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h 
BEVEZETŐ 

A "Müveltségkép az ezredfordulón" cimü tanulmánykötet 

egyik legnagyobb értéke az általános alapműveltség kri-

tériumainak megfogalmazása: 

"A közoktatás által közvetitett, minden magyar 

állampolgár számára hozzáférhető általános alapmüveltsé-

get úgy tekinthetjük, mint a szocialista nevelés céljainak 

és értékeinek megfelelően kiválasztott ismeretek, képessé-

gek és készségek összességét, valamint a belőlük eredő és 

szemléleti-világnézeti szintézisükre épülő társadalmi maga-

tartásmódot." /13. lap/ 

A tanulmánykötet a müveltségi anyag ismeret- és tevékenysé-

gi körei meghatározásánál hét fő területet jelöl meg, közöt-

tük első helyen a nyelvi, kommunikációs nevelést, amely: 

"Az óvodai neveléssel kezdődik és a középiskola befeje-

zéséig tart. Több részből álló, de egységesen tervezendő fo-

lyamat.... Kifejezi a gondolkodás nyelvhez kötöttségét, to-

vábbá azt, hogy egy adott nyelvi állapot a megfelelő társa-

dalomnak, a nyelv használata pedig a beszélők személyiségé- 
. 

nek,  kulturális fejlettségének mindenkori hordozója, fokmérő-

je." /14. lap/ 

A közoktatás távlati fejlesztése cimü dokumentum is /1981-ben/ 

ebből az általános alapmüveltség-meghatározásból indul ki. 

•/. 



Megfogalmazza - többek között - azt, hogy a személyiség 

fejlesztésének legfontosabb időszaka a gyermek- és ifju-

kor. 

"A személyiség alakulása, a müveltség megszerzése, 

gyarapitása az egész életen át tart, és számos forrásból 

táplálkozik, de legfontosabb időszaka a gyermek- és ifjukor." 

Ezt a megállapitást a képességek fejlesztésére is vonatkoz-

tathatjuk. 

Minden 3-6 éves gyermek /talán már a VI. 5 éves tervben rea-

lizálható/ befogadása az óvodába, egyre sürgetőbbé teszi a 

korosztály intenzivebb nevelését. Ez indokolja a kapcsolatos 

kutatásokat, továbbá az is, hogy az általános iskola a jövő-

ben jobban kiván és tud épiteni az óvodára. Ez tükröződik 

Az általános iskolai nevelés és oktatás terveiben, illetve 

a legújabb, fentebb már más összefüggésben emlitett "A közok- 

• tatás távlati fejlesztése" cimü dokumentumban is. 

Ugy véljük, hogy a 3-6 éves korosztály egészét átfogó intéz-

ményes neveléssel válik az óvoda teljesen és végérvényesen 

a köznevelés /közoktatás/ első láncszemévé. 

Az óvoda és az általános iskola első éveinek kezdő szakasz-

ként való felfogása, valamint az egységes nevelési elvek ki-

dolgozásának tervei, szintén a kisgyermekek fejlesztése felé 

forditják a szakemberek figyelmét. 



Dr. Nagy József egyetemi tanár az "5-6 éves gyermekeink 

iskolakészültsége" cimü, 1980-ban megjelent kötetében, a 

"Tudás" vizsgálatánál az anyanyelvi fejlesztés összetevőit, 

helyzetét is kutatja. Bizonyitja, hogy az óvoda nem teremt 

olyan közeget a gyermekek számára, amelyben optimális anya-

nyelvi fejlesztésük megvalósitható lenne,"... nem képes 

hozzájárulni a következtetéshez, általában a logikus gondol-

kodáshoz szükséges anyanyelvi struktúrák fejlődéséhez." 

Levonja azt a következtetést is, hogy: "... az óvodában 

használt nyelv egyoldalú és primitivebb, mint a művelt csa-

ládban használt anyanyelv." 

Véleménye szerint: "Szükségesnek látszik megvizsgálni azt 

az anyanyelvi közeget,  amelyben az óvoda a gyermekeket része-

siti." /107. 1./ 

A társadalom, a szakemberek óvodára figyelése, dr. Nagy 

József idézett kutatási eredményei, valamint személyes báto-

ritása azt az ösztönzést adta, hogy megvizsgáljuk, mi van, 

mi lehetne ., illetve vázoljuk, minek kellene lennie az óvodában, 

a gondolkodás- és a nyelvfejlesztés, szükebben a rendszere-

zési és a logikai képességek verbális szintü fejlesztése te-

rületén. 



ELSŐ FEJEZET 

A gondolkodás- és a nyelvfejlesztés feladatai, lehetőségei  

Az óvodai nevelés programja alapján  

Mottó:  

"A gondolattól megfosztott szó - holt szó. De a gondolat 

is, ha nem testesül meg a szóban, puszta árny marad..." 

/L. Sz. Vigotszkij/ 

1. Az óvodai nevelés programjának előzményei 

Dolgozatunk első fejezetének első pontjában Az óvodai ne-

velés programjának előzményeit kerestük. 

Ugy véltük, megtaláljuk azt a bázist, amelyhez viszonyitva 

minőségi változás állapitható meg az óvodai gondolkodás- és 

anyanyelvi fejlesztésben. 

A konkrét elemzés azonban nem egyértelmüen igazolta feltéte-

lezésünket. 

A fejlődés - sajátos dialektikája szerint - nem mindig egye-

nes vonalú. 

Az óvodai nevelésben éppen az anyanyelvi fejlesztés az a te-

rület, ahol - a-felelős szakemberek minden kétségtelen hozzáér-

tése és jószándéka ellenére - nem állapitható meg egyértelmii 

előbbre lépés. 

Az előzményeket a "Nevelésügyünk húsz éve" cimü dokumentum-

gyűjtemény segitségével tanulmányoztuk. 

./ . 



A visszatekintés a század végi kisdednevelés néhány 

jellemzőjéről szólva, idézi az értelmi nevelésről vallott 

felfogást: 

••• e kor a boldog tudatlanság kora... a boldog tudat-

lanságba fáklyákkal bevilágitani bün." 

/Angyal Mátyás: Társalgás- kisdednevelés. 1891. 375. lap/ 

E felfogás vagy éppen ellentéte, a hazug moralizálás és di-

dakticizmus 1945-ig az óvodai nevelés legfőbb jellemzője 

volt.  

A felszabadulás utáni óvodai dokumentumok a sokoldalú neve-

lést, az érzelmi nevelés, a gondolkodtatás, a beszédképesség 

fejlesztésének igényét is megfogalmazzák. 

1946-ban  a Népjóléti Minisztérium leiratban rendelkezik az 

óvodai foglalkozások rendjéről. A foglalkozási körök leirásá-

nál első helyen az anyanyelvi nevelés áll. Az anyanyelvi neve-

lés "anyaga az óvónő élő beszéde, amely hetenként 2-3 vissza-

térő érdekes beszélgetés, mesélő és verselő órában nyilvánul 

meg." 

Ennek kapcsán szól a találós kérdések, a társas lottójátékok, 

kitaláló játékok, fantázia játékok, alkotó játékok szerepéről 

is. 

Az 1953/III. t. c. megfogalmazza az óvodai nevelés feladatait. 

"A kisdedóvás feladata az óvodáskorú gyermekeknek a szocia-

lista pedagógia szerint történő nevelése, gondozása és az ál-

talános iskolai tanulmányok előkészitése. A kisdedóvással meg 

•/. 



kell alapozni a gyermekek egészséges, edzett, hazájukat 

szerető, öntudatos, bátor és fegyelmezett, sokoldalúan 

művelt emberek nevelését." 

Az ugyancsak 1953-ban kelt Módszertani levél kötelező fog-

lalkozásokról szól, az értelmi nevelés feladatait is kör-

vonalazza. Nagy jelentőséget tulajdonit az anyanyelvi neve-

lésnek. Legfontosabb összetevőjének azonban a szoktatást 

jelöli meg. Olyan nyelvi követelményeket állit, amelyek kö-

zelebb állnak a reflexszerü megnyilvánulásokhoz, mint az 

értelmi neveléshez. /Köszönjön, kérjen, a szülők nevét tudja 

stb./ A feladatokat csupán az ismeretszerzés körében jelöli 

meg. 

"3. Értelmi nevelés 

/Módszertani Levelek. óvodai foglalkozások. 

Az OM rendeletére n  Tankönyvkiadó Budapest/ 

Kiscsoportban: 

Az értelmi nevelés legfontosabb része az anyanyelvi ne-

velés, a gyermekek helyes beszédre szoktatása. El kell 

érni, hogy a szavakat helyesen, tisztán, érthetően ejt-

sék ki. 

Kivánságaikat tudják rövid mondatokban kifejezni, tudja-

nak rendesen kérni és valamit megköszönni, sajátitsák el 

a mindennapi életben körülöttük előforduló események, 

cselekmények kifejezésére szolgáló szavakat /szülők mun- 

kája, mit látott az utcán°s, mit csinált az óvodában/. 

./. 



Tudják megnevezni az óvoda nagyobb belső és külső 

berendezési tárgyait. Tudják saját és szüleik nevét 

és lakcimét." Stb. 

Innen a bekezdések "Ismerjék... Ismerjék... Ismerjék..." 

utalást tartalmaznak. 

Nagycsoportban: 

Itt már bizonyosfokú önálló fogalomalkotást, logikai 

kapcsolatlátást, fogalmazási követelményt is feladatul 

ad a Módszertani Levél: 

"Gondolataikat, megfigyeléseiket értelmesen, összeftig- 

gően, helyes mondatszerkesztéssel tudják kifejezni, 

rövidebb élményt vagy mesét önállóan elmondani." 

Az 1957-es  Nevelőmunka az óvodában cimü dokumentum, - amely 

Utmutatás az óvónők számára - öt óvodai foglalkozást jelöl 

meg. Első helyre a testnevelés kerül, az anyanyelvi nevelés 

e szempontból a második helyre szorul. 

Az 1958-as  Nevelőmunka az óvodában cimü dokumentum cél- és 

feladatmeghatározása az értelmi nevelésről, a képességek fej-

lesztéséről is szól: 

"Az óvoda Népköztársaságunk anya- és gyermekvédelmi 

rendszerének egyik láncszeme... Célja, hogy a szocializ-

must épitő társadalom és a szocialista pedagógia köve-

telményeinek megfelelő gondozást és nevelést nyujtson 

3-6 éves gyermekek számára."... 

•/. 
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"Az óvodának, a szülőkkel együttmüködve, biztosita-

nia kell a gyermek sokoldalú nevelését: testi, ér-

telmi és erkölcsi erőinek, esztétikai érzékének fej- 

lesztését. El kell érnie, hogy fejlődjenek azok a 

készségei és képességei, melyek megkönnyitik az is-

kolai életébe való beilleszkedést, az iskolai tanul-

mányok megkezdését." 

/Jáboru Magda s.k. min.h./ 

Az óvodáskorú gyermek sajátosságai cimü fejezetben érintőle-

gesen szól az érdeklődésről, a képzeletről, a figyelemről, 

az emlékezetről, a gondolkodásról. 

Az oktatás cimü fejezetben a gondolkodás fejlesztésének fela-

data is körvonalazódik. Bizonyos fogalmak kialakitására is 

ösztönöz anélkül, hogy ezt konkrétan megnevezné. 

"Célja, hogy rendezze a gyermekek ismeretét, új ismere-

teket nyújtson, gyakoroltassa a meglévő készségeket, 

és újabb készségeket alakitson ki; mindezen keresztül 

fejlessze a gyermek gondolkodását, megtanitsa bizonyos 

feladatok megoldására, a helyes cselekvésre. Pl. az 

anyanyelvi foglalkozásokon az óvónő rendezi és bőviti 

a gyerekek ismereteit, megismerteti őket a tárgyak 

tulajdonságaival, /a szekrény fából készül, ruhát tar-

tunk benne/. Bizonyos általánositásokat, szabályokat 

közöl..." 



Az óvodai oktatás legfőbb elvei cimii fejezetben továbbra 

is öt kötelező foglalkozást határoz meg. Első helyen a 

testnevelést. Másodikon az anyanyelvi nevelést, ami a kör-

nyezetismeretet, sőt az irodalmat is magában foglalja. 

Meghatározza továbbá a kötelező foglalkozások heti számát 

is, az alábbiak szerint: 

kieceoport közepsó 	nagycsoport 

     

     

1 2 2 

3 3 4 
- 1 1 

1 2 3 
1 2 2 

6 10 12 

Testnevelés 

Anyanyelv- ős 
környezetis-
meret 

Számolás 

Ábrázolás és 
kézimunka 

Ének és zene 

A foglalkozások heti számában kiscsoportban a felét, középső 

és nagycsoportban az /közel/ egyharmadát foglalja el a kör-

nyezetismerettel és irodalommal párositott anyanyelvi nevelés. 

Ezt jó aránynak és lehetőségnek tartjuk. 

2. Az óvodai nevelés programja 

Az óvodai nevelés programjának választott szempontú elemzését 

azért tartjuk fontosnak, mert itt kell megtalálnunk azokat a 

célokat, feladatokat, feltételeket, követelményeket és útmu-

tatásokat, amelyekből az óvónő kiindul, ha gondolkodásfejlesz-

tést, anyanyelvi nevelést végez. 

./. 
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Az óvodai nevelés programja 1971-ben jelent meg. 

Az óvodai nevelés céljául a 3-6 éves gyermekek sokoldalú, 

harmónikus fejlődésének elősegitését jelöli meg. 

"Elérendő" szinteket nevez meg 

- a testi fejlettség; 

- a közösségi érzés, magatartás és tevékenység; 

- a környező valóság megismerése és a környezethez 

füződő kapcsolat, a játék, a munka, az oktatás terén. 

A feladatokat testi, erkölcsi, értelmi, esztétikai nevelési 

területekre bontja, amely "a gondozás, a  nevelés, az oktatás 

egységes folyamatában" valósitható meg. 

Az anyanyelvi nevelésről mindössze ennyit szól: 

"Az összes nevelési feladat végrehajtása során gondot 

kell forditani az anyanyelv fejlesztésére" /11. lap/ 

a./ gondozás  hel e a nevelőmunka fol amatában cimü beveze-

tő a gondozást a nevelési hatások érvényesülési felté-

telének nevezi. Ez tényként fogadható el. A gondolatot 

részletesen fejti ki. Befejezésül u.n. problémákról 

szól, amelyekről az óvónőnek a szülőkkel kell beszélni. 

Emliti /zárójelesen/ az étvágyat, az alvást, a hangula-

tot, nem szól azonban /itt/ például a beszédhibákról 

vagy a nyelvi fejlődés egyéb problémáiról. 

A továbbiakban a megfelelő környezeti feltételekről, az 

egészséges életmód kialakitásáról /testápolás, táplál-

kozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés, tested-

zés/ ir. 

./. 
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Noha köztudott, hogy az óvodában töltött idő jelentős 

részét éppen ezek a tevékenységek töltik ki, egyszer 

sem emliti, hogy közben az óvónő magyaráz, beszél, gon-

dolatot cserél a gyermekekkel, őket is kérdezésre báto-

ritja, válaszol nekik. 

Csak elenyésző utalást lehet kapni e fejezetben arra, 

amit Az óvodai nevelés programja a feladatoknál igy jelöl: 

"Az összes nevelési feladat végrehajtása során gondot kell 

forditgni az anyanyelv fejlesztésére." /11. lap/ 

Például: 

"... a testápolással járó tevékenység is mélyitse el 

az óvónő és a gyermekek közti személyes kapcsolatot". 

Semminemü verbális kommunikációról nem esik szó, noha 

nagy szükség lenne rá. 

Némi utalás történik - egyszempontú: halk - beszélge-

tésre /24. 1./ 

"... derüs légkörben, csendesen beszélgetve folyjék le 

minden étkezés." 

Inkább a csend hőfokára, mint elalvás előtti mesemon-

dásra vagy halk beszélgetésre ösztönöz az alábbi: /29.1./ 

"... A pihenés kedvező feltételeit 'az óvónő nyugodt 

légkörrel tartsa fenn s ne kierőszakolt fagyos csenddel." 

Az egészséges életmód szokásainak kialakitása cimü részben 

az év végére elérendő általános követelményszint kerül meg-

fogalmazásra a kis- középső és nagycsoportban. A tisztálko- 

dás, öltözés, étkezés stb. ideje alatt csupán néhányszor sze-

repel, hogy a gyermekek egyáltalán megszólalhatnak. 
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Az óvónő beszéde egyszer sem! 
Í 

Kiscsoportban - irja Az óvodai nevelés programja - " ha 

még akarnak enni, inni, önállóan kérjenek." /33. 1./ 

"Ha fáznak, ha melegük v an, szóljanak óvónőjüknek." 

Ezen utóbbi gondjukat azonban középső csoportban már ön-

tevékenyen oldják meg. Ez elfogadható. A kisérő szöveg 

elmaradása miatt azonban ugy tűnik, mintha valami hibát 

- hogy szól - a gyermek kinőtt volna. 

Idézzük: /Középső csoportban/" Ha fáznak vagy melegiik 

van, szükség szerint vetkőzzenek vagy öltözzenek." Még 

lakonikusabb, a nagycsoportosok előtt állá kapcsolatos 

követelmény, /amely kiscsoportban még megengedte a verbális 

kommunikációt-/ "Ha fáznak vagy melegük van, segitsenek 

magukon." /35. 1./ 

Az óvónő beszédének, magyarázatának fontosságáról nem tör-

ténik emlités. 

A Kisebb rendellenességek megelőzése és korrekciója cimü rész-

ben igen röviden említi a Program a beszédhibákat, utalva 

az anyanyelvi nevelés cimü fejezet követelményeire. 

A gondozás témánál a gondolkodás fejlesztésére célzó utaláso-

kat sehol sem találtunk, holott az étkezés, öltözködés /stb./ 

alatt számos természetes lehetőség kinálkozik az emberi test-

tel, a ruházattal, a táplálkozással kapcsolatos ismeretek 

nyújtására, az összefüggések megmagyarázására. 

Kevés szó esik mind az általános részben, mind a követelmé- 

nyekben a verbális kommunikációról, az óvónő modellt nyújtó 

beszédéről. 

• / . 



4 óra 

15 perc 

2 bra 

5 óra 	5 ára 

15 perc 	15 perc 

1 1/2 óra 1 1/2 ára 
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Ez azért is nagy veszteség, mert a Program szerint a 

pihenés nélkül napi 2 1/2 - 3 3/4 óra a gondozás, a pi-

henést beszámitve ez 4 órától 6 1/4 óra. Napi 10 és 1/2 

órát számitva, mintegy 30-60 % az alábbiak szerint: 

Napirendi időtartamok október 1-től május 31-ig 

Kiscsoport Középső Nagycsoport 
csoport 

Játék, egyéb szabadon 
választott tevékenység 

Reggeli és délutáni test-
nevelés, névsorolvasás 

Előkészületek 
hez, étkezés 

az étkezés- 

Öltözés, egyéb testápo- 
lási teendők 	1 3/4 óra 1 1/4 óra 1 óra 

Pihenés /az esetleges 
reggeli lefektetés nélkül 

Kötelező foglalkozás 

2 1/2 óra 	2 óra 	1 1/2 óra 

Hetenként Naponként Naponként 
egyszer 	25-30 perc 1 1/4 óra 
8-15 perc /a 2 foglal-

kozás között 
szünet/ 

Összesen: 	10 1/2 óra 10 1/2 óra 10 1/2 óra 

Megjegyezzük, hogy junius 1-től szeptember 30-ig mintegy 

fél-fél órával, minden korcsoportban csökken a gondozás, ará-

nyosan nő a játék és a szabadon választott tevékenység. 

Kötélező foglalkozás nincs. A gondozás időtartama tehát nyá-

ron is jelentős. 
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b./ A közösségi élet kialakitásának előfeltételei és  

fejlesztésének feladatai cimü fejezet szól a barátsá-

gos légkör kialakitásáról. 

Ezt anélkül teszi, hogy például megemlitené, milyen 

fontos szerepet játszik ebben az óvónő kulturált be-

széde, szövegfonetikai eszköztára: a hangerő, a hang-

szin, a hangfekvés, maga a verbális kommunikáció. 

A csoportszoba otthonossága is a fontos közössógalakitó 

tényezők között szerepel. Ezzel egyet lehet érteni. 

Hiányosság azonban, hogy itt se történik emlités például 

a tervezés /a képzeletfejlesztés/ szerepéről, a sorrendi-

ség felismertetéséről, az óvónő és a gyermek szóbeli kom-

munikációjáról. 

A továbbiakban elsősorban a kiscsoportosok ugynevezett 

"beszoktatásával" kapcsolatban olvasható utalás a nyelvi 

kapcsolatteremtés fontosságára. "Az óvónő... Beszélges-

sen, játsszon velük." 

"Egyszerü, érthető utasitásokkal vezesse be a gyermekeket 

az óvoda rendjébe." 

Később a Program aránytalanul röviden és elmosódottan 

szól arról, hogy a gyermekek egymás közötti beszélgetése 

is jelen van az óvodában, illetve, hogy az óvónőnek ezt 

segitenie kell. 

A gyermekek tevékenységének megszervezése cimü alfejezet-

ben a szerzők mintha kerülnék az amúgy sem gyakran sze-

replő "magyarázat, beszélgetés" kifejezéseket. 

./. 
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Helyette a már-már zsargonná degradálódott utasitások 

szerepelnek: 

"Az óvónő gondoskodjék..., alkalmat kell adni... 

biztositsa az óvónő... alakitea ki... szervezze 

meg... biztositsa... segitse elő..." /57. lap/ 

Lentebb szinte negativ értékelésü a gyermek szóbeli meg-

nyilvánulása. A kötetlen beszélgetést még a nem fegyelme-

zetleneéggel se helyes ilyen kevéssé magyarázott helyze-

tekben párhuzamba állitani: 

"A csoport aktivitását, mozgalmasságát játék, barká-

csolás vagy akár kötetlen beszélgetések közben nem 

tekinthetjük fegyelmezetlenségnek." /58. 1./ 

A gyermek beszédének, kérdésének fontossága nem pozitiv 

megközelitésben fogalmazódik meg, hanem a fegyelem szemszö-

géből kerül megvilágitásra: 

"ki tudják várni, amig pl. az oktatás keretében rájuk 

kerül a hozzászólás sora, ..." /59. 1./ 

A. közösségi élet szokásai terén az év végére elérendő álta-

lános követelményszint meghatározásánál néhány - korántsem 

a legjelentősebb - nyelvi eztereotipia is szerepel. Ezek 

között a köszönés és a megköszönés dominál /ami fontos, de 

más helyütt is szó esik róla, /ée csak kisebb mértékben 

vagy egyáltalán nem jelenik meg a gyermekek egymás közötti 

vagy az óvónővel folytatott beszélgetése. /Közösségfejlesz-

tés kevés szóval, a kéremre és a köszönömre alapozva!?/ 

/ . 
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P1.: Kiscsoportban: 

"A gyermekek hallgassák meg az óvónő szavát, kö-

vessék utasitásait." 

"Felszólitás nélkül köszönjenek az óvónőnek. Köszön-

jék meg, ha kapnak valamit." 

"Kérjék el a játékszert..." 

Étkezésnél... "kivárjanak jó étvágyat... egymással 

csendesen beizéljenek." 

A középső csoportnál helyes, hogy megfogalmazódik: 

"Érdeklődjenek egymás iránt, hallgassák meg egymást." 

Ugyanez valamelyest bővül nagycsoportra: 

"Résztvevően érdeklődjenek egymás iránt, érdeklődés-

sel hallgassák meg egymást" stb. /60, 61. 1./ 

A hagyományok alakitásáról, a táv latok felállitásáról, az 

ünnepekről szóló alfejezetben szinte seholsem jelenik meg a 

fogalmak kialakitásának, az ok-okozati összefüggések megvi-

lágitásának szükségessége, a szavak jelentésének tisztázása, 

a beszédkedv felkeltésének, a beszédképesség fejlesztésének 

igénye. 

A. gyermekek értékelése cimü alfejezetben utalás található a 

szóbeli dicséret fontosságára. Ez helyes. 

Az egyéni bánásmód a közösségben cimü alfejezetben a Program 

korcsoportok szerint mutat rá az egyéni bánásmód szükséges-

ségére. Majd a gátolt, félénk vagy szorongó, a túl mozgékony, 

a dacos, az erőszakos, a bohóckodó, a visszahúzódó, a retar-

dált és a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekekkel 

való bánásmódról ir - nagyon helyesen. 
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Se a gondolkodásfejlesztéssel, se az anyanyelvi neve-

lés kapcsolható területeivel nem foglalkozik. 

Az u.n. kiemelkedő képeeségüekkel kapcsolatban is több 

a visszafogás, mint a serkentés: 

"ügyeljen azonban arra, ... vigyázzon, hogy ... 

anélkül hogy..." /74. lap/ 

c. /A "Játék"  cimü fejezet bevezető részében fogalmazódik 

meg az  a  helyes gondolat, hogy: "A játék az óvodáskorú 

gyermekek elsődleges tevékenysége." Továbbá az, hogy a 

képességfejlődés feltétele: 

"A játékban alakulnak ki a gyermeknek azok a 

képességei, tulajdonságai, amelyek lehetővé te-

szik, hogy fejlődésük magasabb szintjére jussa-

nak el,..." 

A Program - helyesen - szól a játék értelmi képesség-

fejlesztő szerepéről, a játék hatásáról az észlelésre, 

a megfigyelőképességre, a figyelemre, az emlékezetre, a 

képzeletre, a gondolkodás fejlesztésére, a beszédkedvre 

és a beszédkészségre. 

Alább a nyugodt légkörre, az önállóságra, a kezdeménye-

zésre, a játékidőre, - helyre és - szerekre történik 

utalás. 

A gyakorló játéknál, pl. kiscsoportban, az anyanyelvi 

nevelésben a hangok, szótagok, szavak, esetleg rövid mon- 

datok és dallamok játékos szabály szerinti ismétlését 

tartja fontosnak. 
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A játékos ismételgetésnek valób an  igen nagy szerepe 

van a gyermek nyelvi fejlesztésében. 

Nem konkretizálódik azonban szinte semmi azok közül, 

amelyekről az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban e feje-

zet bevezetője szól. 

A szerepjátéknál az a fő gondolat, hogy kiscsoportban a 

gyermekek képesek egyszerü szerepjáték kezdeményezésére 

és eljátszására; középsőben a környezetet felfogják és 

ezeket játékukban újraalkotják; nagycsoportban alkalmaz-

kodnak, elfogadják játszótársaik logikáját, tudnak vezet-

ni és engedelmeskedni. 

A bevezető részben helyesen megfogalmazott képesség- és 

nyelvfejlesztések elvi vagy gyakorlati feladataira a Prog-

ram itt sem tér vissza. Holott a szerepjátékok kitűnő és 

kipróbált lehetőségei a nyelvi nevelésnek, a szókincs gaz-

dagitásának, a szókészlet aktivizálásának, a dialógusok 

gyakorlásának. Erről azonban a Program nem ir. 

A dramatizálás és a bábozás cimü alfejezet sok feladatot 

határoz meg helyesen. Hangsúlyozza a kötetlenséget, az ér-

zelmi, esztétikái hatásokat, az óvónő szerepét stb. 

Nem szól azonban  azokról a lehetőségekről, amelyeknek kiak-

názása elengedhetetlen az anyanyelvi nevelés szempontjából: 

a beleélés és a beszédkedv, a gyakorlás és beszédkészség 

összefüggéseiről, a báb mögé bújás nyelvi-pszichológiai le-

hetőségeiről. 

./ . 



- 21 - 

A. konstruáló, épitő játék, illetve a szabályjáték 

is nagy lehetőséget kihálna a képességek fejleszté- 

sére, a fogalmak kialakitására, az anyanyelvi nevelés-

re. Ezekr4 azonban a Program nem hivja fel a figyelmet. 

Az értelmi képességeket fejlesztő játékokat kiemeli, de 

útmutatást nem ad, magyarázatot nem füz hozzájuk, noha 

ezen játékoknak nincs hagyományuk az óvodában. 

"Az értelmi képességeket fejlesztő játékokhoz tar-

toznak: 

Az érzékelést, megfigyelést, figyelmet, az emléke-

zést, a problémamegoldó gondolkodást, a képzelet 

fejlesztő és az ismeretet gyarapitó játékok." 

/102. lap/ 

V. ö: 

"A mozgásos szabályjátékokhoz tartoznak: 

A dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, bu-

jócskák, körjátékok, szembekötősdi, labdajátékok, 

mozgásos versenyjátékok." 

Pedig ezen utóbbi játékok könnyebben közelithetők meg az 

óvónők számára, mint az értelmi képességeket fejlesztő já-

tékok. 

d./ " A munka"  cimü fejezet igen értően helyezi ezen tevékeny- 

séget az óvodai nevelés folyamatába. Meghatározza, hogy 

alapvető ismeretekre, készségekre, a közös munka végzés 

képességének kialakulására van szükség, hogy a "munka hozzá- 

járul a gyermekek ismereteinek gyarapodásához, értelmi 

•/. 



- 22 - 

képességei fejlődéséhez..." /108. lap/ 

Kitér a munkaeszközök, munkafogások ismertetéséhez szük-

ségességére, az önálló munkavégzés lehetőségeinek feltá-

rására stb. 

A munkákat önkiszolgálásra, /testápolás, étkezés, öltöz-

ködés, a környezet rendjének megőrzése/; az óvoda, a cso-

port mindennapi életével kapcsolatos tevékenységekre; ker-

ti munkára bontja. Minden témánál korcsoportokra határozza 

meg a követelményt és az utmutatást. 

Mindezt rendkivül aprólékosan teszi: pl. felsorolja, mit 

készitsenek a gyermekek az asztalra, hogyan kössék be a ci-

pőfűzőjüket, mennyiben tér el a kötény szalagjának rögzi-

tése ezen művelettől. 

Kevés utalás történik azonban például az Önkiszolgálás rész-

nél a magyarázat fontosságára. Az ok-okozati összefüggések 

feltárásának szükségességét a Program meg sem emliti, pedig 

erre - amint már korábban jeleztük - nagy lehetőségek adód-

nának a testápolásnál, az étkezésnél, az öltözködésnél. 

Szerepel az értékelés, az önértékelés szükségessége, ami 

szintén alkalmas lenne a "miért"-ek felvetésére és megvála-

szolására, azonban a Program erre se mutat rá. 

Igy általános szólam maradhat az óvónő számára, hogy "ser-

kentse ötletességre a gyereket." /129. lap/ 

./. 
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A kerti munkáknál, az élősarok gondozásánál hangsúlyo-

zottabb az értelmi nevelés, a képességfejlesztés igénye. 

Itt határozza meg azt a Program, hogy az óvónő "Munka 

közben magyarázza és mutassa, hogy mit csinál, miért te-

szi és hogyan." 

Ennél a résznél többször szerepel az érdeklődés felkel-

tésének igénye, a megfigyeltetés, a csoportositás, a sor-

rendek kialakitása, a munka szükségességének indoklása. 

Ez - szempontunkból - a Program legértékesebb része. 

e./ Az óvodai nevelés programjának mintegy fele, sorrendben a 

második része, az oktatással foglalkozik. 

A Program az oktatást a nevelési folyamat szerves részének 

tekinti, "a nevelési célok érdekében sajátos módon szerve-

zett tevékenység." /141. 1./ 

Feladata az ismeretek pontositása, rendezése, megszilárdi-

tása, bővitése; az értelmi képességek fejlesztése; az anya-

nyelv további elsajátitása; szóbeli fogalmazásra késztetés. 

