lehet kérdezni./

Foglalkozás száma: 156.
Téma: 1. Túl, túl c. vers gyakorlása

2. Szabina kertje, vagy más tavaszi munkákat ábrázo
ló képeskönyv vagy képek elemzése.

Feladat: Képesek legyenek a képek elemzése alapján 5-4 

ítélet megfogalmazására "a tavaszi munkák a földeken, 

kertekben” témakörben.
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Módszer: képele-mzés, beszélgetés
B’szköz: Szabina kertje vagy más tavaszi munkákat ábrázoló 

képeskönyv, kép*

Tartalmi feldolgozás:
1* Melyik versben van a következő sor 

"hej a hegyen messze túl. •

A Túl, túl c* vers gyakorlása.

2. Már többször említettük, hogy tavasz van.
Mit tudtok a tavaszról?
Ilyenkor tavasszal a kertekben és a szántóföldeken 

is megindul a munka.
iíézzük, mit dolgoznak és hogyan ilyenkor az emberek 

és gépek!
Képelemzés, /használják a következő szavakat: szántó
föld, traktor, eke, borona, szántás, vetés, ültetés, 

palántázás, locsolás, öntözés, palánta, mag, gyöke
res palánta stb./

Foglalkozás száma: 159.

Téma: 1. Ficánkoló c. vers.
2. üdvözlési formák, hogyan illik?

Feladat: Ismerjék és bátran használják az alapvető köszön
tés! formákat. Ismerjék az interperszonális kapcsolatok
ban érvényesülő magatartási követelményeket.

Módszer: bábozás, beszélgetés.
aszkoz: Balázs báb, egy idősebb nő és egy gyerek báb, 

autóbusz, házikó, labda.
Tartalmi feldolgozás:

1. "Mondjuk el a Ficánkoló cimü, szép, tavaszról szóló 

versünket! /közben az óvónő különböző jelzéseket oszt 

szét a gyermekek között, - fekete kendő, fórfikalapot, 

női kalapot, gyerek sapkát, fehér botot, stb./
2. Mit gondoltok, ki viselheti, hordja azokat a fejre-
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valókat és egyéb tárgyakat, amiket kiosztottam? 

/néni, bácsi, fiatalabb nő, gyerek, vakember stb./ 

Mindenki helyezze el magán azt, amit kapott« 

Játsszunk olyat, hogy ezek a felnpttek, gyerekek ta
lálkoznak«
Hogyan köszöntik egymást?

felnőtt 

felnőtt*

3« /Székekből buszt rendez be az óvónő/
Most utazni fogunk, /kevesebb a szék, mint aMnyan 

vagyunk/.
A gyermek átadja a helyét!

4« Zebrára lépnek, ahogy leszállnak a buszról.
Lesegitlk é3 átvezetik a vakot, segitenek az idő
sebbeknek is«

gyermek
felnőtt

Foglalkozás száma: 140.

Tóma: Szabadon választott.

í'eladat: A szükségesnek itélt képességek gyakoroltatása.

.Foglalkozás számat 141.
Téma: Milyennek ismerjük egymást?
Feladat: Emberi tulajdonságok megfigyelése és árnyalt ki

fejezése. Jelzők használata, önismeretre nevelés.

Módszer: beszélgetés, szituációs játék«

Eszköz: kendők.

Tartalmi feldolgozás:
1« Mikrocsőportos társ jellemzése«

Gyerekek! Mindenki válasszon ki valakit a mikrocsoport- 

ból ós mondja el külső és belső tulajdonságait« Mi 
igyekezni fogunk kitalálni azt, hogy kire gondoltatok« 

Pl«: Kovács Attila T«M.-re gondol ,és a következőket 

mondja:
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Mit gondoltok, kire gondoltam?
A naja szőke, 5 a legmagasabb közöttünk, stb.

/А következő fordulóban csak belső tulajdonságot 

nevezhetnek meg!/
2. Balázs: "én aég sohasem láttam az anyukátokat, 

játsszunk olyat, hogy el kell mondanotok, hogy mi
lyen. Szeretném felismerni, amikor értekek jön. 

/édesanyák, vagy apák jellemzése./
3. Az óvónőt, daduskanónit jellemezzék!
4. ídondj az ismerőseid, rokonaid közül valakit,

aki mindig vidám, jókedvű 

aki gyakran szomorú 

aki mindig segítőkész 

aki gyakran fél stb.

foglalkozás száma: 142.
Téma: Melyik évszakra gondoltunk?
feladat: évszakok tartalmi jegyeinek és eltérő sajátossá

gainak megfogalmazása, illetve ezek alapján való azo
nosítása.

Módszer: beszélgetés
ii&zköz: ha szükséges, akkor 4 kép a 4 évszakról.
Tartalmi feldolgozás:

Melyik évszak van most? /tavasz/
Melyek a következők? /nyár, ősz, tél/.
Most ezek közül valamelyikre gondolunk és a kérdezőnek 

ki kell találni a válaszaink alapján. Vigyázzatok arra, 

hogy jó kérdéseket tegyetek fel, olyanokat, amely az év
szakok közti különbségre utalnak* /pl.: nyár/.
Pl.: Ebben az évszakban a csapadék hó alakjában esik? 

/nem/.
A Nap ekkor sut a legforróbban? stb.

/Jgy is játszható, hogy kérdezés nélkül mindenki mond 

az adott évszakról valamit./
1 I

j?
* W*
* ■
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Foglalkozás számat 143.

Téma: 1. ,s/eöres Sándor: Forgós-ropogós c. verse.
2. Mit mondanál neki?

Feladat: Különböző érzelmi állapotot kiváltó tényezőket 

igyekezzenek beszélgetés sorén feltárni. Adják, vagy 

fokozzák azt, az érzelmek pozitív vagy negativ jelle
gétől függőenl Kommunikativ kapcsolat teremtése a kommu
nikációs partner érzelmi tényezőinek figyelembe vételé
vel.

Módszer: hslyzetdramatizálás« magyarázat, gyakorlás.

Aszköz: rongybabák.

Tartalmi feldolgozás:
1* Bégen táncoltattuk már meg a babáinkat. Ébresszük fél 

őket egy általatok választott verssel! Ügy látom, hogy 

táncolni való kedvük van. Melyik mondákéra és versre 

táncoltattunk bábokat és babákat? /Cini, cini muzsika 

és a Forgós-ropogós c. versekre/.

2. Br, Brr, Brrr. • . /a babám 3imi kezd/.
óvónő: Nem tudjátok mi baja lehet? Nekem nem mondja 

meg. Be gondolom, hogy a ti babátoknak válaszolna.
Ki az, aki megpróbálja kiengesztelni.
/párbeszéd kezdeményezése/.

35* Most meg úgy látom, hogy Mszter babája szoaorkodik.
/Az óvónő igyekszik kapcsolatot teremteni. A verbális 

kommunikáció mellett a gesztikuláris és metakommuni
kációt is használja! - simogassa, vegye ölbe, stb./

4. Nézzétek, Koitán babája virágos jókedvre derült. Feti 
baba tudd meg kérlek, hogy mi az oka!

5. Óvónő felvázol 1-2 élethelyzetet. A gyerekek megmond
ják* hogy mit érezhetnek a helyzet szereplői.
a/ pl.: Képzeljétek el! Nyulak játszadoznak a réten

vidáman. '%yszer csak arra lopakodik egy róka. 

Az egyik nyuszi megpillantja.
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b/ Peti édesanyja elutazott nyaralni, Peti már nagyon 

várta, amikor egF reggel édesanyja benyitja a 

hálószoba ajtaját, stb.

Foglalkozás száma: 144.
Téma* 1. Ismert versek gyakorlása.

2. Ki vagyok?

Feladati A gyermekek önazonosságának, énképének tartalmasi- 

tása /testi, szociális, kognitiv/. Az önbecsülés jelle
gének megismerése a tulajdonított énképek alapján.
Tudják személyi adataikat és személyiségük néhány tulaj
donságát!

módszert beszélgetés.
nszköz: tükör, mérleg, magasságmérő.
Tartalmi földolgozás*

óvónő elővesz egy tükröt, belenéz és a következőket mond
ja*
“Tükröm, tükröm, mondd meg nénik. • •"
/ülsősorban erkölcsi tulajdonságokat illetve po2itiv 

attitűddel egyéb belső pl. intellektuális sajátosságok 

felsorolása./

Pl.*
Akit a tükrömből most kiválasztottam:
Mindig nagyon segítőkész, szívesen elrakja a játékait is. 

Legügyesebb a matematika foglalkozásokon stb.

Foglalkozás száma* 145»
Téma* Móra Ferenc* A nagyhatalmú sündisznócska eimü meséje.
Feladat* A mese szereplőinek helyzetével való azonosulás, a 

szereplők karakterisztikus jegyeinek megfogalmazása so
rán változatos kommunikációs csatornát felhasználva 

/metakommunikáció, gesztikulária csak kifejező mozgás 

stb./ jelenítsék meg a mesét.
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Hódszer: dramatizálás.

