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Tanulmányunk mottójaként azt a közmondást választottuk, mely
szerint ahány nyelvet tudunk, annyi embert érünk. Több ember-

öltő tapasztalata teremtette meg ezt a közmondást, melynek
igazsága tudományosan is bizonyitható. Idegen nyelvi tudásunk
ugyanis nem adalék személyiségjegyeinkhez, hanem általa gazdagodik személyiségünk.

Napjainkban gyakran hangoztatják, hogy az idegen nyelvek ismerete társadalmi igény. Ennek az igénynek a kielégitésére az

intézményes keretek között folyó nyelvoktatásunk hivatott. Az
egyre szaporodó magán jellegű idegennyelv-oktatás azonban arról tanuskodik, hogy az intézményes nyelvoktatás ezt a tömeges
igényt nem tudja, illetve nem kielégitő módon tudja csak teljesiteni.

Szakfolyóirataink hasábjain is gyakran találkozunk olyan cikkekkel, melyek idegennyelt'-öktatásunk csekély hatásfokát kéri
számon. "Nyelvtanulásunk eredménytelensége miatt országos a
sopánkodás." (Varsányi István nyelvtanár.)

Ha eltekintünk a szakirodalom ide-vágó cikkeitől és csak a
politikai-társadalmi napilapoknak az utóbbi két-három évben
megjelent cikkeinek megállapitására szoritkozunk, akkor is
eléggé meggyőző, de legalább is elgondolkodtató tényeket kapunk idegennyelt'-oktatásunk nem kielégitő voltáról:

Népszabadság, 1979. április 2o. Tamás István: Beszélgetés arról, amit nem tudunk.

A cikk iróját gyakran fogja el kényelmetlen érzés, mert egyre
kevesebben beszélnek és egyre rosszabbul idegen nyelven. Az
idegeneknek is feltűnik eme hiányosság, "hiszen a világ mind
több országában, mind többen és jobb an beszélnek más népek
nyelvén."
Hazánkban a lakosság mindössze 15 %-a beszél jól-rosszul idegen nyelven, ezzel szemben a szomszédos Ausztria lakossága
40 %.-ának van aktiv nyelvtudása. Egy pedagógus ismerősére hivatkozik, aki a nyelvtanból kitűnően tudna felelni még ma is,
de angolul is, oroszul is sajátbevallása szerint csak makogni
tud. "Egy népnek kell megszólalnia." A cikkiró beszélni csak
németül tud, mert azt

g y e r m e k k o r á b a n tanulta.

Népszabadság, 1980. julius 27. Völgyi Vera: Szólalj meg már
idegen nyelven!

"Francis, a párizsi egyetemista, aki néhány éve Magyarországon
járt, megkérdezte: +'- Miért ven az, hogy a fiatalokkal sem angolul, sem franciául-nem lehet beszélni? Ha nem tudom, merre van
a buszmegálló, inkább az idősebbeket kérdezem, köztük többen
eligazitottak már németül."
A nyelvtanuláshoz idő kell és motiváció, - idézi a cikkiró
Lomb Katót, majd Lévai Katalint a Műszaki egyetemről, aki szerint, ha az oktatásnak nincs köze az élethez, eredménytelen
lesz. Bemutatja Szabó Tamást, a Marcibányi-téri Mtvelődési
központ vezető tanárát, aki 14 éve vezeti a nyári vakációban
szervezett idegennyelvi foglalkozásokat

ó v o d á s o k-

n a k és iskolásoknak. Ezret él kellett ez évben is utasítani, mert több gyermeket nem tudnak foglalkoztatni.
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"Egyenlőre csak kevesen vannak, akiket óvodás korban idegen
nyelvvel oltottak be", - állapítja meg a cikkiró.

Népszabadság, 1980. november 13. Pirka Lajos: Eredményesebb
nyelvoktatást.
Mint idegenvezetői vizsgabiztos, azt tapasztalta, hogy sokan
nem tudnak egy pohár vizet kérni idegen nyelven. Kollégája
megállapitását idézi, mely szerint a nyelvtanulás sokkal inkább "szájgimnasztika", mint logika, s a direkt módszert ajánlja, illetve azt, ahogyan a kisgyermek
tanul.

Népszabadság, 1981. augusztus 26. Varsányi István: Akár tiz
nyelven is...
Anyanyelvi ismereteink hiányosságait és az ez iránt való
szüntelen érdeklődést kéri számon a cikkiró.

A tananyag adaptálása szerinte élettelen és fürészpor ízű.
Életszerű leiró szakaszok, sajátos -idiomatikus szókapcsolatok,
beszédfordulatok, könnyed társalgási szólások, sok-sok tréfa,
"tudat alá lopott" grammatika kellene. Goethe hires mondását
idézi: az az ember, aki nem tud semmilyen nyelven, anyanyelvén sem tud semmit, s a cikkiró szerint ennek forditottja is
érvényes. Az anyanyelvnek lenne a feladata, hogy alapja legyen
az idegennyelv-oktatásnak. Ő is foglalkozik a gyermekkorban elkezdett oktatással.

Népszabadság, 1981. május 7. Rot Sándor: Az idegen nyelvek és
a tankönyvek.

Fel kell oldani a tanulás folyamán jelentkező "generális adaptációs szindrómának" a tüneteit:. ', Emelni kell"a motivációt, a
gyermekkel meg kell - szerettetni az idegen nyelvet.

A tudatosan automatizált nyelvtani strukturák ne a "levegőben"
csüngjenek, és ne az anyanyelvre helyezett felépítményként müködjenek, hanem szerves részei legyenek annak a folyamatnak,
mely segíti a tanulók gondolkodásának kiépitését már az idegen
nyelvi kódban is.

A cikk lényegében megegyezik a szerző egy másik cikkének tartalmával, amelyre később még utalunk.

Az előbb ismertetett cikkekkel nemcsak azt kivántuk bizonyitani, milyen nagy az igény az idegen nyelvek ismerete iránt, hanem arra is rá akartunk világitani,

milyen

nyelv-

ismeretet igényel a társadalom, valamint rámutatni arra, hogy a
.

l a t a kora

társadalmi

tapaszta-

gyermekkorban

elkez-

dett nyelvelsajátitá`s mellett szól.

Az ismertetett cikkek mindegyike valamilyen vonatkozásban
érinti a gyermekkorban, konkrétabban megfogalmazva: kora gyermekkorban, az óvodás kórban elkezdett idegennyelv-oktatást*

Nem áll szándékunkban vádakkal illetni az intézményes nyelvoktatást, mert hiszen voltak és vannak elég szép számmal, akik
ebben az oktatási keretben megtanultak egy avagy több idegen
nyelvet. Egy azonban kétségtelen: a tömeges méretekben
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jelentkező igényt nem tudja kielégiteni. Nem is elégitheti ki,
hiszen meghatározott oktatási stratégia, óraszám, tanulói létszám esetén a nyelvtanuláshoz több időt, több gyakorlást, másfajta tanulási módszertés motivációt igénylő, az idegen nyelv
elsajátitásában lemaradó tanulókat nem is lehet felzárkóztatni a sikeresen tanulókhoz.

Az amugy is információ-dömpinggel küzdő társadalmunk iskoláiban az idegenny elvi órák száma nem növelhető más tárgyak rová.

sára. Ha a horizontális bővités nem megoldható, kiséreljük meg
vertikálisan, azaz kezdjük korábban az idegennyelt' oktatását:
Az általános iskola alsó tagozatában, de még inkább az óvodák
középső és nagycsoportjaiban kellene elkezdeni, illetve megalapozni az idegennyely elsajátitását.

Az iskoláskor előtti idegennyelv-oktatás nem ujkeletü. Régebben
is oktattak az iskoláskor előtt idegen nyelvre, csak nem intézményesen és nem tudományos alapokra épitve.
M ndazok, akik ebben az életkorban kezdték: el a második nyelv
elsajátitását, tanuskodhatnak, hogy ebben az életkorban mindenki megtanulhat egy másik nyelvet is, de tanuskodhatnak ennek a
tanulásnak behozhatatlan előnyeiről, melyek mellett az esetleges, az anyanyelvre gyakorolt interferénciás hatások szinte
emlitésre sem méltók.

Szokás napjainkban a korai nyelvoktatást divatos témának mirősiteni, ami egyben arra enged következtetni, hogy mint a divat,
ez is veszit majd idővel aktualitásából. Amig azonban a nyelvoktatás olyan csekély effektivitást mutat, mint napjainkban,

addig aligha. Tizenötéves kutatgató e problémát feszegető
tanulmányaink is azt bizonyitják, hogy a korai idegennyelvoktatás még sokáig aktuális marad, s aktualitásán mit sem
változtat az ';averzió, a közöny, a megnemértés. Emiatt akad
azonban e témakörnek aránylag kevés kutatója, mert más divattal ellentétben ez korántsem olyan népszerv.

Az averziós vagy szkeptikus álláspontok más-más indittatásuak.
A Népszabadság 1981. február 1. számában közölt egyik cikk:
A pedagógusképzés arányai, - figyelemreméltó megállapitást
tartalmaz: "A felügyeleti rendszer minden erőfeszitése arra
irányul, hogy a központi utasításokat betattassa a nevelőkkel, ez pedig eleve gátat vet az önállóságnak. Ez lehet a
magyarázata annak is, hogy kevés az igazi kisérlet és
t u l nagy a közegellenállás
den ujjal

min-

szemben , olyannyira, hogy sok.

szor ezek miatt fulladnak kudarcba az egyéni próbálkozások."

Ennek következményeire mutat rá a Magyar Tudomány 1981. évf.
6. számában megjelent interju Mihály Ottó kandidátussal, aki
többek között ezt nyilatkozta: "Az iskola az egyoldalu és
didaktikailag programozott teljesitmények hajszolásával
vagy ki sem alakítja, vagy elsorvasztja a tágabb távlatu
teljesitményhez szükséges képességstrukturákat, beállitódásokat, szükségleteket."

Szentágothai Jánossal is készitettek interjut (Köznevelés
1974. 11. szám): "Aknázzuk ki a gyermek természetes képességeit ".Arra a kérdésre, mely az oktatás hatékonyságát,

az oktatás jövőjéhez füzött reményeit, a kisgyermekkori természetes adottságok jobb kihasználását illette, igy válaszolt:
"A tartalékok ezen a téren nem csekélyek, mert egyszerüen
nem tudjuk, mennyi nagyszerü hajlamot, természetes képességet ölünk ki a hagyományos tanitással a gyermekből".

Milyen legyen a nem hagyományosan tanitó iskola, mely számol a gyors társadalmi változásokhoz szükséges adaptációs
képességgel?

Nagy József (Köznevelés, 1974. évf. 42. szám) igy ir erről:
"Ha a gyorsuló fejlődéshez való alkalmazkodás igényét elfogadjuk, az iskolára vonatkozó feladat is nyilvánvaló: ugy
kell képezni a felnövekvő nemzedéket, hogy képes legyen alkalmazkodni ehhez a társadalmi jelenséghez': "A gyorsuló fejlődéshez való alkalmazkodás nem mondhat le a társadalmi feladatok humanizálásáról, a tervszerü fejlesztés lehetőségeiről." Ahogyan Nagy József megfogalmazza, a jövő társadalmának "magas foku stabil személyiségre" van szüksége, akinek
adaptációs képességéből nem hiányoznak az alkalmazkodás legjellemzőbb jegyei: cél hierarchia, önértékelő képesség, jövőismeret és transzformálható tudás. Magától érthetőnek tartjuk, hogy a transzformálható, alkalmazható tudásba a teljesitményképes idegennyelt'-ismeret is beletartozik.

E tanulmány szerzője azt a célt tűzte ki maga alé, hogy a
teljesitményképes idegennyelt' elsajátitás óvodában kezdett
előkészitésének, megalapozásának lehetőségeit kisérli meg
vizsgálat tárgyává tenni.

I

.

A KORAI /ÓVODAI/ IDEGENNYELV-OKTATÁS HELYZETE
HAZÁNKBAN ÉS NÉHÁNY SZOCIALISTA ORSZÁGBAN

-g_
1959-ben a magyarországi óvónő- és tanitónőképző intézetek
felsőfokuvá váltak. A Szarvasi óvónőképző Intézet három oktatója, Scheibert Ferenc, Szücs Gyula és e tanulmány szerzője
az intézet akkori Tudományos Bizottsága elnökének, dr. Kovács
Györgynek a kezdeményezésére mérlegelni kezdte az óvodai idegennyelv-oktatásnak, mint az iskolára való előkészités egyik
.

területének a tanulmányozását, az óvodai idegennyelt'-oktatás
megvalósitásának lehetőségét.

Hazai szakirodalom és tapasztalat hiányában az első lépésnek
a külföldi, főleg szovjet szaklapok e problémakörrel foglalkozó, vagy azzal kapcsolatos, arra utaló cikkeinek tanulmányozását, recenzálását szánta. Ennek eredményeképpen ezek a recenziók részben meg is jelentek az óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményei 1965. és 1966. évi köteteiben.

Következő lépésként a külföldi tapasztalatok hazai viszonyokhoz való adaptálását és a kisérleti óvodai idegennyelv-oktatás
megszervezését, megtervezését, megvalósitását vállalták az oktatók.
Lehetőséget biztositottak az idegen nyelveket jól ismerő és e
problémák iránt érdeklődő óvónőknek és hallgatóknak e kisérleti
munka figyelemmel kisérésére, ez utóbbiaknak a tudományos diákkörök keretei között.

1972-ben két II. éves hallgatónk, Dénes Julianna és Janurik
Katalin az óvodai orosznyelv-oktatás, Bajkó Magdolna II. évf.
hallgató az óvodai angolnyelv-oktatás lehetőségeiről irt dolgozatával pályázott a Pécsett megrendezett Pedagógusjelöltek

Országos Szakmai Konferenciáján, és II. illetve III. dijat
nyert. Dolgozatuk színvonalát igazolandó, mellékéljük a dolgozat bevezető sorait és tartalomjegyzékét.

1973-ban a Csepel Vas- és Fémművek Szociális Intézmények képviseletében felkeresett bennünket dr. Benczés Mártonné óvodai
felügyelő, hogy óvodáikban megszervezett idegennyelt'-oktatáshoz szakmai közreműködésünket kérje. Ezt a vállalást e tanulmány irója csak egy évig tudta ellátni közbejött megbetegedése
miatt. Utána dr. Deák Miklós, a Budapesti Tanitóképző Főiskola
tanára, majd dr. Lengyel Zsolt, a Szegedi Tanárképző Főiskola
tanszékvezető tanára látta el ezt a munkát.

Az ott folyó kisérleti oktatásról, melyet többségükben volt
speciálkollégiumi hallgatóink végeznek, a Népszabadság 1977.
jan. 7.-i számában, a Magyar Televizió pedig 1981-ben adott
• tudósitást.

Sajnálatos tény, hogy az ott folyó munkáról tudomásunk szerint
publikáció nem jelent meg.

A hazánkban folyó kisérleti jellegü óvodai idegennyelt'- oktatásról csupán az ajkai kollégák publikáltak. Az Idegen nyelvek
tanitása c. folyóirat 1975. évf. 4. számában megjelent Marschek
Judit-Petheő Balázsné beszámolója: Orosz nyelv oktatása egy ajkai óvodában.

Mint közlik, hazánkban óvodai idegennyelt'-oktatás csak néhány
óvodában folyik, de tudomásunk van a Szovjetunióban folyó ide-

-
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gennyelv-oktatásról.

Ezen információk alapján jutottak arra a feltevésre, hogy
a z óvoda középső csoport j á b a n
meg lehet,,
deni

de

meg

is

kell

kez-

a nyelvoktatást. Ahogyan irják:

"...négyéves korban'fizikai, biológiai, pszichológiai és nem
utolsó sorban nyelvi szempontból a fejlettség olyan szintjére
jut el a gyermek, mely képessé teszi idegennyely tanulására."

A beszédformák, beszédfunkciók differenciálódása, a szituativ
beszédről a kontextusos beszédre való áttérés, a környezet
megismerésére irányuló nagyfokú aktivitás, a gyermek artikulációs szerveinek nagymértékü rugalmassága, a felnőtt korra jellemző nyelvi gátlások hiánya adja ehhez az alapot.

Az 1973/74. évi előkisérletek alapján kérték az ISI engedélyét,
s az OPI részéről Banó István és Szabadi Ilona támogatását.
16-16 középső csoportos gyermek vett részt a kisérletben heti
három alkalommal délután, az alvás után. A szemléltetést a csoportszoba dekorációja és felszerelése biztositotta. A foglalkozások időtartama 20-25 perc volt.

Lexikai és nyelvtani anyaguk kiválasztásában az életkori.sajátosságok figyelembe vétele, a gyermekek érdeklődési köre, aktiv
szókincse volt a meghatározó. Alkalmazkodtak az óvodai nevelés
programjához, különösen az anyanyelvi nevelés és környezetismeret anyagának követelményéhez a válogatásban. Mint irják,
nem vették figyelembe az egyes szavak hosszuságát és a kiejtés

—Ja—

nehézségi fokát.. Témáik: a foglalkozások vezetéséhez szükséges
kifejezések, a család, az állatok nevei,,a szoba berendezési
tárgyai, használati tárgyak, járművek, testrészek, gyümölcsök.

Az összes elsajátitott szavak, kifejezések száma: 142. Közlik
a szófajok szerinti megoszlást: főnév - 89, ige - 8, a többi
2-3 között. Mondatmodelljeik: 1. képválasz, 2. kérdés igenlő
válasszal, 3. kérdés tagadó válasszal, 4. kérdés-rákérdezésválasz, 5. közlés-kiegészítés-kérdés-válasz, 6. közlés-rákérdezés-összehasonlitó válasz.

A gyermekek képesek voltak önállóan a képről beszélni, kérdéseket feltenni. Megközelitő volt pontosságban hangképzésük,
hangsulyozásuk is.

Év végén felméréseket végeztek, de nem közlik a felmérések formáját, csupán a százalékos eredményeket.
Módszerük audió-vizuális. Forditásokat is alkalmaztak szükségszerűen.
Motivációként bábozást, variálható kártyákat, szerepjátszást,
cselekvéssel, mozgással összekötött feladatokat, magnetofon
szalagokat, diafilmeket,diapozitivet, dalokat, játékokat alkalmaztak. Motiválta még a gyermekeket a dicséret, a sikeres
teljesitmény.

A kisérlet gyermekekre gyakorolt hatásával is foglalkoztak,
nem jelent-e megterhelést számukra az oktatás. A szülők megkérdezése, kitöltött lapok egyértelműen azt tapasztalták, hogy

nem.

-

A beszámolójukat néhány egyéb megfigyeléssel, valamint
egy tervezet bemutatásával zárták a szerzők.

Az ajkai kisérletről a Köznevelés ugyancsak 1975.évf. 33.
számában Köszegi'Kontra György számolt be. Megállapitásaira a
későbbiekben visszatérünk.

Az Acta Pedagógia Debrecina sorozatának 64. számában Nádudvari
Imréné dr. számol be munkásságáról. Az 1975-ben megjelent mintegy 75 oldalas munka "Az idegen nyelvoktatás néhány pszichopedagógiai vonatkoztatása, különös tekintettel az óvodáskoruakra"
cimet viseli.
A szerző 1980-ban dr. Nádudvari Lidia névvel jelentette meg
"A gyermekek idegennyelvi oktatásának pedagógiai-lélektani alapjai" cimü tanulmányát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara dékánjának szerkesztésében.

A 15o oldalas könyv bemutatása néhány oldalon lehetetlen, s mivel a szerző munkásságát nem csupán a publikációkból ismerjük,
s tanulmányunk más fejezetében hivatkozunk is jónéhány megállapitására, ezért itt csak a tartalomjegyzék ismertetésére szoritkozu_nk,
A bevezetés után a szerző három fejezetben a következőkkel foglalkozik:
I.
A kutatás kiinduló hipotézise, feladatai, célja, módszere és
alapelvei
1., A kutatás kiinduló hipotézise, feladatai, célja és módszere
2. Az oktatás és fejlődés egységének elve
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A beszéd - és értelmi tevékenység közötti kölcsönös viszony
elvének megvalósitása

4.

A tevékenység és tudatosság közötti kapcsolat elvének megvaló sitásá az oktatási folyamatban

II.

.

Az idegennyelt'-oktatás alapvető módszereinek jellemzése és e
módszerek pszichológiai-pedagógiai megalapozottsága
1.. A módszerek áttekintése
2.' Az idegennyelvü beszéd pszichológiai jellemzői
3. A beszédszituáció modellje
4.. Az idegen nyelvi beszédkészség és jártasság kiminkálásának
problémája
5., Az anyanyelv helye és szerepe az idegennyelv-oktatásban
III.
Az óvodáskor - mint az idegen nyelvoktatás megkezdése szempont-

jából optimális időszak - lélektani sajátosságai, valamint a
szerző által kidolgozott és kipróbált módszer
1. Az óvodáskor életkori sajátosságai
2., A kommunikációs-szituativ idegennyelt'-oktatási módszer elvei és lehetőségei az óvodás korban
A kommunikációs-szituativ idegennyelt'-oktatási módszer kisérleti ellenőrzése
4.,; a/ Az orosz nyelv magyar óvodai kísérleti oktatásának feltételei és feladatai
b/ A tematika és a nyelvi anyag kiválasztása
c/. A foglalkozások tartalma és felépitése
d/ A szemléltetés alkalmazása

-

e/ Az érdeklődésre való támaszkodás
f/ Az óvodai foglalkozások és az ezeken szerzett orosz
nyelvi készségek jelentősége a korábbi iskolai oktatás
szempontjából
g/ A magyar óvodai szervezett orosznyelv oktatás eredményeinek és tapasztalatainak értékelése
Összegzés
Utószó
Irodalom
Rezümé

1978-ban jelent meg az Orosz nyelvi szakbizottság javaslatára
a hűld megbizásából dr. Horgosi Ödön: "Az alsó tagozati orosznyelvoktatás módszertan" c. kézikönyve. - Mivel az óvónőképző intézetek orosz nyelvi speciálkollégiumának hallgatói ezt a kézikönyvet csak részben tudták felhasználni tanulmányaikban, dr.
Horgosi Ödön elkészitette e jegyzet átdolgozott és az óvodai
idegennyelv-oktatás módszertanának kérdéseivel is foglalkozó
változatát. Az erre vonatkozó fejezet intézetünkben történő
sokszorositásához a szerző a kézikönyv megjelenéséig hozzájárult, igy függelékként mellékelni tudjuk ez ideiglenes módszertan mindössze 21 oldalas, de annál tartalmasabb egyik példányát.

Az idevágó, s a megjelenés kronológiai sorrendjét követő rezüménkben igyekeztünk megtartani az objektiv hangvételt. Az
Ovodai Nevelés c. folyóirat tudomásunk szerint mindezideig
egyetlen e témakörrel foglalkozó cikke már ciniének megfogalmazásával is azt engedi következtetni, hogy szerzőik sem elfo-

.

gulatlanok. Az "Idegen nyelv az óvodában (?)" c. cikk (Kelemen
Janka-Nagy Sándor nyelvtanárok a szerzői) terminológiája, megállapitásai, de főleg az az alapállás, hogy a szerzők az intézményes óvodai, 4-5. életévben megkezdett idegennyelv-oktatásra
vonatkozó általánositásokat vonnak le egy, a családban, a gyermekeket születésüktől kezdve két nyelven folyó nevelés alapján,
- ez óhatatlanul kiváltja a polemizáló reagálást.

A cikkben található egynémely megállapitást nem értjük pontosan.
"...

a nyelvi ismeretnek mint ismeretnek a természetéről nincs

még pontos tudásunk". Mit értenek a szerzők nyelvismereten, csak találgatni tudunk. Arról a már-már szakmai közhelynek számitó megállapitásról van-e szó, mely szerint véges számu szabály
segítségével végtelen számu nyelvi megnyilatkozás produkálható
(Chomsky)? - Mert utána ezt irják: "Vajon a matematikai alapmű
szabályait miért t art j a meg

veletek

e m 1 ékezetünk egy életen át, mig a sok ezer órában
gyakorolt anyanyelv széthullására idegenben olykor néhány év is
elég.
A heti pár órában tanult idegen nyelvnek pedig még évek sem
kellenek " "A nyelvi ismeretek közismerten nehezen sajátithatók
,

el, és rendkivül bomlékonyak".

Az emlékezetre épülő ismeretek és szabályok az idők folyamán
valóban széthullanak. Csakhogy sem az anyanyelv, sem az idegen
nyelvek elsajátitása nem az emlékezetre épül.

Vannak a cikkben nem kellően megalapozott, argumentumokat nélkülöző megállapitások. "Hazánkban folyik már néhány, inkább az
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eredményességre figyelő óvodai idegennyelt' oktatási kísérlet.
Ezek kevéssé kutatott anyanyelvi kihatásaira szeretnénk

ta-

pasztalataink közreadásával felhivni a figyelmet".-A gyermek
egész tevékenysége folyamán használt anyanyelvében nemigen okoz
interferenciát a heti egy-kétórás idegennyelvi foglalkozás. A
kétnyelvűség interferenciás hatása pedig nem érvényes az óvodai
idegennyelvi kisérletekre.

A 7-8 éves korban "egyszer csak beszélni nem akaró" gyermekek
eme reagálása sem azért következik be, mert "az impliciter'kivont közös szabályrendszer felbomlik az anyanyelv teljes kiépülése miatt". Az anyanyelv ugyanis 71-8.évre még nem épül ki teljesen, de a gyermek, ha kétnyelvü, egyre tudatosabban és természetes szituációban szólal meg szükség szerint valamelyik nyelven. E tanulmány szerzője is kétnyelvü, mégsem a magagyermekkori tapasztalatából merit magyarázatot: Egy kétnyelvü bécsi
kisfiu Magyarországon élő nagyapja minduntalan kérkedni akart
unokája perfekt németnyelv tudásával. A kisfiu vonakodva enge- delmeskedett, s egyszer megkérdezte: "Opa, miért beszéljek
Aurél bácsival németül, amikor magyarul is tud?" Ugyanakkor
készségesen tolmácskodott egy német vendégünknek, miután meggyőződött, hogy az nem tud magyarul.

Szentágothai János akadémikust a Televizió egyik sorozatában
elégszer hallhattuk ahhoz, hogy meggyőződhessünk, magyar beszédének nem ártott a párhuzamosan tanult másik nyelv. "Én két
nyelven nevelkedtem és gyermekeinket is két nyelven neveltük" irja. Melis György szép magyar artikulációjáért kitüntető dijban

-

részesült, pedig kétnyelvű. Darvas Iván egyenesen poliglott:
Prágában született és élt 13 éves koráig, ott is, Budapestre
települve is német tanitási nyelvű gimnáziumba járt, s oroszajku édesanyjával oroszul beszélt.

Az óvodás korú gyermekek beszéde gyakran eltér a normáktól,
melynek sokféle oka lehet. Ezeket is, a nyelvi neologizmusokat
is éppugy kinövi, mint a gyermekcipőt.
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Az idegen nyelvek teljesitményképes tudása iránti társadalmi
igény

mint azt a bevezetőnkben ismertetett cikkek tanu-

sitják - vitathatatlan. Ez igényt kielégitendő, gombamód szaporodik a magánoktatás ujabban már óvodások számára is. Ezek
pedagógiai értéke kétes, s alig feltételezhető, hogy pszichológiailag megalapozott.