A foglalkozási tárgyak feladatai, anyaga és követelmény-

rendszere az iskolai előkészitést szolgálja - rögziti a 

Program. 

Az oktatás sajátos óvodai jellegét az adja meg,  hogy  az 

óvónő épit a gyermek "megismerési vágyára, érzelmi beálli-

tottságára, ... önkéntelen figyelmére." 

A foglalkozások rendszerbe foglaltak, dé nem merevek. 

./ 
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Az oktatásról szóló részek a három korcsoport szerint ta-

golódnak. 

Tartalmazzák a feladatokat, az anyagot, az év végére eléren-

dő általános követelményszintet, az útmutatást a foglalkozá-

sok megszervezéséhez. Külön és többször megfogalmazódik a 

követelmények rugalmassága, a differenciált bánásmód és érté-

kelés. 

Az oktatás szervezetileg két formában, kötelező foglalkozások, 

illetve tervszerűen kötetlen foglalkozások formájában valósul 

meg .  A kötetlenségből a kötelezőbe való átmenet a tanéven be-

lül is megvalósul, korcsoportok szerint is történik, illetve 

a tárgyak szerint is differenciálódik. 

Idézzük a foglalkozások rendszerének 

táblázatát 

A.-kötelező és a tervszerű kötetlen foglalkozások rendszere 

Középs=_cooport  

testnevelés 

környezetismeret 

matematikai 
foglalkozások 

ábrázolás 

ének-zene 

Nagycsoport 

testnevelés 

környezetismeret 

matematikai 
foglalkozások 

ábrázolás 

ének-zene 

Kiscsoport 

- Kötelező: 

testnevelés 

- Kötetlen 

környezetismeret 

ábrázolás 

SNIP 	 ANN 

IOW 
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ének-zene 

mese-vers 

MEP 	 IMO 

mese-vers 	mese-vers 

A foglalkozások számának alakulása heti bontásban: 

Kiscsoport: kötelező foglalkozás /testnevelés/ hetenként 

1; kötetlen foglalkozás az óvónő tervszerű kezdeményezése 

alapján hetenként: 8. 

Középső csoport:  kötelező foglalkozás hetenként 5; kötet-

len foglalkozás /mese-vers/ hetenként: 2-3. 

Nagcsoport: kötelező foglalkozás hetenként 9; kötetlen 

foglalkozás /mese-vers% hetenként: 2-3. 

Hozzáfüzzük, hogy u.n. ötperces testnevelést naponta két-

szer, egész éven át, mindhárom korcsoportban kell tartani. 

A mese-vers foglalkozás minden csoportban kötetlen. 

A testnevelés mindenütt kötelező. A matematika csak a közép-

ső csoporttól kötelező. Indokolás nincs, noha néhány kérdés 

joggal vetődhetne fel. 

A legnagyobb kérdés azonban az, miért törölték el az anya- 

nyelvi foglalkozást az óvodában? /V.ö: Nevelőmunka az óvo- 

dában - 1958./ 

Avval, hogy az anyanyelvi nevelést megfosztották a "foglal-

kozás" szervezeti kereteitől, véleményünk szerint 1958-hoz 
• 

képest visszalépés történt. Az anyanyelvi nevelés tervezése 

se határozott követelmény, szervezete nincs, ezért folyamata 

gyakorlatilag nem segíthető, nem ellenőrizhető, nem értékel- 

hető. 

. / . 



- 26 - 

- Az_Anyanyelvi Nevelés 

cimü fejezetben a Program meghatározza, hogy az anya-

nyelvi nevelés "szerves része az óvodai élet minden mozza-

natának, a nevelés ás az oktatás egész folyamatának" 

/157. lap/ 

/Ezért kerestük helyét a gondozásban, a játékban, ezért 

vizsgáljuk a többi foglalkozásnál is./ 

szól arról, hogy a gyermekeket "engedjük beszélni", felhív-

ja a figyelmet a környezet helyes és szép beszéde fontossá-

gára. A gyermekek megismerését is szükségesnek tartja, az 

elmaradások, beszédhibák feltárásának, okkeresésének szük-

ségességére is rámutat. 

Utalás történik továbbá a gondolkodás fejlesztésére, a gyer-

mek értelmi képessége és a beszéd közötti összefüggésre, a 

beszélgetés, párbeszéd fontosságára, a hibajavitás tapinta-

tosságára, a kérdések fajtáira. 

Az év végére elérendő általános követelményszint csoporton-

ként kerül megfogalmazásra. Ezt követi az "Utmutatás a köve-

telményszint. eléréséhez." 

A kiscsoport legfőbb követelményeihez tartozik, hogy a gyer-

mekek szivesen beszéljenek; ismerjék környezetük tárgyainak, 

jelenségeinek, mozgásainak, tulajdonságainak nevét, alkal-

mazzák ezeket a szavakat; néhány szavas mondatban fejezzék 

ki magukat; értsék meg a közléseket; válaszoljanak a kérdé-

sekre. 

./ . 
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"Lehetőleg tisztán ejtsék a magánhangzókat és a mással-

hangzók nagy részét." 

Az "Utmutatás"-ban a kedvező légkör, a természetes be-

szélgetés, a párbeszéd kialakitása, a rangképzés, a szó-

készlet fejlesztése, a magyarázat, az óvónő példaszerü be-

széde, érzelmi elemeinek fontossága emelkedik ki. 

Ahogy a "Játék" cimü fejezetben sincs utalás az anyanyelvet 

fejlesztő játékokra, ugy itt se fogalmazódik meg ennek lehe_ 

tősége, fontossága sem. 

A középső csoport követelményeinek egyike a bátor, gátlás-

talan beszéd. A továbbiakban a Program a nem szemléltetett 

tárgyak szavainak elsajátításáról, az egyszerü és összetett 

mondatok használatáról, a kérdések megfogalmazásáról is szól. 

Minden hang - a magán- és a mássalhangzó - tisztán ejtendő, 

az időtartamoknak is megkülönbYztethetőeknek kell lenniük. 

Az "Utmutatás" kibontja, bővebben magyarázza a követelmények 

megvalósitásának lehetőségeit. "Törekedjék a  gyermekek teljes 

hangállományának kialakitására." 

A szókészlet fejlesztését, az összefüggő beszéd kialakitását 

a Program tanácsokkal segiti. 

A kóros beszédhibáról is szól, javitását szakember hatáskö-

rébe utalja. 

Kiemelt követelmény a nagycsoportban, hogy a gyermek bizton-

ságérzettel beszéljen. A szókincs tovább bővül azzal, ami 

"elősegiti környezetükben valósághü, biztonságos tájékozó-

dásukat." 

. / . 
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A. gyermekek folyamatosan fejezzék ki magukat, egyszerübb 

történeteket tudjanak elmondani. Beszédük tagoltsága, 

lejtése, feleljen meg nyelvünk követelményeinek. 

Az "Utmutatásban" a Program "a közeli iskolába lépés" miatt 

is  a differenciált bánásmódra, fejlesztésre hivja fel a 

figyelmet. 

Előtérbe kerül a gyermek beszédének tartalma, illetve nyel-

vi formája. A mellérendelt és az alárendelt mondatok hasz-

nálata is feladat. E vonatkozásban jól használható utmuta-

tások fogalmazódnak meg: 

"Használják a gyermekek az alárendelt és mellérendelt össze-

tett mondatok egyszerűbb alakjait is. A "miért", "minek," 

"mikor?" stb. kérdések megjelenésével kialakul mondataikban 

az "azért, mert", "azért, hogy", "akkor, ha" stb. viszonyi-

tás készsége, beszédük mind teljesebbé válik." 

A továbbiakban: 

"Fokozatosan fejlessze az óvónő az összefüggő gondolatki-

fejtés feltételeit; a helyes sorrend, a térbeli elrendező-

dés, az időbeli egymásutániság, az események felfogásának 

készségét. Aránylag későn fejlődik ki az időviszonyok pontos 

meghatározása a gyermekek beszédében. Az időt kifejező sza-

vakat sem megérteni, sem helyesen használni nem tudják. A 

tegnap, ma, holnap; tegnapelőtt, holnapután szavaknál /már 

az előző korcsoportban is/ észre kell vétetni velük azt, hogy 

ezek egy bizonyos napra vonatkoznak, és hogy viszonylagosak." 

. . . stb. 

"Használja gyakran az óvónő a határozói viszonyokat kifeje-

ző nyelvi eszközöket az események megelevenitésére. Ezeket 

a gyermekekkel is gyakoroltassa. 
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Beszélgetés közben tudakolja a cselekvések, események 

körülményeit /helyét, idejét, okát, módját, célját stb./ 

a hol?, mikor?, hogyan?, kivel?, mivel? stb. kérdésekkel." 

A Program felhivja a figyelmet a beszédbátorság felkelté-

sére, illetve ezzel egyidőben, a kötelező foglalkozásokon a 

beszédfegyelem kialakitására. Erre itt szükség van, a gya-

korlatban azonban néha, - beszédfegyelem ürügyén - a szó 

megvonása tapasztalható. 

Ahogy a korábbi fejezetekben több helyen hiányoltuk az anya-

nyelvi nevelési lehetőségek kihasználásának követelménnyé 

fogalmazását, ugy itt is többet várhatnánk a visszakapcsolás-

nál: a gondozáshoz, a játékhoz, a foglalkozásokhoz stb. 

Elszakadottnak érezzük a nyelvi kifejezés formáit a mindenna-

pok témáitól /evés, ivás, öltözködés, játék, a környezettel 

kapcsolatos stb. beszélgetések/. Hiányoljuk az élmények szere-

pének hangsúlyozását a beszédkedv felkeltésében. 

Helyes lenne, ha a Program a természetes, ugyanakkor terv-

szerü, fokozatos, differenciált, koncentrált nyelvi nevelés-

ről is szólana. 

- Testnevelés 

A feladatok között szerepel a mozgásos játékok megismerte-

tése, esztétikájának megéreztetése, a gyermekek mozgásigényé-

nek felkeltése, beszédük fejlesztése stb. 

A foglalkozások anyaga rendgyakorlatokra, gimnasztikai gya-

korlatokra, járásgyakorlatokra, futás- és járásgyakorlatokra, 
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végül játékokra. tagolódik. Középső és nagycsoportban az 

anyag az ugrás és dobásgyakorlattal, függésgyakorlattal 

bővül. 

A követelmények ennek megfelelően fogalmazódtak meg. 

Az Utmutatás a foglalkozások megszervezéséhez cimü alfejezet-

ben - eltérően a többi óvodai foglalkozástól - merev utasi-

tás található: "Az óvónő következetesen ragaszkodjék a mega-

dott testnevelési anyaghoz." gl77. lap/ 

A testnevelés foglalkozások szerves része a napi kétszeri 

ötperces testnevelés, Ezt az időt.a járás, futás, a gimnasz-

• tikai elemek, a játékos versengés tölti ki. 

Kétszer is olvasható a fejezetben, hogy: "... a hosszas ma-

gyarázatokat mellőzni kell... inkább mutassa be az óvónő a 

gyakorlatot."  

Véleményünk szerint a testnevelés foglalkozásai is alkalmasak 

lennének képességfejlesztésre, anyanyelvi nevelésre. 

A Program a fejezet elején a beszédfejlesztést feladatnak 

jelöli meg, a konkrét helyzetekben azonban nincs utalás rá, 

sőt, mintha a  területen még vissza is fogná az óvónőt. 

- Környezetismeret 

Feladata a természeti, társadalmi környezetről  szerzett  is-

meretek, tapasztalatok rendszerezése, mélyitése, a gyermekek 

érdeklődésének felkeltése. 

Sok lehetőséget rejt magában az alábbi megfogalmazás: Az óvónő... 

"Fejlessze megfigyelőképességüket, emlékezetüket, 

képzeletüket. 
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Formálja, fejlessze gondolkodásukat, beszédüket." 

Majd alább: 

... a  gyermekek valósághüen tájékozódjanak, képesek 

legyenek egyszerübb összefüggések felfogására, elemi 

általánositásokra, következtetésekre, gondolkodásuk 

élénkké, rugalmassá vélják." 

A foglalkozások anyaga: 

A nevüket, óvónőjük nevét ismerjék, fogják fel a csa- 

ládhoz tartozásukat, ismerkedjenek testükkel, az év-

szakváltásokkal, a gyümölcsökkel, zöldségekkel, a köz-

lekedési szabályokkal és a szinekkel. 

Az "Utmutatásban" utalás van kiscsoportban a részvétel rugal-

masságára, a közvetlen megfigyeltetés szerepére, a gyermeki 

kérdés és a válaszadás fontosságára, a foglalkozásokon kí-

vüli környezeti ismerkedésre. 

A nagycsoportos anyag is koncentrikusan bővül, uj téma az 

iskola, a  felnőttek ős a gyermekek munkája, a napszakok. Itt 

nyilik számos lehetőség a gondolkodás fejlesztéséré, midőn a 

család témánál például a gyermekek "ki a legidősebb, ki a 

legfiatalabb?" kérdésre válaszolnak, a "Testünk"-nél az ér-

zékszervek funkcióiról beszélnek, adott szempont szerint ha-

sonlitják össze az évszakokat, megismerik az évszakok és a 

madarak életmódja közötti összefüggéseket, rendszerezik az 

állatokat, Nagycsoportban - helyesen - még olyan feladatot 

is kap az óvónő, hogy gyüjtsenek szinonimát: a hópehely 

hull, szállingózik... 	,- 

•/. 
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A nagycsoport Utmutatásában található meg a néhány 

- szempontunkból-igen fontos feladat: 

"... nagy gondot kell forditani a folyamatos be- 

szédre, a gondolatok pontos kifejezésére,..." 

- a gondolkodtató feladatok, kérdések megfogalma-

zására, 

- a helyes itéletek, következtetések kiváltására, 

- a probléma felvetésére és a gondolkodtatásra. 

A foglalkozás lényege rejlik az "Utmutatás"-ban: 

"Sohase az ismeretanyag halmozására törekedjék az 

óvónő, hanem a kevesebb anyag sokoldalú megfigyel-

tetésére, megvilágitására, gondolkodtató feldol-

gozására." /211. lap/ 

- A matematikai  foglalkozások  

cimü fejezet feladatmeghatározásai hordozzák az egész Prog-

ramban a legpregnánsabban a képességfejlesztés lehetőségeit . . 

Megtalálható benne az érdeklődéskeltés, az összefüggések, 

az azonosságok, különbségek, változások megláttatásának szük-

ségessége. Az óvónő feladata, hogy : "Fejlessze a gyermekek 

logikus gondolkodásának problémafelismerő és - megoldó képes-

ségét, a feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli ki-

fejezőkészségét." 

Feladatul adja továbbá az elemi problémák megláttatását, 

megoldását, a felfedezés, a tudás örömének felkeltését. 

A foglalkozások anyaga, a Követelményszint és az Utmutatás 

cimü alfejezet tartalmazza a feladatok megoldását, 
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visszatér azokra. 

A középső csoportban 

a megfigyelések, összehasonlitások, a sorképzések, a 

halmazképzések, a megfeleltetések, az összefüggések 

- egyenlőségek, egyenlőtlenségek - etrukturaalakitásá- 

nak képességfejlesztései fogalmazódnak meg, a gyerekek 

környezetében lévő tárgyak, a gömb, a téglatest, a kör 

és a téglalap stb. megismerése, a számlálás készsége 

kialakitása alapján. 

A fogalomalakitás - szókincsbővités itt és a követelmény-

szintek megállapitásánál is konkrét: 

- a gyerekek próbálják a végrehajtott müveleteket szóban 

is  elmondani, 

- legyenek képesek a melléknév fokozott alakjait, a ha-

tározatlan számnevet is használni, 

- értsék a térbeli viszonyokat jelentő névutókat, 

- elmondhassák gondolataikat, kérdezhessenek, próbáljanak 

válaszolni a kérdésekre, 

- használják /6-ig/ a határozott számneveket és a határo-

zatlan számnevet. 

Nagyon célravezető az utmutatás azon része, amely az óvónő fi-

gyelmét a játékosságra tereli, majd körvonalazza, mit ért 

ezen: 

"A foglalkozásokon olyan jellegű játékosság érvényesül-

jön, ami rávezeti a gyérmekek figyelmét a foglalkozás 

problémájára." /221. lap/ 

•/. 
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Továbbá: 

"Jó, ha vannak olyan eszközök, játékszerek, amelyek 

a gyermekeket értelemfejlesztő tevékenységre ösztön-

zik" /221. lap/ 

Ad néhány jó ötletet például a szimmetria játékos felfedez-

tetésére is. 

A. nagycsoport anyagkiválasztásával, követelményszintjével és 

az utmutatással foglalkozó fejezet koncentrikus bővitést is 

előir az egyenlőség - egyenlőtlenség létrehozásánál, a halmaz-

képzéseknél stb. 

Bevezeti az egyszerűbb méréseket, konkrét tapasztalásokat. 

Nyelvi követelményként megjelennek a tő- és sorszámnevek 

/10-ig/ az antonimapárok; a térmértanban a ceucs, él, lap stb. 

fogalma és verbális megfelelője. 

Ismét megfogalmazódik  - helyesen-, az óvónő segitse, hogy a 

gyermekek a változásokat, összefüggéseket "saját szavaikkal 

fejezzék ki". Továbbá az a gondolat is, hogy: "A szóbeli kife-

jezőképesség fontos eszköze az ismeretek tudatosabbá, objekti-

vebbé és megbizhatóbbá válásának." 

Végezetül fontosnak tartjuk megemliteni, hogy a Program e részé-

ben  többször is jelen  van  az érdekessé, az izgalmassá tétel, 

az örömkeltés, a játékosság igénye. 	 . 

- Mese-vers 
A "Feladatok", között az irodalom iránti érdeklődés, az esztéti-

kai fogékonyság, az erkölcsi itélet kialakitásának szükségessége 

szerepel. 

./ . 
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Az anyanyelvi feladatok eléggé szükre szabottan jelennek 

meg: 

Az óvónő... "Fejlessze a gyermekek beszédét: kifejező- 

képességét, helyes és szép kiejtését, a helyes hangeu-

lyozást és a ritmust. Bővitse szókincsüket." 

Nem szól a meseélmény jelentőségéről a beszédkedv felkelté-

sében; a szavak játékosságának, a ritmusos verseknek, a mon-

dókáknak a szerepéről; az irodalmi müvek reprodukálásának, 

kibővitésének, adaptálásának, szinesitésének lehetőségeiről; 

a müalkotások kinálta játékokról; a bemutatásról, a mesélés, 

versmondás követelményeiről, az óvónő beszédének diszitő elemei-

ről, a szövegfonetikai eszközökről /hangszin, hangerő, hang-

fekvés stb./. 

A képességfejlesztés adott feladata szintén tulságosan mér-

téktartó: 

"Szélesitse a gyermekek látókörét, fejlessze értelmi 

képességeiket, különösen az emlékezetüket, képzeletüket." 

A foglalkozások anyaga cimü rész körvonalazza, milyen tárgyu, 

szereplőjii és szer•kezetii mesék, elbeszélések, mondókák, ver-

sek kerüljenek feldolgozásra. 

A követelményszintnél az irodalmi mü meghallgatásának önkén-

tessége szerepel /"önként és szivesen hallgassák"/. 

A cselekmény mozzanatait a gyermekek képek alapján tudják 

felidézni, 5-6 mondókát, 3-4 verset kell tudniuk emlékezet-

ből. 

. / . 
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A foglalkozások sajátossága, hogy mindhárom csoportban 

kötetlenek, fakultativak a gyermekek számára. Az óvodai 

oktatás rendszerében a mese- vers foglalkozások kissé izo-

láltak maradnak. Az óvónők egy része vitatja ennek jogossá-

gát vagy egyszerűen - szelid kényszert alkalmazva - köte-

lezi a gyermekeket a részvételre. 

Különösen a versfoglalkozásoknál tapasztalható hasonló jelen-

ség. 

A középső csoport anyagában - a mesei tudat kialakultsága 

miatt - megjelenhetnek a tündérmesék, a tréfás mesék is. Az 

elbeszélések természeti, társadalmi, technikai témájúak. A 

versanyag is bővül, témában, szerkezetben egyaránt. E korosz-

tálynál már a verses mesék is feldolgozhatók. 

A követelmények között szerepel, hogy a gyerekek maguk is 

kezdeményezzék a mese-versmondást, egy-egy epizódot idézze- 

nek fel, rokonszenvüket, ellenszenvüket a hősökkel kapcsolatban 

szóban is fejezzék ki, 8-10 kiolvasót és verset emlékezetből 

mondjanak. 	. 

Nagycsoportban bővül az anyag a novellekkál, meseregényekkel, 

Követelmény a rövidebb mese vagy meserészlet önálló elmondása, 

8-11 kiolvasó és vers emlékezetből idézése. 

A fejezeten végighúzódik a kedvkeltés, az irodalom megszeret-

tetésének gondolata. 

Az emlékezetfejlesztés feladata konkretizálódik a követelmé-

nyekben, a képzelet fejlesztéséről azonban nem esik több szó. 

./. 
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Szüknek tartjuk a foglalkozások és a foglalkozásokon 

kivüli munka megnevezését igy: Mese-vers, hiszen még a 

müfajok mindegyikét sem jelöli. Adekvát megnevezésnek 

az irodalmi nevelést tartanánk. 

Hivatkozással fentebbi meg jegyzéscinkre, hogy ugyanis e zük 

korlátok közé szorul az anyanyelvi nevelés az irodalmi fog-

lalkozásokon, ugy látjuk, hogy szükséges lenne kimunkálni 

a kapcsolatos lehetőségeket. 

- Az Ábrázolás és kézimunka 

cimü fejezet feladatmegjelöléseiből az emlékezet- és képze-

letfejlesztést emeljük ki. 

Kiscsoportban érdeklődésük szerinti témákat rajzolhatnak, 

festhetnek, agyagból mintáznak, képzeletük, emlékképeik 

alapján. Megtanulják néhány szin fogalmát és nevét, bizonyos 

logikai következtetésekig eljutnak: a papir "... elszakad, 

ha a ceruzát erősen rányomják, kiszakad, a ceruza hegye 

kitörik stb." /242. lap/ 

A rajzolás, a festés megszervezésénél a Program arra irányit- 

ja az óvónő figyelmét, hogy segitse a gyerekeket kezdetle-

ges vonal- és foltalakzataikba a személyt, a tárgyat bele-

képzelni, majd adjon tanácsot ezek ábrázolásához. 

A középső csoport anyaga a természet utáni ábrázolással 

bővül. Ez is fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, a 

jellemző formai jegyek felismerését, a fogalomalkotást, az 

elvont gondolkodást. 

./. 
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A gyermek felismeréseit az óvónő beszélgetéssel, kérdé-

sekkel irányitja. Ez az utmutatás jó lehetőséget kinál a 

verbális kommunikációra, de nem elég erőteljesen ösztönzi 

a pedagógust a gondolatok megfogalmazására, afogalomalkotás 

képességének fejlesztésére. 

A nagycsoportban az előzőekhez képest "a kifejezés szint-

jében" van különbség. 

A középső- és nagycsoportban a diszitőmunka, /ritmus, szim-

metria/ és a kézimunka /szerkesztés, összerakás, kombinálás/ 

is alkalmas a vendszerezés, a logikai képesség fejlesztésé- 

re, 

-Az Ének-zene_cimü fejezet 

a zenei érdeklődés felkeltését, a megfigyelést tartja fela-

datának. 

Meghatározza a dalanyagot, de erre csupán zenei aspektusból 

tekint. A szövegről annyit mond, hogy "játékos, érthető" 

legyen. 

A Program feladatot határoz meg a hallás- és a ritmusérzék 

fejlesztése területén. Itt a halk és a hangos, a magas és a 

mély hang megfigyelése jelentős. 

Ellentmondásosnak tünik az a feladat, hogy: "A mondókákat 

negyedenként kiemelt hangsúllyal, a természetes beszéd hang-

lejtésének megfelelően mondják." 

./ • 
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Az "Ének az óvodában" cimü kézikönyv /Irta: Forrai 

Katalin, megjelent a Zeneműkiadó Vállalat gondozásában, 

1974-ben/ 60 mondókát közöl ritmizálva, végig szótagol- 

va /!/. Megjegyezzük, hogy közöttük olyanokat is, amelyek-

nek a "negyedenként kiemelt" hangsúlyozása - a magyar 

nyelv első szótagú nyomatékával szemben - néha az utolsó 

szótagra viszi át a hangsúlyt. Ez pedig árt az intonáció 

alakitásának. 

Például: 

)--7J J .r T-1 	(1---1 
Ci-ni ci-ni mu-zsi-ka, Tán- col a kis Zsu-zsi-ka 

A negyed hangok /a nyolcaddal ellentétben/ hangsúlyosakká 

válnak, igy a szó vége emelkedik ki, ami teljesen idegen 

a magyar nyelvtől. 

Feltételezhetően rontja a kétféle foglalkozás egymás hite-

lét, hiszen ugyanez a mondóka megjelenik az irodalom foglal-

kozáson is. Logikai hangsúlya a "muzsika", a "táncol", a 

"Zsuzsika" szóra, szóhangsúlya pedig az első szótagra esik. 

Hozzáfüzzük továbbá, hogy a szótagolás abszolutizálásával 

se tudunk - még a mondókák esetében sem - egyetérteni. 

Hatvan mondóka következetes, megszakitás nélküli szótagolt 

közlése eltereli az óvónő figyelmét a szövegről, a mondaniva-

lóról, a játékosságról, a művésziességről, és egyedül a ritmi-

zálásnak veti alá, ezzel kopogóssá, szürke tananyaggá teszi a 

népköltészet kincseit. 

./ . 
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Megjegyezzük, hogy a fejezetben nem található meg a 

szavak tisztázásának, fogalmi megközelitésének igénye. 

A Programban hozott kevésszámú példák közül a "kender 

zsupp", a "pejkó", at "ihol"-ra gondolunk. 

Elhanyagoltnak tartjuk a mondóka, a népdal szövegének 

kezelését. A kapcsolatos anyanyelvi nevelési lehetőségek 

kiaknázására még utalást sem találtunk a Programban. 

4E 

Végezetül összefoglalunk néhány fontosnak vélt gondolatot. 

- Megállapitható, hogy a Program alig utal a "Gondozás" 

cimü fejezetben a szükséges gondolkodtatásra, és beszéd-

.képesség fejlesztésre. Erre pedig a természetes alkalma-

kat /étkezés, tisztálkodás, öltözés/ kellene tantervileg 

is kihasználni. 

- Noha verbális kommunikáció nélkül nem lehetséges közösséga-

lakitás, a Program ebben a fejezetben is keveset szól a 

tényező fontosságáról. 

- A "Játék" cimü fejezet bevezető részében helyesen fogalma-

zódnak meg a képességfejlesztés, az anyanyelvi nevelés le-

hetőségei. A kibontásnál azonban nincs, illetve nincs elég 

utalás a tennivalókra, a realizálásra. Itt kellené megjelen-

nie "az anyanyelvi játék" terminológiának is. 

- A "Munka" cimü fejezet bevezetőjében is szerepel a képes-

ségfejlesztés igénye. Az Utmutatásnál azonban ez nem vagy 

csak kis mértékben realizálódik. 

./. 
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A kerti munkáknál széles spektrumu, jó feladatokat 

találunk. 

- Az "Oktatás" cimü fejezet bevezetője helyesen határoz-

za meg a képességfejlesztés követelményeit. 

A foglalkozások közül azonban kimaradt az anyanyelvi 

nevelés, amit az előzőekhez viszonyitva /pl. 1958./ 

visszalépésnek tekintünk. 

A foglalkozások sorrendje bizonyos mértékig a kötelező 

vagy nem kötelező volta is rangsorol, az anyanyelvi neve-

lést háttérbe szoritja. 

/Gyakoriságát, kötelezőségét, felsorolását tekintve a 

Program a testnevelést - nem a testi nevelést - tünteti 

fel legfontosabbnak. Erről pedig érdemes elgondolkozni. 

A hierarchiában ezt a környezetismeret, ábrázolás, ének- 

foglalkozás követi mindhárom csoportban. A csak két élet-

kori csoportban vezetett matematika foglalkozás óhatat-

lanul jelentéktelenebbnek tünhet az óvónő számára a töb-

binél. A legalsó lépcsőfokon a mindhárom csoportban csak 

agynevezett kezdeményezéssel megvalósitható, csupán a 

fakultativ részvételt megengedő "Mese-vers" foglalkozás 

áll./ 

Az anyanyelvi nevelés, azzal, hogy "szerves része" az óvodai 

élet minden területének, voltaképpen talajtalan. 

- Az_Anyanyelvi nevelés cimü fejezet sok fontos lehetőségre 

utal, jó gyakorlati utmutatásokat ad. 

Ha valóban át tudná fogni az óvodai élet mindén területét 

/vagy legalább konkrétabb feladatokat fogalmazna meg a 

különböző foglalkozásokhoz, a gondozáshoz, a játékhoz/, 
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ha önálló szervezeti kerete lenne és beilleszkedne 

az óvodai foglalkozások tervébe, eredményesebben szol-

gálná helyesen jelölt feladatainak megvalósitását. 

- A Testnevelés cimü fejezet - eltérően a Program egész 

szellemétől - merev az anyagkijelölésben. Noha a beszéd-

fejlesztés szükségességét a bevezetőben deklarálja, a 

továbbiakban nem konkretizálja. A képességfejlesztés fela-

datait nem is vállalja. 

- A Környezetismeret_cimü fejezet az egyike azoknak, amelyek-

ben a Program a legkitapinthatóbb, legvilágosabb feladatot 

ad a képességfejlesztéshez. Jók az útmutatások, amelyek 

önállóságra és kreativitásra ösztönzik az óvónőt. 

- A Matematikafoglalkozásoknál hasonlóan magas szinvonalon 

fogalmazódnak meg a képességfejlesztés lehetőségei. Megje-

lenik a müveleti képességek fejlesztésének szükségessége is. 

Utal a gondolkodás és a beszéd kapcsolataira, körülhatárolt 

és konkrét a szókincsfejlesztési feladat megjelölése. 

- AMese-vers cimü _fejezet  - terminológiánkkal élve - az  iro-

dalmi nevelést vállalja. Az értelmi erők közül a képzelet- és 

emlékezetfejlesztést. Az előbbit csak deklarálva. A beszéd-

fejlesztésnek a szükségesnél szerényebb  szerepet szán. 

- Az_Ábrázolás_és kézimunka cimü fejezet az emlékezet és kép- 

zelet fejlesztését, illetve kisebb mértékben a verbális 

kommunikáció fejlesztését tartja feladatának. 

- Az_Fnek-zene_ci,mü_fejezet - választott aspektusunkból - a 

megfigyelést tekinti feladatának. 



- 43- 

Nem tudunk azonosulni azzal, hogy a szövegmegértést, 

a magyarázatot stb. nem vagy csak igen elhanyagolható 

mértékben tekinti feladatának. 

Az utolsó, A nevelés tervezése cimü fejezet értékelésétől 

eltekintünk. 

Meg kivárjuk jegyezni továbbá, hogy a Program nagy értékének 

tekintjük az alábbiakat: 

- toleráns t  rugalmas.  

- törekszik a differenciálásra /főleg életkorok szerint/ g  

- a motiváció szükségességét sok helyen megfogalmazza, 

- a játékosságot dominánsnak tartja az óvodai nevelésben, 

- figyelmeztet a szülőkkel való kapcsolat fontosságára, 

- keretjellegü, igy lehetőséget nyújt arra, hogy az óvónők 

a gondolkodás, a képességek, a müveleti képességek, a 

verbális szintű kifejezések lehetőségeit kiaknázzák, a 

megjelölt helyes feladatokat a csoport fejlettségi 

szintjétől függően végezzék el. 