Aszköz* A szerepek Jelzései /használhatnak kéz- és ujj- 

játékot isi/ színházjegyek#

Tartalmi feldolgozási
üvónő: Balázs! Szeretettel meghívunk a babáiddal együtt 

szinielőadásunkra,
Balázs: Melyik mesét fogjuk látni?
óvónő: A jegyeden megláthatod a szereplőket# Találd kil
Foglaljatok helyet# /gyerekek fogják meg babáikat és 

helyezzék el 1-1 székre I/
szereposztás:

- Ki vállalja annak a szerepét, aki igy szól:
'Parancsol uram - bátyám egy kis bajuszpedrőt" /sün/

- A következő szereplő:
"Darázsdárda, méhszurony . . /medve/

- "Tudod-e ki az úr az erdőben?" /cinege/
Hasonló módon ossza ki a többi szerepet is!

foglalkozás száma: 146.
Téma: Helyik a legkedvesebb meáéd, versed és miért?
Feladat: Állásfoglalásra, magyarázatra, meggyőzésre kész

tetés# A gyermekek értékorientációját, Ízlését kóstol
gathatjuk ezáltal#
A fluencia, originalitás fejlesztése, 

módszer: beszélgetés, magyarázat.
Jászköz: a gyermekek által rögtönzött meseillusztrációk.
Tartalmi feldolgozás:

1. Játsszunk találóskérdést!.
Arra vagyok kiváncsi, hogy melyik a legkedvesebb ver
setek és mesétek# Ne mondjátok meg, hanem találtassár- 

tok ki velünk#
Most egy kis ideig mindenki gondolkozhat a legszebb
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meséjén és azon, hogy milyen sódon találtassa ki ve
lünk. Példáéi lerajzolja a szereplőit, eljátssza 

egyik részletét, kéz- és új j-játékkal bexutatja va
lamelyik hősét, vagy csak minden szereplő hangját utá
nozza, de más bemutatást is választhattok.
JÖMindenki gondolkozzon, próbálkozzon!/

2. A problémahelyzetek bemutatása.
"Próbáljuk kitalálni, ki melyik mesére gondolt!"
Most, miután tudjuk, hogy melyik a kedvenc mesétek, 
mondjátok meg azt is, hogy miért tetszik nektek.

4. Azt mostmár tudjuk, melyik mesét hallgatjátok szíve
sen, de legkedvesebb verseteket még nem ismerjük, 

l&t is szívesen kitaláljuk. Mindenki mondjon kedvenc 

verséből 1-1 sort, de nem az elsőt.
5. Most pedig mondjuk el ezeket a verseket úgy, hogy 

mindenki a másét mondja!
2.A. - legkedvesebb verse a Kutyatár, elmondja T.B.

Találkozás számat 147»
Téma: Katajev: Hétszinvirág c. meséje
Peladat: A mese bemutatásával irodalmi élmény nyújtása. 

Különböző színhelyek jellemzésével képzelet fejlesztése, 

differenciált fogalomhasználat•
Módszer: mesélés, beszélgetés
hszköz: 1 db. hétszinvirág.

Tartalmi feldolgozás:
1. "Gyerekek, tudjátok, hogy a virágokat leginkáob 

azéi't szeretem, mert kellemes az illatuk, szép szi- 

nes a sziromlevelük, szépen díszítik a lakást. 

Különböző szinü virágokat ismerek.
Ti milyeneket láttatok már?
Most olyan virágról mesélek, amelyiknek 7 sziromle
vele van és mind a 7 más-más szinü."

2. A mese bemutatása.
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3« Beszélgetés az egyes színekről*
Milyennek képzelitek el a kislány házát, ahol lakik? 

..'ilyen lehet a pereces néni?
Milyen lehet az hazak i-sarkon?
iáit csináltatok volna, ha nektek van 7 kívánságotok* 

Melyik kívánságát tartanátok meg ti is. /erkölcsi 

értékorientációról képforrnálása/.

Foglalkozás száma: 14S«

•Téma: Л hát napjai - Józsika hét napja.

Feladat: Időrelációk gyakorlása, 

viódsaer: me sólés, beszélgetés, 

eszköz: hetes rajzos naptár к szitásé*

Tartalmi feldolgozás:
- hgy kisfiáról mondok mesét, akivel a hét minden nap

ján más-más történt.
- A mese bemutatása*
-"Mit csinált Józsika hétfőn, kedden, szerdán • • • ?"

Az óvónő közben lapozható naptárat mutat be, amelynek 

lapjain az az napi esemény mellett a napszakok is fel 
vannak tüntetve, /az éjszaka is, hiszen a gyermek is 

rendszerint azt kérdezi "hányat alszunk még addig?"/
- Gyakorolják a hét napjait és kössék óvodai életük ese

ményeihez is!
- M ma, holnap, tegnap viszonyait is a naptár segítsé

gével gyakorolják!

Foglalkozás száma: 149*
Téma: A gyermekek aktuális 'TV élménye
Feladat: A felidézés alapján folyamatos, önálló kommuniká

cióra, változatos szóhasználatra törekvés.
Az információk beépülésének és helyes értelmezésének 

elősegítése*
Módszer: beszélgetés.
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Tartalmi feldolgozás*
Balázs /egy TV dobosban, mikrofonnal a kezében köszön
ti a gyerekeket/.
"Jó napot kivánok! Szervusztok kedves gyerekek* Ш kü
lönleges TV műsort közvetítünk. "Legkedvesebb TV műsorom" 

címmel. Engedjétek meg, bogy elmondjam legnagyobb TV 

élményem* /egy TV műsorról tart élmény beszámolót/.
'.kedves Aözönségank, most T.attila nézőnk beszámoló
ját fogják látni' /kibivja T.Attilát/.
Minden gyermek kerüljön sorra* Aki nem emlékszik semmi
re, az elmondhatja kedvenc versét.
Balázs* "Köszönöm a bemutatkozásukat, beszámolóikat. 

Viszontlátásra!"

Foglalkozás számat 150.
Téma* A gyerekek által kívánt mese elbábozása vagy drama- 

tizálása*
óvónő* "Gyerekek, többször nem jövünk ebbe a terembe ját

szani, beszélgetni. Le meghívjuk Balázst és a babákat 
is a csoportszobánkba.
Bemutatjuk őket a többieknek, bizonyára szívesen fo
gadják majd.
Búcsúzóul énekeljünk valamit! Fogjátok meg a babáito
kat, én pedig Balázst viszem. A csoportszobában a töb
biek előtt is megtáncoltatjuk valamelyik szép mondó-* 

kánkra vagy versünkre Őket.
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III.

A KOMPENZÁLÓ FOGLALKOZÁSOK BZLEVLZÓSE

Az óvoda intézményes nevelésünk egészét tekintve a leg- 

plasztikusabb, amely nevelési céljait napirendben, vál
tozatos tevékenységformákkal igyekszik megvalósitani. 

Lnnék ismeretében kezdődött meg a kompenzáló foglalkozá
sok szervezési kérdéseinek körvonalazása, a lehetőségek 

variánsok számbavétele.

Kern közömbös az eredmény alakulására az, hogy a retar
dált gyermek milyen közegben nevelődik a kompenzálás ide
jén.
- Fejlettebb társaival együttmaradva kapja-e meg azt a 

pluszt, amire szüksége van,
vagy

- kiszakítva társai küróböl«

Az első út csak akkor járható, ha a lemaradás igen kis
mértékű és differenciált foglalkoztatással, a gyermekek 

egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét, feladat- és prob
lémamegoldást szintjét fokozottan szem előtt tartva ve
zetjük az óvodai életet, a foglalkozásokat, szabadidei 
tevékenységeket.aNagyobb mértékű retardáció ebben a szer
vezeti formában nem kpmpenzálható a többiek háttérbe szo
rítása nélkül. Márpedig a meglévő lemaradás felszámolá
sa és nem új problémák érlelése a célunk.

Az utóbbi variáns is további bontás lehetőségét kínálja:

a/ Kivonhatjuk a fejlettebbek köréből őket úgy, hogy be
lőlük külön csoportot alkotva teljesen elszakítjuk 

korábbi csoportjaiktól és intenzív, az iskolakészült-
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2fc Az a foglalkozási keret segítheti a kompenzálás cél
ját, amely minden gyermeket aktivizál, amely nemesek 

az ismereteket és intellektuális képességeket fej
leszti, hanem a személyiség, motivációs, értékorien
tációé szféráit, raportképesaégét is előnyösen befo
lyásolja. íiízek mind elengednetetlen követelményei az 

iskolai nevelés hatékonyságának. & célokat jól szol
gálják a mikrocsoportos szervezés sajátosságai, ha a 

foglalkozásokat vezető x^őagógus ki is aknázza eze
ket az adottságokat.