A "nemzetközi analfabétizmus" felszámolása tehát korunk társadalmi igénye. A külföldi szakirodalom tanulmányozása arról
győz meg bennünket, hogy nemcsak a gyermeknyelv fejlődésének,
kutatásának területén vagyunk lépéshátrányban, hanem a korai,
illetve az óvodai idegennyelt'-oktatás területén is. A külföldi szakirodalom tapasztalatai'. nemcsak a széleskörű tájékoztatást szolgálják, hanem előfeltételei a kisérletező munkának.

A külföldi tapasztalatok közreadásában a cikkek és tanulmányok megjelenésének kronológiai sorrendjéhez igazodtunk, mert
igy a kis érletek fejlődési , menetét is figyelemmel kisérhettük. Teljességre már csak lehetőségeink
korlátozott volta miatt sem törekedhettiink, de elvünk db át,
hogy a tudományosság igényét szem előtt tartó kisérletek
alfáját a forrásmunkák szelektálása jelenti. Eközben azon
tanulmányok ismertetését tartottuk elsődlegesnek, melyek kevésbé, vagy egyáltalán nem ismertek, mert nem valamelyik
világnyelven jelentek meg, vagy mert forditásban sem hozzáférhetők.

Tanulmányunk első részében bemutatott cikkek és tanulmányok
ismertetésében az objektiv hangvételhez tartottuk magunkat,

-

19

-

azaz tartózkodtunk a kritikai megjegyzésektől, a kommentálástól. Ugy véltük, hogy ezekre tanulmány»rk második részében nyilik jó alkalom.

Csehszlovákia

A csehszlovák Predskolsk á Vychova, - Óvodai Nevelés - havonta megjelenő számaiban gyakran találkozunk a gyermeki kommunikációs problémákkal foglalkozó cikkekkel; köztük néhány
kimondottan az óvodai idegennyelv-oktatás problémáit is érinti. (Ph Dr. truboslava Klindová,CSc.: Cudzojazycná vychova v
predskolskom veku - áno ci. nie? 1969/7o. 3. sz. 71. old.
Psychologycky pristup k problematike ucenia v predskolskom
'sveku, 1975/76. 2. sz.

33. old. hydia Bát: 'ovská: K otázke

vyznamu komunikácie v ranom veku, 1978/79. 12. 333. old.)
A cseh Cizi jazyky ve skole c: folyóiratban Frantiáek Marek
ir a korai idegennyelv elsajátításról. Az időrendi ismertetés alapján ezzel kezdjük beszámolónkat. (1967/68. 6. sz.
253-257. old.)

Marek cikke bevezetőjében utal arra a nagy érdeklődésre, mely
a korai gyermekkorban (u.n. " e a r l y s tart ") megkezdett idegennyelv-tanulásra irányul. Csehszlovákiában is
tanitják az idegen nyelveket mind az óvodában, mind magánuton. Az alkalmazott módszerek nem azonosak az iskolában alkalmazottakkal. Marek nem ért egyet azzal a széles körben
elterjedt hiedelemmel, mely szerint az ilyen koru gyermek
valamiféle különleges képességekkel rendelkezik. A fejlődési
szakaszok pszichológiai sajátosságainak megismerését, az ezekhez való alkalmazkodását javasolja.

.
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Elsőként az intuitiv utánzást emeli ki. Megjegyzi azonban,
hogy ez az utánzási készség nem általános, nem vonatkozik
minden tevékenységre, pl. a grafomotorikus utánzásra. Marek
, a gyermeki imitációt nem tartja nativ képességnek, hanem
ahogyan ő fogalmazza: ezt a gyermeki lét egészen konkrét
feltételei magyarázzák.

A gyermeki fonetikai imitativ képesség a legfeltünőbb. Ez a
rendkivüli képesség abban gyökeredzik, hogy a gyermek még
nem távolodott el teljesen attól a stádiumtól, amikor magában monologizálva reprodukálja a legkülönbözőbb hangok széles skáláját. Ha idegen nyelvet kezd tanulni, akkor ezeket
a hangokat csak fel kell ujitania, nem ugy, mint a felnőtteknek, akiknek újra meg kell tanulniok ezek artikulációját.
A lexika és a szavak grammatikai kapcsolásának elsajátitásában is a biológiai motiváltságot tartja.valószinünek. Kiemeli az ő megfogalmazása szerint a pszichológiai rugót, az
emocionális interperszonális kapcsolat jelentőségét, mely
nélkül az anyanyelv elsajátitása sem tökéletes.

Marék nagy hangsulyt helyez a nyelvoktató tökéletes kiejtésére, csoportos tanulás esetén a kis létszámra, a nyelvoktatóhoz való erős szubjektiv kötődésre. Enélkül nem vezethető
idegen nyelven a foglalkozás, s a gyermekek nehezen szakadnak el az anyanyelvük használatától.

Ha nem tudunk idegen nyelvi környezetet biztositani, a tanulók többé-kevésbé iskolás módon tanulnak. Az UNESCO szakbizottsága az iskolai nyelvtanulás kezdetének idejét a nyolca,
dik életévben határozta meg, a gyermeki monologizálás ugyanis

—zaa tizedik, tizenkettedik életévben szünik meg

, .

addig a

kiszámolók, versikék, a nyelv játékos használata a jellemző. Az intim nyelvhasználat biztositja szerinte a spontán
és találékony beszédmegnyilatkozásokat, tekintet nélkül
azok mennyiségi voltára.

Cikke második részében Marek a beszéd és mozgás szoros kapcsolatát mutatja be Comeniust idézve: "a beszéd a cselekvés
valamilyen formája". A csecsemőkkels.kapcsolatban irja: "A
dolgokat először érzékszerveivel tanulja észlelni, majd'
megtapogatja azokat, mozgatja, forgatja és végül tanulja
megnevezni azokat. A bölcsesség bizonyitéka, ha a felnőttek
is megtartják ezt a sorrendet, az ostobaság bizonyitéka,
ha megszegik. (lüe jnovgi metoda jazyku, Praha. 1964.)

A továbbiakban a tevékenység, a tudat és a beszéd genetikus
egységének egészében történő sulypónt-eltólódásra tér ki.
A világ elrendezése először tevékenységgel kezdődik, majd'
szabályozó tényezőként fellép a tudat, a tevékenységből pedig egyre inkább "átbeszélés" lesz. A tevékenység tudatosan
szituációba sorolódik, és beszéddel kommentálttá válik. A
fejlődés utolsó stádiuma a beszéd önállósulása, a beszéd
megszünt a mozgások kísérője lenni, s a konkrét tevékenység helyébe lép.

A gyermek csak a konkrét, specifikus cselekedeteit kommentálja beszéddel. Eleinte túlsulyban van a beszéd és a mozgás egyidejüsége, az emlékezet fejlődésével a távolság a
tevékenység és a kommentár között mind a mult, mind a jövő
felé növekszik, - irja MArek.
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A beszéd és a mozgás/motorikupi/összefüggésének igen nagy
jelentősége van a nyelvi eszközök elsajátitásában. A mozgási érzékelés és a motorikus képzetek a hallási és logomotorikus képzetekkel együtt tevékenyen hatnak a beszéd fejlődésére.

Marek ezekből a pszichológiai tényekből következtetéseket
von le a korai nyelvtanulás pedagógiája számára. Ilyenek:
a spontán tevékenység beszéddel történő kommentálása; a kiválasztott nyelvi eszközök tartalma konkrét specifikus cselekvésekkel párosuljon; biztositani kell a dinamikus szavak előnyét; a beszéd és a tevékenység megkivánja a kislétszámu csoportokat. A metódikának ki kell dolgoznia a játék
dinamikáján alapuló eljárásokat.

A harmadik részben a szemléletesség szerepét méltatja Marek.
Comeniusra hivatkozik, aki szerint a gyermekeket csak azzal
"műveljük", amit érzékszerveik nyujtanak. A gyermek értelmi
fejlettsége még nem teszi lehetővé, hogy kifejtsük nekik a
"dolgok okait, melyet kifejteni annyit jelent számukra, mint
mesét mondani a süketnek, s a gyermekeket előbb juttatjuk el
a tébolydába, mint a bölcsességhez." A rosszul rögződött képzet azonban később nehézségeket okozhat.

A vizuális szemléltetés azért fontos, mert szabályozza a
hangjel összekapcsolását a dénotátummal, a jel tárgyával.

A fordításos szemantizálás ebben a korban nem hatékony, a
magyarázat nem válik a gyermek számára pontossá, sem a leirás. Ismert denotátumból kell kiindulni. Azt a folyamatot,

-2,3amelyek útján az ember megtanul felfogni valamilyen szót
más szavak használata nélkül, osztenziv d e f in i c i ó n a k nevezik. (B. Russel) A gyermek az anyanyelvét is ilyen módon sajátította el. Ezt a folyamatot
rendszerint

az a s s z o c i á c i ó, ill. a feltéte-

les reflex segitségével magyarázzák. Az osztenziv definició eléggé megkülönböztethető denotátumot tételez fel, ugyhogy csupán az absztrakció alsó fokán jöhet azámitásba.

A tulajdonképpeni denotátum (dolog, tulajdonság, tevékenység)
pótléka a kép. Minden hasznossága mellett, mint minden pótléknak, hiányosságai is vannak. Ha csak tárgyat alkalmaz
ábrázoláshoz, akkor hiányzik a szituáció. Ha szituációt ábrázol, a gyermek esetleg összekeverheti a szemantikai összefüggéseket. Fantáziája és komplex gondolkodása révén felcserélheti a közeli fogalmakat.

A gyermeknél még nem beszélhetünk szemantikai közvetlenségről, ill.

szemantikai t u-

d a t r ó l. A gondolkodás még nem fogalmi, hanem képzeten alapuló. Az általánositás még-nem ért el magasabb fokot, ugyhogy a gondolkodás és a beszéd jobban függ
az

egyedi

dolgoktól,

érzékeléstő

l

és

a

a

konkrét

képzetektől.

Minthogy a gyermek a világot szenzorikusan ragadja meg,
ápolni kell a szóbeli jelek közvetlen összefüggését a denotaátumokkal és a képzetekkel. Ennek az eljárásnak hatékonyságát f okozza a fejlődési e ide t i z m u s, vagyis a
képesség: még jóval az érzékelés után is ugyanolyan tisztán
megmarad a képzet, mint az érzékeléskor. Ez a képesség fo-

kozatosan gyengül és a pubertás korában rendszerint elhal.
Marek fel is hívja a figyelmet: felhasználható-e a fejlődési eidetizmus metodikai célzattal, ezt kellene kikutatni.

A Predskolská Vychova főszerkesztője, dr. L u b o s z l a v a Klindová kandidátus még 1969-ben jelentette meg cikkét a következő ci.men: Idegen nyelvi nevelés
az óvodában-igen vagy nem?

Klindová véleménye szerint ismét vissza kell térni a probléma megvitatásához, mert az ahelyett, hogy idővel veszitene aktualitásából, ellenkezőleg, aktualitása egyre fokozódik, egyre sürgetőbben igényli megoldását.

Egyenesen paradoxonnak minősíti azt a tényt, hogy a világ
mintegy 2500 irodalmi nyelvéből az átlagember csupán egykét nyelvet tud elsajátitani a beszéd fokán. Kuriózumnak
számit H. Schliemann, aki 16 nyelvet ismert, és Tagliavini
olasz tudós, aki állitólag 12o nyelvet ismer.

A pedagógia területén munkálkodókra vár az a feladat, hogy
keressék a lehetőségeket, miként lehetne az ember számára
m e g k ö n n y i t e n i

az egyre

differen-

ciáltabbá váló éle t f e l t é tel e khe z szükséges adaptációt. Dr.M.Milán nyelvtudóst idézi: "Cudzi jazyk nemá byt pre cloveka
cielom, ale prostriedkom". Ezért nem célszerü, hogy az ember az idegennyelvek tanúfására felnőtt kora drága idejét
pazarolja, akkorra már rendelkeznie kellene kész nyelvi

készségekkel, melyet szakterülete fejlődésének szolgálatába
kellene állitania. "Musime hladaty spósob, ako odstránit
alebo aspon zmierni' rozpor, ktory vzniká medzi velkou
jazykovou diferencovanostou spolocnosti a obmedzenymi cudzojazycnymi schopnos ami jednotlivca."

Ezeken ,,a mérlegeléseken belül kerül előtérbe az az alapvető és mindmáig megválaszolatlan kérdés: mikor kezdődjék az idegennyelvre-oktatás, mely fejlődési szakasz adja

az `: optimálisabb feltételeket az idegennyelvi készségek
megszerzéséhez.

Az e kérdésben megmutatkozó véleménti kiilönbségek, a nem .egységes állásfoglalás váltotta ki annak szi kségességét, hogy
e kérdést céltudatosabban tanulmányozzuk, - irja Klindová.

A gyermekek többnyelvű nevelésével Ronjat (1913) és Sear

(1923) foglalkoztak legelőször. Publikációik inpulzusai
voltak egy sor hasonló tanulmánynak. Ezekben már differenciáltabb a kérdés taglalása: u.n. 1 i n g v i z m u s r á 1
és gl ot t izmusról

van szó.

Ez a differenciálás ujabb kérdést vet fel: melyik módozat

a hatékonyabb, melyik kecsegtet nagyobb eredménnyel?

1928-ban volt az első konferencia Luxemburgban, mely áttanulmányozta a bilingvizmus összes addigi kutatásait. A bilingvizmust élesen elitélte, rámutatva azokra a nyelvi és
egyéni fejlődésben megmutatkozó hiányosságokra, melyeket
a kisérletek felvetettek.

Az 1932-ben tartott nizzai konferencia már tartózkodóbb

álláspontra helyezkedett. Nem hozott kategórikzs eredményeket, de a további kutatások tervezetét és eljárásait
felvázolta.

A következő időszak több munkát eredményezett, ezek kizárólag empirikus anyagra támaszkodtak. Továbbra is hiányzik
azonban a hosszabb időszakot felölelő kutatás. A bilingvizmus jelentősebb kutatói közé sorolja Klindová az amerikai Leopoldot (1939) a szovjet-gruz Imenadzét (1949)
Smet (1957) Travis-Johsont (1960) Taoburet-Kellert (196o)
stb.

E szerzők munkáik zárszavában a bilingvizmus effektivitását
számos aspektusból. értékelik. Az alapvető kritériumok egyike

a bilingvizmus hatása a gyermek nyelvi képességeinek egész
fejlődésére.

Már Sear konstatálja .a bilingvisek bizonyos hendikepjét
a finomabb motorika fejlődésében. Az a véleménye, hogy a
bilingvis`~ek jobbkézbeli preferenciája kevésbé kifejező,
mely negativ hatást jelenthet a beszédmotorikum számAra is.

Travis-Johson 4827 gyermeket vizsgált meg 4-17 éves kor
között, s arra a megállapításra jutott, hogy a bilingvisek
között kétszer több dadogó van, mint a monoglottok között.

Smith a beszédfejlődés retadációját állapitotta meg mind a

szókészletmind a beszédszerkesztés esetében a bilingviseknél.

Sok szerző azon a véleményen van, hogy a bilingvizmus,
lingvizmus nemcsak a gyermeki nyelvi képességeinek területére hatol be közvetlenül, hanem bizonyos mértékben
egész érte l m i szintjére is hatással van, mely intelligenciája szinvonalában jelentkezik.
Ebben a kérdésben a szakemberek véleménye megint csak
végletes. Arszenyin mintegy kétezer óvodás koru gyermeknél
-

bilingvisnél ős monoglottnál - állapitott meg előnyt a

bilingvisek javára tesztek alapján. A különféle eredmény
onnan adódik szerinte, hogy az intelligenciát a verbális
intelligencia szintje szerint állapitották meg. Klindová
azonban ezt a megállapitás át nem minősiti argumentumnak`.

Peal és Lambert a kanadai bilingvisek esetében verbális
és nem verbális teszttel mérte az intelligenciát, s a bilingvisek előnyét állapitotta meg.

Kitér Klindová a nemzeti érzést féltő szakemberek véleményére is.
Saját álláspontját illetően Klindovának az a megállapitása,
hogy a bilingvizmus bizonyos foku rizikót rejt magában, s
hajlik afelé a vélemény felé, hogy nem a bilingvizmus az
optimális az idegen nelyvi képességek kifejlesztésében.

Klindová szerint a gbttizmus reálisabbnak és pszichológiai
szempontból megalapozottabbnak látszik, mert az anyanyelvi
rendszer bizonyos megszilárdulása nem ad lehetőséget az
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idegen nyelv fejlődést hátráltató hatásának. Csak az a
kérdés, mely korban tekinthető az anyanyelv megfelelő
mértékben fixáltnak. Tabouret-Keller a 12-13, Dunkel az
5-1o. életévet tartja optimálisnak. A csehszlovák iskolák
alsó tagozatban, azaz 3.-4. osztályban kezdték meg az idegennyelv-oktatást.

Egyben azért mindenki megegyezik: az idegen nyelv tanulását gyermekkorban kell kezdeni, amikor a szervezet a nyelvtanulásra a legjobban beállitott.

Klindová szerint nincs megfelelő hazai és külföldi kisérleti anyag, melyekből általánositások vonhatók le, ezért
a gyermek pszichikus fejlődése az egyetlen, amire támaszkodni lehet.

Szerinte a következő érvek szó l n a k
óvodai

az

idegennyelv-oktatása

mellett:

a.,,Az értelmi képességek fejlődése rendkivül gyors, a
tanulás az óvodás korban igen effektiv.
b.,,Rugalmas az idegrendszer a gyors kapcsolatok kialakítására.
Az utánzási hajlam e korban rendkivüli, a hangzásbeli
éá motorikus fejlődés szempontjából ez nagyon fontos.
A gyermeki emlékezet is igen alkalmas: mechanikus,
ez az ugynevezett többlettanulás elősegitője (S.Dornics)

Az időfaktor Vs lényeges, a felnőtt, ha gyorsabban is
sajátit el, nincs ideje tanulni.
f.,, A gyermeki pszichikum tartalékai igen nagyok.
g., A módszereket érintve, azoknak a pszichológiai sajátosságokból kell kiindulniok.

Klindová megengedhetőnek tartja a kisérletezést az óvodában, mely a sok meg nem válaszolt kérdésre feleletet adna.

Ha az ezzel a kérdéssel foglalkozó kisérletezőket
n e m é r t é s
.

fogadja, mert egyesek szerint ebbe ener-

giát és anyagiakat fektetni nem kifizető,
v á l a s z,

ha

m e g -

az

ilyen

helyezkedésünket

mi

lesz

a

álláspontra

gyermekeink

a jövőben s z á m o n k é r i k tőlünk?
- fejezi be Klindová.

Bulgária.

Bulgáriában, hazánkéhoz hasonlóan, felsőfoku az óvónőképzés,
s igy az óvónőjelöltek belekapcsolódhatnak az óvodai idegennyelv-oktatás kisérleti jellegű felkészítésébe. Szófiában mind magam, mind Scheibert Ferenc, volt kollegám meggyőződhetett a bolgár korai nyelvoktatást szorgalmazó tendenciákról. Ennek eredményeképpen á Bolgár-Szovjet Baráti
Társaság Össznépi Bizottsága kezdeményezésére az 1977-78.
tanévben bevezették az orosz nyelv oktatását az óvodákban.
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A nyelvoktatók számára L.Alekszieva-K.Sztojkov-L.Dukadinov
kézikönyvet állitott össze.
A PyccKHt Rs

rn

aa pyóextom c. folyóirat 1979. éfv. 4.

számában (82. old.) Rjahovszkaja tollából megjelent e segédeszköz kritikája.
Akönyvtöbbekközött didaktikai anyagok
g y ű j t e m é n y e, melyek az oktatás céljait szolgálják: versek, játékok, dalok, mesék, találós kérdések, ezeket rövid kommentár kiséri. A szerzők 6o-65 foglalkozást
terveztek be hatéves gyermekeik számára. A foglalkozások
során a gyermekeknek mintegy 22o-25o lexikai egységet kell
elsajátitaniok, beszédkészségre, jártasságra szert tenniök
a beszédhallás és beszédmegnyilatkozás során.

A szerzők a következő munkaformákat javasolják: versek és
dalok megtanulása, elbeszélések megjelenítése, játékok,
dramatizációk, tematikus szerepjátékok, foglalkozások játékszerekkel, képekkel, diafilmek, diapozitivek alkalmazása.

A szerzők a kiejtésnek különleges figyelmet szentelnek az
imitációs módszer alapján.

Az anyag témákra bontott: Családom, A mi óvodánk, Háziállatok, Vadállatok, Évszakok, Ünnepek. Egy-egy témára 10-16
foglalkozást szánnak. Megadják a lexikai minimumot, mondatmodelleket, igy a pedagógus számára megadjáka lehetőséget
a legaprólékosabb szervezésre.

-
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A szerzők roppant nagy munkát végeztek a nyelvtani anyag
rendszerezésében, a lexikai anyag rendezésében, a Szovjetunióban megjelent szakirodalom és gyüjtemények felkutatásában.

A szerzők közöltek is mintául tervezetet "A mi óvodánk"
témakörből. A kézikönyv legnagyobb erénye gazdag zenei
anyaga: dalok, zenei mozgásos játékok, melyek során a gyermek könnyen és szivesen elsajátitja az előirt anyagot, igy
biztositják a motivációt. Mellékletként a lexikai anyag
magnófelvételeit, s öt sorozatban 6-6 diapozitivot nyujtanak.

Hiányosságként Rjahovszkaja az egyes anyagok, játékok
elévült s zövege zé sét, müvészileg csekély értékét, vagy tul nehéz voltát; mintha anyanyelvűeknek szánták volna. Hiányol j a az

ország-

ismeretet is.

Jugoszlávia

Hazánkban is ismertté vált az u.n. audio-vizuális globális-strukturális módszer, melynek kidolgozói Petar Guberina professzor, a Zágrábi Egyetem Bölcsészkara Fonetikai
Intézetének akkori igazgatója és francia munkatársa Paul
r
Rivenc, a párisi Ecole Normale Superieure de St. Cloud
professzora.

Az ilijas - Pavuna-Horga, szerzőhármas, Guberina profeszszor munkatársai, 1972-ben megjelentették orosz nyelvű

"Orosz nyelv gyermekeknek" c. három könyvből álló kiadványukat. Az egyik könyv csak a képeket, a másik csak a szöveget tartalmazza, a harmadik pedig kézikönyv. (Prirucnik
za navstavnike.) A könyvet 9-14 éves gyermekeknek szánták.
A röviden "St, Cloud-Zagreb"-nek nevezett módszer a következő alapelveken nyugszik:

1. A nyelv struktura. Ezért elemeit nem i z o1 á l t a n, hanem a strukturá:., elemeivel együtt
kell tanulmányozni. A nyelv percepciója nis strukturák
formájában megy végbe, mint az agy egyéb funkcionálása.

2. Az agy funkcionálásának alapelve a nyelvi strukturák
optimális tényezőinek kiválasztása. Ehhez nem szükséges a nyelvi struktura összes eleme. E kiválasztás meghatározott, részint az elemek .fizikai formája által,
részint az agy strukturája által, melyet többek között
az anyanyelv nyelvi készségei biztositanak.

3. A nyelv alapja az (orális) élő beszéd. A többi nyelvi
aspektus (irott beszéd, irodalmi nyelv, nyelvi stilusok) belőle származnak. Ezért az idegen nyelvhez is
ezen keresztül lehet közeliteni. Az orális beszéd elsősorban a nyelv akusztikai és artikulációs oldalait
foglalja magában, azaz az összes prozodikus és fonematikus elemeket. (Intonáció, ritmus, pauza, tempó, intenzivitás, hangsuly.) Kontextusa, k ö z e g e a
köznapi beszédszituáció.

-354. A beszédszituáció az alapforma, melyben a nyelv realizálódik. A beszédszituáció tartalmával, emocionáltságával és életszerüségével lehetőséget nyujt arra, hogy
a grammatikát, a nyelvtani szabályokat közvetlenül tanulmányozhassuk. A tanuló is ebből szerzi az idegen
nyelvről és annak nyelvtanáról. az információit, maga
találja meg ezeket a szabályszerüségeket. Természetesen
be kell tartani a nyelvi anyag didaktikai adagolásának
fokozatosságát. A

nyelvi

szituáció

különösen a nyelvelsajátitás kezdeti szakaszán fontos,
amikor a tanuló verbális lehetőségei korlátozottak, de
természetesen, a nem verbális elemek rendelkezésére
állnak.

5. A beszédszituáció alapvető formája a d i a l ó g u s.
Az egész lexikai és nyelvtani anyag a dialógusok formáját kapta.

6. A beszédszituáció és a jelentések hordozója a kép, a
diafilm, magnófelvétellel. A kép és a hang a látás és
hallás, a szem és a fül egységet alkot. A kép megjelenése elsődleges, - 2-3 sec. - megelőzi a hangot. A kép
szintetikus és sokoldalu, mint a valóság. A kép később
egyre jobban veszit kezdeti,jelent őségéből.

7. A beszédészlelésben fontos szerepet játszik a
pszichológiai idő.Minélrövidebba
beszéd hallgatásának pszichológiai ideje a beszéd valóságos idejéhez képest, annál magasabb foku a beszéd,
ill. nyelvismeret. Minthogy mi a szelekció alapján

hallgatjuk a beszédet, figyelmünk a lényeges, informativ
kifejezésekre összpontosul, a felesleges elemeket nem
halljuk. Ez a szelekciós alapelv vonatkozik a nyelvi
megnyilatkozások minden szintjére, - a hangoktól a jelentésig. A megértés számára nekünk nem szükséges a beszéd egész fizikai realizálása, csupán néhány eleme.
Más elemeket, ha jól tudjuk a nyelvet, könnyen rekonstruáljuk. Ezek a szünetek a pihenésre szükségesek, a feszültség és a feloldódás ritmikus váltakozására, amely
szükséges a könnyü és ekonomikus megértés számára. A
pszichológiai idő a beszédhallásban teszi lehetővé átugrani a következő elemeket és rekontruálni a kihagyottakat. Ez az idő nem esik egybe a fizikai idővel és rendszerint megelőzi azt. Ha tulságosan nagy a távolság a
két idő között, az annak a bizonyitéka, hogy még gyengén birtokoljuk a nyelvet.

.

8. A nyelvtan feleslegessé válik. A nyelvtani elemek (eset,
idő, személy egyeztetés, stb.) nem sok információt közöl, ezeket meg lehet sejteni, ezért felesleges, a beszédhallás idején nem sok figyelmet szentelünk annak.
Csak a kiválóan ismert nyelvtan segit a beszédhallásban,
azaz akkor, ha az már automatizált. A tanulók viszonylag
csekély nyelvi anyag birtokában megkörvonalazhatják a
grammatikai strukturákat, s igy nem a nyelvtant, hanem
a tartalmat hallják.A beszédszituáció segit a grammatika
által kifejezettek megfejtésében.

.