Nem tartjuk feladatunknak, de megjegyezzük, hogy vizsgálni 

kellene a Program követelményszintjeit, a jelölt feladatokat, 

egymáshoz illesztésüket, a szerkezetet, a nyelvet, stilust is. 
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MÁSODIK FEJEZET 

Az óvodai oktatás /ének, irodalomL  környezetismeret] C 	a-J0-41-  

elemzése a réndszerezési és a logikai képesség fejleszt-

hetősége szempontjából  

Fontosnak tartjuk, hogy a Program elemzése után megvizs-

gáljuk, mit sajátit el a gyermek az óvodában, milyen isme-

reteket szerez, milyen talajon fejleszthetők képességei, 

illetve mi ad számára élményt az oktatásban, mit hall, mit 

ért meg, miről beszél, mi kelti fel kiváncsiságát. 

Ezért vállalkoztunk az óvodai anyag kétszempontd vizsgála-

tára. 

Minthogy azonban Az óvodai nevelés programja nem minden fog-

lalkozásnál, nem is hasonló arányban jelöli az anyagot, ke-

vés a segédlet is, az elemző munkánál csak arra támaszkod-

hatunk, ami feltételezhetően egységesen jelenik meg az óvodai 

nevelés gyakorlatában. 

Tapasztalataink szerint az ének-zene foglalkozások anyaga 

viszonylag egységes, megközeliti általános elterjedtsége 

szempontjából ezt az irodalom, továbbá néhány témában a kör-

nyezetismeret. 

Ezért csupán e három foglalkozás anyagának megközelitésére 

vállalkozhatunk. Megjegyezzük, később részletesebben vissza-

térünk rá, hogy az anyanyelvi nevelésnek nincs anyaga sem az 

óvodában. 

./. 
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1. Az Ének-zene anyaga 

A gyakorlat azt mutatja, hogy az ének-zene anyagát az 

óvónők Forrai Katalin: Ének az óvodában cimü, fentebb 

már emlitett kötetéből válogatják. Ezt a munkát kézikönyv-

ként használják. Világos magyarázatai, óriási repertoárja, 

többszempontú rendezése, jó szerkesztése, monopol helyzete 

nélkülözhetetlenné teszi. 

A  bevezető részben a szerző a zenei nevelés helyéről, fela-

datairól, irányelveiről, hatásáról /stb./ szól. 

E gondolatkörben az értelmi képességek fejlődését  is ma-

gyarázza. A figyelem, az emlékezet, a képzelet fejlesztését 

emeli ki. Szól a fogalomalkotás lehetőségeiről, a gondolko-

dási müveletek gyakorlásáról, /gyors, lassú, halk, hangos 

összefüggésben!, az összehasonlitásról, /magasabb-mélyebb 

viszonylatában, /a különbözőségekről. 

Elgondolkodtató, hogy a dalszövegek nyújtotta hatást nem 

tartja kiemelkedően jelentősnek, sőt, olyan megfogalmazáso-

kat is hoz, amelyekkel részben /vagy teljesen/ nem lehet 

egyetérteni. Például: 

"A gyermek, korlátozott kifejezőképessége miatt beszéd 

helyett inkább énekelve fejezi ki érzelmeit és gon-

dolatait." /13. lap/ 

"... a zenei "anyag"-ban nem a részletek, nem az egyes 

szavak értelme fontos, hanem a zenemü egységes jelen-

tése." 

. / . 
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Az első idézett kijelentésnél a "korlátozott kifejező 

képesség" kifejezést nem tartjuk elfogadhatónak, továbbá 

azzal a gondolattal vitatkozunk, hogyha nem tud a gyerek 

beszélni, akkor énekeljen. Szerintünk az ének nem a beszéd 

helyett, hanem vele párhuzamosan szükséges. 

A második idézetet pedig azon megnyilvánulásnak tartjuk, 

hogy a dal, sőt a dallamtalan, csak verbalitásában / és rit-

musában / megjelenő mondóka szövege se "fontos." Ezt az 

álláspontot - véleményünk szerint - nem lehet elfogadni. 

A bevezetés második része az énektanitás anyagának össze-

tevőit határozza meg. három fázisú: mondókákból, énekes já-

tékokból, komponált gyermekdalokból áll. 

A mondókák fontosságát magyarázó szövegrészben is látunk 

ellentmondásokat. Az alábbiakban azért idézünk hosszabban, 

mert szó szerint kivánjuk bemutatni a nem kielégitő figyelést 

a szövegre, az "értelemszerü hangsúlyozás" /szerintünk a 

magyar nyelv intonációjáról van szó / szembeállitását a ne-

gyedenkénti hangsúlyozással. 

Egyrészről a mássalhangzók - a magyar közna*elvtől, irodalmi 

nyelvtől idegen - nyújtásáról, másrészt a "pontos hangzóej-

tés" és "a jól hangsúlyozott folyamatos beszéd" fejlesztésének 

deklarált kikiáltásáról van szó. 

«A legújabb kutatások szerint a mondókákat, kiolvasókat is ének-

lik, és csak azért nem jegyezték le hangjegyekkel, mert a 

gyüjtők vagy nem tartották fontosnak a dallam rögzitését vagy 

nem tudtak kottát irni. Ezt az élő szájhagyomány is bizonyitja, 

ti. a kisgyermekkel játszó felnőtt énekelve mondja a játék 

szövegét és a gyermekek is éneklik a kiolvasókat. 

./. 
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Mondókákat tanitunk az óvodai irodalmi anyagb an  is, ott  

általában a vers értelemszerü hangsúlyozása a fő szempont.  

A zenei nevelés a mondókák erős, negyedenkénti hangsúlyozását  
kivánja meg, kétszeres hosszúságra nyújtva a mássalhangzó-
kat, tagolva, lassan ejtve őket a hozzátartozó játékmozgás  

tempójának megfelelően 	hangsúly-jel/  

m' 	J 	` 	e • 	J e( 	01  
Eece-pucci, kimme-hetez, hull-napp út-tán b'j-jö-he te z!  
Fontos a mássalhangzók kiemelése a magán- és mássalhangzókkal  

játszó mondókáknál:  

~ 1 	1 1 J 	.1.1) J 	1 	r J Ja 1 .1  
En-ce, Ben-ce, kis ke-men-ce, nagy me-den-ce a Ve- len-ce  

vagy  

1 1 
 0<  < 	~ f f 

m( ~ !  1  ! ~ ~ l ml 
~~ 	 '  

A-pa-cu-ka , fun-da lu-ka fun-da ká-vé, ka-man-du-ka. 

vagy  

E-ke-te, pe-ke-te, cu-ko-ta pé.  

A kiolvasók befejező motivumának ritmusa az országkkülönböző  

helyein változó: néha gyors, néha lassú."  

o( 	.1 J 	al 1  ! 	 of 	 O( 	eI 

Te szaladj ki húnyni Mis-ka! vagy Te szaladj ki húnyni, Mis-ka  

"A pontos hangzóejtés, valamint a folyamatos lüktetés elősegiti 
a beszéd fejlődését, a szép kiejtést és a jól hangsúlyozott  
folyamatos beszéd technikájának elsajátitását. r  

"A dalanyag felépitése 3 év alatt" cimii táblázat hoz néhány  
szöveggel kapcsolatos követelményt. Ez talán mégis a nyelv  
fontosságára utal. /34. lapon/  

./.  
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"Kiscsoport: Játékos, ismétlődő szavak. 

Középső csoport: Állat, virág, ünnepi, alkalmi, 

játékszöveg. 

Nagycsoport: Téma bővül a gyermek környezetével, 

alkalmi, ünnepi dalok." 

A népi mondókák, népdalok jelentős részében elhomályosult . 

értelmü, halandzsa szavak, régen nem használt tárgyak nevei, 

archaikusságuk vagy éppen a humoruk miatt nem könnyen ért-

hető kifejezések találhatók. 

Idézünk egy keveset a 60 mondókából, /amelynek mindegyike 

ritmizálva és szótagolva került kinyomtatásra/. 

Pl.: A-pa-cu-ka, fun-da- lu-ka... 

... hej, gu-ci, ga-la-gu-ci, Ki gu-ba ... 

An-tán-dó, ... Bi-bo-la, 

Be-ze-re, 

Bi-bi-ci... E-cem, pe-cem pom-po-dá-ré... 

E-ke-te, pe-ke-te, ... É-ni, pé-ni ... stb. 

Továbbá: 

pam-pus-ka, vas-kam-pó, pen -na, ba-gó-sze-mü 

szok-nya, 

ke-men-ce, du-da, kö-csög, ür-ge, csiz-ma-di-a, 

fu-szuly-ka, tö-rök bu-za stb. 

A kifejezések, humoros összetételek is magyarázatra szorul-

nának: 
- Fáj a ku-tyá-nak a lá -ba, 

meg-ü-töt -te a szal-má-ba... 

- Sár-ga lo-vat pat-ko-lok, 

A-rang szeg-gel sze-gel-lek. 

- Nincs szebb ma-dár, mint a bud, 
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- Ne búsul-junk sem-mit Vin-ce,  

Te-le van az  ic-ce pin-ce stb.  

Az énekes játékok szövege felhasználására, magyarázatára  

se történik utalás, hiszen elő kellene késziteni, tar•tal-

masitani, játékosan tisztázni olyanokat, mint az alábbiak:  

- tar-to-má-nyi ge-ren-da  

- ha-tot ad egy ga-ra-son  

- ko-ma tá-lat hoz-tam,  

- férj-hez ment a le-ány-asz-szony,  

- sző-jünk, fon-junk szép el-a-dó  

lány-nak ti-zen-hat rőf vész-nat,  ... 

A halandzsa ~,az u.n. játszi szavakat, ezek és mások humorát  

is meg kellene világitani:  

- özvegy kácsa  

- Do-bi, do-bi há-tát, ra-kon-cai pál-cát,  

- Gés-pi-lon, gés-pi-lon, gés-pi-lo-ni ró-zsa,  

- Ke-ress ko-pó, ha ta-lálsz,  

ha nem ta-lálsz, ka-pa rássz... stb.  

A dalok; szövegek igényes válogatásra utalnak.  

Az alkotók kőzött elsősorban Kodály, majd Vass István , 

Weöres, Csukás István, Károlyi Amy, Gazdag Erzsí nevével  

találkozunk. A. dallam és szövegirók a legnagyobbak közül  

valók. A kevésbé ismert szerzők alkotásainak felhasználása  

is jó esztétikai izlésre vallanak.  

hogy a dal, a játék szövegét nem lehet elhanyagolni, arra  

jellemző a szerző szöveg szerinti mutatója is.  

Benne ilyen cimszavakkal:  

Négy évszak, karácsony, farsang, anyák napja, álla- 
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tokról, tréfás csufolók, nógatók stb. 

Igen jelentősnek tartjuk azonban a kötet javaslatát bi-

zonyos képességek fejlesztésére: 

az éneklési készség fejlesztésében nagy szerepe van 

a gyermek figyelmének, emlékezetének, majd a repro-

dukálásnak, ami a hallásképzet kialakulását, a 

hangszálak használatának helyes, de nem tudatos me 

harsizmusát jelenti. 

Igen humánus - kodályi - a kiindulópont, amelyet 

idézünk: 

"Alapvető tételként kell elfogadnunk, hogy minden 

gyermek zenei hallása fejleszthető." /53. lap/ 

A válogatott anyag jó alap a jelölt feladat elvégzé- 

séhez: 

"Az iskoláig minden gyermek tanulja meg az önálló, 

tiszta éneklést." /55. lap/ 

A ritmusérzeék fejlesztése nagyon fontos az óvodáskorú gyer-

meknél. Alapja a zenének, a nyelvnek, a mozgásnak, feltéte-

lezzük, hogy a tanulás mechanizmusa is kötődhet valamilyen 

ütemhez. /Járkálva tanulás, szabályoa testmozgással kisérés 

stb./ 

Az "Fnek az óvodában" cimü kötet nagyon sok jó anyagot, öt-

letet, tanácsot ad a ritmusérzék játékos fejlesztéséhez. 

Kiemelkedően értékesnek tartjuk a "gyors" és "lassú" fogal-

mának kialakitását. Itt is nagyon sok helyes útmutatás talál-

ható, ami a megfigyelőképesség, a f og alomalakitás fejlesz-

tését szolgálja. 

./ . 
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A hallásfejlesztés cimü fejezetben pedig a "magas" és 

a "mély" bemutatása, megfigyeltetése, reprodukálása tör-

ténik igen sokoldalúan. 

A "halk" és a "hangos" közötti összehasonlitásra is nyilasak 

lehetőségek. 

Szép és összetett feladatok fogalmazódnak meg a 

- halk / gyors 

- halk /lassú 

- hangos /gyors 

- hangos /lassú éneklésével, a kapcsolódó mozgással 

összhangban. 

A hangszin felismerési gyakorlatokban nagy lehetőségeket 

aknáz ki a szerző, és még több rejlik benne. 

Ezek a játékok az óvodai környezet hangjaiból indulnak ki és 

eljutnak néhány zenei instrumentum hangszinének felismerte-

téséig is. /Dob, cintányér, triangulum./Végül ismét a kör-

nyezet hangjainak, zörejeinek felismeréséhez térnek vissza. 

Itt utal az' iró az óvónő hangszinére, ennek az érzelmekkel 

való kapcsolatára, de ezt a gondolatot nem bontja ki. Pedig 

az óvónő és a gyermekek kommunikációjának fejlesztése, gesz-

tusokkal, mimikával, szövegfonetikai eszközökkel /stb./ még 

jelentős tartalék az óvodában. 

A belső hallás fejlesztésénél igen eredményesnek tartjuk a 

dallambújtatást, a motivuméneklést, a gyermek önálló moti-

vumalakitásának elősegitését. 

. / . 
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A kötet többi - szintén értékes - mondanivalójáról azért 

nem kivánunk szólani, mert nem tartozik szorosan vizsgáló-

dásunk körébe. /P1. a zenehallgatás, az énekfoglalkozás 

felépitése stb./ 

Véleményünk szerint az óvodai ének-zene anyaga alkalmas a 

gondolkodás- és nyelvfejlesztésre, csak a lehetőségek kiak-

názása nem teljes. 

Hogy mennyire segitheti a rendszerezési és a logikai képes-

ségek fejlesztését, arra e fejezet utal. 

2. A gyermekirodalom anyaga 

A gyermekirodalmi foglalkozások anyagát egy hallgatói pálya-

munka segitségével vizsgáljuk. 

Az 1980/81. tanévben történt felmérést két másodéves, szar-

vasi óvónőképző intézeti hallgató/Paczuk t gnes és Kárász 

Andrea/ végezte el. Pályamunkájuk az 1981. évi OTDK-n 

nyert di j at . 

Hat fővárosi és tizenegy községi óvoda. 41 csoportjának ütem-

tervét vizsgálták meg. Ezt részben adatgyüjtéssel, részben 

pedig az interjú módszerének alkalmazásával végezték el. 

Néhány adatukat felhasználjuk a következő fejezetben. 

A vizsgálat alapján megállapitható, hogy a 41 csoportban össze-

sen 903 mesét terveztek /ez átlag 22 mess!,  49 elbeszélést, 

977 verset, mondókát, illetve kiszámolót/ ez átlag 23,8 cso-

portonként/. 

./. 
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Összevetve Az óvodai nevelés igen toleráns előirásával, 

a következőket láthatjuk: 

Követelmények Az óvodai nevelés programjában 

Mese Elbeszélés Vers Mondóka, kiolvasó 

Kisce. 	10-12 nem határozza 
meg 

3-4 5-6 

Köz. cs.12-14 nem határozza 
meg 

6-7 2-3 

Nagyce. 12-14 nem határozza 
meg 

6-8 2v3 

Átlag: 11,3-13,3 5-6,3 3-4 

8-10,3 

Összevetve a Program-átlagot a tapasztalati anyaggal: 

Mese 	Elbeszélés 	Vers Mondóka, kiszámoló 

Ez az évi átlagot tükröző néhány adat azt mutatja, hogy 

a tervezett mese agyakorlatban kétszeres, a versek pedig 

háromszoros mennyiségben jelennek meg. 

A Program maga is lehetőséget nyújt a foglalkozásokon kivüli 

mese-vers mondásokra. Feltételezhetően evvel is élnek a 

gyakorlatban. Tapasztalataink azonban arra is engednek követ-

keztetni, hogy az új anyag ilyen felduzzasztása a Program 

nem ismeretét vagy figyelembe nem vételét is jelzi. 

./. 
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Az óvodai nevelés programja néhány fogódzót  ad  az irodalmi 

anyag tematikai, szerkezeti szempontú válogatásához. Az 

anyag kiválasztását azonban az óvónőre bízza. Véleményünk 

szerint éppen a legrövidebb idő alatt képzett pedagógus-

rétegnek kellene a törzs és kiegészitő anyagot meghatározni. 

Nem tartjuk /a tanitókhoz, tanárokhoz képest/ annyire kép-

zettnek pedagógiailag, pszichológiailag, irodalmilag, esz-

tétikailag az óvónőket, hogy rájuk lehetne bizni - segédle-

tek nélkül - az anyagkiválasztást. Hogy mennyire igazunk 

van, az is mutatja, hogy az óvónők lényegében az óvónőképző 

intézetekben használatos Szöveggyüjteményre támaszkodnak a 

választásnál. 

A fentebb jelzett vizsgálat szerint az alábbi népmesék, 

illetve müalkotások, versek szerepelnek az ütemtervekben. 

Népmesék: /feldolgozva/ 

A három pillangó, A. kiskakas gyémánt félkrajcárja, 

A kóró és a kismadár, A kismalac meg a farkasok, A 

farkastanya, A kisgömböc, Három kivánság, Vajas pán- 

kó, A csillagszemü juhász, A brémai muzsikusok, Te-

rülj, terülj asztalkám, Tündér Ilona és Árgyélus ki- 

rályfi, A vityilló, Egérke piros szegélyes kék ka-

bátja, Az aranyszőrű bárány, Visszajött a répa. 

Mindez megtalálható az Övónőképző Intézetek Szöveggyüjtemé-

nyében. 

Nem ebből a forrásból származó mesék: 

a Hófehérke, a Kacor király, a Jancsi és Juliska. 

. / . 
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Ugy véljük, a fentiek alapján megállapitható, hogy a nép-

mesék tulnyomó részét az óvónők a Szöveggyüjteményből vá-

logatják, illetve azokat használják fel, amelyeket a kötet-

ben megtalálnak. 

Müme s é k : 

A klasszikusok közül Andersen, Leo Tolsztoj, Mára, 

Móricz, Gárdonyi munkáival, a modernek közül Tordon 

Ákos, Lázár Ervin, Zelk Zoltán, Mészöly, Kormos, 

Csukás, Varga Katalin, hárs László, Vidór Miklós 

müveivel találkozhatnak. 

Mindegyik irótól szerepel egy mü a Szöveggyüjteményben. 

Egy-két választott mese nem a Szöveggyüjteményből való. 

Megállapitható tehát az adott felmérésből, hogy a müalkotá-

sok túlnyomó részét az óvónőkaSzöveggyüjteményből válogat-

ják, illetve olyat mondanak el a gyermekeknek, ami a Szöveg-

gyüjteményben is megtalálható. 

Az elbeszélések felhasználása is hasonló képet mutat. 

A gyermekversek és mondókák túlnyomó többsége is megtalálható 

a Szöveggyüjteményben. 

Szép Ernő, Kassák, Móricz, József Attila, Szabó Lőrinc, 

Marsak, Weöres, Pákolitz, Gazdag Erzsi, Tarbay Ede, 

Csanádi, Osvát Erzsébet, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, 

Csoóri Sándor, Tamkó Sirató Károly verseit hallgatják 

a gyermekek az óvodában. Jórészt ezek is megtalálhatók 

a Szöveggyüjteményben. 

A felmérés azt is megmutatja, hogy néhány nem óvodásnak való 

vers is szerepel az óvónők repertoárjában. 

./. 
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Pl.: Kisfaludytól4Szülőföldem szép határa, Petőfitől a 

Nemzeti dal stb. 

Ugyancsak váratlan az is, hogy - a pályamunka adatai 

szerint - a versválogatások 11,87 %-ában Donászy Magda u.n. 

"alkalmi" versei szerepelnek. Ezek többsége nincs oly an  mü-

vészi szinvonalon, hogy elősegithetné_ a gyermek irodalmi-

esztétikai nevelését. Nem is találhatók meg a Szöveggyüj-

teményben. Egy okkal több, hogy bizonyitsuk, az óvónőknek 

nagyobb segitségre van szükségük a versválogatáshoz is. 

Mindez nem mond annak ellent, hogy a versek túlnyomó többsé-

gét is a Szöveggyüjteményből válogatják. 

Összefoglalva: az irodalmi nevelés anyagának túlnyomó több-

sége, másképpen talán úgy is fogalmazhatnánk, törzsanyaga 

a Szöveggyüjteményben található meg. 

A kötet 416 lapjának több, mint egyharmadát a népi mondókák 

és népmesék teszik ki, további mintegy egyharmad részét 

alkotják a külföldi és magyar műmesék, a többi megoszlóan 

a magyar klasszikusok és a mai költők verseit, mai magyar 

meséket és igen elenyésző számban, főleg gyermek főszereplő-

jü reális tárgyú elbeszéléseket tartalmaz. . 

A mesék elsősorban  a képzeletet, az emlékezetet fejlesztik. 

Esztétikai értékük jelentős. Nem ismeretpor dozóknak tekint-

jük őket, de fontos, hogy információt adnak a kor társadalmá-

ról, az életmódról, a szokásokról stb. Nagy a népmesék jelen-

tősége a nyelvi képességek fejlesztésében is. 

•/ . 
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A Szöveggyüjteményben lévő népmesék a legjobb feldolgozá-

sokban kerülnek az óvónők elé, /Arany László, Benedek Elek, 

Illyés Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil/ illetve a legér-

tőbb forditók tolmácsolásában jutnak el a kisgyermekekhez. 

Képzeletfejlesztő motívumoknak tartjuk a Szöveggyüjtemény 

mondókáiban, népmeséiben például az alábbiakat: 

Altatók 

- Aludj /és képzeld el/, olyan későre jár, hogy már a 

kisbárány is hazafelé ballag... 

- Aludj /és képzeld el,/ apád a városban szalagot 

vesz és majd neked adja... 

- Alud és /képzeld el, hogy/ elköszönnek tőled a csilla-

gok is az égen... stb. 

A zárójeles megjegyzést a képzeletfejlesztő kép elé 

tettük. 

Tenyeresdi-félék 

Ez elment vadászni... 

- Ez elment cseresznyét szedni... 

- Kerekecske, dombocska... 

A szövegből  egész történet kerekedik ki, miközben a gyermek 

ujja az elképzelt vadász, vagy a tenyere a domb, ahol a nyúl 

elbújik. 

A nonszensz, abszurd elemeket tartalmazó mondókák is képzelet-

fejlesztőek. 

P1: "Elszaladt a kemence..." 

"Kijött az ördög a poklából..." 

"Olyan legyen az én hajam, 

Mint a csikó farka, 
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Még annál is hosszabb, 

Mint a Duna hossza, 

Még annál is hosszabb, 

Mint a világ hossza." 

Halandzsa szövegü mondóka - helyesen - kevés a Szöveggyüj-

teményben. Még az alábbit is teljesen feleslegesnek tart-

hatjuk szempontunkból: 

"Ellem- bellem belvárosi, 

Som, som kuti tállérosi, 	. 

Ek mak, 

Ok mak, 

Bezzeg mukk, 

Eje mekk." 

A népmeséknek is nagy a képzeletfejlesztő erejük. 

/P1. a kisgömböc bekapja az embereket; az asztalvarázsszóra 

terül meg; a királykisasszony rózsát nevet, drágakövet sir; 

a legkisebb királyfi megszerzi a fiatalság és a halál vizét; 

a sárga kicsi kigyóból királyfi lesz; a kiskutya megbarátkozik 

a nyuszikkal; a gombgk királyt választanak stb./ 

A legnagyobb meseirók fantáziakincsei is megtalálhatók a 

Szöveggyüjteményben. Néhány cimet emlitünk meg. A három medve 

/Tolsztoj4 A borsószem hercegkisasszony /Andersen/ a Hamupi-

pőke /Perr-ault/!  a Dörmögő Dömötör /Sebők Zsigmond!, is A. török 

és a tehenek %Móricz Zsigmond/ a Nagyhatalmú sündisznócska 

/Móra Ferenc/ stb. 

. / . 
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A versválogatás is igen gazdag fantáziamotivumokban. 

Pl.  

"Kicsi vagyon én, 

bátor leszek én, 

óriások palotáit 

elfoglalom én." 

/Szabó Lőrinc: Kicsi vagyon én/ 

"Lehunyja kék szemét az ég, 

lehunyja sok szemét a ház, 

dunna alatt alszik a rét" 

/József Attila: Altató/ 

"Arany ágon ül a sármány, 

Kicsi dalt fuj fuvoláján. 

Arany égen ül a bárány, 

Belezendit citeráján." 

/ftöres Sándor: Arany ágon ül a sármány/ 

"Bóbita, Bóbita táncol, 

Körben az angyalok ülnek, 

Béka-hadak fuvoláznak, 

Sáska-hadak hegedülnek" 

/Weöres Sándor: A tündér/ 

"Piros dróton ült a fecske, 

piros dróton piros folt, 

mert a fecske lila volt." 

/Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske/ 

"Fenn a hegyen 

körbe, körbe... 

Tüztáncot jár 

három törpe." 

/Tamkó S. K.: Törpetánc/ 

•/. 
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"Kölyökcica barka, 

bársonybunda rajta" 

/Osváth Erzsébet: Barka/ 

Az emlékezetfejlesztést legeredményesebben az ismétlések 

szolgálják. Az óvodai nevelés programja nem határozza meg 

számukat, de az új anyag mennyisége /pl. 10-12 mese, 3-4 

vers stb./ összevetve a heti 2-3 foglalkozással, müvenként 

átlag 2-3-4 ismétlést is feltételez. Ugyancsak erre ösz-

tönöz, hogy a Program ráirányitja az óvónő figyelmét a fog-

lalkozásokon kívüli mese-vers mondásokra is. 

Az év végére elérendő általános követelmenyezint szerint 

Kiscsoportban 

... a képek alapján önállóan idézzék fel a cselekmény 

egyes mozzanatait, a hősöket. 

Tudjanak természetes hanghor dozáseal, a ritmust ér-

zékeltetve, tiszta kiejtéssel 5-6 mondókát, 3-4 kb. 

négy-nyolc rövid sorból 6116 verset emlékezetből 

idézni." 

Középső csoportban 

"Emlékezetből idézzék fel kedvelt meséik egy-egy epi-

zódját, egy-egy hős cselekedetét... Egy-egy mese, vers, 

elbeszélés részletét tudják dramatizálni. 

Tudjanak ... 2-3 kiolvasót, 6-7 /kb. nyolc-tiz rövid 

sorból álló/ verset emlékezetből idézni." 

Nagycsoportban 

"Legyenek képesek rövidebb meséket vagy a mese egy-egy 

részletét önállóan elmondani, erkölcsi itéleteket meg-

fogalmazni. Tudjanak ... 2-3 kiolvasót, 6-8 /kb. tiz- 

tizenkét rövid sorból álló/ verset emlékezetből  idézni." 
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Véleményünk szerint a követelmények a lehetséges alatt 

maradnak. Ez is visszahathat a nyelvi fejlettség nem 

kielégitő szintjére. 

3. A rendszerezési és a logikai képesség fejleszthető-

sége az ének-zene anyagán 

Dr. Nagy József egyetemi tanár a képességfejlesztés sürgető 

igényeivel, megoldásuk lehetőségeivel, a gyakorlati nehéz-

ségekkel is foglalkozik. Megfogalmazza, hogy a képesség ta-

nult struktura, nem adottságokból alakul ki. Kutatja és 

megtalálja a képességfejlesztés legfőbb összetevőit, a müve-

leteket, amelyek leirhatók, elsajátithatók, igy felismeré-

sükkel, gyakorlásukkal a cselekvés hatékonyabbá, a képesség 

fejleszthetővé válik. 

Koncepciójával azonosulva, a rendszerezési és logikai  müve-

leti képességek rendszerét átvéve, abból néhány müveletet kie-

melve, fejlesztésének lehetőségeit keressük az óvodai okta-

tás anyagában, közelebbről az ének-zenében, az irodalomban 

és a környezetismeretben. 

Néhány vonással felrajzoljuk, ezzel bizonyitani kivánjuk a 

rendszerezési müveletek végezhetőségét az óvodai ének-zene  

any agán .  

Viszonyitás 
/Elénekeljük az "Árkot ugrott a szúnyog..." kezdetü dalt, 

utána a "Mackó brummog"-ot./ 

Kiről, miről énekeltünk? 
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- Melyik dalban szerepel nagyobb állat? Melyikben 

kisebb? 

Melyik dalt énekeltük gyorsabban? /Lassabban?/ 

Melyiket hangosabban? /Halkabban?/ 

- Melyik dal szomoru a kettő közül? Melyik vidám? 

Melyiket énekeljük elgondolkozva? Melyiket frissebben? 

Megkülönböztetée_ 

Játsszuk el a "Mackó, mackó ugorjál" kezdetü dalos 

játékot. Énekeljük el mégeg.yszef a "Mackó brummog" 

cimüt! 

- Melyik a  hosszabb?  Melyik a rövidebb ?  

Melyiket énekeltük egyszer? Melyiket többször? 

- Melyiket énekeltük előbb, melyiket később? 

- Melyiket énekeltük ülve? 

Melyikre mozogtunk? 

Halmazképzés_ 

- Ki tud olyan dalokat, amelyek szúnyogokról szólanak? 

Ki tud olyanokat, amelyek mackókról? 

- Ki tud állatokról énekelni? 

Es növényekről? 

- Ki tud olyat, ahol állat és növény is szerepel? 

- Ki tudja, mi a dal? 

Mi az énekes játék? Es  a mondóka? 

A logikai képesség  egyes müveletei az ének-zene anyagán  

Feltételképzés_ 

- Egyszerű : 

Mikor énekelünk az óvodában? 



-62- 

Mikor énekelünk tavaszi dalt? 

Mikor dalolunk a télről? 

- Feltételképzés kapcsolatképzéssel: 

Milyen időjárásban énekelünk és játszunk az udvaron 

dalos játékokat? 

Ha télen jó az idő, énekelünk dalos játékokat? 

Milyen játékokat játOnaatunk az udvaron tavasszal és 

ősszel, ha jó az idő? 	. 

- Kétszeres kapcsolatképzéssel: 

Ha télen szép az idő, akkor játszhatunk dalosjátékokat is? 

Ha télan szép az idő, akkor pancsolhatunk a medencében 

vagy fürödhetünk? 

Ha télen nagy a hó, akkor mivél játszhatunk? 

- Tagadással: 

Itt most másfajta megközelitést villantunk fel. 

A gyermekek elénekelik a "Háp, háp, háp..." kezdetű dalt. 

/Ének az óvodában 264. lap/ 

Milyenek a kacsák, ha se enni, se inni nem kapnak? 

Milyen a boci, ha nem kap enni? 

Ha a kacsák se nem szomjasak, se nem éhesek, akkor hogy 

érzik magukat? 

- Választással: 

A dalanyag azonos. 

Kérdésvariációk: 

Ha a kacsák vagy enni vagy inni nem kapnak, akkor hogyan 

érzik magukat? 