2. A gyermekek nyelvi-kommunikációjának fejlődését éppen 

a dialógus beszédhelyzetek hiánya, illetve a baszédak- 

tivitás csekély volta, a visszacsatolás megerősítő 

és leépítő funkciójának háttérbe szorulása gátolta. 

jS szervezési forma lehetőséget biztosit kommunikációs 

helyzetek aktiv megélésére, a kommunikáció különböző 

formáinak, funkcióinak gyakorlására, a non-verbália 

és metakommunikáció eszköztárának gazdagítására azál
tal, hogy az interpretálás, a gyakorlás, a változatos 

formában való alkalmazás lehetőségeit megteremti.

ü foglalkozási formában jobban érvényesül az anya
nyelv elsajátítást folyamatában olyan komoly szerepet 
játszó nevelői példa, az óvónő mintaszerű, kommuniká
ciója. A kis létszám pedig felkínálja annak lehetősé
gét, hogy azt utánozva minden gyermek gyakorolhassa 

és igy kondicionálja ezeket.
ükkora caoportlétszám a legadekvátabb arra, hogy 

élethelyzeteket, mesejeleneteket. kommunikációs szi
tuációkat életrekeltsen abból a célból, hogy szerep
lői képességeit egyre magasabb szintre fejlessze.

Кеш elhanyagolható érv e szervezési forma mellett az 

sem, hogy a gyermekek a fngiai кпямаок után уЛву.я1;нттяк
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társaik közé é3 a nap egészét velük töltik« így az ő 

változatos élményviláguk, ismereteik és képességeik 

magasabb szintje a kompenzáló foglalkozásokon meg
indított fejlődést ambicionálja, katalizálhatja« 

azt segiti az is, hogy & mikrocsoportokban szerzett 

élményeket, ismereteket, játékokat igyekeznek megosz
tani társaikkal, most már Ők is adhatnak valami pluszt, 

ami a többiek érdeklődését időnként e gyerekekre irá
nyítja«

A mikrocsoportok működtetése

Kísérleteink két szakaszban folytak«
Az olso periódusban két városi /kecskeméti/ óvodásán vé
geztek kompenzáló foglalkozásokat team-ónk irányításá
val, az 197m-79-es tanévben.
ii'zek során fény derült elképzeléseink, terveink hiányos
ságaira, eredményére, választ kaptunk hol és milyen irány
ban kell módositanjnk.

Tisztázódtak a szervezési lehetőségek is, pl.: hogy kik 

vezessék a foglalkozásokat, mennyi legyen a foglalkozá
sok időtartama, mely időpont a legalkalmasabb a tevé
kenységre, hol tartsák meg a foglalkozásokat, milyen szer
vezési gondot jelent az óvoda egész kollektivójának és 

végül milyen tárgyi feltételek szükségesek a sikeres 

munkához.

ázek ismeretében a kisérlet második évében az 1979-bO-as 

tanévben már az előző év tapasztalatait is felhasznált, 

javított program szerint dolgoztak óvónőink. ISkkor 5 vá
rosi és 5 kisebb település óvodájában indultak be mikro- 

csoportoa foglalkozások« Három hónap után azonban az
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egyik falusi óvodában az óvónő egyéb elfoglaltságai mi
att megszakadt a kompenzálás.
S megosztással - városi és falusi - azért dolgoztunk, 

bogy fény derüljön a települési jelleg befolyásoló sze
repére, a települési mutatók függvényében is megismer
jük programunk használhatóságát.
A mikrocsoportok működtetésének tényezői:

A mikrocsőportok vezetése, Irányítása

A foglalkozások vezetése elég nagy igénybevételt jelent, 

ezért csak az az óvónő vállalhatja, aki ezzel számolva 

becsülettel felkészül minden foglalkozására és örömmel, 
lelkesedéssel el is végzi azt.

A kompenzáló foglalkozások vezetésére a következő két va
riáns kínálkozott:

a/ Az óvodából e feladatra, ennek ellátására szivesen 

vállalkozó óvónők egyike végzi a kompenzálást.
Abban az esetben látszik e mód indokoltnak, amikor a 

nagycsoportot vezető óvónő valami miatt ezt vállalni 
nem tudja, vagy esetleg akkor, ha a mikrocsoport kü
lönböző nagycsoportok retardált gyermekeiből tevődik 

össze. linden más esetben szerencsésebb a következő 

változó.

b/ A kompenzáló foglalkozások megtartását arra az óvónő
re bízzuk, aki a mindenkori nagycsoportot irányítja, 

azt a csoportot, amelynek soraiból a mikrocsoport tag
jai kikerülnek.
xiz utóbbi mellett több pedagógiai érv szól.

Azért tartom szükségesnek, hogy a mtkrocsoportokat is 

az egész gyermekcsoport életét irányitó óvónők vezessék,
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mert ők ismerik leginkább gyermekeik aktuális szemé
lyiségét, retardációjuk okát.
Ők azok, akik nyomon kivethetik a kompenzálásra szorulók 

fejlődését más, a mikrocsoportos foglalkozásokon kívü
li tevékenységekben is. Láthatják, hogyan alakulnak 

interperszonális kapcsolataik társaikkal, hogyan vál
toznak szociális magatartásuk mutatói, nyelvi-kommuni
kációs képességeik a normál óvodai foglalkozásokon és 

az óvodai élet egészében.

hem elhanyagolható szempont az sem, hogy ők tartanai* 

fenn kapcsolatot a családdal.

A család nevelési szokásainak befolyásolására is ered- 

ményeseboen vállalkozhat az az óvónő, aki a gyermek 

és a szülő óvodába lépésének első napjától irányítója, 

segítője volt a beilleszkedésnél.

lieg kell említenem, mennyire fontos, hogy kellő tapin
tattal, a segítés szándékát megéreztetve hozza a szü
lő tudomására a kompenzáló foglalkozások célját, a 

kompenzálás szükségességét. Semmiképpen ne érezzék 

gyermeküket megbélyegzettnek és ne jussanak el odáig 

- mint az egyik édesapa - "az én gyermekemnek erre 

semmi szüksége, nem hülye az."

Foglalkozásainkat minden esetben a gyermekcsoport dél
előttös óvónője vezette. A foglalkozásokról feljegyzé
seket készítettek, amelyekből visszajelzést kaptunk 

a foglalkozások nehézségi szintjéről, a gyermekek fej
lődéséről, a megterhelés mértékéről.
Segítettük óvónőink munkáját a foglalkozási vázlatok 

megadása mellett havi egy alkalommal tartott megbeszé
léseinkkel, a foglalkozások látogatásával, videofelvé-
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telek készítésével és elemzésével* A koordinátori 
munkában segít ségünkre volt a város óvodaigazgató ja
is •
A foglalkozások megtartásának Időpontja kezdetben 

változatosságot mutatott, de végül a 11 és 12 óra kö
zötti időszak bizonyulta legalkalmasabbnak*

reggel a gyülekezési időben került£L őfordult, hogy 

sor a kompenzálásra.
Ez nem helyes, mert igy az óvónő nem tudja irányíta
ni a csoport játéktevékenységét és azért sem, mert a 

mikrocsoport tagjainak játékideje rövidülne ezzel.

.cX

.fegpróbálták az ebéd utáni foglalkozás vezetést is*
Ha sem helyes, mert a gyermekek fáradtak, nehezen 

koncentrálnak*
Azért bizonyult legoptimálisabbnak a 11-12, de még 

inkább 11,30-12 óra közötti időszak, mert ekkor már 

a délutános óvónő át tudja venni a csoport tevékeny
ségének vezetését, mig délelőttös kolleganője a mik- 

rocsoporttal foglalkozik*
Ekkorra a gyerekek is kipihenték a foglalkozások fárad
ságát, levegőztek, esetleg az udvaron játszottak, 

vagy sétáltak, kirándultak.

A foglalkozások időtartamára a 8-10 perc a legmegfele
lőbb. Ez mm veszi igénybe annyira a gyermeket, aogy 

kifáradjon s az aktivitás 2-szer 10 percre /matematika 

és anyanyelvi foglalkozások idejére/ változatos mód
szerekkel megtartott élméoyszerü foglalkozások esetén 

biztosított*
Kern minden esetben sikerült a 10 percet tartani, elő
fordultak aosszabb foglalkoz -sok is* Mem tartom helyes
nek! Ha nem sikerült minden gyermekkel gyakoroltatni 
a foglalkozás anyagát, halasszuk azt máskorra*
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Nem 3zabad odáig eljutni, hogy a gyerek kifáradjon, vagy 

megunja.