9. A klisék, épp ugy mint a grammatika, feleslegesek. A
nyelvi kontextusok és a beszédszituáció az, ami ezeket
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meghatározza.

lo. A kiejtést is egészében kell elsajátitani fő elemei,
az intonáció és a ritmika segitségével. A tanulókban
nem szabad érvényesiteni az anyanyelvi beszédhallás
strukturáját, mely hozzákötődve a beszédhalláshoz a
hibák egész rendszerét teremti meg. A tanár nélkülözhetetlen a kiejtés elsajátitásában, mert a tanuló a
beszédet az anyanyelve szűrőjén hallja. Az elsajátités eme szakaszában a tanárt nem lehet semmivel helyettesiteni.

11. Ez a módszer nem hanyagolja és nem becsüli le a nyelv
írott formáját. Csupán arra a periódusra halasztja,
amikor a tanuló már elsajátitotta a nyelv akusztikai
oldalát, különben az irás a maga statikusságával és
sokjelentésü mivoltával a fonetikai hibák rendszeréhez vetheti vissza őt.

12. A felsorolt elvek megvalósitását biztositva számolni
kell még a segédeszközökkel, az osztály formájával
és a tanulói létszámmal.

Szovjetunió.
A Szovjetunióban a korai idegennyelv oktatás tekintélyes
multra tekinthet vissza. Az 1965-ig folytatott, kísérleti
jellegű óvodai idegennyelv oktatásról a "Magyarországi
óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményei"III. évfolyamában megjelent összefoglaló publikációnk kitér a leg-
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lényegesebb problémákra, ezért az 1965-ig megjelent közleményekre, valamint az 1964-ben megjelent T.A. CsisztyakovaE.M.Csernusenko T.I.Szolina által összeállitott tankönyvre
nem kivánunk jelen munkánkban kitérni.
II.

A kiadványok megjelenésének kronológiai sorrendjéhez továbbra is tartva magunkat egy leningrádi és egy omszki nyelvoktató metodikai tanácsait találjuk a Dosskoljnoe Voszpitanye c. folyóirat 1965. 4. számában. Az első foglalkozáskor
motivációként beszélgetést javasol az adott országról. A
további foglalkozásokon a kezdő szakaszok hagyományos kérdéseit, mondatmodelljeit javasolja alkalmazni: alhat is this?
Is this a doll? - Yes.'No.Stand up! One, two, there...stb.
Az egyes foglalkozásokkal kapcsolatos utasításai arra engednek következtetni, hogy tisztában vannak a gyermekek őktatási lehetőségeivel. Módszeres eljárásaik a gyermeki imitációra és a beszédmodellek automatizálására alapul.

Vorobjova, omszki oktató a korai nyelvoktatás kezdő szakaszának folyamatát hasonlónak találja az anyanyelv elsajátitásához, de megjegyez egy lényeges különbséget:"Ilpi

ycBOe

-

Hadra poAxor43bIIta y pe6exxa cyutecTByeT npeABap1Teaibxo pa3BUTbar
cboxeMaTn1ecKH2 cJyX, TpexrapoBaxxbrk ARMTeRBIIHM nOArOTOBraTejIbHbIM

nepROAoM.Apra oóyllexrara yrxocTpaxxoMy x3NKy

3T0t c oxeTratlecxoa

hasba
Ezért tulajdonit kivételes hélyet a fonetikának az óvodai
nyelvoktatásban. Pelhivja a figyelmet, ne áldozzuk fel a
természetes beszédet eltulzott
daktikai célok megvalósitására.

di-
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A Doskoljhoje Voszpitanyije 1966. évf. 7. számában A.
Mateckaja harkovi, P.Kirikova ldlan-44de-i és G.Petrov
csebokszári oktatók számolnak be munkájukról. Az eltérés
igen csekély, de a szavakból kiemelt és az orosz artikulációtól eltérő komponensek játékos gyakoroltatása /alveoláris hangok)l vagy a néma, hangtalan artikulálás uj vonása az eddigi gyakorlatnak.

G. Petrov cikkének figyelemreméltó adata, hogy a csuvas
gyerekek angolra tanitásában az orosz nyelv közvetitő.
A másik jelentős eltérés a f okozat o s s á g r a
való tudatosabb törekvés. A szemléltetésben először a
tárgyat, aztán annak képét alkalmazza. Megjegyzi, hogy a
szemléltetés nem csupán a s z e m a n t i z á 1 á s,
.

hanem a bevésés számára is szolgál. Megjegyzi, hogy a gyermeki emlékezet erősen függ a tevékenység jellegétől, ezért kell a megnevezett tárgyakkal játékos formában cselekvéseket végezni. A fokozatossághoz
való alkalmazkodás abban is megnyilvánul, hogy a lexikai
anyag megválasztásában ügyel a szavak szótagszámára is.

Z. Futerman cikkében kiemeli a játékok jelentőségét, s a
játékos formák kiválasztásának fontosságát. Megállapitása szerint nem minden játékelegyen az bármilyen ujszerü
és érdekes,-alkalmas az idegennyelt' oktatására.

Vizsgálódásait a mozgásos játékokkal kezdi. Példát is felhoz ennek illusztrálására. Ha mindkét tevékenység különkülön is igénybeveszi a gyermeket, az megterheléshez vezethet. Az ismert és variálható lottójátékok alkalmasabb-
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nak minősülnek. Az iskolásoknál alkalmazott játékok mechanikus óvodai alkalmazása is megterhelő lehet. Az oktatás
játékos jellege és a játék nem azonosítható.

Az 1967. évf. 7. számában található ugyancsak Futerman
kritikája egy ujabb segédeszközről :O.C.XaBoBa:3auHTVIR
JIVItICKOMy

minty

B AeTCKOM

no aHr-

cagy,M0A. "IIpocBeU eHVle",MocxBa,I965.

Hanova ezt a könyvét a nagycsoportos óvodások számára álli
totta össze. Futerman szerint a szerző nemcsak azt közli,
mit kell tanítani, hanem azt is, hogyan. Érvényesiti a
résztől az egészig, a szavaktól a mondatig elvet, a lexikai anyag elsajátitásában. A figyelme maximumát azonban nem
a lexikának, hanem a kiejtésnek szenteli. A tanév 122 foglalkozásból áll, hetente három foglalkozás 2o perces időtartammal. Az egyéni különbségek nivellálása érdekében három-négy foglalkozás után ismétlés következik. A játékot és
'játékos eljárásokat jól alkalmazza. Érvényesiti a kontrasztív kiválasztást: alveoláris hangok, diftongusok és olyan
hangok esetében, melyek az orosz nyelvből hiányoznak. Jól
kidolgozott a rövid és hosszu hangok gyakoroltatása. Erényként állapitja meg Futerman a dialógusok dominanciáját,
viszont kifogásolja a néhol iskolás tudatositást.

K. Koreckaja egy másik kézikönyvről számol be.J1•b•Bexxep:

Hememiudi
JIeH

513blK AnR AOIIIKOJIbHDIKOB,IIoCO6VIe

Ami ylimTene2 u BocnvlTaTe

AeTCKVix caAoB,1113A."IIpocBemeHme",MocKBa-JIeHVIHrpaA,I966.
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A könyv szerzőjének meggyőződése, miszerint az idegennyelv
oktatásának legkedvezőbb időszaka az óvodáskor, a könyv
tartalma is alátámasztja. Életszerű szituációk és események, vidám játékok köré szövődik a lexikai anyag. A
`tematika is számol az óvodás gyermek életkori sajátosságaival. Ezért támaszkodik ez a könyv is a dialógusokra.

A hatvanas évek végén a telekommunikativ eszközöket is bekapcsolják a korai idegennyelv oktatás szolgálatába a Szovjetunióban.
A. Koszmogyemjanszkaja, a Televizió Központi studiójának
idegen nyelvi osztálya szerkesztője számol be az óvodás
koruak - számára sugárzott angol nyelvü kurzusról. Mivel ezt
olyanok számára szerkesztette, akik az adást otthon nézik,
az oktatásban alkalmazott munkaformák egy-két gyermekkel
számolnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az adások
tananyagának elsajátitása jóval hatékonyabb, mint az egyéni elsajátitás folyamán. Ezek az adások felelnek meg legjobban az óvodai követelményeknek, hiszen az idegennyelv
magasan kvalifikált formáját valósitják meg.

Az 1966-b an kisérleti jelleggel beindított angol nyelvi
kurzus legfontosabb célkitüzései közé tartozott minél vonzóbbá tenni ezeket az adásokat, olyan anyagot összeállitani, mely alkalmas lehet az óvónők számára gyakorló foglalkozásokat tervezni. Az ilyen kurzus azonban az egyéni
oktatás számára is megfelelő szülők közreműködésével.

Ezek az adások specifikusak, hiszen az oktató nem látja

azokat, akiket oktat. Ezért sajátos eljárások kellettek,
hogy megvalósuljon a hatékony részvétel, s a kétoldalu
kommunikáció természetesnek hasson. Olyan atmoszférát kell
teremteni, hogy az oktató kérdései épp ugy kiváltsák a
gyermekekben a válaszadás igényét, mintha ők is ott lennének. Az adások szüzséjének olyannak kell lennie, hogy a nézők azt érezzék, közvetlenül érdekeltek az adásban.

Azt lehet mond an i, hogy minden ilyen adásnak müvészeti alkotásnak kell lennie, a televiziós dramaturgia törvényeinek
alá kell vetnie magát, melyet a szerkesztők tervezésének
váltásában, a képek megszerkesztésében vélnek megvalósulni
összhangban a dramatizált cselekvéssel. A problémát bonyolítja, hogy az oktatási célt vállaló adások didaktikus voltát el kellett rejteni a néző elől. A kis nézőknek nem szabad azt érezniök, hogy őket most oktatni akarják. Az elsajátitásra szánt szó megtanulásának szükségessége a meghatározott szituációból fakad, maga a cselekvés segit abban, hogy az egyik vagy másik nyelvi jelenség megrögződjön
az emlékezetben. A szüzsé lehet reális vagy mese, de hajlunk afelé, hogy a meseszüzsé célravezetőbb, pozitiv módon
hat az emocionális emlékezetre.

A kimondottan televiziós adásokra jellemzőmegoldások nem
alkalmazhatók az óvodában, a nevelési feladatok vállalása n, ,
azonban igen. Az esztétikai nevelés. területén a televiziós adásoknak sokkal nagyobbak a lehetőségei, mint az óvodának.

A visszacsatolás a televizió legbonyolultabb problémája.
Ennek megoldása korlátlan lehetőséget nyujt a nézőre gyarkorolt hatást illetően, s a televizió önálló forrása lehet az oktatást szolgáló információknak.

Az 1968. évf. 6. számában E.MaTeAKaI bemutat egy ilyen
adást, s reagál a főleg módszertani szakemberek szkeptikus
állásfoglalására a televiziós oktatást illetően, akik nem
látják megoldottnak az individuális foglalkozást.

Kiemeli viszont a gyermekekre gyakorolt emocionális hatást, .a gyermekek ugyanis beleélik magukat az adás cselekményébe és azonosulnak a hőssel. A gyerekek sajátos
viszonyulásra Zaporozsecet idézi :" Ma2Ib1w 1 Maiin noX0I{Ii Ha KopiaKTHbIX B3pOCJIMX 3pinener ,HenoABR CHO coaepüaio mx Kaxoe-HIndyAb
npoln3BeAeHMe InKycaBa. EcJIIn AeTI1 He cTecHrnoTCH In VBCTByIOT ce15H cBOÓoAHO,TO OHII nOCTOHHHO npepblBaIOT xoA HoBeaBoBaHRH,BmemamTcH B coőuTIIn,/3aAaIoT BOnpOCbI,rLITŰIOTCH HOMO 11b repoIM".

Az előző kisérletek alapján MaTegitasivégül is arra a következtetésre jut, hogy a k o l l e k t i v idegennyelv oktatás, azaz az óvodai televiziós
adások pedagógiai-pszichológiai értéke nagyobb. Ahho z

.

azonban, hogy az óvoda beiktassa ezeket az adásokat, minden óvodában televiziós készülék kell. A televiziós adás
kétségtelen előnye addig tart, mig nem kerülnek az óvodába magas an kvalifikált szakemberek.

Ugyanebben a számban Z. Futerman a leningrádi Herzen
Pedagógiai Intézet tizéves kisérleti munkájáról számol,be.
Az ő kezdeményezésüket követte később Moszkva, Kijev,

Harkov és a többi n agyváros.
Puterman cikke amolyan számvetés féle az elmult tiz esztendő
kisérleteiről és azok visszb.angjáról. H ogy e kezdeményezés
széles körben ismertté és elismertté vált, arról tanuskodik
l 9 6 7

2 5 . száma ;"OT AomK03IbHMita AO 1dHkeHeplackévei. A köztársaságok mintegy egyharmada _ foglalkozik ezzel a problémával .. Futex~atan azonban
a

Pravda

nov.

.

annak ellenére, hogy kevés a jól képzett szakember, sérelmesnek tartja, hog<y a z óvodai nyelvoktatás nem válik faltalánossá, a nnak ellenére, bogy nyelvészek, pedagógusok ®s
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Az idegennyelt' és anyanyelv oktatása cimmel jelent meg L.
Kalinina cikke a Doskolnoje Voszpitanyije 1969. 6. számában. Kaninyina tényként szögezi le, hogy az ötéves gyermek aktivar birtokolja anyanyelvét mint az érintkezés eszközét, elsajátította a beszéd formáit és funkcióit. Fejlődik fonematikus hallása és beszédmotorikus érzékenysége.
Helyesen sajátitották el és artikulálják anyanyelvük beszédhangjait nagy többségükben és észreveszik a maguk és társaik hibás artikulációját. Ez a kritikai viszony már megfelel ennek a korosztálynak.

Az anyanyelv aktív szótára ebben a szakaszban több mint
kétezer szó. A gyermek ismerős szavainak tárgyakhoz és
jelenségekhez való vonatkoztatása meglehetősen szilárd,
bár e szavak tartalmi értelmezését még nem teljesen sajátitották el, hiszen a fogalomalkotás még csak a kialakulás stádiumában van. Sót mi több, minden szó a gyermek
tudatában az általánositás különböző szintű fogalmaihoz
kapcsolódik.

Az ötévesek anyanyelve már jó alapul szolgálhat az idegennyelv elsajátitásához. Felvetődik azonban a kérdés: milyen

az e l s a j á t i t á s

mechanizmusa

ezeknél a gyermekeknél? M i

az a n y a n y e l v

s z ere p e

az i d e g e n n y elv e l s a j á-

t i t á s á b a n? Milyen fórmában jelentkezik az
anyanyelv az idegennyelt' elsajátitásának első évében?

Kalinyina Zsinkinre, Szokolovra és Krasznogorszkijra hivatkozva közli, hogy az idegennyely elsajátitása, fone-

tikája, lexikája és grammatikája ;'épp ugy, mint az anyanyelvé, asszociatív kapcsolatok révén valósul meg a közvetlen valóság szignáljainak anyanyelvi és idegennyelvi
egybeesése alapján.

Kalinyina megfigyelései alapján arra a következtetésre jutott, hogy az idegennyelvi ekvivalens elsajátitása az anyanyelven keresztül történik. Az uj szavak kiejtésében megelevenedik a korábban kialakult kapcsolat az anyanyelv beszédmotorikus képei és a megfelelő fogalom között, s kiegészül az idegennyelvi szó uj beszédmotorikai és hallási
képeivel (obraz) K e z d e t b e n

az

összes

alapvető funkciókat az anyanyelv látja
el, később, a megszilárdulás mértéke szerint t r a n s,z f e r á 1 ódnak ezek a funkciók az anyanyelvről az
idegennyelvre.

Ha az oktató az adott tárgy felmutatása után azt idegen
nyelven nevezi meg, ebben az esetben is részt vesz-e az
anyanyelv az elsajátitásban?

Angol nyelvű felszólitások megfelelő gesztussal kisérve
ugyanugy kiváltották az adekvát cselekvést, mint az anyanyelviek. Ezek után lefordittatták a gyermekkel a közölt
utasitásokat és megállapitották, hogy a gyerekek helyesen
értelmezték azokat.

Az adekvát cselekvéseket nem az idegen szó hangkomplexuma
váltotta ki, hanem a bemutatott cselekvések és gesztusok,
melyek kiváltották az anyanyelvi szót és a vele tartós

asszociativ kapcsolatban lévő fogalmat. A szemléltető
szemantizáció sem zárja ki az anyanyelv részvételét. A
közvetlen jelzések elevenítik meg á gyermek tudatában az

idegennyelvi szó anyanyelvi ekvivalensét. A megszilárdulás után ezekre a jelzésekre már nincs szükség, a gyerekek helyesen reagálnak az idegennyelvi közlésre is.

Ha ki is kapcsolható az anyanyelvi szó (forditás) a gyernem

mek külső beszédéből,
az

anyanyelv

kapcsolható
belső

a

ki

beszédből.

A fogalom kapcsolata az anyanyelvi hallási-beszédmotorikai képpel tartós, s nem helyettesithető az uj idegennyelvi ekvivalens hallási-beszédmotorikai képével a szemléletes szemantizálás közvetlen módjával.

Kalinyina felhivja a figyelmet Vigotszkijnek az idegennyelvi oktatással kapcsolatos ajánlására: különös gondot
kell forditani

a

rejtett

ségek

területére,

mekek

belső

beszédjelenazaz

a gyer-

beszédére.

Az anyanyelv részvétele az idegennyely elsajátításában
.

független az alkalmazott módszertől. Pavlov szerint az anyanyelvi szó különleges "jel", s mint ilyen, gyorsan bekapcsolja az idegennyelvi szót a gyermeki ismeretek rendszerébe, egybekapcsolja azt a fogalommal, s átadja annak
saját funkcióit. Következésképpen az anyanyelv szerepe az
első szakaszban
k ö r ű,

jelentősen s z é l e s e b b-

s nem

lehet azt l e s z ü k i-

t e n i csupán a f ordítási funkcióra.

Felmerül a kérdés,• szükség

van-e f o r d í-

t á s r a az idegennyelt' elsajátitásakor? Egy kisérletet
végezve megállapították, hogy lényegesen nehezebb illetve
lassubb volt a bevésés akkor, ha a gyermekek nem értették
a tanult dal szövegét. Kolcova, Znamenszkaja, hurija és
Fradkina szerint is a gyermekek igenkorán kezdenek reagálni a szó értelmi tartalmára. Ignorálni ezt a megismerő
szükségletet ellentmond abbéli törekvésünknek, hogy a gyermek tapasztalatokat szerezzen.

A meg nem értett szavak, szókapcsolatok a_mechanikus emlékezet tréningjét jelentik csupán, mely pedagógiai szempontból célszerütlen. A gyermekek forditás nélkül csupán
azokat a kifejezéseket értik meg, amelyek szemléltethetők.
Ha a szemléltetés nem tárja fel a teljes jelentést, az
idegen szavak nem asszociálódnak a fogalommal.

Milyen módszerek a l e g c é l.r a v ez e t ő b b e k a gyermekek idegennyelvre oktatásában?

A direkt módszer alkalmazása az óvodában gyakorlatilag
lehetetlen. A gyermekek két-három alkalommal foglalkoznak
az idegen nyelvvel, ezért az idegennyelt' hallgatása és
beszélgetés idegen nyelven meglehetősen korlátozott.
Nem célravezető a forditó-összehasonlitó módszer sem,
annak ellenére, hogy alkalmat nyujt az idegennyelvi ismeretek ellenőrzésére.

Kalinyina a továbbiakban kitér arra, hogy a szemléltetés
alkalmazása lehetővé teszi a gyermekeknek az idegennyelvi
anyag tartalmának és jelentésének önálló megértésére abban
az esetben, ha

ezek ismert

tárgyak és

játékok,

ismeretek

a

velük

v a l ó cselekvések. Eközben aktivizálódik
nemcsak az emlékezet, hanem a gondolkodás is, fejlődik a
különféle értelmi cselekvések és a megismerés önállósága.

A tárgyak tulajdonságait, a formáit, szint, nagyságot és
térbeli viszonyaikat a gyermekek nehezebben sajátitják el
idegen nyelven. Egyes ilyen esetekben nem lehet mellőzni a
forditást, az anyanyelvi külső beszédet.

A fogalmak általánositásának szintje nem egyforma az anyanyelven. Ha a fogalom nem eléggé általánositott, nehezebben
jön létre asszociativ kapcsolat az idegennyelvi hangkapcsolattal.

Ami a fonetikát illeti, a megfelelően kifejlett fonematikus
hallás az anyanyelven és néhány készség alapul szolgál az
artikulációs és hallási érzékenységnek idegen nyelven. Néhány beszédkészség közvetlenül transzferálódik, néhány azonban megváltozik. Természetesen, az idegennyelvi közlések
többszöri megismétlése elengedhetetlen követelmény még ebben az esetben is.

A grammatikai sajátosságok egybevetése, illetve azok különbözősége (az orosz nyelven pl. a többesszám, az orosz gyermekeknek a névelő) megkezdődik már az óvodában. Az elemző-

-

szintetizáló képesség fejlesztést és atudatosulást elősegíti.

I.Krivorog cikke a magnetofon használatával kapcsolatos.
A magnetofon alkalmazása mellett szól az a körülmény, hogy
a gyermekek többféle interpretálásban kell találkozniok
idegennyelvü megnyilatkozásokkal. Krivorog szerint mind a
hazai, mind a külföldi szakirodalom meggyőzi őt ebben. A
gyermekek főleg azokat a nyelvi megnyilatkozásokat észlelik
a legjobban, melyek hangmagassága közelit az övékéhez.
Ez azonban nem minden oktatónál meglévő tulajdonság.

Az idegennyelt' előnye éppen abban rejlik, hogy ujrafejlesztésre készteti a különböző érzékelési szférákat, ezzel finomitja ezeket.

Oktatás közben a nyelvoktató lassu tempót használ, percenként mintegy 6o-75 szó az átlag. Ezzel szemben a normális
beszédtempó (angolnál) 15o szó percenként.

Az intonáció a fonetika egyik legnehezebb problémája.- A
szerző ebben is a magnetofon segitségét érzi jelentősnek.
Ebben a számban található még Z.Futerman szemléje az eddig
megjelent cikkekről.

Az idegen szavak kiejtésének elsajátításáról szól Z.Futerman cikke a Doskoljnoe Voszpitanyije 1971. 1. számában.

A kiejtés hagyományos tudatos elsajátítása (hangképzés,
transzkripció) óvodások számára nem életkornak megfelelő.
De nem is szükséges, hisz a legbonyolultabb hangkapcsolatok
is sikeresebben elsajátithatók számukra, mint a felnőttek

számára, mert imitációs képességük rendkívül fejlett. Az
idegennyelt' hangjainak reprodukálása az auditiv percepció
finomságáról és a beszédszervek h jLékonyságáról tanuskodik.

Az imitáció mint a kicsinyek elsajátitásának egyik legeffektivebb módja,magára vonta a külföldi tudósok figyelmét is.
Paul Passi °.; és Palmer szerint az sikeres elsajátitás
titka éppen az imitációban rejlik.

Futerman az egyik kijevi óvodában azonban találkozott magyarázat alapján artikulált angol hanggal. Szerinte a csupán imitációs alapon képzett hang nem olyan effektiv, mint
az előbbi eljárással képzett.

Sok oktató nem helyez hargsulyt a kiejtés minőségére. Az
utóbbi évek idevágó szakirodalma a nyelvi modellek, dalok,
vonzó játékok elsajátitásának módszertanával foglalkozl,(

.

rendszerint, s a gyermekek kiejtése sok kivárnivalót hagy
maga után.

Futerman kitér egy fontos fiziológiai momentumra a gyermeki
fejlődésben: a fogváltásra, azzal a megjegyzéssel, hogy ettől nem kell tartani, amit példákkal is alátámaszt. De rendkivül ügyelni kell, hogy a kiejtés defektusait a társak
nehogy kigunyolják, mert ez gátlásossá teszi a gyermeket
és megakadályozza a hibák kiküszöbölésében. Hasonló akadályoztatás a szülők jóindulatu,de szakszerütlen közremü
ködése.
Az anyanyelvi beszédhibák kiküszöbölésében az idegennyelvi
gyakorlatok rendkivül jelentősek Futerman tapasztalatai
alapján.

A legutolsó cikk, amelyet a Doskoljnoe Voszpitanyije 1974.Yf
hasábjain találunk, s amely kimondottan az idegennyelt' oktatásának problematikájához tartozik; ismét csak Z.Futerman
tollából•.az óvodás kornak idegennyelvre oktatásának aszeológiai aspektusával foglalkozik."0dpieHlde AeTe i AomxoJib ioro
Bo3pacTa I4HOCTpaHHOMy í13b1Ky He TOJIBKO pacmipieT lu X xpyro3op H
KOMMyHIIIK TI4BHble noTexumaJlbxble B03MOMMOCTYI,HO H JAHTeHC144I4umpyIOT
caM npouecc no3HannH,pa3BmBaIOT cnoco6HOCTb Ha6JIIOAaTb H 3anoMUHaTb HBJIeHMH BHemxero M1pa,AIIi((epeHul/IpoBaTL mx, npl'IBVIBaTL peden'? yMeHHe 6bITB cocpeaoTollmBaHHbIM H BHYIMaTeJIbHbIM « .

Futerman azt tapasztalta, hogy az idegennyelvi foglalkozásokon a gyermekek jobban koncentrálnak, érdeklődöbbek, egyre többet akarnak tudni.

Az idegennyely oktatójának legalapvetőbb feladata nemcsak
a nyelv elsajátitása, hanem annak

a

is, milyen változás,

megfigyel é s e
tökélete-

sedés következett be növendékei
pszichikus fejlődésében, s irányt
adni ezeknek a változásoknak. Leusinát idézi:"HepeAKO CulTaIOT,
IiTO CaM

no cede cpaKT npvlo6peTeHmR 3HaHmvl pa3mBaeT yM pe6eHKa.

TaKODI B3rJIHA omH6o 11eH. BeAb CJlytiaeTCRoiTO AeTÜi 3anOMIRHaIOT c0061q
eMble KM 3HaH1liH, He oCMbICJIYIB IhX, He yMeFi 1llCnOJIb30BaTb B IdHbIX yCJIo
BIdFIX"./AOmKOJIbHOe BocnYITaHIrIe,I969.1t 9.cTp.57./

Ismeretes, - mondja Futerman, - hogy néhány idegennyelvoktató a mennyiségi eredményt hajhászva az óvodás gyermekekre jellemző
t á s r a

mechanikus el sa j át i-

é p i t, megfeledkezik az

— 5aelsajátitás

minőségéről,

arról,

hogy a gyermeket a tudatos tanulásra nevelje. Előfordul,
hogy a gyermek elsajátit ugyan 25o-3oo szót, de nem tud
mesélni egy egyszerű kép alapján.
Futerman a lexika tudatos elsajátitására buzdit (előkészítő csoport: 6-7 évesek). Az ilyen elsajátitás a gyermeki
gondolkodással kapcsolatos.

A

Magyar

Pszichológiai

Szemle

1962. évf. 4. számában (457. old.) közlik B. V. Beljajev
tanulmányát "A külföldi (Nyugat-Európai és amerikai) idegennyelv-oktatás lélektani jellemzéséhez" címmel. E tanulmányt olyan összefoglalónak szánja, mely - az idegennyelt'-oktatási lélektanának legfontosabb problémáira vonatkoznak.