Ha vagy a szomoru kacsát, bocit vagy a vidám kakast vá-

laszthatnád játszcfitársadnak, akkor hogyan cselekednél? 
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Kapcsolatképzés 

- Kapcsolás: 

Melyik állat hápogott és melyik röfögött a dalban? 

Volt olyan állat, amelyik bégetett és olyan, amelyik 

bugott? 

Melyik kacsa hápogott, az éhes vagy a szomjas? 

Vajon miért volt szomorú a boci, éhes volt vagy szomjas? 

Ha két állatot kérhetnél, - a tyukot és a kakast vagy a 

kacsát és a disznót választanád? 

- Választás: 

Neked a boci vagy a kakas tetszik? 

- Ált. következtetés: 

Miért hápognak tehát  a kacsák? Miért bőg a boci? 

A. fenti példák, amelyekhez számos hasonlót össze lehet állí-

tani, azt  mutatják, hogy az ének-zenei nevelés anyagából kiin-

dulva könnyedén megtehetjük, hogy képességfejlesztő rendsze-

rezési és logikai müveletet végeztetünk a gyermekkel. 

Véleményünk szerint ehhez az alábbi feltételek szükségesek: 

1. Élményből, tapasztalatból kell kiindulni. 

2. A ezemléletesség elvét nem szabad feladni. 

3. Kisebb csoportokkal kell dolgozni, mint a jelenlegi 

óvodai csoportok. /Kb. 1/3-ad részét tételezzük fel 

optimálisnak./ 

4. A müveletek végzését játékossá kell tenni, megkedvel-

tetni a gyermekkel. 

Gyakorlattá tételétől a képességfejlesztésen, a nyelvi ered-

ményeken tul azt is el lehet várni, hegy a gyermek figyelmét 

intenzivebben irányitjuk a szakanyagra: pl. a dalszövegre, a 
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ritmusra, a "hangosra", a "halkra", a "gyorsra", a 

"lassura" stb. 

Felmerülhet "az egész mondatos felelés" problematikája. 

A helyeslés vagy kifogásolás a kommunikativ szituáció 

függvénye. 

A gyakorlatban sokszor találkozhatunk azzal a - pedagógusok-

ban fellelhető negativ - beidegződéssel, hogy a helyzettől 

függetlenül egészmondatos választ kérnek. Ez a követelmény 

- elvileg - a multé. Jelen müveleteknél azonban fel kell az 

effajta ismétlésre, utánmondásra szólitani a gyermekeket, 

mert ezzel t anulnak. Ettől az ismétléstől a müveletek interio-

rizálódását is reméljük. 

3. A rendszerezési és a logikai képesség néhány müveletének 

fejlesztési lehetősége irodalmi müvek alapján 

/Alább a rendszerezési képesség fejleszthetőségét mutatjuk 

be a népmeséken/ 

A három pillangó 

Cselekménye: a sárga, a fehér, meg a piros pillangó megázott, 

de hiába kéredzkednek be a sárga tulipán, majd a fehér liliom 

kelyhébe, a saját szinüt igen, de a nem azonos vendéget nem 

akarják beengedni. A pillangók kitartanak egymás mellett, mig 

a Nap fel nem szárítja ázott szárnyukat. 

Mondanivalója a testvéri szeretet, a szolidaritás köré tömö-

rül. 

Rövid, egy szálon futó mese. 

./. 
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A gyerekek kedvelik. Kiscsoportosnak is ajánlható. 

A Szöveggyűjtemény hozza. 

Viazonyitás 

/Beszélgetéevázlat. A meséről többszöri ismétlés után, 

változatos szemléltetést feltételezve, megközelitően az 

alábbiak szerint lehetne beszélgetni./ 

Az első lépés a kezdeményezés után, /pl. stilizált képek-

kel, bábokkal stb./ ha a gyermekek érdeklődését az óvónő 

felkeltette, magához vonzotta őket, beszélgetés indulhatna. 

P1.: - Ki látott már hasonló pillangót? 

- Milyen évszakban? Hol? 

- Milyen szinti volt? 

- MIBEN HASONLITANAK EGYMÁSRA? 

- MIBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL? 

- Milyen virágokat szerettek? 

- Milyen  szintiek? 

- Milyen magasak? 

- Milyen a kelyhük? 

- Milyen az illatuk? stb. 

- MIBEN HASONLITANAK EGYMÁSRA? 

- MIBEN TÉRNEK EL? 

A mese cselekményének rövid felidézése után /egyenként 

sorolva a szines pillangókat:/ 

- Hogyan viselkedett a sárga /fehér, piros/ pillangó? 

- Helyesnek tartod, hogy nem Hagyta el a testvérét? 

./. 
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- Kölcsönös volt /viszonozták stb./ a szeretetük? 

- MIBEN HASONLITOTTAK EGYMÁSRA A MESEBELI PILLANGÓK? 

- MIBEN HASONLITOTTAK EGYIMÁSRA A MESEBELI VIRÁGOK? 

- Ha eljászanánk a mesét, / középső csoporttól ajánl-

ható a dramatizálás/ mi szeretnél lenni? Miért? 

- Ha te lennél a sárga tulipán, /a fehér liliom,/  

ugyanugy viselkednél, mint az a mesebeli? 

AZONOSAN? ELTÉRŐEN? stb.  

Megkülönböztetés_ 

Egy másik alkalommal, szintén többszöri mesemondás után 

következhetnék egy más témájú beszélgetés. 

- Mdnnyiségi 

- Hány pillangóról  szólt a mese? 

- Hány sárga pillangó ázott meg? Hány fehér, piros? 

- Hány virághoz kéredzkedtek be a pillangók? 

- Hány sárga tulipántól kértek bebocsátást? 

- Hány fehér liliomot kérleltek? 

- Milyen szinü virághoz mehettek volna még el? 

- Milyen piros virágokat ismertek? stb. 

- Időbeli 

Mitől szoktunk megázni? 

Mitől áztak meg a pillangók? 

Mikor esett az eső? Mikor áztak meg a pillangók? 

Mi a helyes sorrend?  Pl.  Ázás, napsütés, eső, száradás 

/Lehetne játszani az időbeli sorrenddel. Pl.  kiosztani a 

fogalmakat, bekötött szemmel a helyes sorrendbe állitani. Aki 

elvéti, zálogot ad. stb./ 

./. 
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- Térbeli 

Ismét többszöri játékos feldolgozás után, szemléltetés-

sel, kezdeményezéssel indulhatna. 

- Hol nőnek a virágok, a tulipán, a liliom? 

- Alacsonyabbak vagy magasabbak a fáknál? A bokroknál? 

- Hová száll a pillangó pihenni? 

- Mikor száll magasabbra? /Ha virágra, bokorra, fára száll?/ 

Evvel is lehet, ajánlatos játszani. 

Például: 

Három gyerek pillangó lehet. Beszélgessen 	egymással 

az apró virágon ülő, a virágzó bokron, a virágzó fán ülő 

arról, hogy OTT /lent, magasan, a legmagasabban,/ milyen 

a virágpor, mit látni, milyen a széljárás, a kilátás stb. 

Lehet 3-3-3 gyerek is. A legtöbbet "látó" jutalmat kaphat. 

Halmazképzés_ 
- Egyesités 

Meseismétléssel indulhatunk. 

- Milyen szinti krétát kérnél, ha lerajzolnád a mese szerep-

lőit? /Milyen ezinest, festéket stb./ 

Melyik szereplőhöz használnál piros szint? 

Melyik szereplő lenne sárga? 

Melyik szinból fogyna el a legkevesebb? Miért? 

—Felosztás 

/Meseismétlés után/ 

- Ki viselkedett a mesében testvériesen és ki volt irigy? 

- Kiket szerettél meg a mesében, kikkel nem barátkoznál 

szivesen? 

- Ki tett mindenkivel jót azzal, hogy megszáritotta a szár-

nyukat? 

./. 
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- Kinek adnád, ha kiosztanád a barátság és testvériség 

diját? Stb. 

- Definiálás 

- Milyen a jó testvér? 

- Milyenek az irigyek? Stb. 

/Alább a logikai képesség néhány müveletének kialakitását mu- 

tatjuk be, ugyancsak a népmeséken/ 

- Feltételképzés 

- Egyszerű /Meseismétlés után/ 

Pl.:  - Mi történik a pillangókkal, ha esik az eső és nem 

tudnak elbújni? 

- Mi történik, ha a fehér liliom beengedi őket? 

- Mi történik, ha csak a sárga tulipán engedi be 

őket? 

- Mi történik, ha megkérnek egy piros rózsát? Stb. 

- Kapcsolatképzéssel 

- Mi történik, ha a sárga tulipán beengedi a sárga 

pillangót és a többit nem? Ha a sárga bement volna? 

- Mi történik, ha a sárga beengedi a sárgát, a fehér a 

fehéret, de a pirosat egyik sem? Stb. 

- Tagadással 

- Mi történik akkor, ha se a sárgát, se a fehéret nem 

engedik be?  Ha  se a fehéret, se a pirosat? Stb. 

- Választással 

- Mi van, ha vagy a sárga vagy a fehér pillangó meg-

búv .i;k a felkinált kehelyben? 

- Mi  van, ha vagy a pirosat Vagy a fehéret beengedik? 

•/. 
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KaRceolatképzés 

- Kapcsolás 

/Például ki tudná folytatni? - Müszaki hiba van a tele-

fonkészülékben./ 

- Beborult az ég, és ... 

- Beborult az ég, közeledett a vihar és... 

- A zápor már megeredt, és... 

- A zápor már megeredt, egyre vizesebbek lettek, és... stb./ 

- Választás 

/P1.: Ki folytatná?! 

A pillangók azt mondták a sárga tulipánnak: 

vagy bemehetünk mindhárman, vagy... 

A pillangók azt mondták a fehér liliomnak: 

vagy bemehetünk mindhárman, vagy... 

Általános következtetés 

Pl.: Ki fejezné be a gondolatomat? 

- Aki nem engedi be az eső elől menekülőket, az ... 

- A sárga tulipán nem engedte be az eső elől menekülő fehér 

pillangót, ezért ő... 

- A fehér liliom nem engedte be a sárga és a piros pillan-

gót, ezért ő... 

- Aki segit másokon, az... 

- A Nap, mikor megkérték, megszáritotta a pillangók szár-

nyát, tehát ő... • 

Megjegyzések:  

1. A mesét kiscsoportosoknak is lehet mondani, de a fenti 

kérdésekre inkább csak az 5-6 évesektől várható helyes 

válasz. 

./. 
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2. A fentiekben kérdés-felelettel; mondatbefejezéssel dol-

goztunk. Lehet természetesen másképpen is. Pl.: drama-

tizálva. /Szituációs szerepjáték: Beszélgessen a piros 

pillangó a fehér liliommal arról, miért nem engedi be?/ 

Ismét a rendszerezési képesség egyes müveleteinek kialakit-

hatóságát bizonyítjuk magyar népmesén 

A prücsök krajcárkája 

/Feldolgozta Benedek Elek/ 

Cselekménye: Egy kis prücsök egyszer talált egy krajcárt. 

Örömében mindenkinek elciripelte. Egy obsitos 

katona nyakon csipte és elvette tőle. Ezután 

a szegény kisemmizett már csak a bánatát ad-

hatta mások tudtára. 

Viszonyitás 

Mekkora egy prücsok? "Ki" a kisebb? 

Miben hasonlitottak egymáshoz, ha mindkettőjüknisk fontős 

volt az egy krajcár? 

Ki kereshet könnyebben pénzt, egy katona? Egy tücsök? 

Megkülönböztetés_ 

- Hány krajcárt talált a prücsök: 

Hányat vett el tőle a katona? 

Hány maradt a prücsöknek? 

Mennyi lett a katonának? 

- Ki találta meg a krajcárt? Kié lett a krajcár? Ki vásárol-

hatott magának? Ki lett teljesen pénztelen? 

Stb. 

./ • 
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Halmazképzés_ 

Kik a mese szereplői? Szegények vagy gazdagok voltak? 

Hány szegény szerepel a mesében? Gazdag lett-e az obsitos 

katona az egy krajcártól? Kik voltak régen, abban az időben 

gazdagok? Kik tartoztak a szegények közé? 

Logikai képességfejlesztési lehetőségek,ugyanott 

Feltételképzés_ 

- Egyszerű: 

Mit tett volna a tücsök, ha az övé marad a krajcár? 

Mit tett volna a katona a prücsökkel, ha sok pénze van?  

Mi történt volna, ha találkoznak, de a tücsök nem talál 

pénzt és a katona sem gazdag? 

Mi történt volna, ha vagy a katona vagy . a prücsök sok 

pénzt talált volna? Stb. 

Kapcsolatképzés 

/P1.: Folytatással.../ 

Ha valaki szegény és talál egy krajcárt, akkor az... 

Ha valaki gazdag és talál egy krajcárt, akkor az... 

A. szegény katona vagy elvette a prücsök krajcárkáját vagy... 

Általános következteté s 

A prücsök talált egy krajcárt, tehát... 

Az obsitos katonának nem volt pénze, ezért ő... 

A katona erősebb, mint egy tücsök, ezért ő... 

A tücsök gyengébb, mint a katona, tehát... 

Nem helyes, hogy aki erősebb, az... 

Nem jó, hogy aki gyengébb, az... stb. 

• • 
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/A rendszerezési képesség egyes müveletei egy harmadik 

népmesén/ 

A. csillagszemü juhász 

Cselekménye: A juhász nem alázkodik meg  a  király előtt. 

Ezért bünhődnie kell: a fehér medve börtönébe, 

a vadsündisznók tömlöcébe, majd száz éles kasza 

közé dobják, de mindenhonnan megmenekül. A ki - 

rály ekkor megpróbálja megvesztegetni: ezütter-

dőt, aranyvárat, gyémánt tavat igér neki. Ez 

se használ, a juhász győz,feleségül veheti a 

királykisasszonyt. 

Viszonxitás /Kérdés-felelettel/ 

Ki volt idősebb, ki fiatalabb? Ki volt szegény, ki gazdag 

közülük? Ki volt az állhatatosabb? stb. 	. 

Miben különbözik egy medve és egy vadsündisznó? Miben hason-

litottak egymáshoz a mesében? 

Miben  hasonlitottak egymáshoz a király igért ajándékai? 

Miben tértek el egymástól? 	 . 

Megkülönböztetés_ 

- Mennyiségi 

Melyik tömlöcben volt több állat? A fehér medvében vagy a 

vadsündisznókéban? 

Melyik veszély nagyobb a másiknál? Egy medve? Sok sündisz-

nó? Száz éles kasza? 

Melyik értékesebb? Az ezüst? Az arany? A  gyémánt?  

Melyik ajándék értékesebb? Stb. 

. / . 
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- Időbeli 

Milyen bűnt követett el a király szerint a juhász? Mi 

volt a büntetése? Mi a szokásos sorrend? Bün - büntetés; 

Büntetés - bűn? 

- Halmazképzés 

Kik segitettek a juhásznak, hogy megmeneküljön? 

Kik segitettek a királynak, hogy büntesse a juhászt? 

Kik voltak a kedves, jó szereplők? Kik voltak a rosszak? 

Mi volt a büntetés? Milyen ajándékokat igért a király? 

_ Definiálás 

Hogy viselkedett a jogtalanul büntetett juhász a tömlöcben? 

Hogy viselkednél te az ő helyében? Általában hogyan viseli 

el az ember a jogtalan büntetést? 

El lehetett tériteni a juhászt a szándékától a különböző 

ajándékokkal? Te mit tettél volna az 6 helyében? Megvál-

toztatja egy becsületes ember ejándékért a szándékát? Stb. 

/A logikai képességek egyes műveleteinek kialakithatósága az 

adott mese alapján/ 

Feltételképzés 

- 3gyszerü 

Mi történik, ha a medve felfalja a juhászt? 

Mi történik, ha a vadeündisznók halálra szurkálják a juhászt? 

Mi lett volna, ha elfogadja az ezüsterdőt? 

Kapcsolatképzéssel_ 

Mi történik, ha a juhász elfogadja az ezüsterdőt vagy az 

aranyvárat? 

./. 
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Tagadással 

Ha a medve nem pusztitja el, akkor még mással büntetheti 

öt a király? Ha a vadsündisznó nem /sem%, akkor még 

mással büntethették? 

Választással 

Ha a juhász elfogadja az ezüsterdőt vagy az aranyvárat, a 

király megbocsát? 

Kapceolatképzés 

Ha sem a fehér medve nem eszi meg, sem a sündisznók nem 

szurkálják halálra, akkor mi történik a juhásszal? Mit csinál 

a király? 

Ha vagy a büntetés vagy a megvesztegetés segit, mit tesz a 

király? Stb. 

Általános következtetés 

A juhász csak akkor mondta a királynak, hogy egészségére, ha 

neki adta a lányát. A király nekiadta a lányát. Mi történt 

/tehát/? 

Vagy: a juhász megigérte, ha megkapja a lányt, a király 

egészségére kivánja. Megkapta a lányt. Mi történt ennek kö-

vetkeztében? 

A fentiekben egy kiscsoportosnak adható, továbbá egy középső, 

majd nagycsoportosnak ajánlott mesére tekintettünk rá, külön-

böző, a rendszerezési és logikai képességfejlesztés:' néhány 

aspektueól. 

Vezérlő elvünk az, hogy az általános nevelési célok, feladatok 

elérését, végzését dominánsnak tartjuk; hogy az irodalmi mü egé-

szének értékeit kivánjuk mélyiteni; hogy a kérdések feltevésénél, 
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a feladatok adásánál a korosztály feltehető lehetőségei t . 

vesszük figyelembe. Az áttekinthetőség kedvéért azonban 

néhol globálisabban fogalmaztunk. 

Igy rá tudtunk mutatni néhány lehetőségre, amit az adott 

műveleti képességek fejlesztésénél a választott /az óvodákban 

gyakran  elhangzó /mese, annak nyelvi anyaga kinálhat. Nem 

törekedtünk teljességre, csupán a példák bemutatására. Az 

adott szempontú elemzések tovább mélyithetők és szélesithe-

tők. 

A külföldi népmesékből is csak néhány variációt mutatunk 

be. 

- Az öt kismacska 

Lett népmese. 

Kiscsoportosoknak /középsősnek, nagycsoportosoknak is/ 

ajánlott. 

Cselekménye: Öt kismacska elindult az erdőbe fát vágni 

Ám csak estére értek oda, amikor már semmit 

se láttak. Rájöttek, hogy este kell ahhoz 

elindulni, hogy reggelre odaérjenek. 

Ekkor meg azt vették észre, hogy otthon fe-

lejtették a baltájukat. 

Ismét haza kellett menniük, csak ezután si-

került a favágás. 

./. 
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/ A rendszerezési képességek néhány művelete/ 

Viszonyitás 

Mikor lehet jól >látni az erdőben? Reggel vagy 

este? 

Miben hasonlit a reggel végzett munka a délihez? 

Miben tér el tőle? 

Megkülönböztetés_ 

Mennyit mentek a cicák, amig az erdőbe értek? 

Mennyit mentek másodszorra? 

Meddig  tartott  az utuk hazafelé, amikor a baltáért 

szaladtak el? 

Ha összehasonlitjuk az első, a második és a harmadik 

utat, mit találunk: több, kevesebb vagy ugyan annyi 

ideig tartott? 

Ha az ut az erdőbe reggeltől estig tartott, meddig 

tartott hazafelé? 

Amikor az ut estétől reggelig tartott, mennyi ideig 

mentek visszafelé? 

./. 
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Közel laktak a cicák az erdőhöz vagy távol? 

Messze volt az erdő az otthonuktól vagy nem? 

Halmazképzés_ 

Hány cica ment az erdőbe? Hány tért vissza? Mennyi 

ment haza a baltáért? 

Milyen szerszámok szükségesek a favágáshoz? 

/A logikai képesség néhány müvelete u. o./ 

Feltételképzés_ 

- Ha a cicák gyorsabban mentek volna, akkor hosszabb vagy 

rövidebb időlalatt érnek az erdőbe? 

Ha a cicák gyorsabban mentek volna és még sütött volna a 

Nap, kivágták volna a fát? 

Ha világosban értek volna oda, és lett volna náluk balta, 

kivághatták volna azonnal a fát? 

Ha világosban értek oda és nem vittek baltát, akkor kivág-

hatták? 

Ha sötétben értek oda és lett volna baltájuk, akkor mit 

csináltak volna? 

- Ha se világosság nem volt, se balta, akkor mit tehettek? 

- Szerszám nélkül nem lehet rendesen dolgozni. A cicák nem 

vittek szerszámot magukkal, Mi következik ebből? Miért nem 

tudták tehát kivágni a fát? 

- A hattyú, a csuka meg a rák 

Orosz népmese. Középső csoporttól ajánlott. 

./. 
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Cselekménye: A kiscsikó elment játszani és nem húzta tovább 

a kocsit. A csuka, a rák, meg a hattyú igye-

kezett segiteni, de mindnyájan másfelé húzták 

a kocsit. Igy nem sikerülhetett a terv. Végül 

a kiscsikó visszatért és haza vitte a kocsit. 

/A rendszerezési képességet fejlesztő néhány kérdés/ 

Ki került bajba a mesében? Kik igyekeztek segiteni rajta? 

Miben  hasonlitottak egymáshoz a hattyu, a csuka, meg a rák? 

Miben különböztek egymástól? 

Melyik állat a legerősebb: a ló, a hattyu, a csuka vagy 

a rák? 

Melyik húzta először a kocsit? 

Kik akarták kihúzni a kocsit a bajból? 

A három segitőkész állat közül melyik szefette volna hát-

rafelé húzni a kocsit? Melyik felfelé? Melyik előre? 

Hány állat akarta összesen előre húzni? Hány hátra? Hány 

felfelé? 

Hány vizben élő állatról szól a mese? Hányan tudnak közülük 

repülni? 

Ha előre és hátra egyforma erővel húznak /tolnak/ egy kocsit, 

merre mozdul? 

Merre kell két embernek húzni egy nehéz kocsit, hogy az meg-

mozduljon? Merre kell három embernek húznia, hogy előre menjen? 

Merre kellett volna mindhárom állatnak húzni a kocsit, hogy 

meginduljon? 
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/A logikai képességek fejlesztését célzó néhány 

kérdés/ 

Feltételképzés_ 

Ha hárman háromfelé húzzák a kocsit, akkor elindul-e 

vagy se? 

Ha csak a csuka húzta volna és nem várja a többieket, elin-

dult volna-e a szekér? Merre? 

Ha a rák húzta volna és se a hattyu, se a csuka nem segit, 

merre indult volna el a szekér? 

Ha se a rák, se a csuka nem segit, a hattyunak sikerül a 

terve, merre mozdult volna el a szekér? 

Kapcsolatképzés 

Mi történt a kis kocsival, amikor a csikó elszaladt? 

Kire vártak az állatok, amikor se a csuka, se a rák nem tudta 

elmozditani a szekeret? 

Mi történt, amikor a hattyu is húzta, a csuka is, meg a rák is? 

Mi történhetett volna, ha vagy a csuka vagy a rák vagy a hattyu 

húzza? 

Mi történt volna, ha a rák és vagy a hattyu vagy a csuka 

húzza? 

Mi viszi jobban előre a kocsit, ha hárman különböző irányba 

húzzák, vagy ha senki se nyúl hozzá? 

Általános következtetések 

Mi következett abból, hogy hárman háromfelé húzták a szekeret? 

Miért nem indult el a kocsi? 

Miképpen jutott végül haza? 

./. 
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- A béka-királykisasszony 

Francia népmese nagycsoportosoknak. 

Cselekménye: Az  öreg király aszerint osztja fel a vagyo-

nát a három fia között, hogy ki hozza el a 

legszebb selymet, kiskutyát és királykisasz-

szonyt. A legkisebb királyfi szorultságában 

megigéri egy békának, hogy feleségül veszi. 

A béka segit a próbáknál, majd királykisasz-

szonnyá változik. Övék lesz az ország, nagy 

lakodalmat tartanak. 

/A rendszerezési képesség egyes müveleti lehetőségei - kér-

dések alapján/ 

Viszonyitás 

- Milyen egy béka külseje? Milyen lehet egy gyönyörü király-

kisasszony? 

Hogyan él egy béka? Egy királykisasszony? 

Milyen megsimogatni egy békát? Egy királylányt? 

- Megszerette-e a béka a királyfit? Szerette-e királykisasz-

szony korában? 

A békát segitő tündér azt mondta, legyen mindig engedelmes 

és udvarias. Engedelmes volt-e a béka? Jó feleség lett-e? 

Udvarias volt-e a béka a mosó asszonyokkal? Kedves, megértő 

királyné lett-e belőle? 

Megkülönböztetés_ 

- Hány próbát kellett a királyfinak kiállni? 

Hányat sikerült a legkisebbnek? Hányszor próbálkozott a 

legnagyobb? A középső? 
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- Mit kerestek először? Másodszor? Harmadszor? 

Mi volt az első, a második, a harmadik próba? Melyik 

volt az utolsó? 

- Hol adta meg az öreg király a feladatokat? Hova jutott 

el a kis királyfi estére? Hol éjszakázott? Hová tért meg 

a leggyönyörűbb selyemmel? 

Halmazképzés_ 
- Kit szerettél meg a mesében? /Miért?/ 

Kit sajnálsz? /Miért/ 

Kik Segitettek a kicsi királyfinak? Kik nem akarták, hogy 

ő győzzön? 

Melyik csoportba tartozik az öreg király? 

Ki győzött a mesében? Milyen tulajdonságáért érdemelte ki 

ezt a nagy jutalmat? 

/A logikai képesség néhány művelete u.o./ 

Feltételképzés_ 

- Mi volt a feltétele annak, hogy az egyik királyfi elnyerje 

az országot? Mi volt a második? Stb. 

- Hogyan döntött volna a király, ha a nagyobbik fiu a leg-

szebb selymet, a középső a legszebb kiskutyát, a legkisebb 

a legszebb királykisasszonyt hozza? 

Ha a nagyobbik nem hoz semmit, a középső a legszebb kis-

kutyát, a legkisebb a legszebb királykisasszonyt hozza, 

hogyan oszthatta volna fel a király az országot? 

- Ha sem a nagyobbik, sem a középső, sem a kisebbik nem állja 

ki a próbát, mit tett volna a király? 

•/ • 
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Ha nem a legkisebb hozza mindenből a legszebbet, mit 

kapott volna? 

- Ha vagy a legnagyobb vagy a középső vagy a legkisebb király-

fi hozza a legszebb kiskutyát, kié lett volna az ország 

második harmadrésze? 

Kapcsolatképzés 

/Egészitsd ki a mondatot!! 

A kicsi királyfi hozta a legszebb selymet, és az ország 

első harmadát is... 

A középső és a legnagyobb királyfi nem hozott szép selymet 

és jutalmat sem... 

A király, amikor próba elé állitotta a fiait, előre tudta, 

hogy az uj király csak... 

Általános következtetés 

A kis királyfi kiállta az első próbát. Mi következett ebből? 

A kicsi királyfi hozta a legszebb kiskutyát, mit kapott ezért? 

Ki lett tehát a győztes? Mit kapott tehát jutalmul a győztes? 

Egyes kérdéscsoportokat apróbb részletekre is lehet bontani. 

Itt csak a legfőbb megközelitéseket jelezzük, azt, hogy a 

különböző müveletek alkalmazhatók mesék kapcsán az 5-6 évesek 

között. 

Vizsgáljuk meg, alkalmasak-e a gyermekversek arra, hogy 

egyes müveleti képességeket /konkrétan a rendszerezési és a 

logikaiakat/ fejlesszük? 

. / . 
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Weöres Sándor: A kutya-tár 

Harap-utca három alatt 

Megnyilott a kutya-tár. 

Sippal-dobbal megnyitotta 

Kutyafülü Aladár. 

Kutya-tár! Kutya-tár! 

Kutyafülü Aladár! 

Husz forintért tarka kutya, 

Tizért fehér kutya jár, 

Törzs-vevőknek öt forintért 

Kapható a kutya már. 

Kutya-tár!  Kutya-tár! 

Kutyafülü Aladár! 

/A rendszerezési képesség egyes müveletei - kérdések alapján/ 

Viszonyitás 

Milyen utcaneveket ismertek? Ki hallott már Nyávog utcáról 

vagy Béget utcáról? Ki tudna még ilyen mulatságos utcane-

veket kitalálni? 

Mi a különbség a Harap utca elnevezés és a valódi utcanevek 

között? 

Megkülönböztetés_ 

- Ki látott már ruhatárat? Hol? Mennyi kabát lógott benne? 

- Ha a mi öltözőnket nézzük, mikor van ott sok kabát? Mikor 

kevés? 

- Milyennek képzelitek a kutyatárat? Mennyi kutya lehet benne? 

Hol ülnek a kutyák? 

- Ki nyitotta meg a kutyatárat a versben? Hol volt ez a kiál-

litásnak is nevezhető kutyatár? Te is elmennél megnézni, ha 

lehetne?MEddig maradnál ott? Mikor jönnél el annan? Stb. 

Ki hallott már kutyakiállitásról? Ki látott már ilyet? Stb. 

Ki látott autóvásárt? Miben különbözik az autóvásár a kutya-

vásártól? Ki látott más vásárt? Stb. 

./. 
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Halmazképzés_ 

Kik azok az állandó vevők az üzletben? Kik a törzsvevők? 

Miért kapják a versbegy a törzsvevők olcsóbban a kutyákat? 

Hol vásárol anyukád? Ó ott törzsvevő? Mindenki törzsvevő 

abban a  boltban?  Jártatok már a Centrum Áruházban? Törzs-

vevők vagytok ott? Ki ott a törzsvevő? Hallott már valaki 

vieszatéritésről? Ez olcsóbbá teszi a vásárlást? 

/A. logikai képesség néhány müvelete/ 

Feltételképzés_ 

Mit csinálsz egy játékkiállitáson? Mit tehettek, ha játék-

boltba mentek? 

Ha a játékboltba mentek és jó voltál, kapsz-e új játékot? 

Ha áruházba mentek, ahol játékok is vannak, de te rossz vol-

tál, kapsz-e játékot? 

Ha elmennél a kutyatárba és lenne pénzed, milyen kutyát vennél? 

Ha elmennél a kutyatárba és nem lenne pénzed, mit csinálnál? 

Ha megkérdeznék, hogy vagy kutyatárba mész vagy játékboltba, 

mit válaszolnál? Ha játékboltba mehetnél, de kutyatárba nem, 

örülnél vagy sirnál? 

Kapcsolatképzés 

Mikor  /hogyan/ nyilott meg a kutyatár? 

- Milyen szinü kutyát vehetnél a kutyatárban, ha sok pénzed 

lenne? 

Milyen kutya marad, ha elfogy a tarka kutya? Milyen marad, 

ha elfogy a fehér kutya? Ha se fehér, se tarka kutya nincs 

már, akkor mi marad? 

• . 
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Milyen kutyát vehet /a vers szerint/ az, akinek van húsz 

forintja? 

Milyet vehet, akinek 10 forintja van? Ki kap tehát 5 fo-

rintért kutyát? 

Miért olyan vicces ez a vers? 
X 

Tekintsünk rá ugyanigy egy másik kiváló Weöres versre! 

Ugyanazt tapasztaljuk, amit az előzőnél: alkalmas egyes 

műveleti képességek fejlesztésére, egyben lehetséges a 

mii mélyebb megértése, elsajátitása is. 

Weöres Sándor: Buba éneke 

Ó ha cinke volnék, 

Utra kelnék, 

Hömpölygő sugárban 

Énekelnék - 

Minden  este 

Morzsára, buzára 

Visszaszállnék 

Anyám ablakára. 

Ó ha szellő volnék, 

Mindig fujnék, 

Minden bő kabátba 

Belebujnék - 

Nyári éjen, 

Fehér holdsütésen 

Elcsitulnék 

Jó anyám ölében. 