Akkor lehet zavartalanul vezetni a foglalkozásokat, ha 

arra egy külön kis terem, szoba, folyosó áll rendelkezés
re. Fontos, hogy ez a helyiség állandó legyen, hogy a 

körülmények változása ne zavarja a gyermeket, ne коэзе 

le figyelmét. így tud£a, hogy a foglalkozási teremben rá 

mindig valami кеНатез, érdekes tevékenység lehetősége 

vár, s örömmel, várakozással telve megy § foglalkozások
ra.
JS helyiségben helyezzük el a szemléltetési, gyakorlásra 

lehetőséget kínáló eszközöket, bábukat, képeket, könyveket, 
kártyákat stb.
A hely állandósága biztonságérzetet is kölcsönöz.

Kagyon fontos, hogy az óvoda nevelőtestülete segítse a 

kompenzálást megértésével, tettrekészségével• Több helyen 

megnehezítette kolleganőink munkáját az, hogy váltótárs 

hljján nem volt kire bizni a csoportot, amig ő "mikrózott". 

A vezető óvónő lelkesítő, szervező tevékenysége segítheti 
ö foglalkozásokat, de támogatása megvonásával, vagy közö
nyével erősen csökkentheti a munkakedvet és annak hatékony
ságát. őz utóbbira szerencsére nem volt példa.

A foglalkozások levezetéséhez szükséges tárgyi feltétele- 

ket igen nagy nehézségek árán tudtuk csak biztosítani.
Л kompenzálás esetleges széles körű elterjedése esetén min
denképpen szükségesnek látszik egy, a program alapján 

összeállított "fejlesztési csomag" elkészítése, amely tar
talmazná a foglalkozáshoz szükséges bábokat, képeket, mesé
ket, verseket, kártyákat stb.

A mikrocsoport működésének tényezői a gyakorlat által
kipróbáltak, amelyek mindegyike szükséges a sikeres fej-
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lesztéshez. ^zek kozott is legfontosabb az óvónők lelke
sedése, tettrekészsége, segitőszándéka# ííig a többi pó
tolható esetleg bizonyos mértékig módosítható is, de ez 

utóbbi elengedhetetlenül szükséges.

A gyerekek kiválasztása a mikrocsoportokba

Az óvodai csoportokat a gyerekek összetételét illetően 

a szélsőséges heterogenitás jellemzi.
Nagycsoportos /5-6 évesek/ korúak között vannak 7 eset
leg 8 illetve 5-4 évesek szintjén teljesítők is.

A mikrocsoportok munkájában a kompenzálásban azok a gyer
mekek vesznek részt, akik a beiskolázási szinttől egy-két, 

esetleg 5 évvel elmaradtak. Az ezekből létrehozott mikro- 

csoportok sem lesznek homogének, heterogenitásuk a cso
port fejlettségének szóródási mutatójától függ.

Korábbi feltételezéseink szerint csak azok a gyermekek 

zárkóztathatok fel, akik egy-két éves lemaradással küsz
ködnek. A gyakorlat megcáfolta hipotézisünket, hiszen 

a 5 éves lemaradást is esetenként sikerrel megszüntették 

óvónőink, vagy igen nagy mértékben halványították. Kzek- 

n,l a gyermekeknél indokolt lett volna a korábbi, közéi>- 

sős korosztályra is kiterjedő kompenzálás.

ükrocsoportos felzárkóztató foglalkozásainkon végül is 

9 óvoda 54 fővel vett részt /a második kísérleti ciklus
ban/.

Teljes PRKFisR vizsgálattal történt a gyermekek kiválasz
tása, amelynek adatai mege.yeztek az óvónők tapasztala
taival. -íz azt igazolja, ао6у a rövidített PRiáFRR vizs
gálat elvégzése is elegendő lett volna.

1 ^
.jp.* ■
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A kiválasztott gyermekek fejlettségének megoszlása*

1- től 2 évig terjedő elmaradás 30 p. fölött 26 fő
2- től 3 évig terjedő elmaradás 21 p.-30 p.között 19 fő 

3 évnél nagyobb mértékű elmaradás

Az 34 gyermek átlagos fejlettségi szintje 30 p*
21 p. alatt 9 fő

A kompenzáló foglalkozások 55 fővel indultak, de egy 

gyermek hosszú kórházi ápolás miatt kiesett.

A kiválasztás problémái:
Más gondok jelentkeztek a gyermekek kiválasztásénál vá
rosban és megint mások falun.
A kompenzálásra rászorulók aránya települési és egyéb szo
ciális tényezők függvényében változott. Jóval nagyobb 

igénnyel találkoztunk falun, mint városban.

Volt olyan falusi óvodánk, ahol a gyermekcsoport 50-60 %- 

ának teljesitménye 40 pont alá esett és volt olyan városi 
óvodánk, ahol 45 főből nem jött létre 6, csak 4 tagú mikro- 

csoport /az első kísérleti ciklusban/.
Kérdés volt számunkra, hogy hogyan szervezzük a 17-16 

esetleg 20 retardált gyermeket?

.Ez esetben a leginkább rászorulókat, de nem fogyatékos 

gyermekeket kell kompenzálásban részesíteni. A többiek 

nevelésénél pedig fokozottabban vegye figyelembe az óvónő 

a gyermekek fejlettségi szintjét és differenciált foglal
koztatással segítse épülésüketl

Az is elképzelhető - erre egyik óvodánkban példa is volt,- 

hogy egy másik csoport óvónője /lásd a./ variáns a csport 

vezetésénél/ esetleg a vezető óvónő is vezet mikrocsopor- 

tot.
És a másik véglet esetén mi a teendő?
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A városokban, különösen lakótelepeken, ahol kössél van
nak az óvodák és alacsony a rászorulók száma, az is jár
ható megoldásnak látszik, hogy kút óvoda nagycsoportosai
ból tevődik össze a mikrocsoport. 
üz utóbbit nem próbáltuk ki.

%y komoly ellentmondás érvényesül napjainkban az óvodai 
nevelésben.
Szem előtt kell tartanunk, hogy az óvodák magas csoport
létszáma, a zsúfoltság erősen meggyengítette, csökken
tette az óvodai nevelés színvonalát. Äs ennek következ
tében a kompenzálásra szorulók száma jelentősen megnőtt.

A mikrocsoportos kompenzálás elterjedésének viszont 

fontos feltétele /az előzőkben leirt szervezési gondok 

miatt/, hogy a jelenlegi zsúfoltság számottevően csökken
jen. Ugyanis ma szinte lehetetlen a mikrocsoportba fel
venni mindazokat, akinek iskolaelőkészitő kompenzálásra 

szükségük lenne.
Ha jórészt csak a kettőnél több évvel elmaradókkal fog
lalkozhatunk, akkor a tehetségmentő tevékenység szenved 

csorbát.
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IV,

SR^DMÄNIEK - K0V3TKB3T3TÉSiSK

A program eredményeinek feltárása a következő módszerek 

alkalmazásával történt*

- empirikus adatok, megfigyelések, tapasztalatok
összegyűjtésével

- szociometriái méréssel
- PRifFSR teszt alkalmazásával.

iúaplrlkus adatok, tapasztalatok ismertetése

ümpirikus adatokat elsősorban a foglalkozásokat vezető 

óvónők gyűjtöttek, akik figyelemmel kísérhették gyerme
keik megnyilvánulásait a legkülönbözőbb szituációkban, 
foglalkoztatási formákban, ók a gyermekek fejlődését 

folyamatában tanulmányozhatták*

ivfegfigyeléselkről, tapasztalataikról feljegyzéseket 

készítettek, amelyek a következőket tartalmazták:

- minden egyes gyermek teljesítményét minden foglal
kozáson, s azt is, hogy milyen szintű aktivitást 

tanúsítottak ezeken
- a gyermek személyisége egészének fejlődése hogyan 

alakult az év folyamán.

Betekintést kaptunk a program gyakorlati megvalósításé
nak módjáról, nehézségeiről. Látogatásaink alkalmával, 

az óvónőkkel folytatott megbeszéléseinkből, ZTV-s fil
mekből sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk.
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Fejlődés elsősorban a beszédhelyzetekben manifesztált 

viselkedésmódokban tapasztalható.

Kezdetben csak a oábozással levezetett foglalkozások 

váltottak ki érzelmi rezonanciát» beszédaktivitás csak 

a kontaktusjátékokban jelentkezett.

Merevségük fokozatosan, az önkéntelenül beépülő élmény- 

ismeretanyag növekedésével oldódott, A közös élmények 

számának, erejének emelkedésével egyre szívesebben men
tek a foglalkozásokra, már nemcsak a rejtettségtŐl fe
szülő kíváncsiság motiválta őket, hanem az interakció 

lehetősége, ügyre inkább kiváltságnak - és nem hátrányos 

megkülönböztetésnek - érezték az ebéd előtti külön fog
lalkozásokat.
Sőt olyannyira megkedvelték, hogy legkedvesebb játéku
kat is szivesen otthagyták, csak le ne maradjanak a töb
biek kíváncsiságát is felkeltő külön élményekről. Tár
saik féltékeny, irigykedő megjegyzéseket tettek, s ők 

annál büszkébbek és aktívabbak voltak.