Egyik ilyen probléma az elmélet és gyakor1 a t aránya a nyelvoktatásban. Johnson (1934) szerint
az idegennyelvnek az oktatás folyamán tevékenységnek kell
lennie, nem pedig elméletnek. Patterson (1937) fejtegetéséből kiviláglik, hogy a nyelvet részint jelrendszernek,
részint nyelvhasználatnak fogja fel. Ugyanő szerint a nyelvtan az oktatásban nem tudományos rendszer, hanem funkcionális tényező. A nyelvet nem az anyanyelvi ekvivalensekkel
kell asszociálni, hanem a gondolkodással.

Az idegennyele autonómiáját Pattersonon kivül Epstein és
Stern is hangoztatja. A tárggyal való direkt kapcsolata a
szónak : csak az oktatás kezdetén lényeges, később már az
indirekt kapcsolat az ajánlatosabb. (Scholr.kowska).

Beljajev kifejti, hogy az idegen szónak akár az anyanyelvi
szóval, akár a denotátummal való kapcsolata az asszociációs
pszichológia tételeiből nyert megfogalmazást és aszerint ele-

mezték. Az ember azonban nem tárgykép z e t e k b e r
hanem á l t a l á n o s fogalmakban gondolkodik. Szerinte a f ogal ommal kell ő ss z ekapc s o l n i

az i d e g e n n y e l v i s z ót . Az

egyik nyugati pszichológus, Gassmann szerint a kétféle képzet: tárgyképzet-szóképzet egyesitése adja a fogalmat.

Vannak olyanok is, akik nem a gondolkodás, h anem az e m 1 ékezés feladataként tekintik az idegennyelt' elsajátítását. Az idegennyelt' elsajátitása csupán verbális folyamat, nem akadálya a gondolkodás fejlődésének.

Van olyan vélemény is, mely szerint az idegennyelt' más fogalmat fejez ki, mely abból adódik, hogy a szavak közötti
különbség a fogalmak közötti különbségből adódik./Miller
1944.! példája: az orosz y l TM jelentése : to teach és to learn.
A szerző abból azt a következtetést vonja le, hogy nem az
idegen nyelvet, hanem az idegen nyelven való gondolkodást
kell tanitanunk, arra kell törekednünk, hogy a t anulók a
nyelvvel együtt az illető nép kulturáját, szellemét is elsajátitsák.

Thomas (1955) azt állitja, hogy 2-7 éves korban lehet a nyelvet tisztán gyakorlati uton elsajátítani, mert ebben a korban a közvetlen érzékel és a tanulás alapja.

Abban a kérdésben, melyik formával, a beszélt vagy az irott

-
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nyelvvel kell-e kezdeni;az orális szakasszal való kezdés felel meg a pszichológiai eredményeknek. Patterson (1937) szerint az irásbeli nyelvhasználat olyan képességekből áll,
melyek másodlagosak, és csak az elsődleges képességek, vagyis a szóbeli nyelvhasználat alapján keletkeznek és funkcionálnak,

Osgood és Sebeok (1954) különbséget tesznek az idegennyelt'
elsajátitásának két legfőbb formája között. Az első esetben
a nyelvi eszközök kétfél sora ugyanazzal a szemantikai sorral asszociálódik, a második esetben viszont mindegyik nyelvi eszköz-sor specifikus szemantikai sorral asszociálódik.
Igazi, normális nyelvtudásról csak a második esetben lehet
beszélni. A második esetben a forditás nagyon nehéz.

A nyelvtanulási módszerekkel kapcsolatban Pargment szerint
sem tanár, sem módszer nélkül nem megy a nyelvtanulás. Eredményes az oktatás csak abban az esetben lesz, ha hozzáértő
a tanár, ha elég sokáig tart az oktatás, ha kevés a tanuló
és nem nagy az egyéb megterhelésük.

A század első felé:

nyelvoktatási pszichológiájának szá-

mos haladó vonása van:
1. A nyelvhasználat gyakorlása, a nyelv elmélete csak evvel
kapcsolC +OSAz idegennyelt' és a gondolkodás közvetlen kapcsolata, az
idegen nyelven való gondolkodás a cél.

3. A szemnntizációnak többféle eszköze van, nem csupán a
fordítás.
4. Nem atomisztikusan, szavak tanulásával kell lexikai tudásra szert tenni, s a lexika a legfontosabb.
5. Elsődleges a beszédhallgatás és a beszélgetés.
6. Annak elismerése, hogy a módszerek kidolgozását, azok
legracionálisabb formáját kell megoldani.

E.Z.HerHeBUuKaR — A;MoIIlaxxapoBHq :H 3 bI K H
A e T H
,"HayKan,MocKBa /1981) A .A. Léontyev bevezetőjével került
~

kiadásra. Leontyev nagy értékének tartja, hogy a könyv világos, pontos, de rövidmegformálást nyujt a gyermeki beszédfejlődés koncepciójáról. Szerinte Nyegnyevickaja feltette
az i-re a pontot, amikor

az óvodás k o r u a k

i d ege n n y e l v- o k t a t á s á n a k rn ó d s z e
tanát

kidolgozta.

r_

Pszichológiai,módszertani

és lingvisztikai szempontból jóval többet nyujt, amennyiben
túlnő azokon a határokon, amelyet a pedagógiai gyakorlat
keretei megszabnak.

Külön érdemként említi Leontyev a könyv világos, meggyőző
és tömör stilusát, igy másoknak is .jobban hozzáférhető a
tartalom, nemcsak kimondottan a szakembereknek.

A könyv olyan pedagógiai hitvallást jósol, mely teljes mértékben megfelel a pedagógia és metodika fejlődési tendenciájának: komplex gyermeki személyiségfehlődés; gondolkodás,
emóciók, képzelet, alkotásra oktatás, aktivizálás. Emellett

az oktatás maga is alkotómunka.

E könyv is egyike azoknak, melynek tanulmányozásakor e sorok szerzője felmentést kér az alól, hogy Nyegnyevickaja és
Sahnarovics megállapitásait kommentár nélkül közölje.

Az első fejezet ( M x Nero

JIVIHrBHCTHxa ceroz i /

egyik figyelemreméltó megállapitása, milyen keveset tudunk
a nyelvről, erről a "legemberibb" dologról. Ezt a megállapitást felfoghatjuk páratlan szerénységnek is, hiszen a
könyv szerzői ezt később megcáfolják saját munkájukkal, de
vehetjük vádnak is, mely a tudományok humanizálását kéri
számon.

A szerzők már munkájuk elején határozott kü1önbséget
s z é d

tesznek n y elv és b e-

között de Saussure-t idézve a nyelv szoci-

ális és a beszéd individuális jellegét emelve ki. Ezt a megkülönböztetést azért tartják fontosnak, mert nemcsak a nyelvről szándékoznak irni, hanem a nyelvi tevékenységről is. A
fogalomrendszerek más traktátumát is figyelembe veszik, többek között L.V.Scserbáét és A.A.Leontyevét.

Scserba megkülönböztet:
1. beszédorganizációt (az egyén pszichofiziológiai organizációja)

2. nyelvrendszert (a szabályok általánositása, mely acélból
történik, hogy "megalapmzzuk /elméletben/ a beszédaktust
és a megértés aktusát:
3. nyelvi anyagot (beszédtevékenység)
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Leontyenev megkülönböztet:

1. nyelvi képességet (a nyelvrendszer tükröződése a tudatban)
2. nyelvi folyamatot (a nyelvi képesség realizálása)
3. nyelvi standardot (nyelvrendszer, mely az egyénen kivül
létezik)

A nyelv és a beszéd megkülönböztetése mellett tehát még valami is megállapitható, mely a tudatban létezik: a n y e 1 v i képességet, mint a beszédtevékenységet biztositó mechanizmust.

A nyelv funkcionálásának hármas szerepét Zvegincev a következőkben foglalta össze: a tapasztalatok integrálása és szintetizálása - a gondolatformálás - az érintkezés megvalósitása.
A szerzők némileg aktualizálva az előbbieket a nyelv jelentőségét és feladatait abban látják, hogy az fixálja az emberi tapasztalatot, kifejezi a kulturális normákat és szabályozó hatást gyakorol az emberi viselkedésre.
"Mriip rrepe,
3KRBaeT MoMeBT

"5I3bIKOBOPO

óyma " - irják a szerzők arra

utalva, hogy az effektiv információ-feldolgozás igénye szükségessé teszi az "első kézből" szerzett információszerzést.
Ezért tulajdonitott az SzKP XXV. kongresszusa oly nagy szerepet a nyelvoktatásnak, kihangsulyozva annak minőségét és
effektivitását.

A nyelvoktatási módszereket érintve megjegyzik, hogy a legtöbb módszer a direkt és a hagyományos módszer bizonyos modifikálása. A.A. Leonytyev szerint a nyelvoktatási módszerek

-5 modernsége abban. rejlik.,mennyiben tudja biztositani a gyakorlati
idegennyelt' tudás t,6
A szerzők be kivándák mutatni a korszerű nyelvoktatási módszere
legujabb tudományos adata',it I tényeit a, nyelvvel ka pcsolatban i ma jd
~

,

igy fejezik be az első fejezetet: "IICHXOJIHHrBgCTHileCKHe HCCJIeAOBa ~

►

HHS IIO3BOJI1d7I3d HaM pilau) MHOroe O npOgeCCe axTHBHOrO nogHaHHH H312I—

Ka pedeHKOM, H B ocHOBe ero JIem1liT MexaHHUeCROe noApalicaHHe.BCnoMHHM
CJIOBa R.C.BbIroTCROro no aTOMy noBOuy:Mo Ho ciaTaTb ycTaxoBJleHHbdM B
coBpeMeHHOk ncllixoJIOrldYi noApaHaHHS, uTO nOApa}I{aTb pedeHOx MoffieT
TOJIbKO TOMy,tiTO JIe$HT B 3oHe ero COCTBeHHbIX 11IHTeJIJIexTyaJlbHbIX

Bo3E4omHOCTe2.TaR ecJIH s He yMem ldrpaTb B IIIaxMaTbI,TO, ecJiH Aame
CaMbI2 JlyumHk 1IIaxMaTmcT nOKameT MHe, KaK BbIHrpaTb napTHIO, H He CyMelo
3TOro cAeJiaTb. . . 11TOdbi noApamaTb, HaAO HMeTb xaxym -TO Bo3MO1CHOCTb
n e p e x o A a

OT Tor0,uT0 H yMeio,x ToMy,tiero H He yMeIOt'.

OtieBHAHO,AJIH Toro uTOdbI 3arOBOpHTb Ha HHOCTpaHHOM H3bIxe,T.e.
CTpOHTb Ha HeM caMOCTOHTeJIbxo BbICKa31081-1HS,HyEHO OBJIaAeTb 000TBeT—
CTByIORHMM npaBHJIaMH y n o T p ed JI e H M H H3bIxat, . "IIo3TOMy Ans

Hac upeaBblua2HO HHTepeceH Bonpoc,uTO me HMeHHO n o c T M r a e T
B

H 3 bI K e p e 6 e H o x T a x o r O,..uTO AaeT_eMy Bo3MO

HOCTb

p e u e B o r o T B o p u e c T B a, H KK

OH

3TO AeJIaeT".
A b=széd produktiv jellegéből adódó elsa játitási, oktatási meg
közelitést javasolják a szerzők,a zt,hogy nem szavakat,szabályokat,
.

nyelvi tényeket kell megtanitani,hanem a b e s z é d r e v a l ó
t e v é k e n y s é g e t.Nem lehet kész frázisgyüjteményt adni,

.

nem lehet a beszédszituációkat előre megjósolni,hiszen az ember
beszédtevékenysége során mindig uj nyelvi produkciókat hoz létre.
Nem véletien,hogy a pszicholingvisktika a gyermeknyelv kutatásban oroszlánrészt vállal,s a gyermeki beszéddel foglalkozó müveknem csupán a rezüméib61 egy egész könyvtárra való, terjedelmes
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monográfiát lehetne összeállítani.

A gyermeki beszéd kutatása rendkivül alkalmasnak, megfelelőnek bizonyul az általános beszédkutatás számára.

Közismert, hogy a gyermek értelmi képességei nagyok, viszont
sók vonatkozásban rendkivül korlátozottak. A gyermek nem tudatosan, önkénytelenül sajátitja el a nyelvet, napjainkig
a gyermeki beszédelsajátitás titkaira az imitáció elve adta a magyarázatot, de arra nem tudott válaszolni, hogy u j ,
nem

imitált

beszédprodukciójá-

n a k mi a magyarázata.

Az imitációs elmélet azonban mindezideig nem számolt eléggé
a

gyermeki

aktivitással.

Ha számolt,

akkor azi nem az alkotó, hanem az utánzó tevékenységgel hozta kapcgolatba.

.

Az első, amivel a pszcholingvisztika behatóbban kezdett
foglalkozni, a nyelvjmitativ uton történő elsajátitásának
felülbirálata, kontrollja. Vigotszkij a mechanikus utánzással kapcsolatos megállapitása,'.mely szerint a gyermek csak
azt utánozhatja, mely saját intellektuális lehetőségeinek
zónáján belül esik, azt jelenti, hogy utánozni csak azt
lehet, aminek van átmenete attól amit tudok, amire képes
vagyok, - addig, amire nem vagyok képes.

Valób an szabályok szerint épül a nyelv, az idegennyelv is,
de ezek a nyelvhasználat szabályai.
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Ezért érdekli a szerzőket olyan rendkivüli módon, tulajdonképpen mit ragad meg a gyermek a nyelvben, ami lehetővé teszi a beszédalkotásra és hogyan teszi ezt.

A 3.-4.-5. fejezetben a szerzők a szó hangalakjának, jelentésének és a nyelvtannak a "birtokbavételével", elsajátításával foglalkoznak.

Az elsajátitás eme három komponensének elemzésében a szerzők
a

gyermeki elsajátitás akt i v

jellegét hangsulyozzák, melynek során nemcsak egyszerűen
utánozzák a felnőtteket, hanem sajátságos tevékenységet folytatnak szavakkal, morfémákkal, szókapcsolatokkal, melynek
eredménye Venger szerint (Voproszi pszichologii, 1981. 6.sz.
154. old.) a nyelvi jelenségek általánositása "gyermeki"
szabályok formájában, amelyek a társadalmilag kidolgozott
nyelvi normák felé közelitenek. Ebben a részben a szerzők
az analizisbe bekapcsolják saját kutatásaik eredményeit
(Sahnarovics) melyek a szójelek külső, hangzós sajátosságai
felé forduló gyermeki orientációval foglalkoznak.

A 6.-9. fejezet a gyermekek idegennyelt'-oktatása rendszerének megalapozásával foglalkozik.

Az iskolai oktatásból hiányzik az életszükségletekből táplálkozó természetes szituáció, ezért nem motivált a tanulás
és nem is effektiv. A szerzők a tevékenység elméletének
pszichológiai elveiből indulnak ki, amikor a tanulók megismerő, tanulási-beszédtevékenységének és beszédcselekvéseinek
megszervezését és irányitását tanulmányozták. A konkrét fel-

— c o-

adatok közé sorolják a tevékenység minden fajtájának tárgyi
tartalmát meghatározni: kijelölni, milyen cselekvéseket kell
megoldania a gyermeknek, hogy ez a tartalom tudatosuljon:
az életkori sajátosságok figyelembevételével mennyire konkrét mértékben hozható létre a motivum, s a cselekvés során
hogyan jutnak a gyermekek e cselekvések személyes értelmezéséhez.•Galperin módszerét alkalmazzák az intellektuális
cselekvések szakaszos kialakulásával kapcsolatban. Ezekre
a fejezetekre még történik utalás tanulmányunk más részében.

II

.

A KORAI /ÓVODAI/ IDEGENNYEIV-OKTATÁS NÉHÁNY
ELVI-ELMÉLETI PROBLÉMÁJA
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A KORAI ÓVODAI)IDEGENNYELV-OKTATÁS 1IÉHÁNY ELVI-ELMÉLETI
PROBTAMÁJA

A korai, az óvodai idegennyelv-oktatással foglalkozó szakirodalomban ismétlődően visszatérnek e problémakör u.n.
kardinális kérdéseire, melyek közül,a legtöbb vitát kiváltó, következésképpen a legexponáltabb: melyik az optimális
életkor az idegennyelt' elsajátítás elkezdésére.

1. a., Mindazok, akik a második (az idegen) ' nyelv elsajátitásánák optimális időszakát az óvodáskorban jelölik meg,
legfőbb argumentumként az óvodás koru gyermek é 1 e t
korii s a j á t o s s ágaira hivatkoznak. Ezek:
- a szenzomotoros képességek elasztikus volta, a beszédszervek plaszticitása: (Szentágothai)
- a beszéd és a motorikum összefüggése és szoros kapcsolata: (Marek)
- kifinomult auditív percepció
- az óvodás koru gyermek szituativ beszéde (Nádudvariné)
- a mechanikus emlékezetre épülő gyors reprodukáló képesség
- a nyelvi jelenségek iránti fokozott fogékonyság (Elkonyin)
- meghatározott párhuzam a valóság megismerésének érzelmi
és fogalmi csomópontjai között (Lengyel, Zsolt)
- a gondolatformálás szinkronizáltsága (Carapkina)
- a gyermek implicit szabálykivonó képessége (Dezső László)
- a szabadon müködő utánzási ösztön (Szentágothai)
- a gátlásosság hiánya a kommunikációban
- motiváltság (Nyegnyevickaja)

- az óvodások hallatlan aktivitása /megismerés, szocializálódéis/
- a nyelvelsajátitás iránti pozitiv érzelmi viszonyulás
- szabadidő tartalék
- játékosság

b/ Az életkori sajátosságokhoz kapcsolódik, s szerintiiek
igen lényegesnek minősithető argumentum az idegen nyelvek
óvodás korban történő elsajátitása mellett: a

b e l s ő

beszéd megjelenése.

A legujabb hazai szakirodalom viszonylagosan kevés figyelmet szentel a belső beszédnek. A belső beszédet nehezen lehet "tett,enérni", leglényegesebb lingvisztikai jellemzőjét
azonban ismerjük: a predikativ jelleget. A regulativ funkció
kialakulása a cselekvések belső tervezését, kontrollját, a
gyermeki önkontrollt is lehetővé teszi. A cselekvéssorok
egy-egy hozzanatának tudatosul á s a megteremti a
beszédhez viszonyitott mult és jövőbeli helyzetek, cselekvések kifejezésének szükségességét, tehát a grammatikai

idődimenziót is.

A predikátum főképpen igét feltételez. Az ige a lexikai egység olyan komponense, mely számtalan kapcsolási lehetőséget
nyutj: a cselekvés tárgyát, helyét, módját, célját, okát, stb,
s rendelkezik egy olyan kategóriával, mellyel más szófaj
nem: a grammatikai idő kategóriájával. Érdekes ezzel kapcsolatban J.H.Greenberg megállapitása: A szemantikusok szóhasználatával a grammatika az, ami az embert az idő t
tudatositó állattá teszi." /A nyelv keletkezése./
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A.R.Lurija "Jazik i szoznanyije" c. müvében részletesen
kifejti, hogy alakul ki a gyermek belső beszéde.

A szó regulativ funkciója a felnőtteknek a gyermeki cselekvésre vonatkozó instrukciókat jelenti tulajdonképpen.
Ebben a szakaszban a gyermeki akarati aktus szervezése
interpszichológiai jellegü, a felnőtt beszéde és a gyermek cselekvése egyesülésében.

Az óvodás korra azonban az jellemző, hogy a gyermeknél
megjelennek az önállósulási tendenciák. Az interpszichológiai funkció fokozatosan intrapszichológiai folyamatba
torkollik, a cselekvés strukturája megváltozik, a gyermeki
beszéd kezdi átvenni a saját cselekvések szabályozását,
ezáltal a beszéd is átalakul, kezdetben kifejtett külső
beszéd, majd lerövidül és végül átalakul belső beszéddé.

Hosszu időn keresztül a belső beszédet csak motorikusságától megfosztott, önmagunknak szánt beszédnek tartották.
Ugy vélték, megőrzi a külső beszéd strukturáját, funkciója pedig nem. volt v i lágos

Vigotszkij megfigyelései segítettek hozzá a belső beszéd
kialakulásának elemzéséhez. Ha a gyermeki cselekvés nem
várt akadályba ütközött, a gyermek akkor is megszólalt,
ha egyedül volt a szobában. Megjelent a tipikus "mit csináljak" kérdés. A beszéd első fázisában a gyermek a nehézséget írja le, a második fázisban megtervezi a lehetséges megoldást. Ez a szerkezet akkor is ilyen, ha a felnőtthöz fordul a gyermek.

- Ck

A következőkben ez a kifejtett forma lerövidül, s szinte
suttogó, végül csak az ajkak mozgásából lehet következtetni
meglétére. Ez már az interiorizáció jele.

Szokolova olyan kisérleteket végzett, melyekben regisztrálni lehetett a beszédmuszkulatura gyengén kifejeződő elektromyografikus reakcióját.

Galperin kísérletei is azt mutatták, hogy a materiális,
vagy materializált cselekvések kiszélesülése, kifejlettsége előzi meg az intellektuális tevékenységet. A belső
beszéd az ugynevezett "értelmi cselekvésekkel" kapcsolatos
és válik alakjává az ember intellektuális tevékenységének.

Az előbbiek segitenek az akarati aktusok felépitésének és
eredetének megértésében. Az akarati aktus nem elsődleges
szellemi aktus, nem is egyszerü készség, hanem sajátságos
szerveződésü cselekvés, mely a beszéd eszközeire támaszkodik, méghozzá a belső, szabályozó beszédre.

A belső beszéd felépitésének taglalásakor Lurija megállapítja, hogy az már csak azért sem lehet magunknak szóló,
motorikum nélküli beszéd, mert akkor kettős belső beszéd
volna, melyek közül az egyik olyan sebességü, mint a külső,

a másik ennél sokkal gyorsabb.

Ilyen rövid idő alatt nem lehetv magunknak beszélni.

A belső beszéd felépitését ugy lehet nyomon követni, ha
tanulmányozzuk a külső beszéd belső beszéddé válását.

Az első momentum a hangos beszéd suttogóvá halkulása, majd
a szerkezet fragmentálása, azaz lerövidülése, leszükitése.
A leglényegesebb vonása, hogy predikativ jellegövé válik.

A belső beszéd lényeges láncszem a beszédmegnyilvánulásokban és gyakran átmegy külső beszédbe, mivel azzal szoros kapcsolatban áll.

Miért tartjuk olyan fontosnak a belső beszédet? Vigotszkijt
idézzük: "
ai
s

e

belső

beszéd

természetének
nélkül

lehetőség
közötti

nincs
a

pszichológi-

helyes
és

nem

megértéis

lehet

gondolat é s s z

'kapcsolatok

t i s z t á z á -

s á r a , azok egész tényleges bonyolultságában."

A belső beszéd megjelenése, az egocentrikus beszéd megszünése egybeesik, helyesebben az egocentrikus beszéd nem megszünik, hanem mint

közbeeső

fokozat belenő

a belső beszédbe, ahogy azt Vigotszkij megállapította. "Az
egocentrikus beszéd a belső beszéd fejlődését megelőző fokozatok sorát képviseli", még vokalizált, de funkcióját és
strukturáját tekintve belső.

Ez az átmenetiség megfelel annak az átmenetiségnek, mely a
tevékenység interiozációját megelőzi: a külső, exteriorizált
müveletek, . Erről tanulmányunk harmadik fejezetében
.

lesz még szó.

c. Minden e témával kisérletező szakember utal arra, hogy a
jelzett életkori sajátosságok kedveznek

az o r á l i s

beszéd fejlesztésének. Az iskolai idegennyelt' tanulásból mi éppen ennek a hiányát, elhanyagolását tapasztaljuk.
Hagyományos oktatásunk az irásbeliségre épül, ami nem kedvez
az élőbeszéd fejlesztésének sem anyanyelven, sem idegennyelvei
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Az idegennyelt' iskolai oktatásában hallatlanul és aránytalanul kevés időt szentelnek a beszédtevékenység első fázisának:
a beszédhallásnak és beszédészlelésnek.
Véleményünk szerint az idegennyelvi beszéd redundanciáját
kell megteremteni, hogy a gyermek hozzászokjon az idegen
nyelvnek az anyanyelvitől rendszerint jellemzően eltérő hangzásához, artikulációjához. Ez fokozottan érvényes a magyar
anyanyelvünk esetében, ahol a fonetikai nehézségek után az
agglutináló nyelvistrukturához szokott tanulók még nehezebb
lexikai, grammatikai nehézségekkel találkoznak.

A beszédhallásra ezért sokkal több időt kellene szentelni,
jobban kellene tartanunk magunkat a fokozatosság elvéhez.

A beszédhallás pszichomotorikus tréningként is felfogható,
melyben a tanuló gyermek a szokatlan akusztikai jelenségekhez, az anyanyelvtől jelentősen eltérő hangkapcsolatok, hanglejtések észleléséhez, appercipiálásához szokik hozzá. Ez
egyben megkönnyiti az auditiv memória továbbfejlődését, mely

az irásbeliség megjelenésével (de egyéb mással is) mintha
megrekedne fejlődésében. Erre Szentágothai akadémikus is
utal, aki szerint az e i d e t i k u s

memória

csak a gyermekek és egy-két müvész sajátossága. Marek is
utal tanulmányában a f e j l ő d é s i e ide t i z m u s
jelentőségére az óvodáskoruak idegennyelt'-oktatásában. A
mi óvónő-jelöltjeink minden ujonnan hallott szónál azonnal
iróeszközhöz nyulnak, s nemegyszer megismételtetik (!) a
hallott szót, mert egyszeri hallás után nem tudják megragadni a szó hangalakját..

Az idegennyelvi beszédhallás előkészítése esetében a gyermeknek ez nem jelent problémát.
Egyik óvodásunk édesanyjával való beszélgetésünk közben a
jelenlévő nagycsoportos óvodás megkérdezte a nyelvoktatót:
"Tanár néni, hogy mondjuk oroszul: béka? 3lHrymKa,

- hang-

zott a válasz. Az édesanyja megismételtette a szót, mondván

rymxa, J1Hrymxa, JIHrymxa,

hogy nehéz. "Ez nehéz? Ugyan már!

ismételte ezután vég nélkül abban a boldog tudatban, hogy
valamit a felnőtteknél jobban tud.

d./ Az óvodás koruak idegen nyelvre oktatásának célja szerintünk

az

iskolai

e l ő k é s z i t é s e ,

nyelvoktatás

olyan

alapok

szerzésével,

melyet

ez

sajátosságai

sokkal

jobban

meg-

életkor
b i z t(

s i t a n a k, mint a gyermek további fejlődésének bármelyik

szakaszában. Idézzük Nyegnyevichaját:94 n03TOMy maM llpeAcTaB

-

JIHeTCH, tiTO IIyTb IIoBblmeHlltfi 403KTUIBHOCTIit o6ylleHYIR IdHOCTpaHHOMy
H3bIxy/a B 3TOM MBTOAPIKa Tax ocTpo Hy2KAáeTCR CerOAHH/3axAmaeTCH He TOJIbKO B ItI3MeHeHIIIYi,B onTmMm3auHm cyiuecTByloruero oóyxleHIdH, Ho n B cA B H r e
A o m x o JI b H bt ÍlI

n

H a q a Ji

a

M n á A m Hk

o 6 y ll e H 11I H Ha
B o 3 p a c T ".