Ó ha csillag volnék 

Kerek égen, 

Csorogna a földre . 

Sárga fényem - 

Jaj, de onnan 

Vissza sose járnék, 

Anyám nélkül 

Mindig sirdogálnék. 

•/. 
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/A rendszerezési képesség egyes műveletei/ 

Viszonyitás 

Mi változna, ha cinke volnál? Lenne-e lábad? Lenne-e 

szárnyad? Fenne-e kezed? Mi a fő különbség a madár és 

az ember között? 

Miben hasonlitasz a versben szereplő cinkéhez? 

Milyen lenne az életed, ha szellő lehetnél? - Ha csillag? 

Megkülönböztetés_ 

Melyik nagyobb, a cinke vagy a csillag? A látszat is ezt 

mutatja? 

Mi jut el messzebbre,a cinke vagy a szellő? A szellő vagy 

a csillag? A cinke vagy a csillag? Melyik gyorsabb? 

Halmazképzés_ 

Mi az a versben, ami visszatért az édesanyjához? Mi nem 

tud visszamenni? Te melyik csoportba szeretnél tartozni: a 

cinke-szellő vagy a csillag csoportjához? 

apukád jár-e az ő anyukájához? Melyik csoporthoz tartozik? 

Anyukád? Stb. 

/A logikai képesség néhány müvelete/ 

Feltételképzés_ 

Mit  csinálnál legszivesebben, ha cinke volnál? Mit tennél 

ha szellő volnál? Mit tesz a csillag a versben, ha nem jut 

el anyukájához? 
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Ha te nem tudnál este haza mennt anyukádhoz, mit tennél? 

Ha nem anyukád jönne érted este,  akkor - kit  várhatnál? 

Ha se apukád, se anyukád nem tudna érted jönni, akkor ki? 

Ha se apukád, se anyukád, se nagymamád... akkor ki? Stb. 

Kapcsolatképzés 

Mikor megy haza a gyerek az óvodából? Melyik gyerek megy haza 

ebéd előtt? Melyik gyerek megy haza délután? Kiért jönnek ál-

talában legutoljára? 

Általános következtetés 

Miért járhatott a versben vissza a cinke édesanyjához? 

Miért járhatott a szellő? Miért nem tudott tehát a csillag 

visszajárni? 

A fenti kérdések töredékesek, csak jelzései annak, hogy a 

gyermekvers is megvilágitható a különböző, adott aspektusból. 

Sorrendiségüket semmiképpen se a fentiek szerint kell megha-

tározni, hanem olyan hangulati atmoszférát kell teremteni, 

amelyben könnyedén lehet mozogni: egy-egy témától elszakadni, 

a másikat pedig megközeliteni. A kérdések feladása lehetetlen 

egy foglalkozáson! 

Megvalósithatóságuk az alábbiakon múlik: 

- az óvónőnek jól kell ismernie a célt, a feladatot, magas-

fokú kérdéskulturával kell rendelkeznie; 

-,fel kell tudnia kelteni a gyermekek kedvét az ilyenfajta 

"játékokhoz", 

•/ • 
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- a verset többszöri /különböző aspektusú/ ismétlés 

után lehet a fenti müveletek szempontjából megközeli-

teni; 

- meghatározó jellegü lehet a szemléltetés mikéntje és 

szinvonala; 

- a kérdéscsoportokat kisebb adagokban /mélyebben kidol-

gozattan/ szabad a gyermekek elé vinni; 

- feltételezzük továbbá, hogy csak szükebb csoport /nem 

35-40 fő/ alkalmas az ilyenfajta részletes "verselemzésre". 

4. A rendszerezési és a logikai képesség néhány müveletének 
fejlesztési lehetőségei a környezetismeret anyaga alapján 

A Környezetismeret foglalkozása egyes kérdései /pl. a közle-

kedés/ viszonylag gazdag kidolgozásban állanak az óvónő ren-

delkezésére. 

Másokat az óvónő saját elképzelései szerint visz foglalkozásra. 

A "Környezetismeret az óvodában" cimü részletes utmutató bő-

ségesen /mintegy 80 lapon/ szól a környezetismeret funkciójá-

ról, a foglalkozásokról, a motivációról, a módszerekről, az 

eszközökről, alább korcsoportokra bontja a foglalkozásokat és 

itt már tematikus magyarázatot is ad. 

Például nagycsoportban: 

"A család témakörnek a nagycsoportban is megvan az ér-

zelmeket erősitő feladata. Emellett alakuljon képzeletük a 

családről, mint összetartozó egységről. Legalább három fog-

lalkozásra feltétlenül szükség van e témakörben. A gyerekek 
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kérjenek otthon családi fényképet /házi feladat/, hozzák 

be az óvodába. 

Az I. foglalkozáson a fényképről induljon meg a beszél-

getés: Kik élnek a családban? Kik a testvérek?..." 

"... 2. foglalkozásként látogassák meg egyik gyermek 

édesapját vagy édesanyját a munkahelyén. Figyeljék meg, mit 

dolgozik. 

A 3. foglalkozáson vetitsük le és beszéljük meg az 

Ahogy növekedtünk diapozitiv sorozatból a szülők munkájával 

foglalkozó részt..." 

A szakemberek szerint az óvónők ezt az OPI kiadványt módszer-

tani anyagként használják. Nagyon sok hasznos tapasztalatot 

merithetnek belőle. Számos részletet, foglalkozást teljesen 

kidolgozottan kaphatnak meg. Ennek előnyei és hátrányai is 

ismeretesek. 

A kötet szerzője nem zárja ki a képességfejlesztést sem, az 

ezzel kapcsolatos feladatokat is körvonalazza. 

Például: 

"Ebben az évben ismerkednek a gyermekek a sertéssel. 

Természetes környezetben történt megfigyelés után vagy film 

bemutatása után látogassanak el húsboltba, ahol a húsfélesé-

geket megfigyelhetik. Ezután szervezzünk olyan foglalkozást, 

amikor a háziállatok hasznáról szerzett ismereteket alkalmaz-

zák a gyerekek. Az asztalokon összekeverve, halomban legyenek 

képek: sertéstől származó termékek, szalonna, kolbász, sonka 

és tehéntől származó termékek tej kannában, vaj, sajt, tejföl. 

•%. 
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Az asztal egyik felén legyen egy sertés, a másik felén 

egy tehén. A gyerekek tegyék mindegyikhez a tőle származó 

terméket. 15-20 db kép lehet a halomban, egyesekből többet 

is közé tehetünk, minden gyerek hozzájusson képhez. A rakos-

gatás után tegyük fel a kérdést: van-e még valami, amit 

odatehetnénk az állatokhoz? Miért ez a két háziállat a 

leghasznosabb? Hogyan lesznek a kicsinyik? Hogyan táplálják 

a gyereküket? 

Az újabb háziszárnyasok megismerése után kerüljön sor a 

rendszerező foglalkozásokra. 

Csoportositsák az állatokat környezetük szerint: 

- ház körül élnek, vadon élnek - ház körül és 

v..-adon élnek. 

Csoportositsanak külső jegyek alapján: 

- négylábúak /szőr fedi testüket, szájuk, fülük hasonló-

sága, kicsinyeik születnek/; " 

Ez az idézet is azt mutatja, hogy az útmutató ad lehetőséget 

a képességfejlesztésre, a nyelvi nevelésre. Véleményünk sze-

rint azonban, mindkét aspektusból rátekintve úgy tünik, mo-

dernizálásra szorul. 

Megjelent továbbá az Óvónők Modern Kiskönyvtárában a "Ter-

mészetsarok, udvar, kert az óvodában" cimü, sok ötletet 

gazdagon kibontó munka is, 1976-ban. 

Szintén 1976-os kiadású az Oktatásügyi Dolgozók Munkaügyi 

Kiskönyvtára sorozatban, a Pedagógus Szakszervezet és az Ok-

tatásügyi Minisztérium ajánlásával megjelent "Közlekedésre 

nevelés az óvodában" cimü kiadvány. 
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Ez a munka is sokat segithet az óvodai környezetismeret 

fontos részkérdésének feltárásában. Tudomásunk szerint az 

óvónők ismerik, használják. Mindhárom munka elég bőséges 

irodalomjegyzéket hoz, az óvónőnek bőséges lehetősége nyi-

lik a tájékozódásra. 

Véleményünk szerint a környezetismereti foglalkozás jelen-

legi témái általában kiválóan alkalmasak az általunk alább 

vázolásra kerülő müveletek végzésére. Ezért nyúlunk éppen a 

közlekedési témához, mert a legidőezerübbek között tartjuk 

számon. 

/Lehetőségek a rendszerezési képességek egyes müveleteinek 

kialakitására kérdés-felelettel/ 

Viszonyitás 

Miben hasonlitanak egymásra a gépjármüveki /Az autó, a motor-

kerékpár, az autóbusz vagy a teherautó?! 

Miben különbözik az autóbusz a trolibusztól, a trolibusz a 

villamostól? 

Miben különbözik a személyautó az autóbusztól? 

Megkülönböztetés_ 

Mi a helyes, nagyságszerinti sorrend? /P1. Mikrobusz, személya-

utó, autóbusz?! 

Melyik szállit több embert? A vonat? Az autóbusz? A villamos? 

Melyik gyorsabb? A személyautó? A villamos? Az autóbusz? 

Ha versenyeznének, melyik érne előbb célba? A kismotor? a 

kerékpár? A motorkerékpár; 

•/ . 
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HalmazkéEzés_ 

Melyek a négykerekü jármüvek? 

Melyek a kétkerekű járművek? 

Melyik az a közlekedési eszköz, amely kétkerekü, de nem 

motor hajtja? 

Mit nevezünk járműnek? Mit gépjármünek? 

/Azonos téma és műveletek, IGAZ-HAMIS állitással megközelitve/ 

A gyermekeknek nem mondjuk meg, melyik az igaz vagy a hamis, 

nekik kell kitalálniuk. 

Viszonyitás 

Pl.:  Igaz:  

- A személykocsi a férőhelyek számában is különbözik 

az autóbusztól. 

- A trolibusz üzemanyaga az elektromosság, az autóbuszé 

a benzin. 

A kerékpár és a motor közötti leglényegesebb különbség 

abban áll, van-e motorja vagy nincs. 

Hamis: 

A villamos és a trolibusz között csak szinben van 

különbség. 

- Csak a mentőautó lehet fehér, más jármü nem. 

- A kerékpárok szinesek, a motorkerékpár mindig fekete. 

Megkülönböztetés_ 

Igaz:  

- A vonat több embert szállithat, mint az autóbusz. 

./ . 
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- A gyorsvonat rövidebb idő alatt teszi meg az utat, mint 

a személyvonat. 

- Ha egyszerre indulna el, párhuzamos sínen egy gyors és 

egy személyvonat, azonos idő alatt a gyorsvonat érne 

messzebb. 

Hamis:  

- A személyautóba több ember fér, mint az autóbuszba. 

- A kerékpár gyorsabb, mint a motorkerékpár. 

Egy kerékpár tárolásához nagyobb hely kell, mint egy autóé-

hoz. 

Halmazképzés_ 

Igaz: 

- A nég.ykerekü járműveket általában benzin vagy elektromosság 

hajtja. 

- A kétkerekü gépjármüveket általában benzin hajtja 

- A kerékpár jármü, de nem gépjármü. 

Hamis:  

- A kék autóbuszokat villamosság hajtja, a barnákat benzin. 

- A piros személyautók több benzint,] fogyasztanak, mint ,a 

fehérek. 

- A nagy személygépkocsikat férfiak, a kicsiket nők vezetik. 

/Lehetőségek a logikai képességek egyes müveleteinek kialaki-

tására azonos témakörön belül/ 

Például: "Elromlott a telefon" 3átékkal: 

Nem fejezzük be a mondatot, mert "elromlott a tele- 

fon". Ki kell következtetni, mit akartunk mond an i. 
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Feltételképzés 

- Egyszerű 

Ha piros a jelzőlámpa, akkor... 

- Feltételképzés kapcsolatképzéssel 

Ha zöld a jelzőlámpa, akkor óvatosan lelépek a járdáról és... 

Ha sárga a jelzőlámpa, akkor utána vagy... 

- Kétszeres kapcsolatképzéssel 

Ha a jelző zöldet mutat, akkor a felnőttek és a gyérekek is... 

Ha a jelző pirosat mutat, akkor se felnőtt, se gyerek... 

Ha a jelzőlámpán sárga szint látok, akkor utána vagy 

piros vagy... 

- Tagadással 

Ha se a jelző nem mutat se szabadot, se a rendőr nem int, 

akkor... 

Ha nem szabad az úttest, akkor ... 

- Választással: 

Ha vagy a jelzőlámpa mutat zöldet vagy a rendőr int,... 

Kapcsolatképzés 

- Kapcsolás 

Zöldet mutatott a lámpa és én... 

Se kerékpáron nem mentem haza, se... 

Apukám is értem jött, nagymamám is... 

- Választás 

Ma vagy gyalog megyünk haza vagy... 
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- Általános köv etkeztetés 

Balra néztem és láttam, hogy jön egy kocsi, ezért... 

Sárgát mutatott a jelzőlámpa, tehát én már... 

Fe ltételezzük, hogy ha 5-6 éves gyermek az általunk vázolt 

müveleteket megszereti, megtanulja, ez kihat egész gondolko-

dására, fejleszti beszédét is. 

Amennyiben a/rendszerezési, logikai/műveleti képességek fej-

lesztését a fent vázoltak szerint, de teljesen alkotó módon 

felfogva, rá tudjuk épiteni az óvodában megkedvelt anyagra, 

/pl. irodalom, környezetismeret, ének stb./ akkor ez várhatóan: 

1. képességfejlesztést eredményez. 

2. elmélyülést jelent az adott témában, 

3. óriási előrelépést hoz a mondatstrukturák épitésében, 

a szókincsfejlesztésben, a beszédkedv, a beszédbátorság 

alakitásában, a beszédképesség és beszédkészség kibon-

tásában, az egész beszédkultura növelésében. 

Magától értetődik, hogy az ilyesfajta kérdéseket csak megfe-

lelő élmények után, a játékfeltételek biztositása esetén, mo-

tivált gyermekekkel, kisebb, differenciált csoportokban, já-

tékos formában lehet feladni. 

Nagyon egyetértünk a szerzőkkel /Szende Aladár, riernádi 

Sándor, Szépe György stb./, midőn Az anyanyelvi oktatás tan- 

tervi megújulásának irányelveiben megfogalmazzák: /a 29. lapon/ 

./. 
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"Az óvoda azzal serkenti beszédre a gyermekeket, ha 

minél tervszerübben részelteti tapasztalatokban, ese-

mények átélésében, s az élményt beszélgetésre is fel-

használja." 

Hozzáfűzzük, nem csupán szabad, hanem indirekt módon irányi-

tott beszélgetésre is. Itt lehet szerepük, a fentebb vázolt, 

tapintatos következetességgel partok közé tereit beszélgeté-

seknek, játékoknak. 

Hozzáfüzzük, hogy ezeknek a beszélgetéseknek vonzó nevet is 

lehetne adni. Például: /0. Nagy Gábor: Magyar szólások és 

közmondások/ 
1 

"A szónak párját kell adni. 

- Nincs a szónak markolatja. 

- Könnyű a szó, nehéz a só. 

- Szép szónak nem szegik szárnya. 

- Szép szó vasajtót nyit. 

- Szóból ért az ember. 

- Szóra kell szoktatni a gyermeket. 

- Szó szót húz." 

•/ . 
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HARMADIK FEJEZET 

A gondolkodás és a nyelvfejlesztés jelenle gi helyzete  

Dolgozatunk első két fejezetében megkiséreltük felvázolni 

a gyermeki gondolkodás- és nyelvfejlesztés lehetőségeit. 

Vizsgáltuk mit ir elő, mit kihál a Program. 

Az óvodai ének, irodalom és a környezetismeret néhány témá-

jának anyagát is számba vettük abból a szempontból, mennyire 

valósitható meg kereteiken belül az intenzivebb gondolkodás- 

ér nyelvfejlesztés. Mindezek során azt tapasztaltuk, alkalma-

sak arra, hogy a képességeket, konkrétabban a rendszerezési 

és logikai képességet fejlesszük segitségükkel. 

Az óvodai élet minden területét megvizsgálván, egy nagyon 

fontos részkérdéshez jutottunk el. 

Most visszatérünk az egészhez. Az óvoda gyakorlatában szeret-

nénk kitapintani, milyen a gondolkodásfejlesztés, az anyanyelvi 

nevelés. 

A következőkben azokra a jegyzőkönyvekre támaszkodunk, amelye-

ket a Kecskeméti Óvónőképző Intézet 1981/82. tanévében az 

elsőéves - óvónői szakközépiskolát végzett - kiegészitő kép-

zésben résztvevő hallgatók állitottak össze. Ezek az óvónők 

néhány éve müködnek a pályán, 14 éves koruktól szokták, is-

merik a gyermekközeget. 

Á jegyzőkönyvezést vállalók, mint a Kecskeméti Óvónőképző 

Intézet hallgatói általában, az ország 6 megyéjében /Bács-

Kiskun, Pest, Tolna, Baranya, Nógrád, Fejér/ és Budapesten 

dolgoznak. 

• / . 
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A jegyzőkönyvezés előkészitését a Nyelv- és beszédmüvelés 

konzultáció keretében oldottuk meg. A hallgatók később pos-

tán küldték be az Intézetbe az önként vállalt témájú jegy-

zőkönyveket. Pl.: adott idő alatt az óvónő szövegének, két-

három gyermek szóbeli megnyilvánulásának, párbeszédének stb. 

rögzitését. Az ezt követő konzultáción az adott tananyag 

szempontjából értékeltük a végzett munkát és ( ha szükséges 

volt, kiegészitéseket kértünk. Ez két félévi időt vett 

igénybe. 

A szinvonalasan összeállitott irásos munka voltafeltétele az 

• első félév végi aláirásnak. Az évvégi gyakorlati jegy meg-

szerzése a "dolgozat megvédését", pontosabban az arról való 

tematikus beszélgetést jelentette. 

Tapasztalataink szerint hallgatóink nagy örömmel vettek részt 

ebben a tevékenységben. A lapszámot nem szabtuk meg, igy 

10-20-36 oldalas munkák is készültek. Az  igényes külső for-

mából /szines aláhúzások, kiemelések, diszitések/ is arra 

következtethetünk, hogy szivésen és becsületesen végezték el 

a feladatot. Amint később ez szemmel látható lesz, a jegyző- 

könyvezés túlnyomó többsége hozzáértésről, szakszerüségről ta-

núskodik. 

A hallgatóknál maradt másolati példány hasznositásához is 

adtunk ötleteket. /P1. az elkészült jegyzőkönyvet jövőre össze 

lehet hasonlitani az újjal; felhasználható a szülők tájékozta-

tására; a továbbképzéseken stb./ 

./. 
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Kisebb elemzéseket /pl. szókincs-mérés vagy szófaji elem-

zés stb./ a hallgatók önként, saját kiváncsiságuktól ve-

zérelve végeztekés azt is szivesen bocsátották rendelke-

zésünkre. 

Összegezve: a jegyzőkönyveket az óvodai munkát értő, gya-

korló óvónők állitották össze. Rendelkezésünkre áll 53 fő 

mintegy 600 - részben kézirásos - lapon beküldött munkája. 

1. Az óvodai játékok 

A Program azon meghatározása alapján, amelyet korábban már 

kiemeltünk: "A játék az óvodáskorú gyermekek elsődleges te-

vékenysége" - vizsgáltuk a jegyzőkönyvek segitségével, vá-

lasztott szempontjaink szerint, az óvodások játékát. 

Játékra a nap folyamán háromszor áll jelentős idő a gyermek 

rendelkezésére: 

Reggeli előtt /ha korábban érkezik az óvodába/ 9  

foglalkozások után, ebéd előtt, 

/ezt a séta röviditi, illetve az udvari játékok 

gazdagithatják/, 

délutáni pihenés után. 

/Ezt a mindennapi testnevelés vezeti be, és addig 

tart, amig a szülők el nem viszik a gyermeket./ 

Minél többet tartózkodik a gyermek az óvodában /korán jön, 

későn megy,/ annál többet játszhat. 

Elsősorban azt vizsgáltuk, mit játszanak a gyermekek az 

óvodában. 
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A jegyzőkönyvek szerint a játéklehetőségeik meglehetősen 

korlátozottak. 

Az alábbiakban a Programban is megfogalmazottak szerint 

osztályozzuk a játékokat. 

Gyakorló játékok 

A jegyzőkönyvek eme játékfajtához igen kevés támpontot adnak. 

Igy csak tapasztalataink alapján mondhatjuk az alábbiakat. 

Láttunk olyat, hogy a gyermek tologatja a játékautót, amer-

re csak tudja, közben időnként utánozza a motor berregését. 

Olyat is, szintén kiscsoportban, hogy a gyermek egy müanyag 

karikát úgy tart, mintha az az autó volánja lenne, eközben 

jön-megy, szaladgál. 

Ilyen tevékenység közben általában keveset kommunikálnak, 

legalábbis verbálisan. Középsős kislány babatologatásánál 

figyeltünk meg néhány szavas - ritmikus an  ismételgetett - 

mondatot /"Aludj már, mondtam, hogy aludj már..."/ 

Ez a játék ütemes mozgásvágyat is kifejez. A gyermekek ilyen-

kor általában nem társulnak, nincs közöttük kapcsolat, ezért 

nem kommunikálnak. Kiscsoportban többször, később egyre 

kevesebbet játsszák. 

Véleményünk szerint nincs nagy jelentősége a képességek fej-

lesztése szempontjából. Nyelvileg is talán csak a ritmusérzék 

kialakitása miatt értékelhető. Sajnos, nincs adatunk arra, 

hogy esetleg a gyermekek - ahogy a Program erre rámutat - 

szavakat vagy hangokat rendszeresen, játékosan ismételget-

nének. 

./. 
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Ilyesmit versfoglalkozás után tapasztaltunk, akkor, ami-

kor például a refréntől nem tud a gyermek szabadulni és 

azt sokszor egymás után ismételgeti. /P1.: Kutyatár, kutya-

tár,... "Csing-ling-ling száncsengő stb./ 

Szerepjáték 

Véleményünk szerint a gondolkodás és a beszéd összefüggése, 

kölcsönhatása ebben a játékfajtában a legdominánsabb. 

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szerepjátékok témája 

igen szegényes az óvodában. Gyakoriságukat tekintve első he-

lyen az autózással t  egyéb közlekedési eszközzel kapcsolatos 

játékok állanak. Ehhez elsősorban a család ad élményt, .má- 

sodsorban a televizió, de az óvodának is van hatása. /P1. kör-

nyezetismereti foglalkozás, KRESZ táblák, játékautók stb./ 

Néhány részletet idézünk a jegyzőkönyvekből. 

Az óvónő mondja: 

"Elhúzzuk az asztalokat és erre kanyarodhatnak az 
autók. Józsika, hozd ide a jelzőtáblákat, itt nem 
fogja senki felborítani. Péter, légy szives felálli-
tani a jelzőtáblákat, mert felboritottad." 

/32. sz. jegyzőkönyv középső-nagycsoport/ 

"Igaza van Zolinak, Józsikám, mert a teherautó lassab-
ban közlekedik, mint a személyautó. Igen nagy terhet 
szállit. A személyautótól pedig a repülőgép gyorsabb 
vagy laesubb jármü? Hát persze, gyorsabb, sokkal, 
mert nincsenek akadályaik a levegőben, amit ki kelle-
ne kerülnie. Egyenesen haladhat." 

/32. sz. jegyzőkönyv középső-nagycsoport, máskor/ 

"Takács Józsi, egy kicsit lassits az autóddal, vedd 
kisebbre a sebességet, mert elütöd a járókelőket. A 
konyhába nem szokott bemenni az autó, vagy apukád ott 
állitja le az autóját? Na látod, ott a parkirozó táb-
la, légy szives, ott pihenjél! 

•/• 
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Na, ez milyen tábla? Már délelőtt is beszéltünk 
róla. Ugy van, "Behajtani tilos!" tábla, ez a 
kórház, ide lehet szállitani a sebesülteket. Na, 
kinek van elsőbbsége a teherautónak vagy a mentőau-
tónak? A mentőnek miért? Persze, az sebesülteket 
szállit." 

/32. sz. jegyzőkönyv középső-nagycsoport, máskor/ 

Másik óvodában a gyermekek szövegéből idézünk. 
/A gyermekek székekből autót raknak össze./ 

Zoli: 	Leidinek térképe van. Epitsünk kocsit! 
Csaba: 	Előveszem a térképet, megnézem, merre menjünk. 

Megvan Gábor! Akaszd be a lakókocsit is! Na, 
indulás! 
Brrr, brrrr ... 

Dűljetek hátra, a székre! 
Fékeztem, mert csikorog a kerék! 

/Megjegyezzük, hogy nincs nyoma óvónői korrekciónak./ 

Tomi: 	Bevertem a fejem. Mikor leszünk otthon? 
Csabi: Várjál, még nem vagyunk otthon. Nézd, ott áll 

egy  rendőr...  
Eszembe jutott egy vicc. Figyeljetek! A rendőr-
ségi autón miért van belül ablaktörlő -  ? Mert 
a rendőr igy vezet: 	/köpköd/ 

Gabi: 	Fn is tudok egyet. Miért nem eszik a rendőr 
uborkát? Azért, mert nem fér az üveg a szájába. 

Csaba: 	/A - 100 konstrukciós fajátékból épit./ 
Most csinálok a Fülöpnek egy tragacsot. 

Fülöp: 	De kerékv erév el ! 
Viktor: Milyen  az?  Még nem is hallottam ilyenről! 
Csaba: 	Az olyan autó, amiben volt egy lap, ami menet 

közben verte a kereket. Mi neveztük el kerékve-
rőnek. De most nem ilyet csinálok. Fúrós autót. 
Lehet belőle kotrót csinálni a kerék mellé, és 
elérakok még egy ilyet. 
A kettőt össze lehet rakni. A fúró feltöri a 
kemény jeget és utána a kotró oldalra elkotorja. 
Nézd, vizet is tud merni. 
Ez elkezd billegni, és mozgatja a vizet, az 
hullámozni kezd. De, ha felszeletelünk egy lég-
párnát, az még jobb. 
Erősitést kérek, hogy ki tudjam húzni az autót 
a vizből. 
/26. számu jegyzőkönyv nagycsoport/ 

Ismét másik óvodából, gyermekszövegből. 

Sz.Sanyi: Helló fiúk, az én kocsim az autópályán van. 
Mondjuk,  hogy ezek itt összeütköznek. Kádár, 
nem hallod, hogy dudálok? Állj már félre, mert 
beléd mászok! 

Laci: 	Hallom, hogy a daru nem megy innen el. 

•/ . 



Gyermekek: 

Óvó néni, látod mim van? 

Az enyém rendőrös. 
Nekem meg zöld van. 
Az enyém az egyetlen piros, 
mert én vagyon  a mentős. 
Az enyém 160-nal megy. 
Az enyém meg bombázo. Vigyázz, 
Sanyesz, mert a fejedre bom-
bázok. 
Naaa, vidd innen. 

Sanyi: 

Laci: 
Sanyi: 

István: 

Sanyi: 
Laci: 

Sanyi: 
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Sanyi: 	Te Lovász, miért nem mész el innen a 
daruddal? 
Nem látod, hogy akadályozod a forgalmat? 

K. Laci: Helló boy!  Vigyázz a várra, mert neki mész! 
Na látod, te hülye. Nem megmondtam? Most 
aztán csináld is meg! Ez nem igy volt. Ezt 
ide kell tenni. Nem hallod, Szilágyi? Ide! 

Laci: 

	

	Te, Sanyi, én kupán váglak. Hát mondom, most 
mondom, hogy ide! Te süket vagy? 

Sanyi: 	Fogd meg, Kádár, aztán csináld! 
Laci: 	Olyan vagy, te Sanyi! 
Sanyi: 	Nem én csináltam! 
Laci: 	Magától nem dül össze a vár. 
Sanyi: 	Kádár! Játsszunk felügyelőst! 
Laci: 	En nem akarok felügyelőst játszani. Te, Sanyi! 

Itt egy krapek, ez lesz a lift, itt megy be 
a hapsi. Sanyi, jó? 

, 	/28. számú jegyzőkönyv, középső csoport/ 

Ugyanott, máskor, az óvónő és a gyermekek szövegének jegyző-
könyvezésével: 

óvónő: 

Látom, Sanyi heli-
koptered. 

A helikopter nem szokott 
bombázni. Különben is 
most béke van. 
Például permeteznek 
vagy betegeket szállita-
nak. 

Laci: Hát akkor mit csinálnak? 

Laci: Jó. Akkor én most betegeket 
szállitok. Jössz, István? 

István: Jövök. 

/28. számú jegyzőkönyv?  középső csoport/ 

Másik óvodában: 

Óvónő 	Gyermekek 
Szervusz Gábor! Megérkeztél? 
Már vártalak. Kivel jöttél 
óvodába? 	Gábor: Anyuval. 
Gyere, keresünk neked 
játékot. 	Gábor: Megyek az Öcsihez. Szia, 

Öcsike! Tiéd az autó? 
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Kérem! Add ide! Mindjárt 
visszaadom. Köszi! 
Igy kell menni vele? Igen. 
Megyek is! Óvó néni, odaadta 
nekem az Öcsike. Brrr...Brrr... 
Nem! Ne vedd el! Hagyjad 
most nálam! 

Öcsi: 	Gábor, gurited nekem! 
Gábor:  Nem, játszok vele. 

Igen, te parancsolsz. 
Dömötört játsszunk és evvel a 
puskával lövök madarat. 

Gábor: Lelőttem és meghalt a madár. 
Gyere Öcsi, jön az ellenség. 

Öcsi: 	Nem játszok ilyet, megyek 
autózni. 

/31. számú jegyzőkönyv nagycsoport/ 

Kétségtelen, hogy az autós játékok élményeit a gyermekek főleg 

az óvodán kivül élik át. A játékszituációk kialakitását az 

óvoda /korlátozott tipusu és számú/ eszközei elősegitik, egy-

ben korlátozzák is. 

A jegyzőkönyvekből arra lehet következtetni, hogy ezen népszerü 

játék közben a gyermekek nem kapnak /érdemi/ segitséget a 

játék kiteljesedéséhez. Az óvónő szerepe annyi, hogy a rendet 

fenntartja, ha szükséges, - főleg a csoport és a nyugalom 

szempontjából, - szól valamelyik gyermekhez. 

Minden kapcsolatos jegyzőkönyvből kiemelkedik a játékok össze-

rakásának ritusa, amelynél az óvónő igen aktiv, ösztönöz, szer-

vez, értékel, dicsér. 

A jegyzőkönyvekből arra következtetünk, hogy a gondolkodás- és 

nyelvfejlesztés aspektusából ez a játék annyira hasznos, 

amennyire a gyermekek ezt a maguk, illetve társaik számára azzá 

teszik. Nem tapintható ki az óvoda domináns fejlesztő hatása. 

. / . 
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A gyakoriságot tekintve, a főzés, a vacsorakészités áll 

a második helyen. 

A jegyzőkönyvek alapján az a véleményünk, hogy az óvónők ebbe-

a játékba kapcsolódnak be a legintenzivebben, vagy a gyer-

mekek ebbe vonják be őket a legtöbbször. 

Ezen idő alatt az óvónő igyekszik legalább szókincsbővitést 

végezni. Ugy tünik, hogy e területen lévén a legnagyobb ta-

pasztalata, ebben a témakörben mozog a legkönnyedebben. 