Egy kislány, - akiben a bizalom a felnőttek iránt nem 

volt túl nagy - rendszerésen az udvar azon részében ját
szott, ahol az épület bejárati ajtaja van. hz nem tűnt 

fel sokáig az óvónőnek, ügy alkalommal viszont - az 

óvónőt egyéb kötelezettségei az épületbe hivták - s igy 

nem hívta be gyermekeit,
A kislány utána szaladt és számonkérte: hogy róla miért 

feledkezett meg, neki miért nem szólt, őt miért nem vi
szi a foglalkozásra. Az ilyen és hasonló megnyilvánulá
sok igazolták, hogy foglalkozásaink megfelelő motivá
ciós erővel hatnak a gyermekekre, ugyanakkor az óvónők
nek visszacsatolást jelentenek, amelyek, ha lehet, még na
gyobb aabiciót adnak további munkájukhoz.
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A gyermekek aktuális személyiségképéihez sajnos hozzátar- 

toző önértékelési zavar ©Készséges oldását az önbizalom 

fokozását nemcsak az - a társaik és önmaguk számára is - 

"pozitív megkülönböztetés" váltotta ki, hanem az a több
let, amely képességeikben, ismereteikben megmutatkozott* 

Több alkalommal bizonyíthattak társaik előtt* 121játszottak 

énekes meséket utánzó mozgással kisérve, bemutattak me
sét dramatizálva, haboztak* üzek valamivel direktebb, de 

semmi esetre sem önmutogató attitűddel történtek, mint 
azok az egyéni szereplések, hozzászólások, beszélgetések, 

amelyek a normál foglalkozások kereteiben zajlottak le*

Bátrabbak, aktívabbak voltak, jobban hittek kópéaségőik
ben ezeken a foglalkozásokon is* Bokát jelentkeztek*
Igaz, hogy hozzászólásaik nem voltak mindig lényeglátók, 

de az óvónő türelmes gondolatvezetóse hozzásegítette őket 

a helyes válasz megtalálásához*

Rendszeresen látogattam foglalkozásaikat - mikro - és 

normál foglalkozásokat is - a tapasztalataim alapján 

meggyőződésemmó vált, hogy ez a szervezési forma, amely
ben a mikrofoglalкоzásokat a csoportvezető óvónő végzi, 

kedvezőbb lehet, mintha azt más személyre bíznánk* 

Figyelemmel kis érheti a gyermekek viszonyulását, képessé
geik, ismereteik alakulását a kétféle foglalkozáson*

Nem elhanyagolható szempont az, hogy milyen szinten kon- 

dicionálódtak a kívánatos viselkedésmódok és képességek, 
s mennyire manifesztálódnak má3, a mikrocsoporton kívüli 
kommunikációs helyzetekben*

Megfigyeléseim ós az óvónők tapasztalatai azt Igazolják, 

hogy az óvoda egész napjában és más kapcsolatrendszerek
ben is előnyösen, intenzivebben nyilvánult meg a mikro- 

csoportos gyermekek fejlődése más csoporttársaikhoz vi
szonyítva*
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Diákkörös hallgatóim látogatták meg első kísérleti cso
portjaink minden tagját iskoláikban. Óralátogatásaik ta
pasztalatai és a tanítónők véleménye igazolta, aogy fog
lalkozásaink céljaikat teljesítették, hiszen a 10 gyerek 

egy kivételével Iskolaérett lett, /hárman az osztályok 

legjobbjai között-, 5 közepes ás jó szinten és egy gyön
gébben teljeait/, ő szómatopedagógiai kezelésre szorul.

A nehézségekkel küszködő gyermek adottságai a legszeré
nyebbek és az ő szülei a legkövetelőzóbbek gyermekükkel 
szemben. Tipikus megnyilvánulása a gyermeki kudarcnak, 
amely a képességek és elvárások disszonanciájából szár
mazik.
hivel vannak "erősebb, gyengébb" iskoláink, a szülők őt 

- az óvónő győzködése ellenére - a lakástól távol a 

"legerősebb" iskohba Íratták. Oajnos sokat kínlódik, 

sok-sok kudarccal magában kezdi tanulmányait.
És itt szembetaláljuk magunkat az alapproblémával, azzal 
az okkal, ami miatt ezek a gyermekek fejlődésükben el
maradtak, a szülői, családi "háttér" károsító, a fejlő
dést késleltető hatásával.

Gazdagodott szókészletük, már az ige, főnév mellett hasz
nálnak jelzői funkciójú mellékneveket, határozókat, biz
tonsággal alkalmazzák a téri relációkat, különösen a hol? 

kérdésre válaszolókat, de a többiben is csak helyenként 

tapasztalható bizonytalanság. Az időrelációk közül a 

nagyobb időintervallumot átölelő relációsaavak okoznak 

gondot /ezt nem észlelik/. A mennyiségi relációk közül a 

fele, harmadannyi relációit nem ismerik. xSzek elsajátí
tásában, gyakorlásában sokat segíthet a matematikai fog
lalkozás is.

’>;/ elvrend szeri modellek te-ötletén
Nemcsak szavakkal válaszolnak az elhangzó kérdésekre, ha-
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nem bővített mondatokban, s az összetett mondatok kö
zül különösen az ok-okozati összefüggéseket feltáró, ma
gyarázó, következtető mondatokat gyakorolták, s használ
nék.
A szltuácló-felismerő-eleiaző készségük a beszédre való 
beállltódásUKfokozódott. Ismereteik sokat gazdagodtak.

A társas kapcaólatok alakulásának vizsgálata

Szociometriái méréssel választ kerestünk a következő 

feltételezéseinkre *

- A nyelvi-komraunikációs képességek fejlődésében lemara
dott gyermekek szociometriái státusa feltehetően ala
csonyabb, mint társaiké, mivel a kapcsolatteremtés leg
fontosabb eszközei a fejlődésben lemaradtak*

- Feltételeztük azt, hogy a program1 megvalósítás hatá
sára alakuló képességek eredményeként nő a baráti kap
csolatok szama.

- és végül azt, hogy e kapcsolatok a külön foglalkozáso
kon szerzett sok-sok közös élmény hatására elsősorban 

a oikrocBQport tagjai között Jönnek létre.

E munkába tudományos diákköröm tagjai /Németh Ildikó, 

Győri Eleonóra, és Somogyi Beáta/ is bekapcsolódtak s 

a ’’Felzárkóztató foglalkozások szociálpszichológiai kér
dései” témakörben diákköri dolgozatot irtak* A követke
zőkben elsősorban az ő vizsgálati adataikat ismertetem. 

/Ezek az első kísérleti csoport adatai/*

A méréseket három alkalommal végezték el és a kapott 

adatok között összehasonlító vizsgálatot és értékelést 

tettek.
Példaként egy mikrocaoport szociometriái vizsgálatának
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eredményeit ismertetem.
Az adatfelvétel időpontja:
- szeptember vége /a mikrocsoportos foglalkozások meg

indulása előtt/
/amikor már kezdett felismerhetővé vál
ni a program fejlesztő hatása/

/a fejlesztőprogram teljesítése után/.

- december vége

- május

Mérési adatok:

Szeptember
A mikrocsoport tagjai /4 gyermek/ egyetlen /0/ sza
vazatot sem kaptak.

December
A kiscsoport tagjait már 7-őű jelölik meg barátjukként.

Május
A választások száma 10 és egyetlen gyermek sem maradt 
választás nélkül, a viszonzott kapcsolatok száma 3.

Amig az első és második feltételezésünket igazolták a 

mérések, addig a harmadik nem bizonyult helytállónak.

- A 10 szavazatból 7-et olyan - nem taikrocsoportos - 

gyermektől kapták, akik alacsony választási pontérték
kel rendelkeztek, hármat pedig igen jó szociometriái 
státusszal i-endelkezótöl. Három kapcsolat viszonzott.

- Kísérleti csoportunk tagjai a sztár, illetve jó szocio
metriái státusszal rendelkező gyermekeket választot
ták, peremhelyzetii сзак egy található közöttük.