E.T. Verescsagin amerikai kutatók (W.Penfield, W. E. Lambert)

eredményeire épitve foglalkozik az idegennyely elsajátítás
kezdetével, s egy diagramm segitségével mutatja be az intellektuális képesség és a nyelv elsajátitási készség összefüggését:
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------- intellektuális képesség
nyelvelsajátitási készség
Az ábra egyértelműen azt bizonyitja, hogy a legeredményesebben .gyermekkorban -.loéveskorelőtt lehet nyelvet tanulni, a tanulás könnyebb is, ahogyan a
két vonal konvergálása mutatja.

2. A fentebb argumentumként felsorakoztatott és lehetőségként
számontartott életkori sajátosságok nem abszolutizálhatók.
Az életkori sajátosságok végeredményben arra nézve viszonyítás: miben térnek el a későbbi életkori szakaszoktól.
Jogos tehát azoknak az álláspontja, akik felvetik a kérdést:ebben a viszonylag fe jletl e n e b b

az

szakaszban oktatható - e

óvodás

gyermek, ha igen, akkor mire,

például: idegen nyelvre oktatható-e? Az oktatás, tanulás
intellektuális tevékenység, s a gyermeki intellektus megfelelő alap-e az oktatásra? El kell tehát döntenünk, oktatható-e a gyermek óvodás korb an . Mit jelent óvodás korban idegen nyelvet tanulni? Mit olvastassunk?

Az óvodás koruak oktatásának pszicho1 ógiai megközelit é Bére Lyuboszlava
.

Klindová ad igen alapos tájékoztatást. Megállapitja, hogy
az oktatás régóta tanulmányozott kérdéséi különösen korunkban,illetve napjainkban súlypontozottak, hiszen az
óvoda az általános képzés kezdő láncszeme, . ennek a képzésnek szerves része, s az iskolai oktatásba szervesen
beépül azáltal, hogy a gyermekeket felkésziti az iskolára.
Az uj koncepcióju .óvodai nevelő-oktató munka minőségét
javitani kell, hogy gazdaságosan és racionálisan használja ki a gyermeki idegrendszer plaszticitását és a legjobb észlelési szakaszt.

A tanulás ugy fogható fel, hogy az ember az előzően szerzett tapasztalatai alapján megváltoztatja viselkedését,
tevékenységét, azaz e változások eredményeképpen valósul
meg az ember alkalmazkodása - hozzá kell tennünk cselekvő,
alkalmazkodása - a környezethez.

A tanulás az emberi viselkedés alapvető elve. Elkonyin szerint formativ és szabályzó folyamat, s ez feltétele az ember különféle megnyilvánulásainak, reakcióinak, tudatának,

képességeinek, motivumainak, ideáljainak. Az egész pszichikus fejlődés tulajdonképpen tanulás.

A mi hazai tapasztalatunk is megegyezik Klindováéval, miszerint az óvodás koruak oktatásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények.

A hivatkozások egyik véglete Piaget`és követői, pl. Inhelder
konzervativ álláspontja: a tanulás lehetőségeit szigoruan
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az érésmérettség határozza meg. Szerintük az érés belső tényező, a tanulás külső. Piaget szerint a gyermek megtanitható
"felnőttes" gondolkodásra, de meg is kérdezte: Minek? Ide
kivárakozik egy Ranschburg Jenő által idézett megállapitás:
"Nem nehéz megbolondulnia annak, akitől elvették a gyermekkort.

A másik póluson azok véleményével találkozunk, akik számolnak
az akceleráció tagadhatatlan, és sok esetben kivédhetetlen
tényével.
A hazai óvodai nyelvoktatással kapcsolatban is találkozunk
efajta nézetekkel:" Tréfásan azt mondhatnánk, hogy az iskolai tananyag felét lehozhatnánk az óvodába"A kezdet tapasztalatai már-már azt sugallják, hogy azoknak lesz igazuk, akik
a tanulási korhatárt lejjebb akarják szoritani". (Köznevelés
1975. okt. lo.) Brunner is hasonló gondolatokat hangoztat,
amikor kifejti, hogy minden tantárgy, minden gyermeknek,
minden fejlődési stádiumban hatásos módon, intellektuálisan
nem igényes formában közvetithető. Az a fontos, hogy a tananyagot a szubjektum számára megismerő s t r u kt u r á j ának

megfelelően fejtsék ki.

A tananyag életkorhoz mértsége legfőképpen attól függ, ahogyan azt a tanulóknak adagolják. Ez az idegennyelvre is érvényes. Sok kísérlet bizonyitja - irja Klindová, - hogy az
idegennyelvi ismeretek elsajátítása képek, tapasztalat, események, alkalmak révén könnyebben elérhető, és hamarább,
mint a grammatikai szabályok memorizálásával.

Hans Hörmann (Psychologie der Sprache, Springer Verlang,
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Berlin - heidelberg-New-York, 1967.18.1V- a nyelvtanulás
szempontjából jelentős akcelerációs jelenségre hívja fel a
figyelmet. Több alkalommal megismételt szókapcsolási vizsgálatok alapján a felnőttek szókapcsolásai fogalmi gondolkodásukra jellemzően azonos szófaju szavakat mutatott, mig
a gyermekek képi szemléletes gondolkodásuk révén szintagmatikusan kapcsolódó szavakat irtak: asztal-eszik; szék-ül.
Az 1916-ban végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy ebből a
szempontból a felnőtt és gyermek közti határ a 9-lo év között huzódik. A közelmultban végzett kísérletek ennek a hantárnak 7-9 évre történő leszállásáról tanuskodnak.

A cikket bemutató Banó István ebből a következőkre hívja
fel figyelmünket:
a. A tanulásban, igy a nyelvoktatásban

is

korábban

lehet épiteni a t anulók fejlettebb y absztrakciók alkalmazására képesebb intellektuális erőire, mint régen.
b. A nevelésben ugy anakkor fokozni kell az olyan foglalkozások számát, az olyan pszichológiai, esztétikai ráhatásokat,
amelyek tovább élesztik a gyermeki globális, egységekben,
képekben való látás nagyon fontos adottságait.

Az akceleráció szovjet koncepciója (Rubinstein, Lurija, Elkonyin, Leontyav, Bozsovics, Talizina) valamint az ezt támogató NDK pedagógiarpszichológusok (Lampscher, Wildauer,
weigl) álláspontja azonban nem a fejlődés túlhajlottságára
koncentrál, hanem a fejlődés gazdagitására a kor igényeinek,
sőt követelményeinek megfelelően. Rubinstein azt mondja,
hogy a gyermek nem egyszerűen fejlődik, nevelődik, hanem
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azáltal fejlődik, hogy nevelik és oktatják. A gyermeki érés
és fejlődés a tanulásban nemcsak megnyilvánul, hanem meg is
valósul.

Az urbanizáció, a telekommunikativ eszközök, a turizmus
nem maradt hatástalan az óvodás gyermekre sem, s naivitás
volna azt gondolni, hogy az óvodás koruak csak a szervezett
foglalkozásokon találkoznak az idegen nyelvvel. "Nekünk is
van orosz teafőzőnk: szamovárunk, apuka hozta Moszkvából!"
"Nekünk Zsigulink van, apuka mondta, hogy az orosz!" "Nekünk pedig Volgánk v an , az is orosz de sokkal nagyobb!"
Az anyagok halmazállapota nem óvodás probléma, mégis előkerült a személyes tapasztalat révén: "A szódaviz viz is,
meg gáz is. Tudod, anyuka becsavarja a p a t r o n t a
szifonba, a gáz belemegy a vizbe és bugyborékol.
Ha nincs benne gáz, nem folyik ki a viz. Egyszer a gáz
elszökött, mert anyukám rosszul csavarta be a patront.
Csak ugy sziszegett!" - magyarázta az egyik nagycsoportos
a társának. Egy másik kiigazitotta a nyelvoktatót: "Óvónéni, az nem tigris, hanem leopárd. A tigris csíkos, a leopárd foltos! Én minden vadállatot ismerek!" Autó-márkák,
kutyafajták "szakértői" is megtalálhatók az óvodás korban.

Vigotszkij szerint az

egyes

konkrét f e j - •

1 ő d é s i stádiumok két s z int e n
jelentkeznek. Egyik az ugynevezett a k t u á l i s cse1ekvési s z int , mely azt tartalmazza, amit a
gyermek már jól elsajátitott. Ez a szint egyidejüleg magasabb teljesitmények lehetőségeit tárja fel, amelyet a gyermek még nem tud önállóan teljesiteni, de megvannak hozzá a

feltételei az előzőekből, tehát meghatározzák a másik szintet,
a

legközelebbi

f e j l ő d é s i

zónát.

Ebben a gyermek a további fejlődés perspektíváira támaszkodhat, de realizálását minden aktivitása mellett csak a felnőttek céltudatos irányitása mellett éri el. (I. Weigl: Vergleichen, Ordnen, Zuordnen, Berlin, 1972.)

Klindová egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet,
ugyanarra, amit Kelemen László is megemlit, s melyet Vigotszkij ugy fogalmazott meg, miszerint a

tanul ásnak

bizonyos módon a n t i c i p á 1 r_ i kell a f e j i ő d é s t . Nem elegendő, hogy abban csak az jusson érvényre,
ami a gyermek egész tevékenységében kész és beért. A t a' n u l á s
t i

felesleges,

ha nem t e r e m-

meg a további fejlődés a l a p

j át,

valami u j a t. A gyermeket nem szabad

alulértékelni. Ha viszont a gyermekre gyakorolt hatás csak a
legközelebbi fejlődésre irányul és nem veszi tekintetbe,
(e eO milyenek a teljesítés feltételei, akkor számolnunk
kell a gyermek tulterhelésével. Rubinstein is azon a nézeten
van, hogy a tanulásnak meg kell
de azzal állandóan ö s s z

el ő z n i e a fejlődést,
hangban kell lennie.

Az idegennyelt' oktatásnak az óvodában megvannak a veszélyes
oldalai. P1. nem lehet tárgyesetet tanitani, vagy jelzős
szerkezetet konstruálni óvodás korban, mert a verbális gondolkodás, az elvont fogalmakkal való operálás meghaladja a
gyermek képességeit, életkori sajátosságainak nem felel meg.
A személyiséget viszont nem belülről, hanem kívülről alakítja és átakithatja, ha felszinen marad, nem teremt fejlődésre
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lehetőséget, ha csak verbális, értelem nélküli, mechanikusan elsajátított ismeretekre épül az idegennyelt' elsajátitása. Felléphet a Layton által emlitett érzéki domin ancia.

Nagyon elgondolkodtató Nagy József megállapitása: "A g y e rm e k e k t u l n y o m ó többségének t o✓ á b b t a n u l á s i

esélye

már

az 61-

t a l á n o s iskola első osztályában
e ldőlj'..."
iskolába
s
minyi

hiszen a
lépés

gyermekek

előtti

szintjének

fejlett-

megfelelő

eredményekkel

az

kezdik

tanulis-

kolai pályafutásukat ".

Az idegennyelt' oktatása az óvodában bizonyos perceptális
jellege és játékos formája mellett mégiscsak irkryitott ismeretszerzés, látens tanulás, nyelvelsajátitás, mely harmonikusabb átmenetet biztosit az óvodáskorra jelem
lemző fő tevékenységre, a tanulásra való áttérés számára. Mivel ez az áttérés egyuttal nyelvi strukturaváltás összefüggő,
folyamatos beszédre, s a beszédfunkciókon belül a primátusság megváltozását /előtérbe kerül a kognitiv funkció/ is
jelenti, jelentősen hozzájárul az anyanyelvi fejlődéshez.
Nem jelentéktelen az általános pszichikus fejlődésre gyakorolt hatása sem, hiszen a reproduktiv emlékezet, gátlásosság nélküli kommunikációs képesség, a figyelem koncentráltsága, a nyelvi jelenségek tudatosulása, hogy csak a
legfontosabbakat emlitsük, jelentősen növeli a tanulás effektivitásának esélyeit.

3. Meggyőződésünk, hogy nem akad olyan, aki vitatná, miszerint az óvodás koru gyermekeket
kol ai formák,
iskolai

nem

lehet i s -

kere t ek között és

módszerekkel idegennyelvre

oktatni. Gyermekkel foglalkozni az óvodában lényegében azt
jelenti, hogy vele együtt játszunk, tevékenykedünk. Ha oktatjuk is, ha tanul is, ez a tanulás látens, indirekt. Tulajdonképpen nem is nyelvet oktattuk tehát a szó hagyományos
értelmében, hanem lehetővé tesszük számára, hogy olyan "varázsszavak" birtokába jusson, amelyek segitségével ő is megérthet valamit az idegenajkuak beszédéből, nemcsak szülei
és idősebb testvérei, Felnőttek arcán sohasem jelenik meg
az a ragyogás, amivel óvodásaink válaszaik sikérem nyugtázzák, először találkozva idegen nyelvet beszélőkkel.
Fabricius-Kovács Fereic szerint: 'nyelvtudomány szempontjából az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb jelentőségü eseménye
az int e rak c i ó s szemléletű k o m-

m u n i k á c i ó e l m é l e t n e k a l é t r e j ö t t E
a másika pszichológia

fejlődésének

rendkivüli meggyorsulása". Ennektulajdonitható, hogy a kutatások területe kiszélesült, a
nyelv kiszabadult a korábbi steril és absztrakt vizsgálat
körülményei közül, s a figyelem és az érdeklődés középpontjába a beszéd került, többek között a gyermeki beszéd is. Fontossá váltak ugyanis a beszéd extralingvális és szuperszegmentális tényezői, a beszéd nem-verbális
elemei, a beszédszituáció, a beszédbeli viselkedés, illetve
beszédtevékenység.

Nagyon figyelemreméltók Fabricius-Kovács Ferenc Karácsony
Sándor pedagógiai munkásságával kapcsolatban a" p e d ag ógiai kommunikációról" irt sorai.
Az emberi személyiséget a társas relációk teremtik meg,
"

a nevelés szempontjából tehát létfontosságu, hogy a p e -

g a g ó g u s és a t a n i t v á n y o k
kialakul j on a

között

megfelelő p e dagó -

g i a i a l a p v i s z o n y, s ennek az alapviszonynak

a szempontjából a tanitványoknak is épp ugy megvan a maguk
sajátos szerepe, mint a pedagógusoknak,

a k ö z ö s

tevékenységbe é p p u g y bele kell adniuk a
munkát, mint a pedagógusoknak."

Nincs p e d a g ó-

g i a i kommunikáció,
g u s nem fogadja
személyiségének

,

ha a p e dagó -

el t a n i t v á n y a i
autonómiáját,

azaz a pedagógiai ráhatás milyenségétől függ, eredményes

lesz-e, vagy visszapattan ennek az autonómiáinak a páncélzatáról.
Ennek a megfelelő pedagógiai alapviszonynak a kialakulásához két igen fontos feltétel szükséges: megfelelő pedagógus
attitűd, s a gyermeki pszichikum fejlődésének alapos ismerete.
Kelemen László utal arra, hogy az oktató és oktatott viszonyának bipolaritása rendkivül bonyolult, a
e gyéni

és

n emcsak

életkori

gyermek

sajátosságai

előfeltételei,

de

követ

k e z m é n y e i is a pedagógiai hatásnak. Nemcsak páros
viszony, hiszen a nevelő hatás éppen közösségi jellegével

válik hatékonyabbá. A közösségeken átszürődő pedagógiai hatások hatékonyságát fokozza a hatások egysége és koncentrálódása. Az óvodások idegennyelvre-oktatása éppen ezért
kell, hogy intézményes keretek között folyjon, nem pedig
az egyre jobban elterjedő magántanulásban. (Sok szülő, ha
az óvoda elzárkózik az óvodai oktatástól, magánoktatóhoz
járatja gyermekét.)

Az érzelmi-szuggessziv mozzanatok szintén hatástöbbletet
jelentenek. Az övodás gyermek esetében ez azért is fontos,
mert a gyermek az intellektuális tevékenységet is az érzelmek oldaláról közelíti meg.
Autonómiája abban is megnyilvánul, hogy rendszerint elutasit mindent és mindenkit, amivel, akivel érzelmileg nem

azonosul. Az iskolás gyermek - minél idősebb, annál jobban respektálja annak a tanárnak szakismeretét is, akivel érzelmileg nem identifikálódik, az óvodás gyermek nem, hiszen
nem is tud ilyen intellektuális értékekről. Érzelmi labilitása, önállósulási törekvései, a szocializálási folyamat
nehézségei sok-sok problémát okozhatnak annak, aki oktatásukra vállalkozik. Ezeket a problémákat csak az tudja
feloldani, akire jellezmő érzelmi telitettség, játékos
kedv, humorérzék, oldottság, minden gyermeki megnyilvánulásra reagálni tudás, szuggeszivitás, lendület, aki az
óvodás knru gyermek pszichikus fejlődésével tökéletesen
tisztában van, s szinte állandóan köztük tartózkodik.

Az óvodás gyermek idegennyelvre oktatásakor igen vitatott
kérdés, ki oktassa a gyermekeket: óvónő vagy orosz szakos

nyelvtanár.
Vannak, akik az óvónők orosz nyelvi felkészültségét nem tartják kielégítőnek és nem is alaptalanul.

(Pataki F.1 Deák

Miklós viszont az óvónők munkáját tartja eredményesebbnek.
Ő azonban főleg olyan óvónők munkáját tanulmányozta, akik
az óvónőképzőben a speciálkollégumban erre kellően felkészültek. A mi álláspontunk az, hogy a szovjet óvodai énekzenei képzés gyakorlatát vegyük mintául. Ezeket a foglalkozásokat óvónők vezeti', ének-zene szakos tanárok irányításával, segitségével, esetleges közremüködésükkel.

E megoldás nemcsak szerencsés, de szükséges is, részint
azért, mert az orosz szakos tanárok, azon kivül, hogy az oktatómunkát csak az amugy is magas óraszámu munkájuk mellett
végezhetik, időegyeztetési gondokkal is meg kell küzdeniük;
részint, mert felkészültségük nem v,rrre a korcsoportra érvényes. Óhatatlanul is maximalistákká válhatnak, és iskolai
módszereket, eljárásokat alkalmaznak márcsak azért is, mert
nem járatosak a játékvezetésben. Az óvónőt egyébként sem
lehet az orosz foglalkozásokon kivül kezdeményezett, játékos,
és az ismétlést, az automatizálást, bevésést szolgáló gyermeki tevékenységből kikapcsolni. Az óvónő nap mint nap huzamosabb időt tölt a gyermekek között, a gyermekek hozzá kötődnek a legerősebben, ő„.ismeri a gyermekeket a legjobban,
orosz nyelvi oktatásukra is ő a legalkalmasabb. Ham óvónők az iskolai matematikai oktatást előkészitő munkára alkalmasak, nehéz meggyőzni bennünket, miért nem készithetik
fel a gyermekeket az iskolaiidegennyelv-oktatásra is. Az
is kételyeket támaszt bennünk, hogy az alapfoku nyelvvizsga

biztosítja számukra azt, amit az orosz nyelvi speciálkollégium és a hathetes szovjetunióbeli intenziv nyelvi kurzus
nem.

Az anyanyelv és az idegen nyelv kapcsolata

Igen sokan foglalkoznak az anyanyelv szerepével az idegen
nyelv elsajátításában. !Álláspontjuh e kérdésben igen szélsőséges. Vannak, akik idegen nyelven való gondolkodásról
beszélnek, azaz kikapcsolják az anyanyelvet, vannak, akik
a belső -beszéd jelentőségét hangsulyozzák, vannak, akik ugy
vélik, a gyermek az anyanyelvre."forditja" az idegen nyelvi
megnyilatkozásait, mert csak igy érti meg.

A direkt módszer híveit kivéve a legtöbben azonban nem vitatják azt a tényt, hogy az anyanyelv mint egy íri&'.r kialakult
nyelvi kompetencia (nativ vagy nem nativ) nem iktatható ki
az idegennyelv-oktatásból.

Kalinyina más szovjet kutatók eredményeire támaszkodva megállapítja, hogy az idegen nyelvek elsajátitása is asszociatív kapcsolatokra épülve valósul meg: a közvetlen valóság
anyanyelvi és idegen nyelvi szignáljainak egybeesése alapján.

Lengyel Zsolt is tesz egy fontos megállapítást, melyet nyelvoktatási gyakorlatunk igazolni látszott: a nyelv, ill. a
beszéd funkciói nem változnak nyelvenként.

A pszicholingvisztikában sokan foglalkoznak a nyelvi funkciókkal. (Bühler, Kainz, R.Jakobson, Halliday.) Ezek az

alapjai a beszédmodelleknek. Büky Béla azonban megjegyzi,
hogy a funkciók modellálásának veszélyei is vannak: a modell
tévesen is ábrázolhatja a valóságot. A modell a kisgyermekek
oktatásában éppen emiatt nem szolgálhat alapul, hiszen a
gyermek a valóságot a felnőttől eltérően fogja fel beszédjének, gondolkodásának sajátságos volta miatt.

"Piaget helyesen mondja, hogy a felnőttek nyelve a gyermek
számára nem. az , mint számunkra a tanulmányozott idegen nyelv,
azaz olyan jelrendszer, mely pontról-pontra a már korábban
elsajátitott fogalomnak felel .me g . Részben mert vannak már
kész és kifejlett szójelentések, amelyeket csak át kell ültetnünk az idegen nyelvre, azaz részben éppen az anyanyelv
viszonylagos érettségi foka miatt, részben amiatt, hogy az
idegen nyelvet a belső és külső körülmények egész más rend
szerével sajátítjuk el..."

"Csoda lenne, ha egy idegen nyelv fejlődése az iskolai oktatás folyamán megismételné, vagy reprodukálná az anyanyelv
fejlődésének réges-régen és teljesen más körülmények között
megtett utját. Ám ezek a különbségek bármily
mélyek is, nem homály o sithat j ák el előttünk azt a tényt, hogy az anyanyelv és az idegen nyelv fejlődésének e két folyamata között oly

sok

k ö z ö s vonás van, hogy lényegében a beszédfej,

1 ődé s f oly amatának egységes osztályához

tartoznak..." - irja Vigotszkij.

"A gyermek idegen nyelvre való oktatása tehát anyanyelvi is-

- g2
-
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meretének alapjaira támaszkodik" (Vigotszkij), mely megállapításhoz hozzáfüzhetjük Nyegnyevickaja álláspontját, mely
szerint az idegen nyelvre oktatás az anyanyelv tudatosításával kezdődik, illetve anélkül nem képzelhető el:

Lengyel Zsolt egyik megállapitásának kiegészítését, miszerint
a nyelvi funkciök ontogenetikus sorrendje mintául szolgálhat
a korai második nyelv elsajátításához, A.K.Markova tanulmányában véltük megtalálni, aki a beszéd genézisét, a beszédfunkciók kialakulásának ontogenetikus sorrendjét a gyermeki
fejlődés általános kontextusában szemléli és szoros kapcsolatba hozza az életkori periódusok problémakörével.

A beszéd genetikai analizisének alapjául Markova három alaplapelvet említ meg.

1.e A gyermeki fejlődés általános tendenciái szemszögéből
tanulmányoz minden életkori szakaszt, miközben figyelembe veszi az előző fejlődési sajátosságokat, az adott szakaszban
megmutatkozó minőségileg ujat, majd a következő szakasz életkori sajátosságait. Véleményünk szerint az ilyen sze.mpontu
tanulmányozás biztosítja a fejlődés szakadatlan, folytonos
voltát, dialektikusan értelmezve a szakaszosságot.
2.. Az előbbiekből következik, hogy egyik életkori szakasz-

e

e

ban a gy rmek pszichikus sajátosságai s m statikusak. Mind
a kronológiai életkori keretek, mind az életkor jellemzői
meghatározottak a szociális-történelmi tényezők következtében. Minden életkornak megvannak a maga pszichikai tartalékai, melyeket mozgósítani lehet a gyermeki aktivitás sajátságos szervezésével.
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3.- A pszichikai fejlődést minden életkorban a f ő t e v é k e n y s é g határozza meg. Ha megváltozik a fő tevékenység, a gyermek uj fejlődési szakaszba lép. A fő tevékenység:megváltozásával a személyiség kiépülésének uj szintje
jelenik meg, de strukturaváltás történik a gyermeki beszédben
is.

Markova Vigotszkijre hivatkozva szintén utal a beszéd funkcionális sokféleségére. A gyermeli beszéd is sokfunkcióju,
s fejlődése a funkciók differenciálódás&iek elve szerint halad. Ez a differenciálódás a beszédfejlődés periodizálásának
alapját jelenti.

.

A beszédfunkciók Markova értelmezésében a beszédtevékenység
olyan fajtái, melyek különféle feladatot teljesitenek és
különféle célt szolgálnak. A beszéd formái pedig a társadalmilag kidolgozott eszközök rendszere a beszédtevékenység megvalósitására. Szerintünk Markova eme megfogalmazásában kifejezésre jut a nyelv mint eszköz,•és a beszéd mint tevékenység
dialektikus egysége. Ez utóbbi megjegyzést az váltotta ki
belőlünk is, amely Deme Lászlót a következők leszögezésére
késztette: "Arra próbálunk ugyanis rámutatni.... - hogy a
ny e lv nem

valami önálló s főleg nem

bncélu létező; csak eszköze az-azt használó társadalmi közösség beszédtevékenységének."

A következőkben bemutatjuk a Markova által összeállitott
táblázatot, melyen a különböző életkori szakaszokban megál
a

lapitható beszédfejlődése; a következő jegyek alapján:

1. Uj beszédfunkciók, melyek minden szakaszban megnyilvánulnak,
2. A funkciók kapcsolata az adott életkor fő központi tevékenységével,
3. A gyermeki beszédforma elsajátítása az életkori keretek
között,
4. E funkciók és formák tudatosulása a gyermeknél.
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a HOBbIX 3HaliexM2

Ha elfogadjuk a Farkova által megfogalmazott és Lengyel Zsolt
által javasolt ontogenetikus sorrendet óvodai idegennyelvoktatásunk alapjául, akkor érvényre juttathatjuk a fokozatosság és életszerüség didaktikai elvét, s vállalhatjuk a
gyermek egész személyisége harmonikus fejlődését biztosító
nevelési feladatokat is.

A táblázatból kitűnik, hogy egy-egy életkori szakaszban
egyes beszédfunkcióknak primátusa van, igy a kisgyermekkorban a nominativ, az óvodáskorban az általánositó és regulativ, az iskoláskorban pedig a kognitiv funkció.

A másik figyelemreméltó dolog, hogy az egyes szakaszoknak
megfelelő központi fő tevékenységhez domináns beszédforma társul: Tárgyi-operatív tevékenység - dialógusos-szituativ
beszéd;

Játékos tevékenység

szituáció, kon-

textusos beszéd - cselekvések önszabályozása esetén belső
beszéd.