A meglévő, főleg a boltb an  kapható játékok, a csoportszobák-

ban  kialakított játékkonyhák segitik ezen szituációk kibonta-

kozását, egyben szinte lehetetlenné teszik, hogy máshol, más-

ban stb. főzzenek. A gyermekek a főzőcskézés ősi játéklehe-

tőségénél általában annyi fejlődési lehetőséget kapnak, ameny-

nyit egy játékkal jól felszerelt, demokratikus légkörü csa-

ládban. Ez pedig sokuk számára nagy dolog, másoknak kevés. 

Néhány részlet a jegyzőkönyvekből: 

Óvónő: 	 Gyermekek: 

Óvó néni, főztünk 
ebédet. 

Már jövök is, látom, szépen meg-
teritettetek. Mi lesz az ebéd? 

Milyen leves? 

Azt nagyon szeretem. Már szedem 
is a tányérba, mert tudjátok, a 
fazékba csak megfőzzük az ebédet, 
utána a tányérba szedünk belnle 
annyit, amennyit kérünk és ugy 
lehet megenni. 
Milyen izletes, jól megfőtt benne 
a hús is, a sárgarépa is. Kérek 
szépen egy szalvétát is, hogy meg-
törölhessem ezután a finom leves 
után a számat. 
Köszönöm szépen. 

Gyerek: Leves 

Gyerek: Húsleves 
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Vigyétek vissza az edényeket a 
főzőcske sarokba, mosogassátok 
el óvatosan őket és ha lecsepe-
gett, tegyétek a helyére vala-
mennyit. 

Palacsintát sütöttél? De finom 
lesz! Melyik a túrós, azt sze-
retem a legjobban. Az? 
Köszönöm! 

Gyerek: Én meg palacsintát 
főztem! 

Utána intelmek következnek arról, hogy nem szabad lemorzsázni 
stb... 

/25. számú jegyzőkönyv, kiscsoport/ 

Az alábbi csoportos "főzésnél" nincs a közelben az óvónő. 

Ezek a gyerekek ugyanúgy játszanak, ahogy azt otthon is meg-

tehetnék: 

- Mi lesz az ebéd? 
- Palacsinta. Mást nem sütök. 
- Szilvi, leszüröm az ebédet. 
- Ez a szeneskanna. 
- Megnézem a húst. 
- Még tedd vissza sülni. 
- Sül. 
- Anyu, mit csinálsz? 

/Egy harmadik kislány kapcsolódik be./ 
- Hány anya van itt? 
- Azért van sok anya, mert... mindjárt nem játszom. 
- Kiveszem a húst. 
- Még sülni kell neki. 
- Anyu, hoztam kenyeret. Ez lesz majd a vacsora. 

Bundáskenyér. 
- Kés is kell, kenyeret vágok. 
- Az'mem kenyérvágó. Egy ceruza jobb lenne. 
- Ezt a kenyeret elvágtam. 
- Ezt a vendégek fogják megenni. 
- Ki lesz a vendég? 
- Nem tudom. . 

A közeli pólyásbabához megy -  
- Na, alszol még? 
- Hogy ez milyen sokáig alszik. 
- Felébredt Sir. 
- Lehet, hogy a cumiját kéri. 
- Lehet. 
- Itt a cumisüvegje is. 
- Ide teszem a nyuszit. Aludd jó? 
- Anyu, te miért ülve főzöl? 
- Nem főzök, kenyeret vágok. 
- Azért le kell ülni? 
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- Mikor  jönnek a vendégek? 
- Még soká! 
- Lehet, hogy többen is jönnek. 
- Nem lesz elég a kenyér. Csak hetet hoztál. 
- Majd hozok még. 

/Stb./ 
/24. számú jegyzőkönyv / részben osztott nagycsoport/ 

A babázás és a fodrászjáték vetekszik az előbbiek népszerű-

ségével. Mindkettőhöz gyermekméretű felszerelések állnak 

rendelkezésre: babák, babakocsik, kis heverők, székek, szek-

rények; illetve kis hajmosótál, néhol hajszáritó bura stb. 

Az alábbiakban az óvónő nem névvel, hanem jellel különitette 

el egymástól a gyermekeket, és ezt mindahányszor szinessel 

rajzolta. Mi betüvel jelölünk. 

Az óvónő beszéde: 	A gyermekek szóbeli megnyil- 
vánulásai: 

De szépen meg van t eritve: 
Mit ünnepeltek? 

Virág: 	Születésnapja van  Panni 
babáriák. 

Kocsi: 	Ilyet is eszünk? Ez a torta? 
Furcsa! 

Katica: Az én édes kisfiamnak ma van 
a szülinapja. 

Kocsi: 	Köszönöm szépen, én nem kérek 
tortát. 
Fn már haza is megyek. 
Viszont látásra! 

Virág: 	Te mehetsz, de én még nem 
megyek. 
Na, a szülinapi bulin nem 
szoktak verekedni. 
Ilyen butaságot, hogy össze-
visszaszeded a tányerokat és 
a villákat. 
- Igy kell! 

Katica: Gyere, apa, menjünk a gyere-
kekhez. 

Virág: 	Te vagy a hibás. Nesze, szedd 
össze! 
Ne haragudj, nem akartam. 
Bocsánat. 
Siessünk mert már késő van.  
A gyerek le akar feküdni. 

Katica: Szevasztok! Mi már megyünk. 
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Virág: Csengetnek, nem hallod 
apa?  
Na, már megint jött valaki. 
Ne tolakodjatok, lassan. 
Valamelyik baba  sir,  nem 
hallod, apa? Dugd már be a 
cumit! 

Katica! Hát ez a gyerek mindig leveszi 
a fejéről a sapkát. Nem 
baj, ha meleged van. Veszed 
fel? Rendesen ülj! T edd le a 
kezecskédet! Nálam nincsenek 
a kanalak. Nem mész sehova: 
Odaváglak a masinához! Most 
már ordithatsz! 

Virág: Csik, lik, esik, lik. Miért 
piros ez a gyerek? Mert meg-
csipték a darazsak? 

Katica: Hol a sapkája? 
Virág: A méheskalácsba. 
Katica: Most mit csináljak? Ez minek 

van itten? 
Ugy-e úgy akartad mondani, 
hogy itt. 	Fenyőfa: Nekem már fáj a kezem, valaki 

jöjjön már mesélni. 
/29. számú jegyzőkönyv, középső csoport/ 

Egy másik óvoda nagycsoportjában:/ 

Az óvónő: 	A gyermekek: 

G. A.: Apa, menj a boltba, vegyél 
vajat, szörpöt, cukrot.  Más 
nem kell. 

D. E.: Kávé nem kell? 
Sz..G.: Te kutya, ne vidd el a szaty-

romat! 
G. A.: Megfürdetem a picit, Csilla, 

hozd a törölközőt, hogy meg 
tudjam törölni a picit. 

Sz. G.: Főzzetek gyorsan , hoztam haza 
a boltból pénzt. 

G. A.: Nem tudom, miért megy az apa 
állandóan a boltba. Nem is 
kell semmi. 
Most felöltöztetem a picit. 
Nem mindig változol. Most 
nagylány leszel és nem kiscica. 
Főzzetek rántott levest és 
tejbegrizt. 

D. É.: Anya! A moncsicsinak viszek 
a szomszédba enni. 
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G.A.: Jól van, lányom. Apa, hozzál 
a boltból cseresznyepaprikát a 
levesbe. 
Kislányom, figyelj a levesre, ne 
folyjon ki. Az apa a TSZ-ben dol-
gozik, odatelefonál, mert nem akar 
dolgozni. Kislányom, ne zavard! 

Sz.G: Halló, itt a TSZ? Jó napot! 
G.A.: Mondjad, ki vagy te? Miért tele-

fonálsz? Mondjad már! 
Sz.G: Holnap mék én. 
G. A.:/a lányának telefonál/ Nem akarom 

apát beküldeni a városban, mert 
örökké elcsavarog. 
Anyagot szeretnék, pöttyöset, 

fehér pöttyel. Ha . ' tud sz , menj el, 
nem kell olyan sok, csak kis darab. 
A picinek is kell, mert tegnap 
született. Nem tudok mit ráadni. 
Szia! 

B.K.:Anya, mi az ebéd? 
G.A.:Rántott leves és tejbegriz. 
B.K.:Jézusoz , ez az ebéd? 
Ce.M:Hoztam a fizetésemet. Elviszem a 

picit sétálni. 
G.A..:Mi lesz a cumija? 
B.K.:Óvó néni, látott már olyat, hogy 

egy kisbaba mosóport iszik? 

Fn még nem láttam. A kis- 
baba tápszereket, vagy ha 
már nagyobb, főzeléket 
eszik. 

G.A: Ebben tea van, csak mosószeres az 
üveg. 

B.K: Anya,  egy kicsit hagyom hülni az 
ebédet. 

G.A: Mondd, a táskám hol van? Most 
nincs éppen meg. 

B.K. Anya, nem tudom megpucolni a 
hagymát. 

G.A. Majd én megpucolom. 
/23. számú jegyzőkönyv, nagycsoport/ 

A. fodrászos játékok igen hasonlóan egymáshoz. A kulcsszavak: 

mosás, csavarás, vágás, szárítás, fésülés stb. 

Az óvónők egy része valószinüleg e témában is igen járatos. 

Általában egy-egy szóval, kifejezéssel egészitik ki a gyermekeket. 

•/ . 
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Az orvos-játék is a gyakoribban közé tartozik. 

Az alábbi jegyzőkönyvrészlettel azt is bemutatjuk, hogyan 

siklanak _ át a nagycsoportos gyermekek egyik kedvenc já-

tékukból a másikba, sőt, szinkronban, több szálon futó 

cselekményt jelenitenek meg. 

Az óvónő bekapcsolódásának jegyzőkönyvezése itt nem sze-

repel. 

De érezhető a szövegből, hogy nines bennf' a játékban, /indi-

rekt/ irányitásában. 

Idézünk: 

Éva: Kopogj be! 
Anikó: Kop-kop. 
Éva: 	Tessék! 
Anikó: Jó napot! Köszönj, kislányom! "Csókolóm!" 
Éva: 

	

	Jó napot kivánok! Szervusz picike! Csak nem te 
vagy beteg? 

Anikó: De igen. Tegnap este mértem a lázát, és nagyon 
magas volt, és piros a torka, meg fáj a hasa. 

Éva: Üljenek le, mindjárt megvizsgálom. 
Hogy hivják a picit? 

Anikó: Szalai Zsuzsa. 
Éva: 	Férjét hogy hivják? 	. 
Anikó: Szalai László  
Eva: Magát? 
Anikó: Szalai Lászlóné 
Éva: Hány éves a kislány? 
Anikó: Kettő, 
Eva: 	Tessék levetkőztetni, megvizsgálom. 
Anikó: Kérek egy takarót! 
Eva: 	Tessék itt van. 
Anikó: Beszaladok a munkahelyemre, addig vizsgálja meg. 

Itt maradhat? 
Itt  hagyom  a ruháját, még fésüt is hoztam. Ha 
kócos, fésülje meg! Jó? 

Éva: 	Jó! Viszont látásra! 
Anikó: Viszlát! 

/Beszől a fodrász üzletbe./ Feljöttem, sajnos a 
gyerek beteg. Bemegyek a munkahelyemre, és utána 
lehet, hogy levágatom a hajamat. 

Kriszti Jó, gyere. Siess, mert bezárok! 
Anikó: Doktornő! Megbeszéltem a főnökömmel, ma nem kell 

dolgoznom. Megvizsgálta már a kislányomat? 
Eva: 	Igen, és itt kell maradnia pár napig. 
Anikó: Hát akkor holnap jövök, Lesz látogatás? 
Eva: 	Igen. Most alszik, ne zavarja! 
Anikó: Elmegyek a fodrászhoz. Viszlát! 
Eva: 	Szia! 



Kriszt i : 

Hetti: 

Kriezti: 
Hetti: 
Kriszti: 
Beáta: 
Anikó: 
Kriezti: 
Anikó: 
Bea: 

Kriezti: 

Anikó: 
Kriszti: 

Szilvia: 

Kriszti: 

Szilvia: 
Kriszti: 
Szilvia: 
Kriszti: 
Szilvia: 
Kriszti: 

Anikó, nem jössz? 
Mindjárt, csak előbb veszek csokit a 
gyereknek, mert bent kellett maradnia a 
kórházban. 
Na, már itt is vagyok, Hát ezt a gyereket 
minden eléri! 
Addig nézd ezt a könyvet. 
Még a copfot megcsinálom, aztán te jössz. 
Nem lehet neked copfot csinálni, mert rövid 
a hajad. 
De lehet, ide föl. 
Nekem lehet, igaz? Az anyukám is szokott. 
Jó, készen vagy, 10,- forint. 
Játékpénzt adok, jó? 
Most én jövök!  
Ülj ide át! Milyen frizurát akarsz? 
Csak mosd meg, légy szives és vágd le! 
Óvó néni, nézd, a Kriszti milyen szép fri-
zurát csinált nekem! 
Na, hajtsa már hátra a fejét. Sess... Nem 
meleg a viz? 
Igy pont jó! 
Ideteszem a válladra, mert levágom a hajad 

Kriezti: 
Anikó: 

és szúrni fog. 
i1yitez, nyitsz... 
Jaj, jön egy kislány a fodrászhoz. Hozzám 
jöttél? 
Legyen szives megmosni a hajamat, az anyukám 
küldött. 
Anikó, ülj a bura alá. Hogy-hogy nem vagy az 
iskolában? 
Most szünet van. 
Gyere, ülj ide, szépen. 
Juj, de csip! : 	 . 

Mi csip? 
Belement a shampoon a szemembe. 
Ne forgasd a fejed! Azért megy bele. Jönnek 
a rendőrök. 	 . 

Antal, István, Balázs:  
Jó napot!  

Kriszti: 	Kit keresnek? 
Antal: 	Senkit, csak szeretnénk borotválkozni. 
Balázs: 	Sokáig kell várni? 
Kriszti: Még van két vendégem, kb. egy  órát. 
Antal: 	Akkor majd később visszajövök. 

/27. számú jegyzőkönyv nagycsoport/ 

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint kedvelt a "boltos" játék is. 

A legtöbb óvodában ehhez is sok eszköz van. 

A szerepjáték sajátos csoportja a bábjáték. 

A bábjáték jelentőségéti - különböző aspektusokból tekintve 

rá - számos szakember megvilágitotta. Az is közismert tény, 

hogy a bábozás sokfajta képesség fejlesztésénél, az anyanyelvi 
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nevelés különböző területein is felhasználható. 

Sajnos, a jegyzőkönyvekben nem találtunk érdemi bábozást. 

Egy középsős csoportban bábozták el a Kiskakas gyémánt 

félkrajcárja cimü mesét, de csak néhány mondat kisérte a 

feltételezhető bábmozgást. Tapasztalataink szerint sokat 

báboznak az óvodában. Ám az is lehet, hogy a látogató indu-

kálja ezt az egyébként nélkülözhetetlen tevékenységet, és a 

jegyzőkönyvek mutatják a valóságot: elenyészően kevés a 

bábozás az óvodában. 

Az ugynevezett asztali játékok is a legkedvesebbek közül 

valók. Itt különböző egyszerü /boltban kapható/ társasjáté-

kokról, kisebb-nagyobb épitőkről, dominókról, képes lottóról, 

mágneses kirakókról, gyöngyfüzésről irnak. 

Ezek egy része a konstruáló -játékok közé sorolható. A nagyobb 

épitőelemekkel is - az  asztali  játékokhoz hasonló gyakoriság-

gal - szivesen játszanak. Garázst, kórházat, házakat, állat-

kertet, várakat épitenek belőle. Ezeknél a dominánsan mani-

pulációs játékoknál csökken a beszéd, ugy tapasztaltuk, hogy 

egy-egy szót a különböző emóciók /öröm, düh stb./ váltanak 

ki. Az értelmi erők fejlesztése szempontjából azonban igen 

jelentősek. 

Az óvodai játékokról, a jegyzőkönyvben tapasztaltak alapján 

az alábbiakat kivánjuk megállapitani: 

1. A játékok /a szerepjátékok/ túlnyomó többsége családban 

szerzett élményt vetit ki. Ezért ugy véljük, hogy az óvoda 

élménynyújtó szerepe csekély. 

./ . 
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2. A játékok témái igen ezükkörüek! 	A jelenlegi hely- 

zetben nem is képesek bővülésre. Ennek számos oka van. 

/Az óvodák zsúfoltsága, az óvónők rendszeres tovább-

képzésének hiánya, a gyermekek egy részének ingersze-

gény környezete, stb./ 

A viszonylag szegényes témák körének jelenlegi behatárolt-

sága nem kedvez sem az értelmi, sem az anyanyelvi fej-

lődésnek. 

3. Ami az óvodai játékokban kitapinthatóan képességfejlesztő, 

beszédkedvkeltő, alkalmas a beszédkáézség növelésére, a 

szókincs bővitésére stb., az apontán és kevés. 

4. Alig találkoztunk az óvodában igazi kreativitást fejlesz-

tő játékkal. 

/Pi. nincs játékkészités, csak a megszokott, alőregyár-

tott elemeket forgathatják. 

Semmiféle úgynevezett "értelmi képességeket fejlesztő" 

játékot, amelyet a Program megjelöl /a 102. lapon/ nem 

találtunk. 

Tapasztalataink és a jegyzőkönyvek szerint: nincs sem-

miféle nyelvi játék vagy szójáték sem az óvodában./ 

Megjegyezzük azonban, hogy a gyermeket előreviszik az óvodai 

játékok, képességeik fejlődnek a közös tevékenység során, gaz-

dagodnak nyelvi kifejezéseik, dialógusaik, csupán arra kiván-

tunk rámutatni, hogy a játéktevékenységben még sokfajta tar-

talék rejlik, amelyet ki kellene aknázni. 

•/ . 
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2. Az oktatás 

Amint korábban is, kétszempontú elemzést végzünk a jegy-

zőkönyvek alapján: megvizsgáljuk az oktatásban az anya-

nyelvi nevelési, illetve a képességfejlesztési lehetőségek 

kihasználását. 

- Testnevelés 

Korábban emlitettük: maga a Program is ellentmondásos: a 

feladatok között megjelöli a gyermek beszédfejlesztését, 

később azonban kissé visszakozik. Képességfejlesztésről nem 

szól. 

Az alábbiakban két testnevelés foglalkozást értékeltünk. 

- Nagycsoport: 

Megállapitható, hogy az óvónő a mondóka ütemére végezteti 

a körbejárást, utána gimnasztikai gyakorlatot végeztet, majd 

csapatversenyt indit, végül futásgyakorlásra alapozott sza-

bályjátékot vezet. Ezalatt 8 kézirásos lapon lejegyzett 

szöveget, túlnyomó részt utasitást mond a nagycsoportos gyer-

mekeknek. Számos terminológiát hangoztat, ami a gyermekek 

passziv szókincsét fejleszti. 

/P1: "forduljatok menetirányba; kezeteket emeljétek oldalsó 

középtartásba;- álljatok terpeszállásba; kezeteket helyezzé-

tek csipőre;" stb./ 

A foglalkozáson elhangzott első 24 mondat az alábbiak szerint 

alakul: 

- felszólitó mondat: 23 

- felkiáltó mondat: 	1 /"Nagyon ügyes vagy! "/ 

24 
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- Kijelentő mondat csak formailag az, lényegét 

tekintve szintén felszólitás: P1.: "Egyenletes 

járással haladunk körbe." 

- Kérdő és óhajtó mondat nincs. 

Ez a beszélő szándéka szerinti kép a mondatok szövéséről. 

A. fenti közléseket más szempontból is megvizsgáltuk: 

- egyszerü bővitett mondat: 20 

- összetett mondat 	_4  
/összesen: 	24 /található bennük. 

Hozzátesszük, hogy az egyszerü mondatok között sok a tisz-

ta, helyesen fogalmazott, az összetett mondatok stiliszti-

kailag kifogásolhatók. 

Megállapitható továbbá, hogy az óvónő a névelőket szembetü-

nően rosszul használja: néhány helyen elhagyja, ahol szük-

séges lenne, máshol pedig, tulajdonnevek előtt, kiteszi. 

/Ez sajnos, eléggé tipikus a gyakorlatban./ 

Az óvónőnek különösen a jelzői szegényesek. Egy részük he-

lyénvaló, a szakterminológiából fakad, /pl. "mellső, egyen-

letes stb./. A maga kreálta egyetlen jelző az "ügyes" mel-

léknévből áll, amit a jelzett 24 mondatban négyszer hasz-

nált. 

Mindennek alapján úgy értékeljük, hogy 

1. Az óvónő óriási utasítás áradatot zúdit a gyermekekre. 

Beszédpéldája egyoldalú, és helyenként hibás. 

2. Se az óvónő, se a gyermek nem gondolhat arra, hogy 

az óvodás meg'is szólalhat, esetleg kérdezhet vagy 

megállapithat, kérhet, óhajthat valamit. 
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Mindez nem viszi előbbre az értelmi képességek fejlesz-

tését, a beszédnevelést kevéssé segiti elő. 

20. számú jegyzőkönyv kiscsoport; 

A foglalkozás anyaga; szökdelés, járás lábujjon, térde-

meléssel, csúszás talajon stb. 

Ehhez különböző, látszólag játékos utasitások járulnak. 

Pl.:  Most dobogva járjunk, mint a kislovak! Utánozzuk a 

súlylökőket! Mi legyünk a kisórák!... Egyik oldalról 

a másik oldaladra forduljál!" /Ezt az óvónő a törzs-

hajlitás helyett mondja,"merő játékosságból" a gyer-

mekeknek!/ Folytatása: "Tik-tak" - "Egyik oldaladról 

a másikra forduljál" - Majd: 

"Most mi leszünk a kis szarkák és egyik bokortól a má-

sikig szökdelünk". /Miért gondolja, hogy a szarkák . 

szökdelnek?/ 

A pár perces foglalkozásról mindössze 2 oldalas jegyzőkönyv 

készült. Jellemző erre is a felszólitás, felkiáltás. A fenti 

idézetekből is kiderül, hogy az óvónő gyakran pontatlanul 

fogalmaz, a gyerekek pedig nem szólal /hat/ nak meg. 

Megjegyzem, hogy az óvónő gyakr an  dicsér, kivétel nélkül 

mindannyiszor az "ügyes" szóval. 

Az óvónő az értelmi képességek fejlesztésével igen kevéssé 

foglalkozik,  a  nyelvi nevelés esetleges, néhol hibás, 

- A Program Környezetismeret cimü fejezetében az ismeretek, 

tapasztalatok rendszerezése mellett az. érdeklődés felkelté-

se, a gondolkodás- és beszédfejlesztés, az összefüggések' 
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felismertetése, a következtetés, az általánositás /stb./ 

is erőteljesen megfogalmazódik. 

Mit mutat  néhány foglalkozás jegyzőkönyvi képe? 

A 3. számú jegyzőkönyv szerint, 

a középső csoportban a téli madáretetés a foglalkozás anya-

ga. Az óvónő beszédének közel 90 %-át a kérdő mondatok te-

szik ki. Ezekre a gyermekek egy-egy szóval vagy igen rövi-

den válaszolnak. Az ismeretek rendszerezése alacsony szin-

vonalú. Jelentős képességfejlesztésre se tudunk következtet- 

ni. 

Pl.: "Miről szólt a vers? 

- A hóról, a télről. 

Mi lóg le a fa ágáról? 

- Ház.  

A fán van valami. Mi lehet az? 

- Madáretető." /Stb./ 

A 4. számú jegyzőkönyv tükrözi, hogy az óvoda középső csoport-

jában a család a foglalkozás anyaga. 

Az óvónő képeket hoz be, azok közül kell kiválasztani egy 

apukát, anyukát, gyerekeket, nagymamát stb., majd a mágnes-

sel a fémtáblára rögziti. 

A jegyzőkönyv szerint mindössze 5 gyermek szólalt meg. 

Első gyerek: 	Apa, anya, gyerekek játszanak. 
Második gyerek:Juhász László. 
Harmadik 

gyerek: 

	

	Felsorolást ad a "nálatok ki a gyerek?" 
kerdésre. 

Negyedik 
gyerek: 	Felsorolást ad a "nálatok ki a felnőtt?" 

óvónői kérdésre. 	. 
Ötödik gyerek: "Kikből áll a család? Sorold fel Ignác!"- 

felszólitásra válaszol. 
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A 11. számú jegyzőkönyv szerint a nagycsoportban az is-

métlés anyaga: a szarvasmarha és a ló, új anyag: a sertés. 

A sertés vetitett képéről szépen szólt egy gyermek: 

"Ez is négylábú háziállat, sertés a neve. Húsáért 

tartják, bőréből cipőt, táskát készitenek." 

Az óvónőnek egyetlen gondolkodtató kérdése v an , erre a 

gyerekek jól válaszolnak: 

"Miben hasonlitanak egymásra?" 

1.  gyermek: "Mindegyik háziállat." 
2.  gyermek: "Mindegyiknek négy lába van." 
3.  gyermek: "Mindegyiknek van szőre, mindegyik 

ezáptatja a  kicsinyeit." 
4.  gyermek: "Mindegyik hasznos az embernek." 

A 35. számú jegyzőkönyvi anyag /nagycsoport/ sok beszükült-

ségre enged következtetni. Az óvónő /máshol is találkoztunk 

ilyen jelenséggel/ szó szerint és átvitt értelemben is tálcán 

nyújtja a gyermekeknek az ismereteket, szemléltető képek for-

májában. A meglehetősen holtnak tűnő anyagot, foglalkozást, a 

gyermekek töltik meg élettel. Az óvónő vezető szerepe elsikkad. 

Az óvónő: 
	

Gyermekek: 

Forditeátok az asztal felé a székei- 
teket. Lassan hozzá kell szoknotok 
ahhoz, hogy ha előre kikészitem a 
tálcákat, akkor is rám figyeljetek. 
Mutatok egy képet, próbáljatok 
mindig a kérdésre válaszolni. 
Mit láttok a képen? 

Házakat. 
Kiket láttok a képen? 

Honnan gondolod? 

Bácsikat, néniket. 
Gyerekek mennek át a hidon, 
iskolából jönnek. 

Iskolatáska van náluk. 

• / . 
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Mit csinálnak a képen? 

A. tehén melyik állatok közé 
tartozik? 
Ház körül élő, mezőn, vizben 
élők közé? 
István! 

A tehén háziállat. 
Forditsátok a székeiteket az 
asztalok felé! Vegyétek ki a 
tálcáról a házat ábrázoló 
képet. 
Melyikőtök emlékszik, melyik 
állatról mondtuk az előbb, 
hogy háziállat? 

Igen. 
Hol lakik a tehén? 
Keressétek meg a tálcán a 
ház körül élő, istállóban lakó 
állatokat! Tegyétek a ház 
alá. 

Vezetik a teheneket. 

Ház körüliek közé. 

A tehénről. 

Istállóban lakik. 

Ki tudná felsorolni, miről 
ismerte fel a lovat? 
Valóban hasonlit a ló a 
csacsihoz, de sokban külön-
bözik is. 
Mondjátok meg a ló ismertető-
jegyeit! 

Mi borítja a testét? 
Már tudjuk, hol él, milyen. 
Most azt mondjátok meg, 
mi a haszna? 
Igen, ezeket igáslónak nevezik. 
Vegyétek ki a tálcáról a sze- 
keret! 
Tegyétek a ló képe alá! 

Igen, még most is, a kisebb 
kerteket. Ahová a gép nem fér 
be/?/ vagy nincs lóvas/???/ 
ekével szántják fel. 
Régen ez volt a ló legfonto-
sabb haszna. 

Olyan, mint a csacsi! 

Négy lába van, hosszú farka és 
sörénye is van. 
Szőr. 

Hogy befogják és kocsit húz 

Óvó néni! Én már láttam, hogy 
szántottak•a lóval, arra a lakó-
telepünk felé. 

Óvó néni, a hátas lóra ráülnek. 
Én már apukámmal lovagoltam, nem 
is féltem. 

. / . 
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Igazad van, sportolásra is 
használják a lovakat. Régen 
közlekedtek a lovakon, lóhá-
ton egyik faluból a másikba. 
Ma ilyen már nagyon ritka. 

A lovakat lehet idomitani, 
cirkuszi mutatványokat ta-
nitanak be velük./!?/ 

Ugy van, nagy ügyességgel, 
lasszóval, azután megszeli-
ditik. 

2n láttam a Tv-ben, hogy cirku-
szos lovak is v annak. Táncoltak. 

Az indiánok meg úgy megfogják a 
vadlovakat. 

Mikor Verőcemaroson voltunk, még 
a vonatban hallottam nyihaházni, 
még fejüket is kidugták. 

Vasuton szállitották a 
lovakat. A tálcán találtok 
kefét. Tegyétek ki! 
Ki tudná megmondani, miért 
tesszük a ló hasznához?/??/ Ezzel keféljük a lovakat. 

A lovakat valóban gondozzák, 
kefélik, de nem ezért. Miből 
v an  a kefe? 	Szőrből. 
Mire  teszik rá? 	Fára. 
Krisztina, figyelj!  
Tehát a sörényéből, farká-
ból, szőrből keféket, ecse-
teket készitenek a gyárak-
ban. 
Gyerekek, hogy hivják a ló 
kicsinyeit? 	Csikónak. Ezek a gyereklovak. 
Vegyétek ki, tegyétek a 
ló mellé! 
Mivel táplálkozik, mit 
eszik a ló? 	Füvet eszik. 
Igen. 	Szénával. 

A továbbiakban az óvónő a tehén ismertetőjegyeit kérdezi. 

Mindig visszatereli a gyermekeket bizonyos sémákhoz, amelyek 

minimális ismeretanyagot tartalmaznak ugyan, de érdeklődést 

nem keltenek. 

A nagycsoportosok pedig sok szines élményről számolnak be. 

Jó, hogy elmondhatják. Például: 

"A tehénnek is van patája, mint a lónak, csak nem 

patkolják meg." 

./ . 
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"Óvó néni, apuci kabátja farkasbőrből van." 

"Én a east és a mókust is benzineztem, mert á 

vadászoknál a ház körül élnek." 

"Óvó néni, én láttam olyan elefántot, hogy az or-

mányukkal tolták a fát." 

A jegyzőkönyvből arra is lehet következtetni, hogy a 

différenciálás nélküli foglalkozásokon a fejlettebb gyer-

mekek jutnak szóhoz. Egyes részkérdéseknél felkészülteb-

bek, bizonyos mértékig talán szélesebb látókörüek is, 

mint az óvónő. 

Az élményekben szegényeknek viszont nincs mit hozzátennitik, 

egy-egy rövid egyszerü mondatot mondhatnak válaszképpen - és 

rakosgathatják a szemléltető ábrákat. 

Ezen jegyzőkönyvek alapján az a véleményünk, hogy a környe-

zetismereti foglalkozások általában szük körben mozognak. ; tc , 

A gondolkodás fejlesztése, az anyanyelvi nevelés csak nyomai-

ban, egy-egy mozzanatban és többször teljesen spontán jele-

nik meg. Sok lehetőség marad kihasználatlanul. 

- Matematika 

A Program ezen fejezete rendkivül korezerü szemléletü. Sokol-

dalú képességfejlesztést és igen konkrét anyanyelvi nevelési 

feladatokat ad. Az ismeretanyag halmozása helyett gondolkod-

tató feldolgozást ir elő. 

Mit mutatnak a jegyzőkönyvek? 