A fejlődő képességek, és a bővülő ismeretanyag hatására, 
mint azt az empirikus adatok is alátámasztják, nőtt 

gyermekeink önértékelése, kezdtek hinni önmagukban, ké-
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pass éheikben, tlet- és élménygezdagaboá válva képesek 

voltak ok is társaiknak valamit nyújtani. Pl.:
óvónő "Pisti játéka sokkal íelszabadultabb és tartal

mában is gazdagabb, aint eddig volt* így elfo
gadják, sőt mér keresik Í3 társaságát s ő rendkí
vüli mértékben törekszik e kapcsolatok ápolására* 

oaeratné elismertetni magát és eat ötleteivel 
és pl* sokat fejlődő manuális készségével el 
is éri•"

óvónő "Andreáról azóta tudnak" társai, amióta a
"Róka és a nyúl" c* mesében nagyon szépen ját
szotta a róka szerepét*"

A gyermekek e képességeik és ismereteik jelentős részét 

a mikrocsoportos foglalkoz. son szerezték es mivel megfe
lelő ösztönzést és lehetőséget is kaptak óvónőiktől, 

rendszerint egyéb megnyilvánulásaikban is felszínre jöt
tek és megfelelő megerősítést nyertek*
ozociometriai mérést és az ismert ház tesztet igaz, hogy 

csak az első két kísérleti csoportban végeztük el, da 

óvónőink megfigyelése alapján jelentős fejlődés volt ta
pasztalható a kísérlet II* szakaszában résztvevő gyer
mekeknél is
os, hogy miért nem választották társaikat, mint ahogy 

azt ml feltételeztük, az a társválasztás motívumainak 

értékeléséből derül ki*

Társválasztásaik motívumai a következők:
- azért választom őt, mert mindig megdicséri az óvó néni
- azért választom, mert mindig okosakat mond
- azért választom, mert jó
- azért választom, mert erős és mindig megvéd stb.

Az indoklásokból kidéiül, hogy ezek a gyermekek erősen 

hajlamosak a komformitásra és fokozottabb bennük a fel-
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nőttek követelményeinek teljesítési szándéka. Ez azon
ban jobb képességekkel rendelkező néhány társuk eseté
ben még eredményesebb, mint mikrocsoportos társaiké.

A társas kapcsolatok alakulása terén megmutatkozó fejlő
dést komoly eredménynek tartom.
Ezáltal biztosítható az interakció, az információáramlás, 

amely viszont a retardáció stabilizálódásának megelőzé
sét és a fejlődés biztositottabbá válásának lehetőségét 

teremti, teremtheti meg.

A PRüFüR-teszt adatainak értékelése

A PREFER tesztet két alkalommal használtuk*
- szeptemberben Ab. 5 éves korban/

Célt a fejlettségi szint megállapitása, fejlődés
ben lemaradott gyermekek kiválogatása

- júniusban
Célt fejlettségi szint megállapitása

és a szeptemberi mérés óta tapasztalt fej
lődés kimutatása.

»lérési eredmények átlagolva

Reláció 
I szavakIdő Jtánmondás Következtetés Tudásindex

Szeptember 34,6 29 27 30

Június 56,6 53,6 55,5 56,3
Eil. 22 24,6 2Ö,5 28,14

öze ttemberi adatok;

Legnagyobb lemaradás a reláció szavak ismeretében és helyes 

használatában tapasztalható, iúinek két okát látom;
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- egyrészt 5 éves korban ezek őség kevéssé élnek a 

gyermek tudatában
- a szociokulturélis környezet, a család beszédmin

tája ezen a területen a legigénytelenebb, ezen sza
vak, viszonyfogalmak pontos használatára fordit leg
kevesebb gondot.

A következtetés területén is nagyobb a lemaradás /29 

standard pont/, mint amit a tudásindex mutat /30 standard 

pont/. Legkisebb mértékű a retardáció az utánmondás te
rületén.

Szeptemberi - .júniusi adatok összehasonlítása a
fe.llödés mértékének értékelése

A teszttel mért mindhárom területen jelentős fejlődést 

tapasztalhatunk. A relációszókincs 28,5 standard pont 
értékkel fejlődött, ami igen jelentős. A gyermekek nagy 

aktivitással vettek részt ezeken a foglalkozat so kon. 
Talán a feladatok gyakorlása itt volt a legjátékosabb, 

és a legváltozatosabb. S foglalkozások mindig szemlél
tetéshez kötötten zajlottak le, lehetőség nyilott ese
tenként cselekvésre is.
Másrészt óvónőink figyelmének fókuszába került, és a 

normál óvodai foglalkozásokon, valamint a szabadidőben 

nagyobb szerepet szántak e fogalmak helyes használatá
nak.

Következtetés teszt megoldásában 24,6 standard pont-érték 

fejlődést tapasztalhatunk.
Az eredmény eléréséhez hozzájárult - óvónőink véleménye 

szerint, - aogy gyermekeik legkedvesebb foglalkozása 

- a bábozás után - a "mi történik akkor, ha ... c. 

játékos feladatmegoldások voltak. Lürün játszották sza-
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badidejükben, sőt a mikro csoportos gyermekek javasla
tára az egész csoporttal megismertették*

Kedvezően befolyásolták az eredmények javulását a mese- 

átstrukturálási játékok is, sőt a képelemzések azon vál
tozatai, amelyek során adott esemény előzményeire is fel
tételezhető következményeire leüetett megoldási módokat 
keresni*

Jtánmondás terén a 22 standard pont különbség bár a többi
hez viszonyítva a legalacsonyabb, mégis jónak tartjuk*
Az utánmondós elsősorban a memória fejlődésének eredmé
nye, amely a versgyakorlások, veratanulások, mesefeldol
gozások kapcsán alakult*

Az előző adatok /empirikus - szociometriái - FRiSFMi/ be
mutatják munkánk eredményét. Igazi értékét azonban a kom
penzálásban résztvevő gyerekek sorsának alakulása jelzi*

76,3 %-nyi megkezdhette tanulmányait az általános is
kola első osztályában 

visszamaradt az óvodába20 %
1,85 Sk-* kisegitőiskolai nevelésben fog résztvenni 

és ugyanannyi korrekciós osztálybe jár 

/1-1 gyerek/*

A 76,3 %-ot úgy gondolom, hogy jó eredményként kezelhet
jük*
Részletesebb elemzést igényel az a 20 %t aki óvodába ma
rad, akik nem érték el a kivánt szintet.

Ha megvizsgáljuk retardációjuk okáat, a következő kép tá
rul elénk: Kevés kivétellel ezek a gyermekek idegrendsze
ri, érzékszervi és egyéb szomatikus sérülés, éretlenség 

következtében maradtak vissza fejlődésükben*
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Idegrendszeri károsodásuk az anamnézis adatait elemezve 

két okcsoportra vezethető vissza*
- egyrészről születésükkor magukkal hozott károsodás, 

alkati hajlam /ö6 $»./
- illetve az egyedi élet során elszántodett kedvezőt

len ráhatás eredményeként, megrázó élmények hatá
saként kialakult idegi, pszichés sérülés.

Pl.* K. Ferenc kétéves korában édesapjával autóbalese
tet szenvedett, s az ijedtségélmény mellett szoma
tikusán /gerinci sérülés/ is károsodott.

K.Attilát szülei egy este egyedül hagyták a lakás
ban. Az előszóoa villanyégője zárlatos volt, s Így 

napok óta nem világított. At cila nézte a TV-t, ami
kor az előszobában egyszerre csak kigyulladt a fény. 

Megrémült attól tartva, hogy /cigánnyal ijesztget
ték/ egy fekete ember van a lakásban, 
fittől az időtől kezdve rendkívül szétszórt figyel
mű, beszédzavarokkal küszködő, nenezen alkalmazko
dó volt.

S 20 %~ba tartozó gyerekek egy része ugyan intellektuá
lis képességeiket, beszédfejlettségüket tekintve elér
ték a beiskolázási szintet, de szociális magatartásuk, 
figyelemkoncentrációjuk alacsony szintje miatt nem kerül
hetnek iskolába.

Az idegrendszeri károsodást, az alacsony tűrőképessé
get, a szomatikus éretlenségből eredő lemaradás kompen
zálását nem vállalhatja magára a mikrocsoportos felzár
kóztatás •

tizek megjelenését a családok életmódjának egészségesebbé 

tételével, megfelelő pedagógiai kultúrával, helyesebb 

nevelési attiflüddel és gyakorlattal meg kell előznünkl
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De nem kedvez e gyerekek fejlődésének az óvodai csopor
tok nagy létszáma, a magas zajszint, a zsúfoltság sem. 
/Nem egyszer arról panaszkodnak - fülüket befogva, - 

hogy idegesíti őket a nagy zaj/.

ügy Ítéljük meg, hogy akiknél a fejlesztés elvileg le
hetséges, ott a kompenzálás sikeres volt.
Bizonyára, ha gyakorló pedagógusaink, akiknek hozzáállá
sától, felkészültségétől függ a program gyakorlati si
kere, változatos - a gyermekek sajátosságait figyelembe 

vevő - módszerekkel, játékokkal gazdagítják, lelkesedé
sükkel fütik 6 foglalkozásokat, nagyon sok gyermek si
kertelen iskolakezdésének elejét vehetik, személyiségü
ket harmónikuaan fejleszthetik.