Szándékosan utoljára hagytuk a kommunikativ funkciót. Erről
külön kell szólnunk, mert ennek sokszor vulgáris értelmezésével találkozunk: a kommunikáció maga a beszéd, és megfordítva a beszéd a tulajdonképpeni kommunikáció. Ez igy megfogalmazva hiányos, tulságosan szimplifikált.

A beszéd sokaspektusu, legelterjedtebb orális formájának,
a dialógusnak más-más felfogásával találkozhatunk, pl.
a behavioristák verbális viselkedésnek, a szociálpszichológia interperszonális kapcsolatnak minősiti.
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Jaromir Janousek szerint a szociálpszichológia abból indul
ki, hogy az ember tevékenysége és determináltsága belső kapcsolatban állnak egymással. A gyakorlatban ez a szubjektum
aktív léte az objektiv valóságban, melyben a szubjektum egyuttal önmagát is formálja, fejleszti, átalakitja. E felfogás
értelmében az objektiv valóság determináló hatása a szubjektumra annak saját tevékenységén keresztül érvényesül. Az ember a társadalmi viszonyok kereteibe illeszkedik be, azokon
keresztül fejti ki tevékenységét. A társadalmi viszonyok a
kölcsönös érintkezés eleven folyamataként értelmezhetők, mely
lehet együttmüködés, de lehet konfliktus, munkamegosztás a
termelt javak érdekében, s ezek elosztása, cseréje stb.

A kölcsönös érintkezés

specifikus

formája‘

a kommunikáció: jelentések közlése, információ átvitele - befogadása, ezek visszajelzése: interakció. A fentebb emlitett
kölcsönös érintkezés során az érintkező felek különböző társadalmi pozíciókat, státuszokat, szerepeket képviselnek, az
érintkezés meghatározott normához igazodik, különféle közvetlen és közvetett uton megy végbe. Megkülönböztetünk interperszonális vagy csoportos, esetleg tömegkommunikációt,
lehet a kommunikáció szándékos vagy nem szándékolt, kognitiv
vagy affektiv-emocionális, ós lehet verbális és-nem-verbális.

A verbális kommunikáció a tulajdonképpeni beszéd, de most a
beszéd szociálpszichológiai megközelitését vesszük szemügyre.
É szerint a beszéd tudatos, szándékolt verbális kommunikáció,
melynek jelzésrendszere
konvencionális jelből áll.
Az emberré válás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember,

az emberi társadalom megteremti a munkaeszközöket és szavakat, amikor "kidolgozza magát a természetből" - hogy azt
Szecskő Tamástól olvashatjuk.

E kitérő után visszakanyarodva a kommunikativ funkcióhoz,
ez a kölcsönös érintkezés sajátságos formája, mely ugyan
csak később jelent beszédbeli, azaz szóingert a gyermek számára, de már funkcionál, ha egyoldaluan is, az anya beszédén
keresztül, - az első naptól kezdve. A filogenézis folyamán
az ember "kidolgozta" magát a természetből, a gyermeknek az
ontogenézis folyamán "be kell dolgoznia" magát a társadalomba, melybe beleszületett. Ez a szociális-emocionális kontaktus a forrása azután minden más beszédfunkciónak, a gyermeki
beszéd fejlődésének. A beszédfejlődés további folyamatát
ugy lehet felfogni, mint a különböző uj funkciók "kihajtás át" a kommunikativ funkcióból.

A beszédfejlesztés az óvodai nevelés centrális problémája.

"Nincs körülhatárolt témaköre, mindenütt jelen van. Nilm
korlátozhatjuk a foglalkozásokra, át kell hatnia az óvoda
egész napi életét, mert eszköze és közvetitője minden nevelési és oktatási tevékenységnek." - irja a beszédről
Székely Ilona budapesti óvónő. Ezen állítását látszik iga-

zolni szlovák kolleganője, Helena 15ungelová "Jazyk ako
regulátor správania dietata" c. cikkében.

"

V uvode state o jazykovej vychove v Programe vychovnej

práce v jasliach a v matersk/ch skolách sa ako vychodiskovy

poznatok uvádzaju základné funkcie jazyka/a tym i reci/"
igy kezdi cikkét Du;}gelová. A verbális kommunikáció folyamatában a regulativ funkciónak, melyet egyuttal a többi
funkcióval együtt pragmatikus funkciónak minősit,nevelési,
fejlesztési szerepet tulajdonit.
Majdnem egyidőben kérik számon az óvónőképzéstől a kvalifikáltabb nyelvi képzést mindketten: "TJgy látom, hogy az
óvónőképzésbOn, sőt a továbbképzésben még mindig alárendelt szerepet kapnak a kimondottan nyelvi kérdések."
"... nevenujeme prdgramickej funkcii jazyka vo vychovnej
v
praxi/ale ani v teórii osobitnu pozornost, co je zrejme
podmienené tym, zé jazyk pouzvame neuvedomene, intuitive."

A funkcionális nyelvszemlélet és tudatos nyelvhasználat
egyaránt érvényes mind az anyanyelvi, mind az idegennyel-

vi beszédfejlesztésre. Az i d e g e n n y e l v okta.

t á s á n a k

ezért kell egy u t o n ha-

1adnia az anyanyelv f e j l e s z t és éve l .
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5. N relvismeret, nyelvtudás, a nyelv birtoklása, nyelvi
kompetencia/performancia, - szakemberek és nem szakemberek többnyire ezeket a kifejezéseket használják, amikor
az idegen nyelv élsajátitásának célját akarják meghatározni.
Az eltérő terminusi technikuszok véleményünk szerint nem
véletlenül eltérőek, a nyelvtudás koncepciója is eltérő,
más-más az értelmezése.

A. A. Leontyev szerint a - muon rie HBbIKOM

— a nyelv bir-

toklása a nyelvtudás; a nyelvészet azonban nem tud kielégitő választ adni arra a kérdésre, mit'jelent birtokolni
egy nyelvet. A helyes megválaszolást a pszichológiától reméli. "Ez a beszédben való jártasságon és beszédkészségen
keresztül vezető p zichológiai megközelítés utja lesz."

B.V.Beljajev hibásnak minősiti azt a felfogást, mely szerint a nyelv gyakorlati elsajátitása és birtoklása azon
alapszik, hogy a tanulók idegen nyelvi tevékenységük során
teoretikus szabályok tudatos alkalmazását végzik. Az ismerettől a készségekig vezető ilyen ut szerinte nem járható.

Noam Chomsky a nyelv normális használatát kreativnak tartja,
s ugy véli, ellentmondanak: a tényeknek mindazon elképzelés:lek, miszerint a mondatformákat kondicionáláson, vagy
begyakorláson keresztül tanuljuk meg. "Egy személy kompetenciája egy grammatikával jellemezhető", - irja. A grammatika, szerinte, szemantikai és fonetikai értelmezések
párosítására szolgáló szabályok rendszere, s ha valaki
ezeket a szabályokat (természetesen öntudatlanul) elsajá-
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titotta, akkor elvben képes, hogy a szignálokhoz szemantikai
értelmezést rendeljen, függetlenül attól; találkozott-e
velük, feltéve, hogy ezek a szignálok olyan elemi egységekből állanak, amelyeket ismer, és azoknak a szabályoknak a
segitségével épülnek fel, amelyeket interiorizált.

E.I. Nyegnyevickaja is elveti a kész nyelvi minták imitációján alapuló nyelvelsajátítási lehetőséget. Érvként azt emliti, hogy a süketnémák, akik nem hallják ezeket a mintákat,
nem is imitálhatják tehát, mégis képesek elsajátitani a
normális beszédképességet. Elveti a behaviorista S-R elméletet is, mert az a megismerő-analitikus folyamatoknak
ellentmond, márpedig ezek részt vesznek a beszédfejlődésben.

A felsorakoztatott vélekedések sokfélesége, ellentmondó
volta nemcsak a különböző koncepciókat mutatja, hanem arra
enged következtetni, hogy e kérdés megválaszolása még várat
magára.

.

A gyakorló pedagógus számára ezekből az elméleti megállapitásokból az vonható le, amit a tanitási gyakorlat igazol.

Az első, amelyet megállapíthatunk, hogy a nyelvtudás valóban
nem a szabályok verbalizálása, a lexikai anyag memorizálása,
mert ez tudás ugyan, de nem használható fel beszédtevékenységhez. Ehhez készségek és jártasságok szükségesek.

A.A. Ljublinszkaja szerint a hagyományos oktatás egyik
jelentős hiányossága, hogy a tanulók az oktatás különböző fokain, különféle tartalmu munkájukban e g y é s
ugyanazon cselekvéseket végeztek: az

is-

m é t l é s t. Ezek az ismétlődő müveletvégzések elérhetik az automatizálás fokát, különféle készséghez juttatják a tanulókat, - de

csak

készséghez.

A megtanult szabályok nagy részét a tanulók azonban a legtöbb esetben nem tud5;ák, hol, mikor és mire használják,
s mert alkalmazásukra nem került sor, ezek megrekedtek az
emlékezet szintjén.

A készségek és jártasságok szabatos meghatározására Nagy
József még 1968-ban felhivta a figyelmet hogy ezek helyes
értelmezése még a hetvenes évek közepén sem valósult meg
sem nálunk, sem külföldön, arról éppen Ljublinszkaja cikke
tanuskodik. Ljublinszkaja azt irja, hogy sok pszichológus
és módszertani szakember a \nem kialakult készséget jártasságnak - yMelme - tartja, ezért ennek

eetWC nek f eltétlenül
-

világossá kell tennie az értelmezését.

AzyMexne- csoportjába sorólja Ljublinszkaja és mások
(T:Iencsinszkajá, Kosztyuk, Kabanova-Meller, Talizina, Zsujkov) a különböző müveletek végzésének tudását; ésszerű
eljárások, cselekvések gazdaságos mödjainak és ezek t u d a t o s alkalmazásának képességét érti meghatározott
tartalommal. Ezek, épp ugy mint a készségek, a fejlettség
alacsonyabb, vagy magasabb szintjén állhatnak, de mivel a
képességek megkövetelik a szigoruan az analizis által
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irányitott, tendencia és szinvonal alapján különböző formáju szintézis birtoklását, s mert rendszerint tudatosak,
ezért nem automatizálódnak. Ezek a tevékenység struktura
szerinti felosztásban (Nagy József) a feladatmegoldásnak
felelnek meg.

Mivel a beszédtevékenység intellektuális tevékenység, a
képességek ebben az értelmi cselekvéseket jelentik, melyek
magukba foglalják a feladat analizisét, a megfelelő tapasztalat szelektált felhasználást, általánositást és egyéb gondolkodási feladatot - irja Ljublinszkaja.

Beljajev különbséget tesz elsődleges és másodlagos beszédképesség között és természetesen a készség és képesség
között.
"Ecnu ylIautuRcH MozeT CKasaTb uTO-HUöyAb Ha u3yuaeMOM
H3bIKe TOJIbKO ÓAaroAapH TOMy, uT0 OH CO3HaTG'AbHO YICIIOJIb3yeT

COOTBeTCTByIOigue 3HaHUIH, TO AOJI8CH0 ŐbITb Ha3BaH0 AUIIQb

B bI u H bI -M

n ep-

y M e H YI e M, a He HaBbIKOM.yMeHUeM u Ha3bIBa--

eTCH TaKOe AelcTBme,KOTOpOe COBepmaeTCH tIeJIOBeKOM BnepBble

IQ c nOHUMaHUeM.Ho
puu H 0 e

geifiűEA, Tbp e u b eon) B T Or

y M e H 11l e,KOTOpoe OCHOBbIBaeTCH He TOAbxO

Ha 3HaHI1IHX, CK0AbK0 Ha HaBbIKáX.floA HaBbIKOM xe noApa3yMeBaeTCH TaKOe AeRcTBUIe,KOTOpOe cOBepIDaeTCH.tieAOBeKOM de3 yua-

CTUH CO3HaHUH, T.e. aBTOMaTYluecxu,ÓAarrOAapH TOMyoTO qeAOBeK
coBepmaA 3T0 AerAcTBUe B np0IIIA0M"."
"Peub -He

HaBbIK- TBOptIe cxaH Ae

HTeAbHOCTb,ueAOBex

He

aBTOMa T,

peg') cxJlaAblBaeTCH xaxAblk pa3 no HoBOMy".
4PetieBble HaBbIKU BcerAa HBAHIOTCH u BcerAa AoJII{CHbI .
GbITb Aumb KOMnOHeHTaMYI peueBblx yMeHYIil".
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Bjelajevnek ez utóbbi megállapitásából kiindulva, mely szerint
a beszédkészségek a beszédképességnek csupán komponensei,
az artikulációs készségnek az óvodáskorban és könnyen csak
ebben az életkorban kialakitható feladatát tüzhetjük ki elsősorban',a kifinomult auditiv percepcióra és a beszédszervek plaszticitására támaszkodva. Beszédértés és beszédprodukció a helyes artikuláció nélkül nem lehetséges.

Mivel a gyermek könnyedén artikulálja az idegen lexikai
anyagot, ebben az életkorban az önkéntelen bevésés révén
egész tekintélyes "szókincsre" tehet szert. Mivel a felidézés szándéka hamarabb jelenik meg, mint az emlékezetbe
vésésé (Elkonyin), ezért a gyermek egyre ismételgeti a
hallottakat, ami a bevésést segiti elő. A szokásokhoz,
beszédetiketthez szükséges nyelvi sztereotipák szintén az
óvodás korban alakithatók ki kényszeredettség (felnőtteknél mindig tapasztalható!) nélkül.

A fentiek a gyermek játékos tevékenységébe beleilleszkedő
nyelvi müveletek során valósulnak meg. A gyermeki beszéd még
csak- '.reproduktiv, a nyelvi jelenségekre érzékenység növekedésével nyilik lehetőség az anyanyelvi tudatosulásra,
amely alapja az idegen nyelvi beszédnek.

Az óvodás korban még nem beszélhetünk igazi értelemben vett
idegen nyelvi tudásról, csupán az idegennyelvi kompetencia
és perfomancia megalapozásáról, az iskolai idegennyelt' oktatás előkészitéséről.

6./ A beszéd szocio-kulturális determináltsága

Bevezetőnkben utaltunk arra, hogy a hagyományosan oktató
iskola a tömeges nyelvoktatási igényt nem képes kielégiteni, s nagy vonalakban körvonalaztuk azt is, miért: vannak,
akik több időt igényelnek az effektiv idegen nyelv elsajá
titáshoz.
A heterogénitás már az óvodában is jelentkezik, főleg a
beszéd fejlettségével kapcsolatban. Ötéves tanyasi kisfiu
a helikopterrel szeretne játszani.. Amikor kéri, repülőnek
nevezi és rámutatással kiilöniti el a játék-repülőgéptől.
Megnevezzük oroszul is, az anyanyelvén is. Pár perc mulya
visszafut: "tessék visszavenni D. Lacitól a

BepToJIeT -oT

(a helikopter elnevezést nehezebbnek találja.)

D.Lawton a szubkulturális különbségekkel kapcsolatban feltételezi, hogy a szociális kontroll, a beszéd és a megismerés összefüggenek egymással. A beszédben négy különbségszférát emlit J.Klein írásából: 1. A konkrét, aktuális
helyzettől való elvonatkoztatás képessége általános fogaimak segitségével. 2. Képesség a világnak, mint olyan ren ,dezett univerzumnak a felfogására, melyben értékelik az
ésszerű cselekedeteket. 3. A tervezés képessége. 4. Az önkontroll gyakorláságyak képessége.

%Bernstein ezt irja: Wir werden zeigen, dagis rich besondere
aprechweisen mit bestimmten Sozialen Gruppen verbinden.
Diese Sprechweisenscheffen zunachst und starken dana

zun.ehmend gev7isse Wege, auf denen Béziehungén" zu' Objóktén
unid Personen hergestellt werden. Die Sprache, die gésprochene Sprache, gird als e i n 'e r

w i c h ti rig s-

der
.

,

,

.

...

.

.

.

t e n .. ~R e g u 1 a, t o r e 'n von íTerhalten uriGf Bewusssteiii ""
.

;

.

.,

.

..

betrachtet,; ".

...

.

.

Bernstein" tehát különbségeket állapit meg áz " egye® osztályok

nyelvhasználatában, melyeket társadalmi különbségeknek
(öffentliche Merkmalé) nevez, tehát szocio-kulturális befolyássoltságot feltételez. Az általa felsorolt 11 megkiilönböztető jegy között egyik-másik a mi hátrányos helyzetü
tanulóink beszédhasználatára. 38 jellemző, mint pl • 3 rövid,
"

gramatika7.ilag " egyszerü, gyakran hiányos " nurifertig" mond a .
tok; állandóan ugyanazon mondatszerkezétek$ ugyanazon kötő-"

szavak; állandóan ismétlődő és bessziikült" 'melléknév és hám

'

tározószó' használat;" egy sor ' tradicionális mondatfordulat

vagy aforizma; gyakori nyelvi sztéreotipiáks Stell dir vor?
-.Haben Sie recht, stb. állandó ismételgetése.
Ezekre a jelen$égekref melyeket Bernstein is égető 'próblémákhnk tart, két okból is fel kell figyelnüák;
Az irott tananyag, a sajtó és a telekomniunikativ eszközök

jelentősen hozzájárulhatnak a beszéd eztereotippé`válásához.
Gyakran hallunk-óvodásainktól is olyan mondatfordulatokat,
nyelvi megn3r3.latkozássokat, melyeket csak szajkóznak, s •
hiba lenne-elragadtatva kisokosnak tzrtan i őket, ahogy azt "
"

sok szülő " teszi.
I
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6. A beszéd szocio-kulturális determináltsága

Bevezetőnkben utaltunk arra, hogy a hagyományosan oktató
iskola a tömeges nyelvoktatási igényt nem képes kielégiteni, s nagy vonalakban körvonalaztuk azt is, miért: vannak,
akik több időt igényelnek az efféktiv idegen nyelv elsajátitáshoz.

A heterogénitás már az óvodában is jelentkezik, főleg a
beszéd fejlettségével kapcsolatban. Ötéves tanyasi kisfiu
a helikopterrel szeretne játszani. Amikor kéri, repülőnek
nevezi és rámutatással különiti el a játék-repülőgéptől.
Megnevezzük oroszul is, az anyanyelvén is. Pár perc mulya
visszafut: "tessék visszavenni D. Lacitól a BepTOJIeT—OT
(a helikopter elnevezést nehezebbnek találja.)

D.Lawton a szubkulturális különbségekkel kapcsolatban feltételezi, hogy a szociális kontroll, a beszéd és a megismerés összefüggenek egymással. A beszédben négy különbségszférát említ, J.Klein irásából: 1. A konkrét, aktuális
helyzettől való elvonatkoztatás képessége általános fogalmak segitségével. 2. Képesség a világnak, mint olyan ren :
dezett univerzumnak a felfogására, melyben értékelik az
ésszerű cselekedeteket. 3. A tervezés képessége. 4. Az önkontroll gyakorlásának képessége.

B.Bernstein ezt irja:«Wir werden zeigen, dass sich besondere
Sprechweisen mit bestimmten Sozialen Gruppen verbinden.
Diese Sprechweisen schaffen zunáchst und stárken dann
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zunehmend gewisse\Mege, auf denen Beziehungen zu Objekten
und Personen hergestellt werdén. Die Sprache, die gesprochene Sprache , wird als e i n e r der w i c h t i n g s-

ten R e g u 1 a t o r e n von Verhalten uncp.Bewusstein
betrachtet ".

Bernstein tehát különbségeket állapit meg az egyes osztályok
nyelvhasználatában, melyeket társadalmi különbségeknek
(öffentliche Merkmale) nevez, tehát szocio-kulturális befolyásoltságot feltételez. Az általa felsorolt 11 megkülönböztető jegy között egyik-másik a mi hátrányos helyzetü
tanulóink beszédhasználatára is jellemző, mint pl. a rövid,
grammatikalilag egyszerü, gyakran hiányos "unfertig" mondatok; állandóan ugyanazon mondatszerkezetek? ugyanazon kötőszavak, állandóan ismétlődő és beszükült melléknév és határozószó használat; egy sor tradicionális mondatfordulat
vagy aforizma; gyakori nyelvi sztereotipiák: Stell dir vor?
- Haben Sie recht, stb. állandó ismételgetése.

Ezekre a jelenségekre, melyeket Bernstein is égető problémáknak tart, két okból is fel kell figyelnünk.

Az irott tananyag, a sajtó és a telekommunikativ eszközök
jelentősen hozzájárulhatnak a beszéd sztereotippá. válásához.
Gyakran hallunk óvodásainktól is olyan mondatfordulatokat,
nyelvi megnyilatkozásokat, melyeket csak szajkóznak, s
hiba lenne elragadtatva kisokosnak tartani őket, ahogy azt
sok szülő teszi.

°
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Az anyanyelvi tudatosulás folyamata, az idegen nyelvű megnyilatkozások megértésére törekvés aktivizálja a tanulót.
Az idegen nyelv óvodás korban történő oktatása elősegiti
a tudatosulást és állandósitja a gyermek aktivitását a
nyelv, illetve a beszéd fejlesztésében.

AZ OROSZ NYELV OKTATÁSA JÁTÉKOS MÓDSZERREL
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Az orosz nyelv oktatása játékos módszerrel ;

Az óvodás koruak idegennyelvre-oktatásának tudományosan megalapozottnak kell lennie, amint azt már többen megállapitották. Mivel a nyelv sokaspektusu, a nyelvvel kapcsolatos vizsgálódások is interdiszciplinárisak. Az egyes nyelvtudományi,
pszichológiai, szociológiai kutatások a pszicholingvisztikában és a szociolingvisztikában integrálódtak.
A pszicholingosztika és a szociolingvisztika nyelvelméleti,
pszichológiai szociológiai alapjai eltérőek az egyes országokban a kutatási irányzatoknak megfelelően.
Sokszor hirdettek elméleti forradalmat egy-egy uj irányzat
kialakulásakor, nekünk azonban tartanunk kell magunkat
A.N. Leontyev ama megállapitásához, mely szerint a marxista
pszichológia nem irány z a t,

ha-

nem

mely

u j történelmi szakasz,

ideológiai

funkciót

tölt

be, s

a módszertani pluralizmussal szemben w e g y s é g e s
marxista m e t o 'd o 1 .ó g i át. állit ja ' szembe
Ezt a metodológia szem előtt tartja az elmélet és gyakorlat
dialektikus egységét és nem billen át a pragmatikába,
vagy izolált, lehumanizált elméletiesedésbe sem.

Ez az alapállás - mondhatnók - kötelező a gyakorló pedagógusra, illetve kötelezőnek kellene lennie, mert még korántsem az. Az eklektikusan összeállt elméletet nem igazolja a gyakorlat, a rutinná merevedett, a megujulni képtelen oktatástechnika, pedagógiai gyakorlat nem teszi hatékonnyá az elsajátitást.
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Az intézményes keretek között folyó idegennyelt' oktatásra
is kötelező érvényű az óvodai nevelés programja, melynek
célja "a 3-6 éves gyermekek sokoldalu, harmonikus fejlődésének elősegitése". A nevelés elméleti alapjainak kidolgozásában a legnagyobb jelentősége a t e v é k e n ység elvének van.
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1. A tevékenység egységes, oszthatatlan folyamatának két
különböző oldalát emelhetjük ki: a tárgyi (gyakorlati és
megismerő) tevékenységet és a társas kapcsolatok fejlesztésére irányuló tevékenységet. A gyermeki tevékenység is
a "tárgyak világában" és az "emberek világában" valósul

meg. "HpeAMeTHax

AeHTeJILHOCTL

IOpMHpoBaHHe 14HTeJIJIexTyaJlbxo i
no ycBOeHUno HopM

o ecnelIYIBaeT npeI1MyuieuTBeHHoe
aKTMBHOCTM

B3aMMOOTHOMeHa C JIIOABMW

peóeHKa;Aef1Te3ILHocTb
)opMHpoBanne ero

co11IdanLHa aKTYIBnocTU"./A. H.OeJIAmTe a:OCO6ennocT1n pa3BHTVIH
AeHTeJILHJIcTH peőeHxa B oHToreHe3e,Bonpocbl ncilxonorlllmI98I.

6.

cTp.36./
Feldstejn megállapítja, hogy a tárgyi-gyakorlati, s ezen
belül a megismerő tevékenységgel kapcsolatban elég sok az
elméleti és kisérleti kutatás, de az emberi társaskapcsolatok normáinak elsajátitását célzó tevékenység kutatását
- főleg a gyermekkorra vonatkozóan - nem szélesitették ki
eléggé. E tevékenység koncepciója nem eléggé differenciált
szinvonala, formái, funkcionális irányultsága tekintetében.
(A.N. Leontyev)

A nyelv, illetve a beszéd sokfunkcióju, nemcsak a megismerés, hanem a kapcsolatteremtés eszköze is. A tevékenység
eme oldalának ismeretével is kell rendelkeznie az óvodások
nyelvoktatójának, hiszen az óvodáskort a szocializálódás
szakaszának is tekintik.

Mint ismeretes, a szovjet pszichológia hat központi tevékenységet jelöl meg: követlen-emocionális érintkezés (csecse-
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mőkor); manipulativ tevékenység ('kisgyermekkor); játékos
tevékenység (óvodáskor); tanulási tevékenység (kisiskoláskor); társadalmilag hasznos tevékenység (serdülőkor); tanulási-szakmai tevékenység (ifjukor). A közvetlen-emocionális kapcsolat, a játék és a társadalmilag hasznos tevékenység a társaskapcsolatok normáinak elsajátitását célzó tevékenység reális formái. A.S. Leontyev ezeket a t á r s a s k a p c s o l a t o k

fejlődése d o m i-

n á n s fázisainak minősitette.

Az óvodás koru gyermek feltételes szituációban végzi cselekvéseit, sajátságos játékfeltételek mellett ismerkedik a
felnőttek specifikus cselekvéseivel és viszonyaival, s miközben másnak a szerepét ölti magára, elsajátitja és tük-

rözi is az emberek szociális funkcióit, a viselkedés normáit, ahogyan azt Elkonyin megállapította. A modell alapján
(bár annak motívuma nélkül) a játékos tevékenység legkifejlettebb formájában, a szabályjátékban formálódik a gyermekben a törekvés a társadalmilag jelentős és értékelt tevékenységre, miközben szociális aktivitása

növekszik. A sokat hangoztatott megismerő

aktivitás mellett erre is figyelemmel kell lenni mind az
oktatási feltételek, mind a nevelési feladatok megállapitásakor az idegennyelvre oktatásban.

A tevékenység realizálása feltételezi a m o t i v u m,
a

cél

és

a

végrehajtás

egységét

1. A tevékenység motivációs, stimuláló elemének
fontosságát többen hangoztatják: Bozsovics /"xaMepexHe"/

a gruz pszichológiai iskola/yCTaxoBxa/.

1Syegnyevickaja

A.N. Leontyevre hivatkozik: "Tevékenység nem létezik motivum nélkül; a "motivátlan" tevékenység sem motivumnélküli, hanem olyan, amelynek motivuma szubjektive és objektive rejtett."