A41. számú jegyzőkönyv szerint a nagycsoportban egyszerü 

számlálás, kivonás, összeadás történik, a 8-as számkörben. 
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A müveletek játékhalakkal és nyuszikkal történnek. Az 

óvónő a feladatokat elvégezte, fejlesztette a müveleti 

képességeket, beszélgetést kezdeményezett a gyermekek-

kel. Ami a foglalkozás legnagyobb erénye lehet: a jegy-

zőkönyv szerint a gyermekek nagyon élvezik a foglalko-

zást. Ez a matematikával kapcsolatban is jelentős ered-

mény. 

A 28. számú jegyzőkönyv szerint az óvoda középső csoport-

jában szinte teljesen azonos feladatokat találtunk a 

6-os számkörben. Itt a "több-kevesebb" fogalom is előtér-

be kerül. Az óvónő metodikai kulturáltsága azonban leg-

feljebb középszerü. A feladatok megfogalmazása, a kérdések 

feltétele se mindenütt ja. A gyerekek inkább csak manipu-

lálnak, keveset szólanak. A jegyzőkönyvből arra is kö-

vetkeztethetünk, hogy a matematikai foglalkozás nem sokáig 

hagy bennük nyomot, azonnal más felé fordulnak, ahogy csak 

tehetik. 

Övónő: 	Gyermekek: 

A naposok jöjjenek ide hozzám 
és osszák ki az eszközöket! 
Mit  láttok a tálcán? 
	

Laci: halakat. 
Gombákat, csirkéket. 

Csirkéket? Brigi : Kacsákat . Lovász, rakd 
le a keze det, én vagyok 
a  napos.  

Ettől a résztől kezdve az óvónő feladatokat ad, kérdez, 

néha maga is válaszol rá. Egy teljes oldalas jegyzőkönyvi 

résznél három gyermek szólal meg csupán négyszer, összesen 

öt szót mondanak. /"Én, igen, négy darab, igen./A foglalko-

zás második részében is csak 8 megszólalás található. 

Ebben a túlnyomó többség egy-egy szó, vagy szókapcsolat / 

Ezen, igen, 5 db./ 
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A foglalkozás után, öltözéskor, a gyermekek már eltávolod-

tak a matematikától és igen élénk beszélgetésbe kezdtek az 

alábbiak szerint: 

X. Gyermek: 

István:  

Sanyi: 
B. Feri: 
István: 

Feri: 

István: 
István: 

Kádár L.: 

A fenti idézet azt is érzékeltetheti számunkra, hogy a gyer-

mekeket visszafoghatta a matematika foglalkozás és - néhányan - 

igen kívánhatták már a beszélgetést, amire eddig nem nyilott 

lehetőségük. 

A 8. számú jegyzőkönyv szerint a nagycsoportban a gyermekek 

sokszinü feladatokat kaptak. "Bemelégitésként"villámkérdésekkel 

gyakorolják az ellentétpárokat, /rövid-hosszú, alacsony-magas 

stb./ keskeny-széles utat épitenek, papircsikokat kapnak a 

"postástól", azon tanulják meg a "keskenyebb-szélesebb" fogal-

mat. Végezetül a feladatlapon szinezik ki a legkeskenyebbet, 

a legszélesebbet. Eközben válaszolnak néhány jó, gondolkodtató 

kérdésre. 

Az óvónő ugyan néhányszor célt téveszt, nem fogalmaz meg jól 

egy-egy kérdést, nem mindenütt pontos a feladatmeghatározás, 

de lényegében igen eredményesen dolgozik. 

Nagy István merényletre készül szegény 
Szilágyi Sanyi ellen. 
Megöllel, Bánfi, meg téged is, Sanyi. Meg 
felkötlek. 
Legalább 20 kilós ez a kabát. 
Vagy kocsival vagy busszal vagy lóval. 
Mi az, hogy kocsival meg lóval. Hova mész 
te, Bánfi? 
Azt még nem tudom, de megyek. Megmondjam, 
hol dolgozik az anyukám? A Fogtechnikánál. 
Az is valami? Az én apukám adminisztrálkodik. 
/ az óvónőnek válaszol, a sapkájáról veti 
oda: /Azt se tudom, hol van! 
Kádár, feldaraboljuk a Szilágyit, jó? 
Darabold fel magad. 
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- Irodalom 

Sajnálatos, hogy a jegyzőkönyvek nem tükrözik az óvónő 

mesélésének pontos szövegképét. Tapasztalatból kell 

következtetnünk. 

Az óvodák gyakorlata szerint az óvónő nem olvashatja a me-

sét, csak fejből mondhatja el. A tapasztalat szerint  az  

óvónőképző intézetekben 20-25 mesét kérünk számon könyv 

nélkül az óvónőtől. /A Program alapján az óvónő a 3 kor-

csoportban pedig maximum 12+44+14, összesen 40 uj mesét mond./ 

Vannak olyan megfigyeléseink, hogy  néhány óvónő a legszebb 

szöveget se tanulja meg, hanem csak a "storyt" jegyzi meg 

és azután a saját szavaival mondja el. Minthogy a szókin-

csük általában szegényes, a mesemondásban, a rögtönzésben 

nincs és nem is lehet gyakorlatuk, a mese szövege általában 

nem lehet nyelvi modell a kisgyermek számára. F eltétlenül 

meg kellene engedni az "olvasva mesélést" az óvodában. 

Nem mutatják a jegyzőkönyvek a résztvevők számát se. Erre a 

gyakorlat nem fordit figyelmet. Tapasztalataink szerint a 

mesemondást meghallgatják a gyerekek, a versfoglalkozásokra 

azonban vajmi kevesen gyülnek az óvónő köré. És ez igy megy 

mindhárom korcsoportban, mert egyedül az irodalom foglalko-

zás valósul meg ugynevezett kezdeményezéssel, a 3-6 évesek 

körében. Feltételezhető, hogy, aki "hazulról" szereti a ver-

set, az további élményeket szerez, aki pedig eddig nem is-

merte meg, az az óvodában se kerül sokkal közelebb hozzá. 

Megfigyelésünk szerint ez a gyermeki "érdektelenség" sokkolja 

az óvónőket, és őket is eltávolitja a verefoglalkozásoktól. 

•/ . 
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A jegyzőkönyvek csupán mesefoglalkozást rögzitenek. 

Az 1. számú jegyzőkönyv szerint a kiscsoportosok nagyon 

élvezik "A kismalac és a farkasok" cimü népmesét. Ezt 

közbeszólásaikkal is jelzik: 

- "Kopp-kopp!" 
- "Ugy kellett, ugy kellett, káposztába hús kellett!" 
- "Forró vizet a kopaszra!" 
- "Beengedi, ugy-e, belebujik a zsákba?" - " Nem esik le 

a malacka, ugy-e?"... stb. 

A 2. számú jegyzőkönyv szintén kiscsoportban, a Három kicsi 

medvebocs cimü mesefoglalkozást rögziti. A fakanál bábok, 

amelyek az óvodában a legprimitivebb eszközök, egyben a 

legelterjedtebbek is, szemléltetik a szereplőket, a rókát, 

amely kicsalja a veszekedő bocs-testvérektől a sajtot. A 

gyermekek ezekkel a fakanalakkal játszanak, jóformán csak a 

sajtról szólanak egy keveset. /Megjegyezzük, hogy az ilyesfaj-

ta dramatizálás-játék a Program alapján a középső csoporto-

soknál és a nagyobbaknál szervezhető./ 

Véleményünk szerint ezen mesefoglalkozáson se túl sok jutott 

a gyermekeknek az értelmi, az anyanyelvi nevelésből. /Az esz-

tétikaiből se./ 

Idézzük a mesemondás utáni gyermeki szöveget: 

" - Gyere, maci, nézd meg, találtam egy sajtot. 
- 2n, én. 
- Találtál egy sajtot? 
- Ez az enyém! 
- Nem, az én sajtom! 
- Tessék, róka koma, oszd el a sajtot! 
- Óvó néni, a róka megette a sajtunkat!" 

óvónő: 

"Majd máskor ti osszátok el a sajtot, és akkor tietek lesz 

a sajt." 
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/Sajnálatos, hogy az óvónő is csak ennyit és igy értett 

meg a mese áttételességéből, szimbolikájából./ 

A gyermekek folytatják: 

" - Szia, te csúnya róka. 
- Gyere, maci, elmegyünk az  erdőbe  játszani." 

A fentiekből is látható, milyen kevés gyermeket foglalkoz-

tat  a meseélmény, mennyire szegényes a gondolatok kifejezése, 

mennyire nem segíti az óvónő a gyermekek érzelmeinek kifeje-

ződését. 

A 42. és a 43• számú jegyzőkönyvek is azt jutatják, amit 

tapasztalataink is: az óvónő elmondja /jól? rosszul?/ a me-

sét, utána vált egy-két kényszerédett mondatot a gyermekekkel, 

és vége a foglalkozásnak. 	 i  

Anektodaként hallottuk, igen jellemzőnek tartjuk a gyakorlat-

ra, hogy egy óvónőképző intézeti hallgatótól megkérdezték, 

mi a véleménye az óvodában látott irodalomlfoglalkozásról. Erre 

azt felelte; "Ez irodalomlfoglalkozáe volt? Eszre sem vettem." 

Joggal lehet tartani attól, hogy egyes óvodákban a gyerekek 

se veszik észre az ilyenfajta mese- és az ezeknél jóval gyen-

gébb versfog 

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint az irodalom foglalkozások 

nem adják azt a keveset sem a gyermeknek, amit a Program a 

képességfejlesztés, illetve az anyanyelvi nevelés területén 

előir, korántsem azt, amit el lehetne tőlük várni. 

- Ábrázolás- és kézimunka 

A jegyzőkönyvezés lehetőséget adott arra, hogy az alábbiakban 

összehasonliteunk három foglalkozást, ami szinte azonos héten 

történt, nagycsoportban /13. számú jegyzőkönyv, 6. számú 

lalkozásokat. 
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jegyzőkönyv, 17. sz. jegyzőkönyv/ 

A foglalkozás anyaga: /A 13. számú, a 6. számú, a 17. számú 

jegyzőkönyv szerint ' ebben a sorrendben./ 

1. Téli gyümölcsök mintázása természet után. 

2. Ritmikus sordiszités szinváltással. 

3. Mértani formák ragasztása két vonal közé. 

Ugy értékeljük, hogy a képességfejlesztés, az anyanyelvi 

nevelés szempontjából  egyaránt  az 1. sz. foglalkozás a legal-

kalmasabb a hatévesek körében. A 2. számú és a 3. számú 

foglalkozás az iráselőkészités szempontjából lenne inkább ér-

tékelhető. 

A foglalkozás felépitése: 

1. számú foglalkozás: 

Az óvónő a bemutatott citrom, narancs, banán, da-

tolya alapján tisztázza a formákat, /összevetik 

forma szerint/ a szineket /szintén a közös és az el-

térő jegyek alapján,/ a gyümölcsök nagyságát. Ad a 

gyurmázáshoz néhány "technológiai" tanácsot, segit, 

értékel. 

2. számú foglalkozás: 

Az óvónő kesztyü és sál-sémák kidiszitését kéri, 

/egy hihetetlen meseköritéssel/ azt, hogy két szinnel, 

két különböző formáju mintát rajzoljanak. Eközben 

segiti a gyermekek munkáját, ösztönöz, értékel. 

3. számú foglalkozás: 

Az óvónő bemutatja a háromszöget, a négyzetet, meg-

határozza a  feladatot:  két vonal közé ragasszák be 

a kapott négy - különböző szinü - idomot. 

•/. 
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A jegyzőkönyv nem mutatja, hogy a gyermekek valami-

féle ritmus vagy szabályosság szerint ragasztanának, 

ellenkezőleg, az óvónő értékeléséből arra következ- 

tethetünk, hogy éppen a tarkaságot méltányolja, a 

feladat a két vonal között maradás volt. 

A képességfejleeztée /benne az ösezehasonlitás, az összeve-

tés, a soralkotás stb. müvelete/kitapintható az 1. számú fog-

lalkozásnál. A 2. számú foglalkozás alkalmas lett volna a 

soralkotás néhány manipulációs szintü müveletének kialakitá-

sár a. A 3. számú foglalkozás sok lehetőséget hagyott kiakná-

zatlanul. 

Az óvónő magyarázata: 

"1. számú" óvónő: 

"Soroljuk  fel, milyenek a téli gyümölcsök, amelye-

ket télen lehet kapni a boltokban.... Most pedig 

vizsgáljuk meg a sok közül az  egyiket. Melyik  ez? 

Milyen szinü? Milyen alakú?... Nézzük meg a cit-

romot is. Hasonlitanak egymásra? Igen, egy nagyon 

kicsit. Miért? ... Igen, a citrom hosszúkásabb. 

És nézzétek csak, milyen a vége? Csücsös,... Melyik 

a hosszabb? stb." 

"2. számú óvónő: 

"Télen melyik az a ruhadarab, amit a legtöbbször 

veszünk fel? Csak télen. Nagyon ügyesen mondtad, 

Kriszti. A.kesztyüt, sapkát csak télen szoktuk fel-

venni. Én  hoztam is nektek, mondjátok, mit ..., de 

ezeket nem diszitették ki a gyárban. Én elvállal-

tam, hogy a nagycsoportosok kidiszitik ezeket a 

ruhadarabokat..." 
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... mindenki két mintát választ ki és azzal diszit-

létek ki a formákat. Hol az egyszinü filcet, hol a 

másikiszinü filcet használjátok. Mindig gondolkozz, 

hogy melyik szin után mi következik. Stb..." 

"3. számú" óvónő: 

"Most ábrázolás foglalkozás lesz. Mutatok nektek külön-

böző formákat, aki felismeri, jelentkezhet..." 

Az idézetek is mutatják, hogy van olyan óvónő, aki /viszony-

lag/ jól megfogalmazott kérdésekkel gondolkodásra ösztönzi a 

gyermekeket. /1. sz./ A 2. számú tulajdonképpen álmesét mond. 

"Elbóditja" a gyermekeket annak érdekében, hogy megcsinálják 

a szinváltós sormintát. A 3• számú óvónő keveset magyaráz és 

nem világit rá a lényegesre. Mindebből az is következik, hogy 

viszonylag az 1. sz. csoportban beszélnek a gyermekek a leg-

többet. A 3. , számú csoport, a várakozás ellenére azt mutatja, 

hogy a gyermekek relative . sokat beszélnek. /"Ide tegyük ki a 

ragasztót, hogy elérjük. Hü, nekem elfogyott a papírom... 

Neked hány pirosod van? ... Itt is v an  egy négyzet... Ezt is 

böragasztom... stb./ Teljesen spontánul szólanak, ennek minden 

értékével és hátrányával. 

Végezetül azt is meg kell állapitani, hogy mindhárom csoport-

ban kevés a lehetőség /a beszédkedv/ a verbális kommunikációra. 

Az értelmi nevelés területén, a képzelet, emlékezetfejlesztés 

vonatkozásában vannak eredmények, még több azonban a lehető= 

ség, amit intenzivebben lehetne kihasználni. 
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- Ének-zene 

Ahogy a Program elhanyagolja a szöveget, úgy tesz az óvó-

nő is a 17. számú jegyzőkönyv szerint,.az óvoda középső  

csoportjában. A jegyzőkönyvből az nem derült ki, hogy mi-

lyen dalt énekeltek,de az igen, hogy a gyermekek nem értik  

a szöveget. Szerencsére maradt idő és lehetőség legalább  

az utólagos magyarázatra.  

Gyermekek: 	 Óvónő:  

Óvó néni, mi az, hogy kéve?  

A bácsik elvetik a sok búza-
szemet, abból kikel a búza.  
Sok búzaszem testvér<<: a bú-
zakalács.  

Nem búzakalács, hanem búzaka-
lász. Stb.  

-- A 42. számú jegyzőkönyv szerint, a kiscsoportban a gyermekek  

90 %-a vesz részt a kezdeményezett foglalkozáson. /Ez jó  

eredmény./ Az óvónő ritmus- és hallásfejlesztést végez, néhány  

dalt közösen énekelnek el. A ritmusfejlesztés tapsolással  

történik, a "Fü, fü..." kezdetis mondóka szótagolt szövegé-

nek ütemére tapsolnak, a "Töröm, töröm..." kezdetű mondóka  

szótagolt szövegéhez ökölbe szoritott kezüket ütögetik egy-

máshoz. E résznél a magyar nyelv hangsúlyozásánál hibát lá-

tunk. /Ez a Program alapján feltételezhető volt./  

Például:  

.~~ 	.-? 	 J  
Sü-tök ne-ked ka-lá-csot...  

Itt a hangsúly óhatatlanul a "kalácsot" szó végére kerül.  

Ez teljesen idegen a magyar nyelvtől.  

./.  

Zorán, légy szives hozd ide a  
búzakalászt a vázából. Igen,  
ahhoz, hogy a búzából kifli  
legyen, nagyon sok mindennek kell  
történni.  
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Vagy: 

of 	.1  
e-redj ki te zöld-fü-lü 

A hangsúly- helytelenül - itt is a "zöldfülü" utolsó 

szótagára csúszik át. 

A foglálkozás másik részében letakart két fémkanál, két 

fakocka, két pohár összecsendülésének zaját kellett felis-

merni. Ennek van jelentősége a hallásfejlesztés, bizonyos 

tekintetben az értelmi nevelés szempontjából, de az anya-

nyelvi nevelés aspektusából teljesen kihasználatlan maradt. 

/A két dal egyikének szövegét a jegyzőkönyvből idézzük, igen 

giccsesnek tartjuk: "ültem ringó kis ladikon,/ úszott két 

szép rózsaszirom./ Az egyik az apué, /a másik az anyué, 

/harmadik nincs."/ 

Az 1. számú jegyzőkönyv szerint kiscsoportban is a fa, fém, 

üveg hangjának megismertetése az anyag. Itt játékosabb a fog-

lalkozás, mert az óvónő mesekeretbe ülteti a hangfelismerést. 

Ezután majdnem teljesen azonos a foglalkozás az előbbivel: a 

"Cini cini..." kezdetü mondóka ütemére lépegetnek, ringatóz-

nak. A szövegkiejtés ugy anazt hozza, amit már a Programelem-

zésnél szóvá tettünk: a szóhangsúly a szavak /muzsika, Zsu-

zsika /végére tevődik át. 

Ezt a részt közös éneklés követi, majd a gyermekek az óvónő 

dalát hallgatják meg. Ennek a mozzanatnak az énekkedv fel-

keltése, a megfigyelés, az emlékezetfejlesztés a feladata. 

Ezt a vállalást az óvónő az adott foglalkozáson teljesiteni 

igyekezett. 

•/ . 
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Összefoglalva: a foglalkozások azt hozták, ami a Program 

alapján várható volt. A képességfejlesztésben, az értelmi 

nevelésben értek el bizonyos eredményeket, az anyanyelvi 

nevelés egyes területein csak igen keveset, sőt, az intoná-

ciónak ártottak. 

,3, Gondozóa 

A Program szerint október 1-től május 31-ig napi közel 6, 

5, illetve 4 órát forditanak az óvodákban a gondozásra. A 

Program maga se irja elő az óvónőnek /elég körülhatároltan/ 

a gondozás alatti értelmi és nyelvi nevelési feladatokat,nó-

ha a mosakodás, az öltözködés, az étkezés számos lehetőséget 

kinálna. 

Ehelyett azt tapasztaltuk, és a jegyzőkönyvek is azt mutat-

ják, hogy az óvónők minél gyorsabban túl szeretnének lenni 

az étkeztetésen, ami veszélyforrás is lehet. /A gyerek össze-

tör valamit, leönti magát stb./ 

Megjegyezzük, hogy a Program nem irja elő a alvást, csak a 

pihenést. Sőt, úgy fogalmaz, hogy: "Az aludni nem tudó gyer-

mekek pihenését is biztositsuk... Ne kényszeritsük őket al-

vásra." 

Ehelyett  a gyakorlat azt mutatja, legalábbis számunkra, hogy 

ha kell, erőszakkal is elaltatják, de az biztos, hogy az úgy-

nevezett pihenést /kiscsoportban mintegy 2 és fél órát, közép-

sőben 2 órát, nagycsoportban 1 órát/ szó nélkül kell végigél-

niük. Ez főleg nagycsoportban okoz problémát. /Magunk a koráb-

bi években általános iskolai igazgatói beosztásban dolgoztunk. 

•/ . 
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Amikor kérdezgettük az elsősöket, szeretnek-e iskolába 

járni, mindig szóba került, hogy azért jőbb az iskola, 

mert nem kell aludniuk./ 

Az is tény, hogy az óvodások létszáma sok helyütt magas, 

igy valóban nagyon kell vigyázni a zajszintre. Nehéz, de 

szükséges lenne megtanitani a gyerekeket a halk beszélge-

tésre. Helyette gyakr an  tiltásokat . • hallhatnak. 

Idézünk bizonyságul egy jegyzőkönyvből: 

"Itt most már nem beszélnek, ahol jóétvágyat kivántak... 
ebéd közben állandóan beszél... Csukd be már a szád, 
légy szives, már harmadjára mondom... Aki kér valamit, 
gyerekek, az feltartja a kezét, és nem a szájával kér ... 

Nem a száját kezdi jártatni, hanem a kezét tegye fel ... 

Befejezted az ebédet, térdeden lent a kezed? ... 

/43• számú jegyzőkönyv - középső csoport/ 

Másik: 
"tegyétek hátra a kezeteket, zárjátok össze a lábatokat, 
húzzátok be magatok alá a széket! Zsuzsi, egy kicsit 
csukd most be a szádat! Mindenki nézzen ide rám!" 

/44. számú jegyzőkönyv - kiscsoport/ 

Másik: 

"Lehet fogyasztani a másodikat." 
"Aki letette a kezét, úgy tudom, hogy már megette." 

"A másodikkal" kapcsolatban jegyezzük meg, teljesen elharapó-

zott az óvodában, hogy gyüjtő-fogalomra szükitik a beszélge-

tést. Ezzel az óvoda kifejezetten szegényiti a gyermekek szó-

kincsét. Hallgatóktól tudjuk, hogy a "második" analógiájára 

kialakulában van a "folyadék" használata, ami a tea, kakaó, 

kávé, karamella, tej, szörp, limonádé helyett áll és nagy 

biztonsággal segiti a szókészlet szükülését. 

. / . 
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Másik idézet a gondozás alatti időről: 

"A sok beszéd helyett inkább a kezed járjon!" 
/46. számú jegyzőkönyv  - nagycsoport/ 

Ismét másik: 

"Feri, de örülnék, ha hátra tennéd a kezed!... Addig 
nem megyünk a mosdóba, mig mindenki nem szoritja 
össze a száját..." 

/48. számú jegyzőkönyv - középső csoport/ 

A beszéd és mozgás tiltásán kivül sok helyen folyamatos 

regulázást tapasztaltunk. A jegyzőkönyvek szerint az óvónő 

néhol egész étkezés alatt "idomit", azaz tilt, figyelmez-

tet, sürget,a közelgő veszélyre figyelmeztet. Néhol az volt 

az érzésünk, hogy ilyen légkörben a gyerek csak az étvágyát, 

meg a kedvét veszitheti el, _ enni memtud nyugodtan. 

Ugy tünik, hogy a gondozás a foglalkozásokhoz, a játékidőhöz 

viszonyitva, elhanyagoltabb terület, ezért is ütheti fel a 

fejét több olyan, nem kivánatos módszer is, ami az óvoda 

egészére nem jellemző. 

Összefoglalva: a gondozás jelentős ideje alatt a jegyzőköny-

vek szerint nem történik értelmi vagy anyanyelvi nevelés, 

sőt, úgy tünik, hogy csupán az engedelmesség, a nem-beszélés 

a kivánatos erény. 

4.Az anyanyelvi nevelés követelményeinek teljesitése 

A legnagyobb gondnak azt tartjuk, hogy az anyanyelvi nevelés 

korántsem "szerves része az óvodai élet minden mozzanatának" 

/Program  157. lap./ 

./. 
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A gondozás alatt, mint fentebb emlitettük, az óvónők nem 

használják ki a beszédlehetőségeket, sőt, egyes helyeken 

tiltják a megszólalást. 

A játéktevékenység - a jegyzőkönyvek szerint - a legtöbb 

helyen teljesen spontán, eőt,magár4hagyatott. Kevés az élmény, 

szegényes a játék témája, ennek megfelelően verbális lecsapó-

dása is. A szerepjátékok igen kevéssé állanak az anyanyelvi 

nevelés szolgálatában. Ami eredményt - a jegyzőkönyvek alap-

ján - találtunk, az inkább a "nevelődés", mint a pedagógiai 

munka hatása. Anyanyelvet fejlesztő játékok - a jegyzőkönyvek 

szerint - nincsenek az óvodában. 

Az oktatás folyamán - a Program néhány foglalkozásnál megje-

lölt követelménye ellenére - nincs elégséges és tudatos szó-

kincsbővités, beszédképesség, illetve beszédkészségfejlesztés, 

beszédkedvkeltés, beszélgetés, elbeszélés, mesemondás, párbe-

széd, kérdésfeltevési lehetőség vagy indittatás, stb. Azok a 

gyerekek se mindig szólhatnak, akik szeretnének. 

Az óvodai élet mozzanataiba nem épült be a nyelvi fejlesztés 

/eléggé/, ugyanakkor nincs külön foglalkozás vagy alkalom se a 

fejlesztésre. 

A Program Anyanyelvi nevelés cimü fejezete szól "a környezet 

példamutatóan helyes és szép beszédéről. /157. lap./ 

A jegyzőkönyvek is azt mutatják, hogy egyes óvónők müvelteége, 

tárgyi felkészültsége nem megfelelő. Ezzel adekvát a beszédük. 

Babits Mihály  szerint "Minden rossz mondat törött ablak, melyen 

át egy rossz gondolatra látni." 

./ . 
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Az óvónők beszédkulturája általában nem magas szinvonalú, 

igy nyelvi modellként is kevéssé állják meg helyüket. Ennek 

számos oka között szólni kell az óvónőképzésben a nyelvmü-

velés hiányosságairól, különösen a /nappalinál - jóval - na-

gyobblétszámú/ levelező tagozaton. 

Köpeczi Béla müvelődési miniszter fogalmazott az 1982/83. 

tanév országos megnyitóján úgy, hogy : "Az általános, sőt, 

a középiskolából kikerülők közül sokan nem tudnak helyesen 

inni, fogalmazni, beszélni." 

Tapasztalatból tudjuk, hogy ez a megállapitás igaz az óvónőkép-

ző intézetekbe felvettek egy részére is. 

Noha az Anyanyelvi nevelés cimü fejezet előirja, hogy az 

óvónő "... A foglalkozások megtervezésekor gondolja végig, 

hogy az anyanyelvi nevelés szempontjából milyen feladatok kerül-

jenek előtérbe..." /159. lap/, az "Utmutatás az oktatás meg-

tervezéséhez" cimü fejezet /288. lap/ már nem szól róla. 

Tapasztalataink szerint csak egyes megyékben v an  nyoma valami-

féle anyanyelvi nevelési tervnek, "végiggondolásnak". 

Ez magában véve is elegendő lehetne ahhoz, hogy az anyanyelvi 

fejlesztés spontán, alacsony szinvonalú legyen. 

Több olyan jegyzőkönyv áll rendelkezéeiinkre, amely gyermekek 

meghatározott időtartamú beszédét rögziti. Egyes jegyzőkönyvek-

ben anamnézist is találhatunk. 

. / . 
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Ugyanaz a tapasztalatunk, mint amit dr. Nagy József 

fejt ki "5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége" cimü 

munkájában: 

... az óvoda nem segiti kellően az anyanyelv fejlődését." 

Hozzáfüzzük ehhez azt a nagyon sajnálatos tapasztalatun-

kat is, hogy  van  olyan óvónő, aki nem érzi eléggé a fele-

lősséget, maga is átháritja a családra a feladatot. 

Például a 47. számú jegyzőkönyvben rögzitett nagycsoporto-

sokkal kapcsolatos óvónői értékelést hozzuk i kivonatosan. 

V. Mariann "következetes nevelésben részesül" stb., 
"!szókincse gazdag. A foglalkozásokon aktiv, 
gyakran jelentkezik."- irja az óvónő. 

S. Csaba családi helyzetét az óvónő kedvezőtlenebbnek 
festi, És megállapitja, dokumentálja, hogy 
!!otthon csak az anya nyaggatására beszél. 
Az óvodában ritkán beszél. Az "sf,- "cs" han-
gokat hibásan ejti, jár logopédushoz."- 
Majd megjegyzi, hogy: "Több szókincse lehet-
ne!" 

B. Henriette is nehéz családi körülmények között él. 
Nem törődnek a gyerekkel. Beszédhibás is. 
/"ö, ü" helyett "o, u" hangot ejt./ Az óvónő 
ágy értékeli, hogy"a foglalkozásokon csak 
felszólitásra beszél, akkor is nehezen." 

Vannak tapasztalataink  - és jegyzőkönyveink - arról is, hogy 

számos óvodás értelmi fejlettsége, nyelvi kulturája megfelel 

a Program követelményeinek, sőt egyesek túl is haladják azt. 

A fentebb vázoltak alapján, szüleik és beszédtémájuk ismereté-

ben  azonban azt kell feltételeznünk, hogy nem elsődlegesen 

az óvoda segitette elő eredményes fejlődésüket. 

./. 
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Elgondolások a rendszerezési és a logikai képességek 

fejlesztésére az anyanyelvi nevelés keletében  

Mindenekelőtt a korábban vázolt hiányosságok főbb okait 

keressük 

- Véleményünk szerint az óvónőképzés nyelv- és beszéd-

müvelés tárgya keveset ad a hallgatóknak. 

Következésképpen az óvónő nyelvi müveltsége nem olyan 

szinv onalú, hogy beszéde modell lehessen. 

- Az óvónőképzésben nincs helye az anyanyelvi nevelés 

pedagógiájának. Ezért az óvónő módszerei se kimunkáltak. 

- Az óvodai nevelés programja, egészét tekintve, / ma már/ 

nem alkalmas arra, hogy meghatározza a képességfejlesz-

tés, az anyanyelvi nevelés célját, feladatait, követel-

ményeit, az óvodai élet minden területére. 

- Az óvodai nevelés /1971-ben megjelent/ programja vissza-

lépést jelentett az 1957-58-as állapothoz képest, ami-

kor volt /környezetismerettel, irodalommal párositott/ 

ugynevezett anyanyelvismeret foglalkozás az óvodában. 

/Kiscsoportban heti 3, középsőben 3, nagycsoportban 4 

alkalommal./ 

Az óvodában ma nincs helye, ideje, kerete az anyanyelvi 

fejlesztésnek. 

- Az anyanyelvi nevelést nem tervezik. Ha igen, csak el-

vétv e , számunkra ismeretlen elképzelések szerint. 

•/ . 
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- Az óvodavezetés, a felügyelet kevés segitséget kap 

és ad, gyakorlatilag nem képes a tartalmak ellenőrzé-

sére. 

- A továbbképzéseket a megyék szervezik, terveik eset-

legesek, az előadók megválasztása szubjektiv, a mód-

szerek kialakulatlanok. Eredményességük kétes. A kép-

zés hiányosságainak pótlására semmiképpen se vállalkoz-

hatnak. 

- A szakirodalom viszonylag szegényes. Egy része pedig 

gyakorlatilag hozzáférhetetlen az óvónő számára. 

- Nincs postgraduális képzés. 

- Se egyéni képzésre, se továbbképzésre nem kinálkozik 

igazi lehetőség, az óvónő számára. Az erre vonatkozó lé- 

- ny.egi erkölcsi-anyagi ösztönzés se alakult ki. 

A fenti megállapitások, sajnos a gyakorló óvodákra és óvó-

nőinkre is vonatkoznak. 