A foglalkozások eredményei alapján - mintegy következte
tésként - megállapíthatjuk, hogy egy éves intenzív, na
pi 2x10 perces foglalkoztatással a fejlődésükben 1-2 év
vel lemaradó 5-6 éves gyerekek retardációja, ha az nem 

komoly idegi sérülésből ered, felszáiaoható.

Fejlődésük 28 standard pontnyi, azaz két és félévnyi, 

amely biztositéka a sikeres iskolakezdésnek. Az egy éves 

lemaradás megfigyeléseink alapján úgy kompenzálható, hogy 

alanyai az iskolai követelményeit várhatóan a közepesnél
jobb szinten képesek teljesíteni.

A felzárkóztatás anyanyelvi és matematikai programjának 

teljesítésére bármely munkáját szerető, megfelelő teher- 

biróképességgel rendelkező, jól felkészült óvónő képes. 
Jhhez azonban szükséges az óvodavezetés ösztönző viszo
nyulása, a feltételek megteremtésének szorgalmazása.

A kompenzálás során felhasznált, alkalmazott eszköz-k bár
mely óvoda által előállithatók, azonban kisebb megterhe-
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lést jelentene, ha ezeket mint egy "kompenzáló foglalko
zások eszközcsemog "-jét minden intézmény megvásárol
hatná, vagy esetleg megkapná.

Kísérleteinket, azok eredményeit többen megismerték. Óvó
nőink érdeklődése, lelkesedése, tenni&karása nagy, Né
hány óvodában megkezdődtek a kompenzáló foglalkozások: 

igy Pécsett a Nevelési Központban, Kecskeméten 3 óvodá
ban, Sajnos sokszorosítási nehézségek miatt a növekvő 

érdeklődést nem tudjuk kielégíteni, de reméljük azt, hogy 

az OPI, az OOK és más érdekeltek felismerik a kompenzá
lás szükségességét és igyekeznek majd e munka tartalmi és 

szervezési gondjait megoldani.

Munkánkat humanitásunk ösztönözte, melynek eredményeként 
reméljük, hogy hozzájárultunk az emberi kapcsolatok ki
alakulásának, a művészetek és a tudományok megismerése 

és megszerzésének lehetőségeihez, hiszen gyermekeinket 
gazdagabbá tettük az anyanyelvhasználat gyönyörűségének 

aktiv megélésével.

vlindezt azok számára tettük elérhetővé, akiknél az anya, 
a család, a legősibb közösség és erőforrás nem képes so- 

giteni. és abban az életkorban, amelyben a gyermek a leg
fogékonyabb, amikor még szinte nyom nélkül elfeledheti 
e hiányokat.

Munkánk egyfajta próbálkozás, melynek eredményei arra 

késztetnek, hogy minden rászorulót segítsünk, hogy egyet
len kedvezőtlen körülmények közé születő emberről sem 

feledkezzünk meg, ők is alkotói annak a nagy közösségnek, 
a társadalomnak, amelynek boldogulásától egyéni sorsunk 

is függ.
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Óvoda Következtetés Reláció szavak Tudásindex Isk.vógz.
IX. VI. Eil. IX. VI. Eil. IX. VI. Kill. Apa Anya

Szám Gyermek neve Jtánmondás 
IX. VI. Különb

ség
K. Ildikó
L. István 

Sz. Róbert 
L. Anikó 

E. Tibor

31 59 2b 9 52 23 29 22 9
59 77 16 26 62 36 35 6 4 29
45 84 39 42 70 28 37 72 35
56 84 26 36 70 32 43 75 22
42 84 42 46 74 28 50 79 29

Kecskemét 1. 

Árpádvárosi 2. 

óvoda

39 54 15
35 62 27
43 78 35
58 81 23
62 76 16

Sz. Sz.
Sz

3. Sz £
К £4.

5± SzSz
58 53 12 47 35,3 o
62 46 28,5 56 29,6 oz Sz
66 20 34 55 21,5 o
66 32 37 63 29,6 £
62 36 37 60 23,1 6
70 24 40 64 24.5 0

Kecskemét
Leninvárosi
óvoda

16 36 20
32 55 23
32 36 4
35 62 27
70 36 34
55 55

14 39 25 5
26 53 25 16
4 39 35 46

42 53 11 34
4 42 38 26

28 63 35 46

6. Sz. Timea
7* Sz. Tünde
8. Sz. Ilona
9. P. Tamás

10. B. ráarianna
11. B. Ildikó

8

8
К
8
8

Kecskemét 12. 
Sztahanov 13» 

utcai 
óvodq.

31 70 39 18 46 28 21 56 35
59 73 14 26 54 28 26 64 38
31 73 42 14 58 44 28 66 38
52 53 1 18 50 32 29 59 30 8 Sz
56 73 17 30 58 28 39 67 28 8 8
59 67 8 58 62. 4 48 65 17 8 8

24 55 11
32 70 38
35 52 17
32 51 19
32 55 23
28 59 31

8 8
8 8
'Sz Sz

T. Zoltán 

H. Csaba 

M. Renáta 

K. Ágnes 

M. Géza 

D. József

14.
15.
16.
17.

28 49 21 9
14 56 42 9
24 46 22 46
4 60 56 34

24 46 22 34
11 20 9 9

38 29 16 55 39
58 49 19 65 46,5 Sz Sz
30 -16 21 47 26,3 Sz Sz
54 20 22 65 43,3 8
62 28 25 64 39,5 3z Sz
37 28 25 26 20.1 8

018. li, Krisztián
19« K. János
20. P. József
21. Cs. István
22. K. vándor
23. 3. József

9 51 42
32 81 49
32 36 4
51 70 19
13 59 46
47 35 12

SzKecskemét
Hunyadi
városi
óvoda Sz

8



Óvoda Következtetés 
IX VI. KOI. IX. VI. fiil.

Isk.végz.
И. VI. Kai. К. VI. KLil. Apa Anya

Reláció szavak TudásindexSzám Gyermek neve Utánmondá3

-11 54 m
9 50 41

58 61 

50 70 40
14 42 28
54 78 44
22 70 40

7 49 38
12 28 60 52
27 42 67 25
31 17 53 36
42 11 67 56
51 a 77 56
35 a 53 32

16 53 37*6 Sz. Sz.
28 60 51,5 Sz 8
50 64 54,5 К К
30 66 57*9 Sz 8
30 67 37,2 Sz Sz
51 66 35,5 Sz Sz
32 66 36.3 К К

Kecskemét
Reptéri
óvoda

24. P. Zsolt
25. £. László
26. Q. Attila 

27« B. Imre 

28. L. Aranka 

29« B. János 

30. K. Csaba

13 66 53 

39 51 

28 55 

39 70 

28 70 

20 51

- 3

22 70 48 27 37,1 10,1 8 8
18 42 24 29,5 3 8 8,5 8 8
18 62 44 30,5 55,7 25,2 Sz 8
50 78 48 35,5 63,1 27,6 8 8
30 46 16 37,6 52,7 15,1 SZ 8

5 54 49 16.5 66 18 88

Nyárlőrinc
tanácsi
óvoda

K. József 

K. Antal 
G. Attila 

K. László 

K. Tamás 

B. Sri ka

39 24 -15 

47 43 - 4 

51 51 0
66 93 27
51 47 - 4 

^66 „,„51.

35 15 -20
35 18 -17
31 56 25
38 53 15
45 32 -13
17 63 46

31.
32.
33.
34.
35.
36.

34 62 28 19,6 55,8 36,2 3z 8
34 66 32 26,5 61,5 33 8 8
26 70 44 28,6 60,5 31,9 Sz 8

3 78 75 31 69,3 38,3 8 8
42 78 36 32 66 3^ 8 8
26 66 40 33 63.5 30.5 Sz 8

7 39 32
14 67 53
28 63 95
45 67 22
24 53 29
42 60 18

16 43 27
16 39 23
28 43 15
20 51 31
24 47 23
47 66 19

Helvéciái 

üllaai Gazd. 38. 
óvod á^a

37. B. Tamás 

Á. Zsolt
39. B. Andrea
40. B. Attila
41. T. íarianna
42. Sz. Tünde

9 66 57
46 54 8
50 42 -8
22 34 12
22 54 32
26 46 20

23.6 63 39,4 F К
25.6 53 27,7 8 8
27 61 34
27.6 55 27,4 8 8
32 58 26
34 59 25.8 8 8

32 89 57 14 35 a
26 70 42 35 49 14
28 65 57 17 63 46
39 76 39 a 32 11
16 78 62 42 42 0
28 70 42 a 53 32

Városföldi
Tanácsi
óvoda

43. B. Andrea
44. D. Gábor
45. K. Irén
46. Pa Ibolya 

47* G. Lrzsébet 

48. T. Lrdka

8 8

8 8



5. sz. melléklet

óvoda Következtetés Keláeió szavak
Шг1.