A nyelvoktató számára ez azt jelenti, hogy az adott jelenséget nemcsak egyszerüen megnevezi, vagy előírja valamilyen
nyelvgyakorlat elvégzését, vagy beszélgetést ajánl egy
adott témára, hanem azt, hogy a tanulót valamilyen a d e k
v á t tevékenységbe

kapcsolja be,

"garantálva" annak motivumát, ahogyan azt Nyegnyevickaja
megfogalmazza. Enélkül a tevékenységet sem lehet irányítani.

A motivációnak b e l s ő és k ü l s ő késztetésnek
kell lennie. A gyakorlatban gyakran tapasztalható külső
késztetések eredményeképpen végzett (s gyakran mechanikusan végzett) nyelvgyakorlatok biztosithatnak bizonyos készségeket, de a megismerésre,

tanul á s r a v a l

ó

k épességet aligha. A fentebb jelzett készségek
nem bizonyulnak tartósnak, s mert nem belső késztetés eredményei, ezért nem nyilvánulnak meg spontán módon. Azon
ismereteket, gondolatokat, 'melyet ugy sajátit el, hogy
azokat mi közöljük, holt anyaggá válnak a tanuló számára.
Minden ismeretszerzésnek meg kell járnia a t u d a t os u 1 á s ilyen vagy oly an fokát.

Bármely nyelvi megnyilatkozásnak vannak megelőző szakaszai:
motivum, beszédintenció (a feladat) belső program, konre-

-•
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tizálása, külső, szóbeli forma, azaz

"BCe,liTO Mb!

roBOpHM,

MbI roBopmM 3aLleM-To /uenb/ H notleMy-To /MoT1B/-HerxeBnuxaR .

Az óvodában azonban gyakran tapasztalható a csak külső
késztetéssel való beérés: "Mit kell mondani? - Mondd szépen, hogy köszönöm!" "Hogy szoktuk mondani?" - még a középső és nagycsoportban is.

Hogy már a kisgyermeknél is van belső motivum, arra egy
tipikus példánk van. A középső csoportos gyermekek, főleg
eleinte, emocionálisan kötődve a felnőtthöz gyakran a tegező formára térnek át. A szülők természetesen igyekeznek
pl. találkozáskor jó előre többször megismételtetni a társadalmi normák által előirt köszönési formát: Jó napot kivánok! A gyermek miután eleget tett a megkövetelt "hivatalos" köszönésnek, ragyogó arccal odarohanva, még egyszer
köszönt: Szia! Az orosz Ao6pu _AeHL is gyakrabban haszná.

'

latos foglalkozáson kivül és az oktatónak adrálva, mert
biztosítja és kifejezi az oktató és gyermek közötti kapcsolat intimitását. Ezekben a példákban is konstatálható, hogy
a nyelvi forma o b j e k t i v jelentése nem
mindig felel meg a gyermeki s z u b j e k t i v é r t e t
m e z é s n e k.

A megismerő és szociális aktivitás az idegennyele elsajátításában együttesen nyilvánul meg, főleg szerep és szabályjátékok keretei között. Az első foglalkozásokon még
tanulásra ösztökélő volt minden, ami uj, ami a szokványostól

-

a játékszerek, valamint azok "uj" neve, megnevezése,
Később a motivációs szerkezet belső motivumát jelentette
minden, ami "orosz", ami a Szovjetunióval kapcsolatos az
óvodás koru gyermeki érdeklődés határain belül."Nekünk is
van orosz szamovárunk!" "Nekünk pedig lesz, mert apuka
megigérte, szerez egyet!" "Voltak nálunk (az apja munkahelyén) szovjet vendégek, velem is beszélgettek!"
Igyekeztünk a foglalkozásokat ugy szervezni, hogy valamilyen fajta célképzet alakuljon ki a gyermekekben, igy pl.
Még az uzsonna befejezése előtt megkérdezték: hogy mondjuk
oroszul, hogy "kedves egészségére."

Kozéka Béla a motiváció dimenziói között emliti az a f f e k t i v

dimenziót, mint az identifikáció

dimenzióját. Az ünnepek és ünnepélyek külsőségei, az ezekre
való készülődés nemcsak aktivitásukat, hanem teljesitményüket is fokozta. Az olyan esetleges, de a társadalom minden rétegét foglalkoztató események, mint a moszkvai olimpia,
vagy a közös szovjet-magyar űrrepülés gyermekeinket is
lázbabozta, hiszen a gyermek részt kér a felnőttek életéből.
A hatszótagu

OnnMnrdwaa Mama

(melyet ők a Misa-maci el-

nevezés alapján Misának mondtak következetesen) nevét játszi könnyedséggel jegyezték meg. Meneteléshez és tornához
orosz vezényszavakat igényeltek, kezdeményezésükre a sport,
stadion, start, 'stop szavakkal egészítettük ki a tematikus
szókészletet, hogy ők is sportolhassanak és "minden versenyt megnyerjenek, "mint a Misa-maci.

A pozitiv érzelmi kapcsolat igénye és fenntartása késztette
őket, hogy képességeiket próbára tevő teljesitményre vál-

- 104 -

lalkozzanak: a csupán zenehallgatásra szánt "Bo none óepeea

cTonna ...

c. népdalt testvérük segitségével megta-

nulják, mert ugy vélték, az a nyelvoktatójuk "nótája", hiszen az áll benne:]Ilon 4-J II , CToWla,

s ' a, nlonld—nloJH

nyelvoktatójuk nevét /Jula-Juli/ idézte.

A családbeli vagy csoportbeli státuszukból adódó kompenzálódási törekvés is szolgálta a motivációt. "Az én tudok
oroszul, te nem!" konfliktust ígérő tényfeloldódott, mert
később tanitani kezdték társaikat, s éppen emiatt fokozódott aktivitásuk. Az előnyösebb helyzetű családtagnak

,

-

főként idősebb testvér - imponálni akarva, a legtökéletesebb kiejtésre törekedtek. A rivalizáló tendencia ebben az
esetben is belesimult a tanulva-tanítás folyamatába.
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a., Az óvodás koru gyermek idegennyelvre oktatása is egy
olyan játékos fázisnak minősithető, amelyet Walter R.Fuchs
Dienes P. Zoltán matematikatanulás-elméletében fedezett fel.
Ebben az elméletben a számokkal összefüggő fogalmak közötti
strukturális

kapcsolatok . megra-

gadásával és szimbolikájával foglalkozik.
Ebben a fázisban "... a gyermek meglehetősen irányitatlan,
látszólag céltalan "aktivitással" foglalkozik az absztrakt
fogalom alkotórészével. Már "operál" ezzel a fogalommal,
bár sem absztrakcióval, sem megnevezéssel nem sajátitotta
még el tudatosan". Ebben az "operativ fázisban (Piaget)
sok a "latapogatás", a "találgatás" (Dienes).

Az óvodás korb an a játékos keretek között olyan szituációkat
lehet teremteni, melyek segitséget nyujtanak a fogalmak
későbbi kialakitásához. " Fontos, hogy a gyermekek minden
tapasztalati anyagukat először játékban dolgozzák fel, irja Walter Fuchs, majd folytatja: azok a gyermekek, akik
nem tanultak meg játszani, később, ha komoly tanulási munkát kell teljesiteniök, - gyakran szorulnak a kezelőorvos
segitségére".

A mi ilegennyelvre oktatásunk kerete, módja a játékos tevékenység. Nem is lehet más, mert a gyermek gondolkodása
a

középső csoportban, amikor a nyelvoktatás el-

kezdődik - szemléletes gondolkodás, a gyermek nem végez
igazi gondolkodási műveleteket, "okoskodása szemléletvezérlésű". (Mérei-Binét) (Anyanyelvi fejlettségének felmérésekor képolvasás közben feltett kérdésre másképpen válaszol,
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mint akár a hatéves, vagy 7 éves iskolás gyermek: "Mit
locsol a kisfiu?" - "Rózsát". "Honnan tudod, hogy az rózsa?"
- "Hát látom!" (5 éves) "Tüskék vannak rajta". (6 éves).

Az állitás és tagadás, a tagadószók használatát iskolában
a tipikus tt 3TO cToJI?"—Aa./HeT/ _ mondatmodellekkel sajátittatják el. Ez az óvodában nem ,alkalmazható. Nem lehet megkérdezni, hogy szék-e az asztal, mert a gyermek értetlenül
fogadja: miért kérdezik, hát nem látják hogy az asztal?
A szoba berendezéséhez tartozó képről sem lehet megkérdezni, mit csinál a kép, mert azt feleli: semmit sem csinál,
hiszen a beszédszituáció nem sugallja az animációt, helyesebben ' a fantázióból fakadó megszemélyesitést, életrekeltést.

A tagadás vagy állitás, illetve az ezt kifejező lexika beépithető a szabályjátékba. Mi ezt a "Tüz-viz" játék adaptációjával oldottuk meg. Ha a gyermek az elrejtett tárgyhoz közeledett, a gyerekek azt mondták "da", ha eltávolodott, átváltottak a "nyet" tagadószóra. A meleg-forró-tűz
fokozatokat a hangerő intenzitása, illetve a tagadószó
többszöri ismétlése jelentette.

Óvodán.', mintáóvodá

,

az óvónőképző intézet gyakran fogad

óvodát látogató külföldieket. Óvodásaink tehát figyelemmel
kisérhették a tolmács munkáját, mert egyszer "tolmácsos"
játékot kezdeményeztek. A legalkalmasabbnak egy orosz népmese, a Répa bizonyult, mind lexikai, mind szintcItikai,
mind szemantikai szempontból. Mondatonként "forditották",
melyhez a mese szereplőit ábrázoló képek, s a cselekvést

imitáló metakommunikációs eszközöket: teststilizációt,
gesztust, arcmimikát stb. alkalmaztunk támogatásképpen.
A mese kitűnő lehetőséget biztositott a modális igék közül MO2Ke T MoryT
,

gyakorlására. A MO W:, segédige szitu-

ativ beszédben történő begyakorlása igen fontos, mert a
"nem tudja, nem képes megcsinálni" formális gyakorlása
nem biztosít tartós és pontos elsajátítást az iskolai
oktatásban, hiszen a felnőttek a tudni igéhez azonnal a
3HaTb igét asszociálják.

A szerepjátékok, szabályjátékok, mesedramatizálások tökéletesen megfelelnek a gyermek életkori sajátosságainak,
s kitünően szolgálják az indirekt nyelvoktatást, a látens
tanulást.

b. Az előbbiekben a tevékenység motivációs oldalát emeltük ki. Az a megállapitás, miszerint az óvodás gyermekeket
nem lehet ugy oktatni, mint az iskolást, igazolja az a
tény, hogy belső motivum nélkül•az óvodás nem "t anul", nem
azért tanul, mert tanulni "kell", mint az iskolásoknak.
Egy idő után a gyermekek, amikor már környezetük ismerete
egész orosznyelvi "repertoárjukat", egyre jobban sürgették,
hogy őket is látogassák meg "igazi" orosz bácsik, vagy
nénik. A vendégvárás, az orosz Télapó és a Hötündér fogadása volt a konkrét cél, az e cél érdekében végrehajtott
cselekvések zöme a megismerést szolgálta. Olyan-e az orosz
Télapó, mint a magyar Télapó, ki az a Hótündér, hoznak-e
ajándékot, s milyet, mivel vendégeljük meg a szovjet vendégeket, mit fognak kérdezni, milyen jármüvel érkeznek,
honnan, melyik városból, milyen az a város, stb. S közben
csak ugy záporoznak a kérdések: "hogy mondjuk owoszul...?
Eljátszottuk, hogy fognak a gyermekek köszönni, köszönteni, _
bemutatkozni, "müsort" állitottunk össze, versekből, dalokból, táncokból, rajzokat készitettünk ajándékba a szovjet
vendégeknek.

Ez a munka irányitott volt; szervezett, átgondolt foglalkozási terveket igényelt és megfelelő lexikai anyagot, csak
éppen gyermeki kezdeményezésekből fakad, s ezért volt jól
motivált, s a gyerekek által végzett cselekvések életszerüek voltak.

A.N. Loontyev a kisiskolások tanulási tevékenységében mutatkozó labilitást azzal magyarázza, hogy nem valamilyen

gyakorlati tevékenység során kell valamit nézni vagy hallgatni, hanem speciálisan azért, hogy valamit megismerjen,
megértsen a gyermek. "... hiányzik belőle a motivum, melyet
maga a megértendő tartalom hordoz; éppen ezért cselekvés,
nem pedig tevékenység; motivuma nemcsak hogy nem egyezik
a közvetlen céljával, hanem azzal nagyon bonyolult viszonyban áxl'.

Leontyev egy N.G.Morozova által végzett vizsgálatra hivatkozik, mely azt bizonyitotta, hogy óvódás koruak körében
"a közvetlen motiváció nélküli" bármilyen vonzó cselekvés
előtt adott magyarázatot a gyermekek meghallgatják, de az
alig "jut el" hozzájuk. Ez egyáltalán nem azért van igy,
mintha nem értenék meg; ugyanezt a magyarázatot teljesen
elfogadják, ha az közvetlenül bekapcsolódik az elvégzendő
külső

cselekvésbe, vagy ha a gyermek

előtt külön motiváció megteremtésével kiemelik

a

megfelelő

megismerési

c é 1 t . "

A gyermeki motiváltság és a figyelem szorosan összekapcsolódik, az óvodás gyermeknél, ezt A.N. Leontyev egy kisérlet adataival indokolja. A feladatszerű cselekvés függvénye
a figyelem koncentrálás, a figyelem elterelődés pedig a
motivum hiányával magyarázható."Ipe3BbNa [HaH TpyAHOCTL B 06
ylleHMM AOMK0JILHIIOB
CTOHHHO

COCTOHT B TOM,LITO

oTBJlenaeTCfi,yne6HaH

-

BHL MaHIe pe6exna no-

AeHTeJILHOCTB

He

FiBJIHeTCH I'I

He

Mo eT 6bITb BeAyute2,MOTUBa Ilona HeT, a TpedyeTCH onpeAeJleHL e,

ueneHanpaBJleHHble yCYIJII4 i,tITO6bI y' eHHe, no3HaHme Bce-Taxin I4MeJio MecTOn. /HerHeBVlunax/

Az óvodás gyermek nem tudja, mi az idegen nyelvre oktatásnak célja, ezt benne nem is lehet tudatositani. Azt azonban igen, hogy a Télapó esetleg megkérdezi, mit tanultak
oroszul és tudják-e, ki ó, ki a Hótündér, hogy nevezik azt
az ajándékot, amit kértek, stb. A tevékenység végső célja
csak iskolás korban tudatositható, az eközben végzett cselekvések konkrét célja azonban minden szakaszban.

A fentebb megemlitett kérdés: "Hogy mondjuk oroszul..."
- két fontos tényre enged következtetni: Az egyik az, hogy
a gyermek az adott szituáció esetében rendszerint tudja,
mit kell mondania, mit akar mondani az anyanyelvén. Az idegen nyelvet ugyanis tudat o san, vagy nem
tuda t o s á n ,,

de

mindig

egybeveti

anyanyelvével, s az anyanyelvi készségek
transzferálódnak.

A második tény nem kevésbé fontos: az idegen nyelv tanitása nem a s z avakt ó l a mondat ok ig ve ze t ,

hanem f ord itva. Agyer-

mek nem tagolja beszédét mondatokra, mondatrészekre, szavakra grammatikailag. Számára nem is létezik kétféle nyelv,
azaz ahogyan nem tudatosult az anyanyelv,. hasnálata, anynyira nem tudatosult kezdetben az idegen nyelvé sem. Az
anyanyelvi beszédbe beépiti az ujonnan megtanult lexikát
(szavak, szókapcsolatok, mondatértékű szókapcsolatok.)
A lingvisztikailag kaotikusnak minősithető szóhalmaznak
azonban van logikája: a közlés logikája.
=Byegnyevickaja.) "Te neTyx -ot .rajzolsz? Én CHerypotacá T
-
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- mondják, holott tudják, hogy a neTyX

és a CHerypoIKa

magyarul mit jelent. "Orosz órán", ahogy ők . a foglalkozásokat nevezik, ilyen a nyelvhasználatuk. Rajzfoglalkozáson, ahogy azt megtudtuk,

kakast

és h ó t ü n-

d é r t rajzoltak.

Nádudvariné Alhazisvilire hivatkozva ugy'emliti ezt a
másodlagos tanulás t, mint olyat, amely
mentes a nyugtalansági állapottól. "A tanulási folyamat
csak akkor vált ki nyugtalanságot, ha mint önálló viselkedési forma valósul meg. A másodlagos tanulás mentes a
nyugtalansági állapottól, mivel aktuális, de nem tanulási
jellegű szükséglet kielégitésére irányuló viselkedési aktusok eredményeivel van közvetlen kapcsolatban." /Nádudvariné/

Ugy véljük, az iskolai idegennyelt' oktatás csekély hatásfoka

abban is keresendő, hogy a gyermek az órán

az idegen nyelven nem beszél, hanem felel, felmondja a leckét. Pedagógiai konzervatizmus, kerékkötő ez a leckekoncentrikusság, mégis ragaszkodnak hozzá, mert a tanuló tudását
mérni, osztályozni kell. Elsőosztályos volt óvodásainkon
is tapasztalható már az olvasással kapcsolatos szorongás.
Megszivlelendónek tartjuk Bérei Ferenc megállapitását, aki
a szociálpszichológiai orientációju fejlődéslélektan felfogása alapján a játéknak kiemelt szerepet tulajdonit
a felnőtté válás folyamatában, s megjegyzi, hogy az érdek- és érdemorientációju társadalmak szorongásos létre
késztetik a gyermeket, mert lenézik a játékot. "Ahol viszont

-

a gyermek személyiségének az autonómiáját megbecsülik, ott
a gyermek játéka is érték." (Mérei)

A játékon is el lehet érni,_hogy nagycsoportosaink az ismeretlen lexikára kérdéseket tesznek fel. Mi az, hogy "nOA

AepeBom cHA1'IT?" -/Aodpik Aoi op Ag6onHT, os no AepeBom cum ;
Csukovszkij/Globális szemléltetés után (nem forditással!)
maguk fejtik meg: "Hát persze, az erdőben a

fa

alatt

ül, és várja az állatokat, és azokat is meggyógyitja, mint
a kis mókust!"

A mondattól a szavakig - ut: a lexikai egység s z e m a n t i k a i csoportokra osztását jelenti tehát, melyről e fejezetben még lesz szó.

2. Fonetika, a nyelvi jel hangzós alakjával való megismerkedés,

A modern nyelvoktatás igen nagy jelentőséget tulajdonit a
beszéd hangzós alakjának. Ennek magyarázata, hogy kiszélesültek a telekommunikáció lehetőségei, egyre tökéletesebb
és praktikusabb technikai eszközök állnak rendelkezésünkre
saját beszédünk rögzitésére is.

Ez egyben lehetővé teszi, hogy a beszédmüvelés ne csupán
a nyelvoktatás területére szoritkozzék. Nemcsak a pedagógusoknak, hanem mindenkinek kötelessége a beszédnormákhoz
való igazodás, és a nyelv folyamatos munkát igénylő ápolása, mely már a kora gyermekkorban kezdődik.

Az óvodás koruak idegen nyelvre oktatásában is igazolást
nyert Vigotszkij megállapitása, mely szerint a gyermek kezdetbenanyelvi jel tisztán kül s ő, hangz ó s alakjának

e l s a j á t i t á sár a

orientáló d i k, s csak később, a hangokkal végzett operációk következtében jut el azok funkcionális
használatához. Ez azt jelenti, hogy a fonematikus hallás
később "áll át" az idegen nyelvre, amikor a gyermek azt
tapasztalja, hogy a nem pontosan artikulált, vagy önkényesen megváltoztatott nyelvi jelet nem használhatja szükségleteinek kielégitésére,,kommunikációra, mert nem értik
meg.

Lurija egyik kisérlete az előbb mondottakat erősiti meg.
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A kisérlet során baigazolódott,,hogy a 7 éves koru gyermekben az objektiv jelentés már objektiv relációkat vált
ki, mig az értelmileg retardált gyermeknél nem a jelentés,
hanem a hangalak dominál, azaz a hangzásbeli hasonlóság
ugyanazokat a reagálásokat váltja ki: e ►ny ya K cj qct

A nyelvoktatási kisérleteink kezdetén tartott ► rnk attól,
hogy a gyermek a mindkét nyelvben azonos jövevény szavaknak hasonló hangzása a magyar változat dominanciáját fogja
eredményezni.- (rakéta, stop, doktor, stb.)

Tartottunka s z ó t o r z i t á so k t ó l is, melyet
Lengyel Zsolt a csepeli óvodások`It+i tapasztalt és elemzett,
(• melyet itt mellékelünk), s mely mind a gyermekeknél,
mind a felnőtteknél bekövetkezhet szinte törvényszerüleg:
a legkisebb erőfeszités, a legkisebb ellenállás jelensége miatt (fiziognómia-fizimiska, agronómus-agromónus-ugromókus.) A mi gyermekeinknél azonban legfeljebb szótagelvonás, vagy a szavakkal történő játszás volt tapasztalható:
/sznyigurocska-szinyorocska-figurocska,szonceence-bence;
ciplojonok-cip-cip-cip) és

csak

az

o k t a t á s

kezdetén.

A szótorzitás szerintünk csak akkor következik be, ha a
nyelvoktató kiejtése nem kifogástalanul korrekt, vagy ha
az orosznyelvi csoport létszáma magas.

(1.Beszédhallás, beszédészlelés

Az artikulációs készség kimunkálása rendkivül fontos, ettől

függ még az olvasott szöveg észlelése is. Kifinomult artikulációs készség nélkül nem következik be az uj szó
belső "hangzása" % a belső beszéd szintjén; , az artikulációs bázis, az artikulációs dinamikus sztereotipiák kialakulatlansága gátolja a nyelvlogikai Olukturák fejlődését. (Nagy József)

A kezdő szakaszban a gyermek nem rendelkezik még teljes
mértékben orosz nyelvi fonematikus hallással, a belső
beszéd nem kifejlett jellegü. A beszéd percepciós folyamata,.tenípója l'lassult, ezért nem biztositja a normális
beszédtempóju megnyilatkozások audiálását.

A beszédhallás-beszédészlelés folyamatának teljessége és
dinamikája a beszédmechanizmusok munkáján keresztül jut
érvényre: az operativ emlékezet mechanizmusa, a valószinü
prognosztizálás mechanizmusa, a

tartós emlékezet és az

értelmezés mechanizmusa. Ezek a mech anizmusok mind megvannak az anyanyelvben, de ezek nem transzferálódnak automatikusan, hanem ki kell ezeket fejleszteni az idegen
nyelvek oktatása folyamán.

Operativ emlékezet fejlesztésére nagy hatással van az
idegen nyelvre oktatás, hiszen az operativ emlékezet nélkül nem tudná a gyermek megtartani a szavak teljes hangsorát. Az'operativ emlékezetnek ebben a valószinü prognosztizálás segit, amennyiben a megkezdett mondatot ennek
segítségével be tudja fejezni. Az operativ emlékezet és
a valószinü prognosztizálás jelentik az audizálás folyamatában az e g y ide j ü s é g szintézisét,

- !!9 -

mely a beszédértés elengedhetetlen feltétele. (Zsinkin:
A beszéd mechanizmusai)

A tartós emlékezet az audizálás folyamatában a mondatstruktura megértését biztositja, azaz a teljesértékü
szavak belső kifejezésétől a közlés értelméig való átmenetet. A tanulókat meg kell tanitani ennek érdekében a
hallott beszédből nyert információ süritésére és röviditésére, azaz a kifejezések átalakitására.

A hangzós beszéd megértése bonyolult folyamat. Hosszabb
szöveg

eseténa megértés f olyamatá-

v a l e g y i d e j ü l e g m ü k ö d é s b e lép
a bevésés f olyamat a, melyet az észlelt
információ csoportositása kisér, süritéssel illetve kifejtéssel. Az egész közlést nem lehet teljesen megjegyezni,
bevésni, különösen ha az kijelentő jellegü szerkezetekből
áll. Arra kell orientálni a tanulókat, hogy az értelmi
"határjelzőket" jegyezzék meg. Nagyon fontos a megértés
szempontjából a figyelem szerepe, mert az kiterjedhet a
részletekre, de irányulhat az alapvető gondolatokra is.
Ha a részletekre irányul, a megértés elszegényedik. Ezért
fontos ugy irányitani a figyelmet, hogy az alapvető tartalomra tendáljon.

Ezek a megállapitások igen fontosak az óvodás koruak nevelésében, hiszen a tartós emlékezet és a szándékos figyelem koncentrálása az iskolai tanulás számára feltétel.
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A beszédhallás folyamatára rendkivül fontos a b e s z é d m e g n y i l a t k'o z á s s ebe s s é g e.
Mind a tul gyors, mind a tul lassu beszédtempó negativ
hatást gyakorol a megértésre. A módszertan szakemberei
szerint lassitott, normális, és a tanulói anyanyelvi

be szédhez mért tempó ajánlatos.

S_oboljeva szerint a tempó megválasztásánál tekintettel
kell lenni arra, hogy a tempó nem állandó az adott nyelvben, hanem roppant variábilis, váltogatása függ a beszéd
körülményeitől, a közlés tartalmának egyes fontosabb elemeitől, egyéni sajátosságtól, attól is, kinek szánjuk a
beszédet.

A beszéd tempója két komponensből áll: a kiejtett szótag
hosszuságának közepes átlagától és a szünet időtartamának
hosszuságától. Ez utóbbi azért is fontos, mert az óvodás
gyermek jobban igényli a h e z i t á c i ó s p au z á t . A közepes átlag lassu beszédtempó esetében 12o
szótag percenként, a gyors beszédé már 400 szótag. A lassu beszédtempó esetében is törekedni kell a természetességre, hiszen a tempó lassitása esetén a redukált szótagok
kiejtése egyre plasztikusabb, s egyre jobban közelit az
írott beszédhez. Ezért még.a nominális funkciónál is a
természetes beszédtempó az ajánlatos: p' i t ú c h .
Lényeges a szöveg„ hangzás hosszusága is: a pszichológiai
vizsgálatok azt mutatják, hogy 4-7 perces beszéd után
szenzoros kifáradás következik be, ezért kezdő szakaszban
olyan közlés az ajánlatos, melynek időtartama 1,5-2 perc
között ingadozik.

Az óvodás gyermek megismerő tevékenységére jellemző a perceptualitás. Johanna Turner szerint a percepció alapvető
kognitív feladat. Az idegen nyelvi beszéd észlelése ebben
a korban globális, nem a beszédben rejlő tartalom ragadja
meg a gyermeket legelőször, mint már megállapitottuk, hanem a beszéd hangzása. A mondókák, kiolvasók erősen ritmizált, de ugyanakkor jól tagolt s igy könnyen reprodukálható volta tökéletesen megfelel a gyermeki életkori sajátosságoknak. Ezért reprodukálja a gyermek oly szivesen és
gyakran azokat, mig idősebb gyermekek, s a felnőttek unalmasnak és tulságosan mechanikusnak tartják. A felelgetős
játékok - bár stereotipizált formában - "elődialógus"-nak
is ainősithetők, de elsősorban fonetikai célokat szolgálnak: az artikuláció, a redukció, de különösen a z i n t o n á c i ó elsajátitását biztosítják azáltal, hogy
ebben még a kevésbé aktív gyermekek is bevonhatók, hiszen
játszani minden gyerek szeret. Forrai Katalin vizsgálatai
is azt igazolják, amit mi tapasztaltunk, hogy a jól hangsulyozott ritmikus szöveg, ritmikus mondóka nagyobb aktivitásra késztet minden egyéb szöveg reprodukálásánál.