Ha mindehhez mérlegre tesszük az értelmi és anyanyelvi, a 

nyelvi-kommunikációs nevelés követelményeit /és a családok 

korlátozott lehetőségeit,/ akkor világlik ki belőle igazán 

az, hogy e területen is többet kell tennünk. 

Dr. Nagy József gondolatait idézzük: /Az  óvodai anyanyelvi 

nevelés továbbfejlesztése,176. lap/ 

"Korábbi és főleg a jelenleg befejezés alatt álló kutatásaim 

egészen különböző kiindulásuk ellenére, mindig elvezetnek 

az anyanyelvhez mint képességrendszerhez, annak központi sze-

repéhez minden más pedagógiai tevékenységben, fejlesztési 

törekvésben." 

. / . 
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Miben látjuk a legfontosabb teendőket? 

1. A képzés területén 

a./ Az óvónők, óvodapedagógusok képzésébe be kellene 

épiteni: a képességfejlesztés szükségessége, célja, 

feladata, módszerei, lehetőségei stb. témát, 

fiz anyanyelvi - és kommunikációs nevelés pedagógiá-

jának legfontosabb kérdéseit, 

a logopédiai alapismereteket. J 

b./ Korszerüsiteni kellene a nyelv-beszédművelés tárgy 

tantervi anyagát, módszereit, bőviteni óraszámát, ki-

dolgozni a gyakorlatok intenzivebbé tételének lehető-

ségeit. /Pl.: csoportbontás, eszközök, segédanyagok, 

tankönyvek stb./ 

c./ Meg kellene kezdeni az óvónőképző intézeti oktatók, a 

gyakorló óvodák ávónőinek rendszeres továbbképzését. 

/Képzését./ 

2. Az óvodai munka gyakorlatában 

a./ Továbbképzéseken lenne célszerű felkésziteni az óvónőket 

az uj Programban foglaltak értelmezésére, végrehajtására. 

A. továbbképzések vezetőit összehangolt tematika alapján 

kellene felkésziteni. 

b./ Meg kellene teremteni a képességfejlesztő nyelvi-kom-

munikációs játékok /nyelvi logikai játékok/ vagy foglal-

kozások szervezeti lehetőségeit. /Pl. játékidőben vagy 

a mindennapos - ötperces testnevelés analógiájára./ 
• 

/ . 
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c./ El kellene látni az óvónőket segédanyagokkal, 

megfelelő eszköztárat kellene felkinálni nekik. 

/Játékok, szemléltető eszközök stb./ Ezek készi-

tési módjait is meg kellene mutatni nekik. 

d./ A vonatkozó több és jobb munkát anyagilag is el 

kellene ismerni az óvónők körében. 

e./ Szervezéssel is lehetőséget kellene biztositani 

arra, hogy az óvónő kisebb csoportokkal foglalkoz-

hasson. Ez bérkihatás nélkül akkor lenne megvalósit- 

ható, amikor mindkét óvónő jelen van a munkahelyén. 

3. A kutatásban 

a./ Az óvodai nevelés programja megkezdett felülvizsgálata 

aU.kalmas arra, hogy olyan. témánkkal kapcsolatos, cél- 

és feladatrendszert, köv,etelménystrukturát lehessen 

megfogalmazni, ami állja a következő /legalább/ tiz 

év gyakorlatának próbáját. 

Megjegyezzük, hogy tudomásunk szerint rövid határidő 

áll a szakemberek rendelkezésére, ami előrevetiti a 

kapkodás, a felületes munka árnyékát. 

b./ Az uj program alapján szükséges lenne kidolgozni a 

müveleti képességeket fejlesztő nyelvi foglalkozások 

/fentebb nyelvi-kommunikációs játéknaK vagy nyelvi-

logikai játéknak neveztük/ kisérleti programját. 

Ennek során el kellene késziteni a felmérést e a nagy- 

csoport számára,a differenciált csoportok kialakitásához; 
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heti 4, kb. egy évre 30 X 4 = 120 foglalkozás /mintegy 

20 perces/ anyagát kellene kimunkálni, 3 csoportra/ 

fejlettek, fejlődőek, lassúbbak./Szükséges lenne az év-

végimér•és tesztjeit is elkésziteni. 

c./Módszertani /stb./ egyeztetést kellene végezni a kisér-

letet vállaló 5-10 /20?/ óvónővel./ Itt a tiszteletdij 

finanszirozása is felmerül. 

d./ Számitani lehet a "játékok" tartalmának folyamatos fino-

mitására, igy a rendszeres konzultációkat is programba 

érdemes iktatni. A kisérlet értékelése a tanév végén tör-

ténnék. 

e./ Később /vagy párhuzamosan/ választott témakörünket bővi- 

teni lehetne az óvodában /latensen/ jelenlévő anyaggal. 

/P1. az emberi test, az állatok, a növények stb./ 

Néhány lépéssel előbbre jutnánk, ha figyelembe vennők, 

hogy a ma gyermekét még más is érdekelheti. 

Például: közvetlen környezetükben: a főzés, sütés néhány 

miértje /tejforralás, kávéfőzés stb./; a ruházati anyagok 

készitésének főbb mozzanatai /kötés-hurkolás, szövés, 

ragasztás, stb./; a villany, gáz,- fütésszolgáltatás mód-

ja, mérése; az otthoni, óvodai kisebb barkácsolások, javi-

tások ok-okozati összefüggései; a takaritások, a mosás 

gépi megoldásai stb.; 

tágabb környezetükben: az óvodaépités, karbantartás, felú-

jitás; a szolgáltatások - posta, Patyolat; a gyógyitó munka, 

a gyermekotthon élete; az épületek belső funkciói; az üzle- 

tek profilja; a lakóhely : le,egyszerüsitett múltja, jövője;  
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a könyvtár, a szinház, a mozi, a kiállitás célja, 

látogatási szokásaik; a sportok; a zenei instrumentumok, 

létesitményk; az uttörőház munkája; a környező termé-

szeti adottságok, kincsek; a szomszéd országok léte; 

más nyelvek létezése; az ürkutatás számukra érthető napi 

eseményei; a fővárosiakat a távoleső kerületek és a vidék, 

a falu; a vidékieket a főváros, a távolabbi helységek; 

- továbbá az óvónő személye, családi viszonyai, kötődései; 

a szülők, nagyszülők gyermekkora, jelene; a gyermek saját 

kisebb kora; más kisebb gyermekek, főleg a csecsemők "pici 

babák" játéka, mozgása, fejlődése. /P b./ 

A fentiek - tapasztalataink szerint - nem vagy nem rendszere-

sen szerepelnek az óvodákban. Bármelyiket fel lehetne hasz-

nálni választott témánk, a rendszerezési és logikai képessé-

gek müveleteinek kialakitásához. 

f./Feltétlenül ki kellene munkálni, hogyan  vonhatók be a szülők 

a gyermeki képességek fejlesztésébe. /P1. előadások, a Szülők 

Iskolája rendszere; kézikönyvek, kiadványok, az adott gyermek-

re vonatkozó speciális információk felhasználása; gyakorlat-

ban,tapasztalt differenciált módszerek stb. segitségével./ 

g./Meg kellene próbálkozni a tömegkommunikációs eszközök fel-

használásával. /A Rádió és TV pedagógiai és gyermekmüsoraiban, 

a szaksajtóban, a gyermeklapokban, a családnak szóló heti és 

havi folyóiratokban; animációs filmekkel; diafilmekkel; 16 mm-es 

filmekkel; valamint speciális játékok készitésével, készitteté-

sének ösztönzésével, bolti terjesztésével. 

• /• 
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h./ Jelentkezni lehetne a kecskeméti Szórakaténuez Játék-

házban a képességfejlesztő játékok programjával; kezde-

ményezni lehetne az uttörőházak kiterjedt rendszerében 

a "logikai-játék óvodásoknak" nevü foglalkozásokat; be-

vinni ezeket az óvodába nem járók iskolaelőkészitő tan-

folyamaiba. 

i./ A tapasztalatoknak helye lenne az óvónők /tanitók?/ kép-

zésében, továbbképzésében, a kimunkálás alatt álló, kecs- 

keméti bázisra tervezett postgraduális képzésben, az 

óvónő- és tanitóképzés integrálásának megkezdődött ki-

sérleteiben. 

j./ Fontos feladat lenne oktatáspolitikai üggyé növelni a 

képességfejlesztés mind korábbi tennivalóinak tudatositá-

•sát a pedagógusok, az oktatási- és politikai vezetők, a 

szülők, a társadalom szemléletében. 

./. 
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EPILÓGUS  

Bátortalanul fogalmazott szerény javaslataink helyességé-

be vetett hitünket erősiti az a néhány munka, amelyhez 

1982. szeptember 23-án jutottunk hozzá: kollégák küldték 

Moszkvából. 

1. Az óvodáskorú gyermekek nyelvfejlesztésének metodikája 

cimü kötet, amely szisztematikus rendben közöl néhány 

általunk is vázolt feladatot. 

Idézi Az óvodai nevelés programját, az alábbiak szerint: 

A nyelvoktatás foglalkozásai 

C soport 	A foglalkozás idő- 
tartama •ercben heti száma 

A FOGLALKOZÁS 
havi száma, -évi száma 

3. éveskor 10-15 4 16 192 

4. it  15-20 3 12 164 

5. 't 15-20 3 12 164 

6. " 20-25 4 16 192 

7. If  30- 35 4 16 192 

És alább: /szószerint, nyers forditásban:/ "A Program minden 

fejezetéhez megközelitően az ,alábbi foglalkozásszámok járulnak 

havonta." 

A Program fejezete 	Foglalkozások 
havonta 	hetenként 

Ismerkedés a szépirodalommal 	3-4 	1 

A dialógusok nyelvi kötöttségei- 
nek tanulmányozása 	2 	0,5 

A hangzóejtés nevelése 	2 	0,5 
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Szókincsbővités  1 0,25  

Nyelvtani készségek  
formálása  1 0,25  

Könyvnélküli versszövegek  
tanulása  1 0,25  

Szól a gyermek hangképző szervei fejlesztésének szükségessé-

géről, az artikuláció fejlesztéséről, a hangerő moduláció-

járól, a szókincsbővitésről, a grammatikai készségek formálá-

sáról, a nyelvi kapcsolatokról /monológ, dialógus,/ az iro-

dalmi foglalkozásokról 7 . /Az óvónő a népmeséket szabadon mond-

ja, a müalkotásokat pedig olvassa, sőt, a szerzőre, a képes-

könyvre is felhivja a figyelmet./ a diafilmek, a könyvsarok  

kialakitásávka szinház, a TV, a rádió.;szerepéről.  

Mindezt pedig konkrétan, körülhatároltan világitja meg, esz-

közöket, módszereket, foglalkozásmintákat sorol fel hozzájuk.  

A 235 oldalas munka gazdag irodalomjegyzéket is sorol. Témái  

szintén érdeklődési körünkbe tartoznak. Hozzájutni azonban,  

számunkra szinte lehetetlen. Például: Müvészi felolvasás az  

óvodában. A  pedagógiai  ó 	főiskolák óvónőképzőseinek g g ~ 	 p 	gyermeknyelv  

fejlesztő módszerei. Didaktikus játékok és foglalkozások kis-

gyermekek körében. Szöveggyűjtemény kicsinyek számára. Szójá-

tékok az óvodában. Az óvodáskorüak nyelvi fejlődése. Játék-

gyüjtemény a Programhoz. Értelmi nevelés az óvodában. A gyermek-

nyelv fejlődése. Beszélj helyesen! - gyakorlatgyüjtemény képek-

ben az óvodások kiejtésbeli hiányosságainak felszámolásához.  

A mondatszerkesztés formálása a 3-5 éves kor•dak körében.  
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2. "A beszédfejlesztés foglalkozásai az óvoda első 

kiscsoportjában" cimü kiadvány /3 évesek számára./ 

A feladatok, követelmények stb. után módszereket, majd 

mintegy 100 lapon keresztül foglalkozásmintákat ad. 

/108 darabot./ 

Külön fejezetet szán a nyári nyelvi munkának. 

3. "A beszédfejlesztés feladatai az óvoda második kiceoport-

jában" cimü munka /4 évesek számára/. 

Ez a kis kötet is jól hasznositható tanácsokat ad. A 

mellékletként csatolt képek témáit, a magyarázatot nyers 

forditásban adjuk: 

1. játszunk a homokb an . 2. A. gyerekek épitőkockával ját-

szanak. 3. Télen, a kiránduláson. 4. Segitünk barátaink-

nak. 5. Autóbuszon utazunk. 6. Lovagolunk. 7. Május 1. 

az óvodában. 8. A gyerekek etetik a tyükot' és a csibéket. 

Utmutatás: "A képeket az óvodában javasolt témák szerint 

állitottuk össze. F e l lehet használni őket egyéni foglal-

kozásnál. Ezen kivül didaktikus anyag lehet az értelmi 

műveletek /miszlityelnüje operácii/ oktatásának foglal-

kozásainál is. /Mondd meg, mi az azonos a nagy és a kis 

képen? Miben különböznek egymástól? stb./" 

4. "Az óvodáskorúak beszédfejlesztése" cimü kötetet á logopé-

dusoknak és a speciális óvodák nevelőinek ajánlják. 

Didaktikus játékok leirása, mesefeldolgozások, nyelvtani 

készségeket erősitő játékok, találós kérdések, szójátékok,  ate kok, 
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mondatszerkesztési játékok, mesekiegészitések, 

mesemondatások, stb. konkrét, kidolgozott foglal-

kozásai találhatók benne. 

Megfelelő adaptációval érdemes lenne néhány tapasztalatot 

a magyar óvodákban is felhasználni. 

Ha csak néhány lépéssel is, de előbbre juttathatjuk 

a gyermekeket azon az úton, amely a magyar szellemi 

kincsek feltárásához vezet, akkor érdemes harcra 

kelnünk értük a Konzervativizmus, a Bürökrácia, az 

Anyagiasság, a Restség, a Tehetetlenség, az Irigység, 

a Bosszuállás hétfejü sárkányával. 

- 0 - 0 - 0  

Hálásan köszönöm dr. Nagy József tanár urnak, hogy segitő 

kezét nyújtotta, valahányszor szükségem volt rá. 

Felhatalmazásom van arra, hogy pártvezetőségünk nevében 

megköszönjem azt a segitséget és ösztönzést, amelyet okta-

tóink a József Attila Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Tanszékétől évek óta rendszeresen kapnak. 
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IRODALOMJEGYZÉK  

' I.  

Az általános iskolai nevelée és oktatás terve  

OPI Budapest, 1981.  

Az anyanyelvi oktatás korszerüsitésének változatai  

Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.  

Az óvodai nevelés programja  
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.  

Ágoston György-Nagy József Orosz  

Méréses módszerek a pedagógiában  

Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.  

Ágoston György: 
	 A pedagógia alapfogalmai és a  

nevelési célrendszer.  

Akadémia Kiadó, Budapest 1976.  

A közoktatás távlati  

OPI Budapest 1981.  

fejlesztésé-  2 ,, JLCZ' . :3 2\7; ~  ,s, 	 .. 

Bauer Gabriella:  Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény,  

Tankönyvkiadó,Bp. 1981. /Készült a  

Mii.v. Min. 1970. KII. sz . megbizása  

alapján./  

Bozóki Árpádné:  

Bury Lászlóné:  

BUky Béla:  

Csukovszkij, K.I.:  

Az anyanyelvi nevelés és a család.  

Óvodai Nevelés,1981. 12. sz.  

Haladni a megkezdett úton.  

Óvodai Nevelés,1982. 7-8. sz.  

A beszédtanitás pszichológiája.  

Tankönyvkiadó Vállalat ) Bp. 1977.  

Járni tanul a szó.  

Membrán könyvek Bp. 1979.  
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Chikán Zoltánné: 

Deme László: 

Forrai Katalin: 

A gondolkodás fejlesztése az anya-
nyelvi nevelésben. 
Tankönyvkiadó, Bp.  1978.   

Szempontok a kisgyermekek nyelvi 
neveléséhez. 
óvodapedagógiai Nyári Egyetem, 
Kecskemét, 1975. 

Fenek az óvodában. 
Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 1974. 

Fedorenko-Fomicseva-Lotarev Az óvodáskorú gyermekek beszédfej- 
lesztésének módszertana. 
Proszvescsenyij@, Moszkva, 1977. 

Gerbova - Makszakov: 

Gerbova, V. V.: 

Gledura Lajos: 

A beszédfejleeztés foglalkozásai az 
óvoda első kiscsoportjában. 
Proszvescsenyije, Moszkva, 1979. 

A beszédfejlesztés foglalkozásai az 
óvoda második kiscsoportjában. 
Proszvescsenyije, Moszkva, 1981. 

Az "olvasás" az óvodában. Köznevelés 
1979/20. sz. 

Guttmann Miklós: 

dr.  Harsányi Ernőné : 

Hernádi Sándor: 

Hernádi Sándor: 

Hernádi Sándor: 

Néhány gondolat az óvodai anyanyelvi 
nevelésről. 
Óvodai Nevelés / 1979. 3; sz. 

A gondolkodás és a beszédfejlesztés 
3-6 éves korban. óvodapedagógiai Nyári 
Egyetem 1 1975. Kecskemét 

Beszédmüvelés. 
Tankönyvkiadó Bp. 1977. 
Nyelvi próbák. Móra Kiadó,Bp. 1982. 

Nyelvtan és nyelvművelés-
Tankönyvkiadó i Bp. 1974. 
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Hevesi Katalin: 

Jefimenkova, L.  N.:  

Justné Kéry Hedvig: 

Justné Kéry Hedvig: 

Kanizsai Dezső: 

A beszéd szerepe a felnőtt és a 
gyermek kapcsolatában. Magyar 
Pszichológiai Szemle 1976. 6. sz. 

Az  óvodások beszédének formálása. 
Proszvescsenyije, Moszkva, 1981. 

Az óvodáskorú gyermekek gondolkodási 
sajátosságai. Akadémia Kiadó, Bp.1968. 

Gondolkodásbeli jellegzetességek az 
5-6 éves korú gyermekeknél. 
Pszichológiai Tanulmányok X. 
Akadémia Kiadó Bp. 

Az óvoda szerepe az iskolások beszéd-
hibáinak megelőzésében. 
Pedagógiai Szemle ( 1975. julius-augusztus 

Kapitány Ágnes - Kapitány Hogy an  tükrözi a nyelv a személyiség 
Gábor:' 	sajátosságait? Magyar Filozófiai 

Szemle; 1981. 4. sz. 

Kelemen László: 

Kőrösi Andorné: 

Lengyel Zsolt: 

Meggyes Klára: 

Pedagógiai pszichológia. 
Tankönyvkiadó Bp. 1981. 

Didaktikus játékok az óvodában. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1955. 

A gyermeknyelv, Gondolat,Bp. 1981. 

Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1971. 

,Mérei Ferenc - Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat,Bp. 1970. 

dr. Mészáros Vincéné: 	A bábozás, mint az irodalom és a 
nyelvi nevelés egyik eszköze. 
Óvodapedagógiai Nyári Egyetem ( Kecskemét 1  
1975. 
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Montágh Imre: 
	Logopédiai alapismeretek óvónők számára. 

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem, Kecskemét 

1975. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Az anyanyelvi nevelés jelene és jövője. 
Óvodai Nevelés, 1979/2. 

dr. Losoncz Mihályné: 	A család, a kisgyermek és a- televizió. 
Petőfi Népe.79. K. 30. 

dr. Losoncz Mihályné: 	A gyermek és a televizió. Petőfi Népe, 
79. október 23. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Tanácskozás az anyanyelvi nevelésről 
Óvodai Nevelés.1979. 11. sz. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Néhány gondolat az anyanyelvi nevelésről, 
Óvodai Nevalés,1980. 10. sz. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Az első értelmes szavakig. Petőfi Népe. 
1982. március 18. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Az élettani pöszecég. Petőfi Népe. 
1982. március 25. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Nyelvtani botladozások és korrigálható 
hibák. Petőfi Népe.1982. április 1. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Az anyanyelvi nevelés jelentősége az 
iskolaérettség szempontjából. 
150 éves a magyar óvoda cimü kiadvány, 

1978.   

dr. Losoncz Mihályné: Anyanyelvi nevelés az iskolakészültség 
aspektusából. Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv tudományi Intézet. Kézirat 1979. 

dr. Losoncz Mihályné: 	Problémaösszegezés. Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézet, Kézirat, 
1980. 



- 153 - 

dr. Losoncz Mihályné: 

dr. Losoncz Mihályné: 

dr. Losoncz Mihályné: 

dr. Losoncz Mihályné: 

dr. Losoncz Mihályné: 

dr. Nagy József: 

dr. Nagy József: 

dr. Nagy József: 

dr. Nagy József: 

dr. Nagy József: 

Témazáró. Magyar  Tudományos Akadémia 
nyelvtudományi Intézet, Kézirat 1980. 

Zárótanulmány, Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézet. Kézirat ^  1980. 

Anyanyelvi nevelés az óvodában MTA-MM. 
kötet Kézirat. 1980. 

Az óvodai anyanyelvi nevelés továbbfej-
lesztése. Kecskemét, 1981. 

Az óvodás gyermek beszéde. Az óvodai anya-
nyelvi nevelés lehetőségei. Óvodapedagógiai 
Nyári Egyetem,1980. 

Iskolaelőkészités és beiskolázás. 
Akadémia Kiadó, Budapest 1974. 

A kompenzáló beiskolázási modell. 
Akadémia. Kiadó, Budapest , 1974. 

PREFER, preventiv fejlettségvizsgáló 
rendszer 5-6 éves gyermeket iskolakészült-
ségnek méréséze.Magyar Tudományos Akadémia 
PKds. 

Az 00K és a pedagógiai. technológia. 

00K. 1979. 

Köznevelés és rendszerelmélet. 00K. 1979. 

dr. Nagy József: 

Turi Endrévé: 

5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. 
Akadémiai. Kiadó. Budape st. 1980. 

A Pannónia Filmstúdió 13 részes Magyar 
Népmesék sorozatának felhasználása az 
óvodáskorúak anyanyelvi nevelésében. 
Óvodapedagógiai Nyári Egyetem,1980. 
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Turi Endréné: Gyermekirodalom és anyanyelvi nevelés. 
Az óvodai anyanyelvi nevelés továbbfej_ 
lesztése cimü kötetben. Óvónőképző Intézet. 
Kecskemét, 1981. 

dr. Losoncz Mihályné- Gondolatok az óvónőképzős anyanyelvi 
Turi Endréné: 	nevelés-oktatás korszerüsitésére. 

Óvónőképző Intézet.1981, Kecskemét. 

Zsolnai József: 	Beszédmüvelés kisiskoláskorban. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 

Vigotszkij, L.Sz.: 	Gondolkodás és beszéd. 
Akadémiai Kiadó Budapest, 1967. 

Vekerdi Iréne: 	A beszédhallgatás fejlesztése 
Óvodai Nevelés. 1980. 6. sz.  

Varga Tamás: 	Matematikai logika kezdőknek. Tankönyvkiadó. 
1962. 1966. 

Természetsarok, udvat, kert az óvodában. 
Óvónők Modern Kiskönyvtára, 1976. 

dr. Szépe György: 	Az óvodai anyanyelvi nevelés néhány sajátos- 
sága.Óvodai Nevelés 1981. 1. sz. 

Szende Aladár: 	Nyelvmüvelés - anyanyelvoktatás. Köznevelés. 
1981. 16. sz.  IV . 

Szabadi Ilona: 	Az anyanyelvi nevelés tapasztalatai a nagy- 
csoportban. Óvodai Nevelés, 1981. 6. sz. 

Szabadi Ilona: 	Környezetismeret az óvodában. Országos 
Pedagógiai Intézet.1974. 

Sugárné Kádár Julia: A szókincs és a szófajok gyakoriságának 
alakulása. 3-6 éves gyermekek beszédében, 

feladatmegoldás, illetőleg kommunikáció során. 
ÁNYT . VII.  
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Sugárné Kádár Julia: Egy nyelvi jelkapcsolat alkalmasságának 
jellemzői 5-8 éves gyermekeknél. 
Pszichológiai Tanulmányok XIV. Akadémiai 
Kiadó. Budapest.  

dr. S ebestyén 
Istvánné: 

Salamon Jenőné: 

Rubinstein, Sz. L.: 

Az óvónői beszéd, min-l. modell. Óvodai 
Nevelés.1981. 10. sz. 

Gyakori problémák verbális megoldása óvodás 
gyermekeknél. 
Magyar Pszichológiai Szemle 3-4. 

Az általános pszichológia, alapjai. 
Akadémia Kiadó, Budapest 1977. 

Richterné Knopf Anikó:Játékos nyelvfejlesztés. Óvodai Nevelés 
1981. 5. sz. 

Piaget, J.: 

Pe t r olay Margit:  

N. Goller Ágota - 
Tóth József: 

Válogatott tanulmányok. 
Gondolat, Budapest,1970. 

Gondolatok a gyermekirodalomról. 
Tankönyvkiadó, 1978. 

Képzési szintek a felsőoktatásban. 
FPK. 1980. 

Nevelőmunka az  óvodában.  
Tankönyvkiadó(  Budapest, 1957. 

Nevelésügyünk húsz éve. Tankönyvkiadó, Budapest. 1965. 

O.Nagy Gábor: 
	

Magyar szólások és közmondások, Gondolat. 
1976. 

Műveltségkép az ezredfordulón 
Kossuth, 1980. 

Montágh Imre: 	A kifejezőkészség kulturája. Köznevelés. 
1979. 7. sz. II. 16. 



Andor Csaba: 

Durkó Mátyás: 

Horányi Özséb: 

Horányi Özséb: 

Jaromir Janousek: 

Józsa Péter: 

Nagy J. József: 

Nagy J. József: 
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II. 

Jel-Kultura-Kommunikáció. Gondolat, Bp. 1980. 

Olvasás, megértés. Gondolat. Bp. 1976. 

/szerk./ Kommunikáció I-II. kötet. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.  1978. 

Jel, jelentés, információ. 
Magvető Kiadó.Bp. 1975. 

Társadalmi kommunikáció. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp. 1972. 

Kód-Kultur a-Kommunikáció. 
Népmüvelési Propagandairoda.Bp. 1980. 

/szerk./ Tanitók az anyanyelvi nevelés 
megujitásáért.Szolnok.1980. 

/szerk./ Vizsgálatok az alsó tagozatos 
anyanyelvi nevelés gazdagitása érdekében. 
Jászberény, 1981. 

Radics Katalin - 	/szerk./ Dialógus és interakció. 

László János: 	Tömegkommunikációs Kutatóközpont,Bp. 1980. 

Szathmári István: 

Szecskő Tamás: 

Virágvölgyi Péter: 

/szerk./ Anyanyelvünk az általános iskolában. 
Tankönyvkiadó Bp. 1974. 

Kommunikációs rendszer-köznapi kommunikáció. 
Akadémiai Kiadó Bp. 1971. 

A kézirásról. 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete.Budapest - V e szprém 1981. 

. / . 
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Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés - Pedagógiai program 1. 
osztály, 
00K Veszprém.1980. 

Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés - Továbbképzés, önmüvelés, 
00K Ve szprém. 

Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés - Tervezés, döntés, tanulás-
irányitás. 
OOK Veszprém.  

Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés - Kutatási jelentés. 
1976-1980. 

Zsolnai József /szerk./ Anyanyelvtanitási kísérlet a kommunikáció-
kutatás eredményei alapján. 1971-1975. 
Kaposvár, 1976. 
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15-65/1982.  bks z .  

Dr.Veczkó József elvtársnak  
egyetemi dácens  

UjheIyi _  ?Atria 	 
Tárgy: 	 .  

doktori szigorlata.  
Melléklet: 1 db disszertáció  

H e l y b e n  

Professzor Elvtárs!  
Mellékelve .15qhelyi  • ftlária  s A rendszerezési és a _3oGikai kénAFség  

. 4'e jlqsztésének  •lehetósé6eiaz bvpdai anyanyelvi nevelésben.  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hagy azt megbirálni 

sziveskedjé.k. Legyen szabad -Professzor Elvtárs szives figyelmét fel  

W.vnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik 'hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban val* elhelye-

zése céljából. . 

Szeged, . 3.982f•oltt•A• 	 
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Kapták:  •Dr.NagrJbzsaf prsf. •  

• Draeezkb• J©zQex dmcene. . társbiráló  



/1r.1?004 'J6zseV 
ugye ebei. tanár  

József Attila Tutrományegyetem  
F c ~5 jü h. nszéh  

Szer.e,$, Eayetem u. 2.  
6722  

nA r d4a ,ti,  

Turi :bac3rénbt A  rendosere3tée1 és a logikai kép©aoég P©jleostbsöaék A  

lehetőségei as  óvodai. novelésben  C.  bdlo:aöezdoktori  

@rteteaésbről  

As  értakos3ós a ©icanbl tágabb hari2flntu. Tulajdonképpen as  
óvodai anyanyelvi 'melba legáltalánosabb problémaibbl iadug, ki!  
ebbe Agaas.a bele  a Qimben 	estikebb probl8makt;3rt. Isiudvégig  
as  anyanyelvi aevalbQ eagbame érdekli inkább a mrsr6t o  mint a rend..  
$et9rezési és a logitaei képessbg fejlesst6ednek leataatasbge az anya-
nyelv által. Végtil is a ezarscő meggyőzi as olvasbt '  hogy.' ef a fajta  
mc3gkázelit8s3 a fejlődős jelenlegi es:,akaesaáben helyes  ést elarevtvö *  

As  ole6 fejezetben  as óvodai program értékes a1Qmzée,t adja  
a czarina. amelyből  as (modal anyanyelvi neve les megu jiteaáaak a  
ezi3keógeseGge ,„ főbb összetavö3l bontakoznak  ki általában 6e a  gcuad©l- 
kozásfe jleostéa epeoqáli® asempont jából. egyarbnt.  

A második fejezet as  tnek a,. , : as irodalom 0a a kiirraye s~ tiQ cne re  t  
anjagát elamzi a romds zeresóQi by a logihai kápoeee gok,oave le ;tei  
szempontjából *  pStg,g®1©nre mélt3an ©okféle alkalcnat„ nódowtat tud  
falQutatai 	tevéYenjeécets; e ~;~stZ sera; amelyekben a fflati  
képe©ségek milvelatei 	gyakorlódnak. 	wfutdu a szerző  
megmutatta szeropilkat e  a tudaton yálaslitó© is lehet"úvb válik aha-  
teE:onabta fe jleaztbo órdekbben. 71.?neek az elemzbQ .nek as alApjan a  
további kutataaok tapaazkodót Lmptak k3►sér'letek tervezéséhez a  
mi3vslati k@peswégek hatékonyabb fejlgasatt>sónek rasolgáLt6ban. lz a  
die esertfiois<i legfontosabb tudomónyoa érdeme.  

A harmadik !e jezet i©mé4s általánosabb eikan bárgyalja a problémát  
konkrbt foglalkozások jegyssők6nyvai alapján. plasztikus  és remdkivinl  

izgalmas, problémáktól terhen kép tárul elénk as  óvodai foglalko3áeok  

anyanyelvi esinvonaláról be  a tennivalókról. ^s a jegyzőkönyvi anyag  
toQdbbi olems?cbst s'irdenel /Finmagábam is elmges+ldó lenne egáy ezl.uuvgnalaQ  
dioszertáogób,os/ nagy gyaí7orlrati jeleető®écra m5,att.  

Mindezek  alapján  as  érteakozéot  

summa o  u Q laude  
eredménnyel  elfogpd6sra, aj6nlom.  
Ssepad, 1982 november 8.  