Isk.végz.Tud ásindex 
ЗУ. VI. Kill. Apa Anya

Után mond ás зу. Vi. m. зу. vi. m. re. vi.Szám Gyermek neve

4 63 59 0 62 62
4 6 4 9 -15

45 28 -1? 58 34 - 24
42 46 4 70 50 - 20
35 67 32 70 34 - 36
31 32 1 54 38 - 16

1 64 63 Sz 8
6,5 5 -1,7 0 8

36.5 42 6 8 8
40 45 5 Sz Sz
40.5 54 14,3 Sz 8
42.5 50 7,5 о Sz

jáetényegyháza 49« 3* István
50 • £• Ferenc
51. Б. 3dit
52. P. Sva
53. J* Srzsébet
54. H. Gizella

0 55 55
1 9+8 

51 43 - 8 

58 43 -15
51 43 - 8 

51 43 - 8

-24tanácsi
óvoda

Á t 1 a gi 3D 56,3 28,14 28,1434,6 56,6 22 29 53,6 24,6 27 55,5 26,5
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*

Cíáü&TŐ Aranka 1975*
A aesélós és a bábozás, mint a gyermek személyisége 

megismerésének é® fajlaaztésónak eszközei 139-149* 

/Óvodapedagógiai Kyéri Egyetem/ 
kecskeméti óvónőképző Intézet Kiadványa.

С.Ж0 Aranka 1978,
Nyelvi-koaaunikéciós nevelés aa óvodában 

3LT3 Közművelődési Ily ári Egyetem Zsánbék.

C0JKOV0ZKU K. 1979*
Járni tanil a szó* 

Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

ЪЗЯЗ László 1978.
Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség 

Kossuth Könyvkiadó» Budapest.

ЗШМЛЗН D. 3. - V. V. Dávidov 1972. 
ihletkor és ismeretszerzés 

Tankönyvkiadó, Budapest.

DJ&MB László 1975*
Szempontok a kisgyermek nyelvi neveléséhez 

/óvodapedagógiai Nyári Egyetem/
Kecskeméti óvónőképző Intézet Kiadványa

DL2SŐ László 1970.
A gyermeknyelv mondattani vizsgálatának elvi- 

módszertani kérdései 

Akadémiai Könyvkiadó, Budapest

FARAGÓ László 1970.
KíSzkinccsé tesszük* Az iskolára való e löké szi só erői 

Tanító, 10.



iíiüVSil Katalin 1976.
A beszéd szerepe a felnőtt éa a gyermek kapcsolatában 

Ägyar Pszichológiai őze rale 6.

GúGZTOHXI Jánosáé 197ö.
lakolaéretlen tanulók az első osztályban.
Tan anánygyújteoény a kompenzáló nevelésről. 

Tankönyvkiadó* Budapest.

GRÉT6I László /szerk./ 1976. 
.fai raaryar nyelvünk 

Akadémiai Kiadó* Budapest*

HARSÁN!I Kmóné 1975.
A gondolkodás és beszéd fejlődése 5-6 éves korban 19-37. 
Avodapodagógiai Nyári %yetem/
Kecskeméti óvónőképző Intézet Kiadványa

XVÁiai Gergely 1970.
A hároméves gyermek anyanyelvi nevelése. 

Az óvodáskor kezdetén 43-61.
/óvónők odern Kiskönyvtára/

KANIZSAI Dezső 1975.
Az óvoda szerepe az iskolásak beszédhibáinak 

megelőzésében.
Pedagógiai szemle, julius-augusztus.

KÁL ÍÁS György 1972/9.
(óvodáink növekvő szerepe a nevelésügyben 

/Gondolatok az МБ2МР KB* határozat kapcsán/ 

óvodai Nevelés

KIRÁLINÉ Dr. Dévai Óargit 19KO. 
Az óvodai évek ós az énkép 

Óvodai Nevelés 3ö5~366*



KISS László 1971*
Jvodáink ma.
Pedagógiai Baemle 7-L*

KILS Tihamér 197b.
Az énkép kialakulása és fejlődése 

Tankönyvkiadó, Budapest*

KÓBÁMÉ Ormi Vera - Járó Katalin - Kalmár .tagda 1979* 

Fejlődéslélektant vizsgálatok 

Tankönyvkiadó, Budapest.

LAm.U Sri ka 1974.
A kreativitás pszicaológiája 

Tankönyvkiadó, Budapest.

LAOTÜN D. 1974.
Társadalmi osztály, nyelv és oktatás 

Gondolat Kiadó, Budapest.

мшат Klára S. 1971*
Bgy kétéves gyermek nyelvi rendszer© 

Akadémiai Kiadó, Budapest*

MBSŐ HŐS Vineéné 1975.
A bábozás, mint az irodalom ée nyelvi nevelés egyik 

eszköz© 149-157*
/Óvodapedagógiai Nyári ígyetem/
Kecskeméti Óvónőképző Intézet Kiadványa.

ШШХ Ferencné 1972.
A környezet szerepe a beszédfejlődésben, különös te
kintettel az állami gondozvtt gyerekekre.
Int Tanulmányok a logopédia köréből.
Ssaerk.t Kovács .üaóke - Méret Hercncné 

Tankönyvkiadó, Budapest.



I-ШлЯ Gyula 1972/2.
Az óvoda a közoktatáspolitika szolgálatéban 

óvodai Nevel a.

lODo i.KTANI Levél az óvoda és az általános iskola közötti 

kapcsolatról és az általános iskola első osztályában 

folyó oktató-nevelő munka színvonalának emeléséről. 1972. 
/А 3*sz. módszertani levél 5* bővített kiadása,
SivelŐdésl inisztériua, OPX, Budapest, 1972.

NAGf József 1974/a.
lakolaelőkésaitée ós beiskolázás 

Akadémiai Kiadó, Budapest.

HAGr József 197^/b.
Kompenzáló beiskolázási modell 

Akadémiai Kiadó, Búd apóst.

KAGX József I960.
5-6 éves gyermekeink iskoláké szíiltsége 

Akadémiai Kiadó,Budapest.

NAGX József 1976.
PBJiFiÄ. preventív feálettségvizsgáló rendszer 

5-6 éves gyermekeink iskolakószlltségének mérésére
Шк PKCS.

NOMOS János 1961.
Az első osztályos tanulók értelmi képesoégének
differenciáltsága
Köznevelés, 17. 11.

AZ ÓVODAI Nevelés programja 1971.
/Ozerk. Bakonyi Bálné - Ozabadl Ilona/ 

OPI Nevelési Tanszéke, Budapest.



PAPP Józaerné 1972.
Korrekciós első osztályok szervezése a fővárost 

általános iskolákban 

Tanító, 2.

PAP Mária - Pléh Csaba 1972*
Szociális helyzet és beszéd összefüggései 

Valóság XV/2. 52-56.

PAP Mária - Szépe György /szerk./ 

Társadalom és nyelv* 

Ssoclolingvlsztlkal Írások. 

Gondolat Kiadó, Budapest.

PIAGíiT J. 197b.
Szimbólutnképzéa a gyermekkorban 

Gondolat Kiadó, Budapest.

PLÉH Csaba /szerk./ 1977«
Pazicholingvisztlka és kommunikációkutatés. 
Szöveggyűjtemény. ffiT. Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

POLC2 Alaine 1966.
A bábjáték alkalmazása a gyeriaek-pazlcaodiagnosztlkában 

és pszichoterápiában.
Fsaich. Tank. IX.
Akadémiai Kiadó, Budapest.

RAISCHBUPG Jenő 1975*
A szülői magatartás és a nevelői attitűdök hatása a 

gyermeki viselkedésre.
Pszich. Tan* XIV.
Akadémiai Kiadó, Budapest.

ЕЙР Rózsa /a kötet összeállítója/ 1980. 
Műveltségkép az ezredfordulón 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
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3Z2KDAK3LYX István 1977. 
Bábeltől a világnyelvig 

Gondolat Kiadó, Budapest.

SZÉPE György /szerk./ 1979*
Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért
Akadéffliai Kiadó, Budapest.

Т1ШБ1 Mihály - Hoffmann Ottó 1971.
Anyanyelvi nevelésünk egységéért és korszerűsítéséért 

íagyar Nyelvőr, XCV. 323-331.

VJH ;s András 1975.
Az irodalom megértésének fokozatai az oktatási 

folyamatban 37-55*
/Óvodapedagógiai Nyári %yetem/
KecStefiét! óvónőképző Intézet Kiadványa

VIGOTOZKU L. За. 1967.
Gondolkodás és beszéd 

Akadémiai Könyvkiadó, Budapest.

ZSOLNAI József /szerk/ 1971-1976.
Anyanyelvtanitási kísérlet a kommünikééiókutetás 

eredményei alapján
Kaposvári Tanítóképző Fői s ко Ifi., Kaposvár.
