Sugárné Káder Julia szerint "... a ritmusnak - ezen belül
a fiziológiás ,mozgás- és beszédritmusnak lényeges összefüggései vannak, amelyek a prozodikus elemekkel testet
öltve döntő érzelmi szinezetet adnak a kommunikációs megnyilvánulásoknak, biztositva ezzel az üzenet (message)
emóciókat kiváltó- hatását. S megforditva, a prozodikus
-

elemek közül a ritmusnak igen jelentős szerepet tulajdonitunk a kommunikáció létrejöttében - feltételezve, hogy

b. A gyermeknyelv hangtörvényei

Fischer Sándor teszi szóvá, hogy a beszéd lélektanát kutatókat mennyire foglalkoztatja az a kérdés, hogy egy-egy
közösségen belül hogyan alakult ki a beszédhangok képzése.
Az érdeklődés középpontjában azonban főleg az .áll, m i
értt különböznek annyira az
egyes

nyelvek, miért más az artikulációs bá-

zisuk. A kérdés ilyenfajta felvetését az indokolja, hogy
végeredményben a beszédmotorikum funkciói ugyanazok és
ugyanazok a beszédszervek, énnek ellenére a fonológiai
eltérések nagyok.

Ugyancsak Fischer tesz emlitést arról, hogy "... a beszédszervek fiziológiai mozgása igyekszik megkeresni azt
a megoldást, amellyel egy nyelvartikulációs bázisán belül
a legkönnyebb és legfolyamatosabb mozgást hozhatja létre".
Ugy tünik, ez mind , filogenetizisre, mind ontogenézisre
vonatkoztatható. A romlás szavunk pl. megmaradt, de a
romt helyet t ma ront-ot ejtünk, mert ahogy Fischer meg.

jegyzi, igy könnyebb az ejtése.

Roman Jakobson is megemliti a

legkisebb

erő

f e s z i t é s törvényét (Buffon.) Kiemeli a fonológiai
értéket, melyet a csupán akusztikailag észlelt hang a beszédre való áttérés folyamatában "magának megszerez", s ahogy Jakobson fogalmazza, - ez az interszubjrktiv és
állandó értéknek érzett megkülönböztetés jelentéssé kezd
válni, majd igy folytatja: "A valakivel való közlés vágya

— azz-

a beszédritmus része a fiziológiai ritmusnak, éppen ezért
vállalhatja a beszélő és a befogadó között a message emo-

cionális hátterének közvetitését és biztositja a hatás
létrejöttét."

Sugárné Kádár Julia idézi Vigotszkijt, aki a ritmust a
müvészet biológiai szférájának alapjául tekinti. Sugárné
szerint ebből fakad, ill. erre épül a ritmus társadalomlélektani magyarázata a munkával, az utánzási vággyal az ösztönző erővel és ezen keresztül a vers és a dal létrejöttével kapcsolatban.

A leglényegesebb következtetése, mely szerint a ritmikus
szövegek gyakorlásának hatása van más nevelési hatás mellett a beszéd minőségének belső koordinációjára is, s igy
az idegen nyelvi ritmikus szöveg gyakorlása az anyanyelvi
fejlődést is szolgálja.

(Sugárné: 5-8 éves gyermekek által reprodukált ritmikus
mondókat analizise.)

hamarosan kiegészül a valami közlésének képességével.
Ezek a jelentés kialakitását célzó első megkülönböztetések
joggal igényelnek egyszerű, határozott, állandó, emlékezetbe
véshető és szándékosan létrehozható o p p o z i c i ó k a t

Az egymás után megjelenő, elsajátitott hangok egymásutánjában szigoru törvényszerűséget lehet észrevenni. Bármilyen
nyelvü gyermek fonologiai fejlődéséről van szó, a r e 1 a t i v k r o n o l ó g i a mindig és mindenütt ugyanaz
marad.

A magánhangzó-rendszer kialakulása egy alacsony nyelvállásu
magánhangzóval kezdődik, a mássalhangzó rendszer pedig két
oppozícióval: nazális és orális, majd labiális és dentális hangok (m-n; p-t). Jakobson szerint ez a két oppozició
adja az élő nyelvek minimális mássalhangzórendszerét.

A következőkben a magánhangzók oppoziciója következik: magas és alacsony nyelvállásu magánhangzókra, majd ezt követi
a magas nyelvállásu fonéma kettéhasadása egy palatális és
egy veláris hangra. Ez a minimális magánhangzósor.

"Ha a gyermek később szerzett magán- és mássalhangzó-állományának azt a részét kezdjük vizsgálni, amely a jelzett
minimumot tulhaladja, azt vesszük észre, hogy sorrendjük
pontosan megfelela megf ordithat atlan
szolidaritás

általános

törvé-

n y éne k , mely a világ bármely nyelvének szinkróniáját
meghatározzák". (R. Jakobson.)

Ez a sorrend: labiális-dentális - veláris-palatális, ebben
az esetben a veláropalatális hangok megléte azt jelenti,.
hogy megvannak a labiális és dentális hangok is. Forditva
nem érvényes az összefüggés, mert a labiális és dentális
hangok megléte nem jelenti azt, hogy feltétlenül megvannak
a veláropalatális hangok (ta}»ti nyelv.)

A réshangok megléte feltételezi a zárhangok elsajátitását,
de lehetnek nyelvek, melyekből hiányzik a réshang.

Ismeretes, hogy a réshangok és affirikáták képzése az óvodás korban problémát okozhat, nehezen képzehető "r" hangot
Jakobson az utolsó "szerzemények" közé sorolja.

Beltyukov-Szalahova egyik cikkében az egyes hangok megjelenésének sorrendjében az intervallumokat is közli: ha az
orális-nazális intervallumát 1-gyel jelöli, akkor a labiális és dentálisoké: 1,37. A legnagyobb intervallum-érték
a palatalizált labit lesés a nem palatalizált labiális
hangok között: 2,56.

A fonológiának tehát megvannak a maga törvényei,-strukturális törvényei, olyan törvények, melyek az értékeknek
ugyanazt az állandó rétegeződését jelentik, mely minden
fonológiai rendszer bővülése és szükülése mélyén található.

Ezeket a törvényeket az idegen nyelv oktatójának ismernie
kell, mert a f one t ikai-1 exikai torzul á s o k magyarázatát

é s k o r r i g á-

1 á s á t
Az

csak ezek ismeretében tudja meglelni.

i d e g e n n y e l

logopédia

is.

y

oktatás

kicsit

A fonematikus hallás fejlesztése

A hagyományos fonetika az akusztika és a fiziológia felé
orientálódott, nem pedig a beszédpszichológia felé. A modern fonológiai irányzat a nyelvészetben azonban kiemeli
az emberi beszédhang leglényegesebb vonását, azt, hogy
meghatározott funkciót tölt be, mert bizonyos j e 1 e n t é s s e 1

kapcsolatos, - irja Vigotszkij.

Nem lehet a beszéd hangjait teljesen önállónak, a beszéd
jelentéstartalmától elkülönülten tekinteni. "Tehát a beszéd hangegységén nem valamely hang értendő, hanem a
fonéma, azaz egy tovább már nem osztható fonológiai
egység, mely a beszéd egész hangalakjának alapvető tulajdonságait a jelölés funkciójában tartja meg".

Rubinstein is kiemeli, hogy a szóban az érzéki (hang) és
értelmi (jelentés) között van egy "jóval
rosabb

belső

szo-

kapcsolat i s",

mely a fonémában jelentkezik.

Sz.Ivanova megjegyzi, hogy a pedagógiai pszichológia a
beszédhallást kétféleképpen értelmezi. Az egyik a beszédhallást azonosítja a fo tematikus hallással, a beszédhallás
eszerint az a képesség, mellyel a hangokat (fonémákat)
megkülönböztetjük és képezzük. A másik értelmezés szélesebb körü, mert e felfogás szerint a beszédhallás olyan
képesség, amellyel a beszéd összes hangzó elemeit meg tudjuk különböztetni, azaz nemcsak a beszédhangokat, hanem
pl. a tónus emelkedést, hangsu;.yt, tempót, stb.

A.N. Leontyev a pszichofiziológiai funkciók változásával •
kapcsolatban tesz emlitést

a

f o nematik u s

h a 1 1 á s r ó 1 :"KaK Id3BeCTHO,

B xoAe CBOerO pa3BMT1liH pe-

6eHOK IIpYlo6peTaeT Cn0006HOCTb lipe3BbIrIaT!!HO TOHKO AvtptepeHullipo—
BaTb 0OHeMbI,T.e.3HaqYiMble 3ByKM S3bIKa,HO üIMeHHO nOTOMymO Hx
pa3JImeHme cocTaBJIHeT Heo6xoAm1 ► Be yCJloBUe pa3JI1tmeHYtH cxoAHbzx

no 3HmeHN1IO cJIOB.211100epeHlZldanllifi Ige 3ByxoB,pa3JiUmeHkíe KoTOpbIX
He

HBJIHeTCH AJIH pe6exxa pea7ibHbIM CnoC060M AHIgepeHuHalzlrlu_ CJIOB

no 3HatIeHRüO, ocTaeTCx y Hero ropa3Ao Mexee coBepmeHHO.11o3TOMy,
BnoCJieAcTBYIIII,KOrAa OH nocTynaeT K M3ylIeHltllo IdxocTpaxxoro H3bIKa,
O H BHaqaJle BOBCe

He

CJIFdIIIIdT pa37ImeHY1fi MeacAy HOBbI ,W J JIH

Hero

CxoAHbIDam 0OHeMaMBt BpoAe Hanp.pa3JlPiqmH OpaHuy3CKOro "e" B HO—
BMX CJIOBáX","...AJIH TorO,uTO6bI BO3H1lIKJIa VBCTBMTeJIbHOCTb Ta—

KIIIM pa 3JlldqlrlHM, H e A O C T a T 0q H 0

man peqb, Ha AaHHOM H3bIKe, H e
em

o B JI a A e T b ".

xl a C T 0

n bI T a H C b

CAM—
O A H a K 0

.

A beszédészlelés, a fonematikus hallás, általában az orális beszéd i n p r e s s z i v

oldalainak vizsgálatában

kétféle, egymással éles vitában á116 elmélet képviselőjeként vehetnek részt a kutatók.

Az egyik a beszédészlelés

m oto r os elmélete /Zi-

berman, 1957.; Csiztovics 1965; Leontyev, A.A. 1967./
Ennek képviselői szerint: "...B OCHOBe On03HaBáffi1IH cpOHeM JIe—

IitaT He aKyCTYItieCKlde, a apTmKyJIHIlIliOHHble IIIx npIlI3HaKY1", "CJIyxoBOÍ$
aHaJIY13aTOp LIeJIOBeKa He B COCTOHHHUI CIIpaBmTbCH C 3aAaqe2 AH0—
0epeHaIlipoBaHHOro BocnpYlHTIIIH ycTHOM peiiRi 6e3 nOMOIIIm peqeABldra-TeJIbliorO aHaJllli3aTOpa".

-

119 -

A szenzoros elmélet hivei /Beltyukov, 196o;
R.Jakobson, 1966; Rau, 1973/ viszont a beszédészlelés
elvi lehetőségét a fonémái akusztikai jeleinek alapján
is lehetőnek tartják a beszédmotorikus analizátorok segitsége nélkül.

A gyakorló pedagógus lehetőségein kivül esik az állásfoglalás bármely elmélet mellett. Még a két elmélet közötti
ellentmondásokat egyes tudósok szerint feloldó, mások
szerint nem feloldó, mindenesetre
mélet, az 7 a n a l i z i s
.

.

.

.

harmadik el-

szintézisen

ke-

resztül " elmélete mellett sem foglalhatunk állást,
csupán arra az analógiára figyeltünk fel, amelyet a mi
gyakorlatunkban igazolva láttn.rk, hogy mind a fonetika,
mind a lexika elsajátitásában az idegen nyelv esetében
is a gyermek a bes zéd egész egységeit
produkálja, s ezek komponensei csak ezután válnak pontossá. /Szó-hang; frázis-szótag./ Ez az analizis
a szintézisen keresztül ebben az esetben a motoros szférában valósul meg. Beltyukov viszont azt állitja, hogy
feltételezhető e fenti megvalósulás a szenzoros szférában is: kezdetben az észleltek elemei globálisan és meg-közelitően ragadnak meg, s csak azután válnak pontossá.
Beltyukov utal arra is, hogy ez ellentmond G.Fant és R.
Jakobson analitikus jellegű beszédészlelési koncepciójának.
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Beltyukov a fonémák funkcióival kapcsolatban megemliti,
hogy a nyelvészek a sokféle nézőpont egyikéhez a mai napig ragaszkodnak: ez a fonéma funkciója, a

szavak

és

azok

formáinak kép -

z é s e és megkülönböztetése. / Z.P.
Zinder csak a képző funkciót ismeri el./

Abban azonban mindannyian megegyeznek, hogy a f o n é m é k

rendszert alkotnak, s ez a rendszer az

oppoziciókon alapul.

A fonémák differenciáltságéban szerepet játszik tehát
k o n t r a s z t i v i t é s foka. Minél közelebb állnak egymáshoz, annál nehezebb a dolgokat megkülönböztetni,
ezt a beszédhangokra is érvényese.

Mint mondottuk, tartottunk attól, hogy a gyermek a rakéta,
doktor vagy sport szavak esetében az anyanyelvi interferenciás hatásra torzitottan fogja ezeket reprodukálni. Ez azonban nem következett be, amelyet a korrekt artikuláció számlájára irtunk, s arra gondoltunk, a gyermek ezeket teljesen
más hangzásu szavakként érzékeli, illetve arra is gondoltunk, hogy fe jletlbn az idegennyelvi fonematikus hallásás`
Az egyik szülő azonban egy érdekes epizódot mondott el.
Gyermeke az esti TV-hiradó adása közben megkérdezte: "Apuka,
a Moszkva az A(1019 "Igen". "De miért mondja a néni azt,
hogy Moszkva, amikor az nem Moszkva, hanem X /1 C ‹ Í3 n.

1

"Tudod, igy is lehet mondani, meg ugy is, hogy Moszkva."
"Akkor csak orosz órán kell ugy mondani hogy.J A C K B A ?

)1

— a3 a
"A beszéd hallás utáni felfogása aktiv, akaratlagos, ezt
motivált tevékenységnek kell tekinteni, mely a hangzós
beszéd jelének felfogására, felismerésére és megértésére
irányul"; (Zimnyaja, 1978)

Rau kisérletei azt bizonyitják, hogy a megértés a kiejtett
hang differenciálásának finomságától függ.

A differenciálás finomságának, precizitásának, - a kifinomult fonematikus hallásnak, fonémaérzékenységnek a fejlesztése elég bonyolult, ha A.N. Gvozgyev megállapitásait
figyelembe vesszük: "...cnyxoBo t axammaTop peóenica paaBHBaeT cR

paxo, anawiTexmlo paxbme, qeM pegeABHraTedlLHbll ".

A gyermek hallási analizátora igen korán kifejlődik és
müködik, igy még az akusztikailag közelálló zöngés és zöngétlen hangpárokat is meg tudja különböztetni, hiszen
első szavai közé tartozik a papa-baba,

Mi okozza azt, hogy a gyermek elég sokáig, az óvodás korban is sok hangot a normativtól eltérően ejt? Beltyukov
Gvozgyevre hivatkozva állítja, hogy a gyermek beszédmotorikus analizátorának fejlődéséhez és normativ müködéséhez huzamosabb idő: 3 - 4 év kell. Mivel azonban a beszédfejlődés legfőbb ösztönzője a kommunikáció igénye,
a gyermek környezete hangjait, hangkapcsolatait, bár jól
hallja, hibásan reprodukálja.

-

Az idegennyelt'-oktatás folyamatában is megfigyelhető volt
ez a jelenség, de mint emlitettük, a nehezebben képezhető
hangok esetében esetenként szótagelvonásban mutatkozott
meg. A gyerekek azonban az idegen nyelvben is "behelyettesítettek", főleg a gyakori és igy kikerülhetetlen palatalizált L hang esetében, amikor helyette j-t ejtettek.

Hogy komolyabb nehézségekkel nem kellett a gyermekeknek
megküzdeniök, főleg eleinte, azt két dologra vezethetjük
vissza. Az egyik az, hogy kivártuk, mig harmonizálódott
a hallási és a beszédmotorikus analizátor működése; a másik az, hogy gondos válogatással kerültük a feltételezetten nehezebben képezhető hangokat tartalmazó szövegek alkalmazását.

Véleményünk az, hogy az idegen nyelv a fonetikus hallás
további finomodásához jelentősen hozzájárul, amennyiben
olyan hangokat is megkülönböztet, képez és helyesen ejt,
amelyek anyanyelvi fonémarendszeréből hiányoznak.

Az elsőosztályosok fenyőfa-ünnepélyén észrevettük, hogy
az egyik gyermek feszülten figyeli az "orosz" Télapót.
Egyszer csak odasugja: "Tanár néni, ez a Télapó tud magygrul!" - "honnan gondolod, hogy tud?" - Hát, azt mondta:
rakéta!" - "A rakéták oroszul is rakétának mondjuk." -"De
ő nem ugy mondja, ahogy tanár néni, és én sem ugy mondom!"

TABLAZAT
A "torzmtott" orosz formák rendszere a pszicholingvisztikai
elemzés után/Lengyel Zsolt /

Pszicholingvisztikai müveletek
utasitás formájában

1.TEKINTSD AZ
OROSZ SZÓT
"ROSSZ" NIA tYAR
SZÓNAK!
/szókép egésze/

2.K_EZDD A SZÓT
A HANGSULYOS
RÉSZNÉL!
/szótag szintje/

Példák

BOJIOCM lovasi
HOC
nózi
TITO 3TO- s topp, topé to
-

-

rJla3a -láza, gázá

MHTI

Rak

mamma

- macska
-esajka
-s koda

~

E6JITbI -Zsolt
MOJI0K0 -malac kó '
CmP
- szirom

TITO 3TO

-

to észta
tépséta

3BTO6yc' -tóbusz

mamma -sina
vlrpaeT

-rá je t

mamma -másina

3 ,KERÜLD A SZÓELEJI MÁSSAL
HAN ZÓ T O RLÓA
DÁST !
/hangkapros olatokn
irányitó szelek
tiv szabályok

-tánvá j, ramva j, támvá j, ramfá j
-to éta
cxaTepTL -ká ty er ty
mxa0
-káf

4.FOGADD EL AZ
OROSZ FONETIKAI
RíTDSZERT ! TÖRÖLD
AZ l-3 .UTASITÁST !

a helyes formákon kívül
aBT06yC - áfs tobus z
TpaMBag -pramváj,tjanbáj
IIOe3A
-pröjezd
KyKJIa -kluka
romoBa
-gláglává
KOHOeTKa -kr an fe tka
TapeJlKa -sztárelka KOpOBa-»károlvá

TpaMBat

TITO 3T0

3. A leraikai anyag összeállításának szempontjai, mennyiségi,
minőségi mutatói

Az óvodás koruak idegennyelvre oktatásának egyik legproblematikusabb feladata a foglalkozások lexikai anyagának összeállitása. Hatványozott mértékben érvényes ez magyar anyanyelvű gyermekek esetében. A magyar nyelv igen élesen kirajzolható különbségeket mutat a többi európai nyelvvel egybevetve.
Ez a különbözőség elsősorban a fonetikára' vonatkozik,
,'?
de
sok morfológiai különbség is található. A szintaktiai különbségek is felmerülnek az oktatás végén. Ezért a z é 1 e t
korii

az

sajátosságok,

é l e t s z e r ü s é g

a gyakoris-ág,

(aktualitás),

a fokozatosság pedagógiai elvének figyelembevétele mellett érvényre jut a k o n t r a s z t i v i t á s
lingvisztikai elve is.

A rendelkezésünkre álló ugynevezett képes szótárak közül
kettő foglalkozik magyarajku gyermekek idegennyelvre oktatásával, de mindkettő az általános iskola első, ill, a 3.4.5.
osztály szókincsét gyüjtötte össze. A harmadik kiadványtis
kisiskolásoknak szánták, melynek részben óvodában is használható lexikai anyagán tul fő érdeme a gyermekhez közelálló
humoros hangvétel és kitűnő illusztráció. A többi képes
nyelvkönyv a világnyelvek lexikai anyagát másajkuaknak állitotta össze.

Az egyik kiadvány előszavában közlik a szavak mennyis

é g i összetételét: a szótár 574 főnevet, 216 igét, 58
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melléknevet, 21 számnevet és 7 határozószót, összesen 876
kifejezést tartalmaz 63 tárgykörbe sorolva. Ennél az óvodáskoruaknak lényegesen kisebb mennyiségü lexikai anyagot
válogathatunk.

Sugárné Dr. Kádár Julia egyik tanulmánya foglalkozik a nagycsoportos óvodások által verbális feladatok megoldásakor
használt szófajok gyakoriságával. A s z ómenn_yiség

adataival foglalkozókat ta-

nulmányozva megállapitható, hogy korunk gyermeke mintegy
ezer szóval többet ismer a századelő gyermekénél.

A szófajokba sorolt szavak százalékos megoszlása különböző
szerzőknél nem mutat számottevő eltérést: főnév 5o-6o %,
ige 11-2o %, melléknév 11-2o %, határozószó 3-6 %. Érdekes
az a megállapitása, mely szerint a vizsgálatban használt
összes szavak korcsoportonkénti átlagában jelentős a különbség a kis- és középső csoport között, ugyanakkor minimális a középső és a nagycsoport között: 437-68o-7o6.(243-26)

Tanulságos a szófaji megoszlás alakulása: az ige-főnév arányai
a nagycsoport végefelé az ige javára tolódnak el. A főnevek domináns volta megegyezik a nyelv beszéd nominativ
funkciójának dominanciájával az oktatás kezdetén.

A szó lexikai funkciói és jelentés tartományértéke (valenciája) az óvodai lexikai anyag kiválasztásának fontos
szempontja.
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A szemantikai csoportok feltételeznek egy meghatározott szókapcsolatot, amelyben az egyik szóhoz kapcsolt szó megjelenési valószinüsége nagy. Ez a meghatározottság tulnő azon
a kereten, melyet a szójelentés definiálása megszab, hogy
tudniillik a szó egy dolog neve, egy kiemelt és általánosított jegy alapján.

Lurija megállapitja, hogy az a tény, miszerint egyes szavak nem egyforma tendenciával váltanak ki más szavakat, azaz rendelkeznek valenciával, igen nagy jelentőségü. A további kutatások azt mutatták, hogy vannak szavak, melyek
"egyvegyértéküek", egy valencijuak, pl. a JIi0UM : csak
valakit, vagy valamit lehet szeretni, az ásni szó valenciája kettő: valamit és valamivel lehet ásni; a vásárolni,
venni valenciája három: valamit valakitől és valamennyiért:
a kölcsönözni szó valenciája négy: valamit, valakitől, valakinek, valamennyi időre, stb.

Ennek alapján oldottuk meg a forditás nélküli szövegszemantizálást óvodás koruaknál is, s magnófelvételünk igazolja,
hogy sikeresen.
•

Az irodalmi müvek kiválasztásánál figyelembe kell venni a
következő, az óvodás koruak életkori sajátosságainak megfelelő szempontokat. Az irodalmi müben érvényesüljön:
1. Szemléletesség és képszerűség

'

2. Fantázia és játékosság/peszonifikáció, tér és időtől
független mozgás, átváltozás, varázslat/
3. Hiperbola és kontraszt (végletesség, felnagyitás)
4. Változatosság és cselekményesség
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A lexikai anyag tematikus rendezése a gyermeki fogalmak
és foglalkozási területek figyelembevételével

Csisztyakova-Csernusenko-Szolina szerzők 1964-ben kiadott könyvében, melyet a francia, angol és német nyelvet
oktató óvodák számára állitottak össze, a következő t é m a k ö r ö k b e sorolják a lexikai anyagot: Játékaim.
Állatvilág. Család. Az emberi test . Egy napom. A szoba.
'

A ruházat. Élelmiszerek. Asztalt teritünk. A város. Az évszakok. Lényegében ezzel megegyező a dr. Nádudvari Imréné
által összeállitott tematika is. (1975.)

Az óvodai környezetismereti tematika: Környezetismeret:
Évszakok, család,I.gyümölcsök, zöldségfélék, állatok, közlekedés, hirek. Nagycsoport: Család II., Testünk, növények,
állatok. Napszakok.

Az életkori sajátosságokkal számoló, a gyermeki érdeklődést
kielégitő, az általánositást és szisztematizálást elősegitő

témakörökbe sorolás jó alapot nyujt a nyelvi eszközök
e l s a j á t i t á s á n a k

tartósságát

ellenőrző összegezésnek. Az elsajátitás folyamatában azonban más tényezők is közrejátszottak.
s

a z

A

fokozatos-

e g y s z e r ü t ő l a

lultabbig

bonyo-

agyakoriség: minimali zálás

a tananyagban, ezzel szoros kapcsolatban a z
s z e r ü s é g:

f a j t á k
napi

milyen szókapcsolatok, b e s z é d -

fordulnak

é let

é 1 e t -

elő

a

minden-

folyamán az idegenekkel való
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érintkezés folyamán. A grammatikacentrikusságról árulkodó
kérdéseket nem alkalmaztuk, mert ugyan hányszor, mikor és
kitől fogja megkérdezni a gyermek, hogy asztal-e a szék,
vagy akar-e nyuszi lenni, hiszen e kérdések alól kilóg a
grammatikai lóláb: a tagadás gyakorlása. Eredményesnek bizonyult a népi gyermeki szájhagyomány és az u.n. beszédbeli
etikett alkalmazása. A népköltészet eredeti és képszerű,
tömör, a beszédetikett pedig sztereotipfákból áll, mindkettő jól alkalmazható a gyermekeknél.

A budapesti Tanitóképző Főiskola gondozásában megjelent
házi és intézetközi használatra egy kitűnő összeállitás,
igaz, az általános iskolák 3. 4. osztálya számára. Ennek
-

kiolvasói, mondókái, rövid versei, verssel kisért népi játékai jól használhatók az óvodában is. Hozzáértő kezekben
jól adaptálva kitűnően szolgálják mind a fonetikai, grammatikai, mind a beszédfejlesztési célkitüzéseket.

A fokozatosság elve megköveteli az adaptációt. Nagyon figyelmesen és óvatosan kell bánni azonban ezzel, nem eshet
áldozatul az egyszerüsitésnek a ritmus, a rim, a mü strukturája és a népnyelvi fordulatok.

Egy helyen már utaltunk arra, hogy a korai idegennyelvoktatás néhány vonásában hasonlit a logopédiai korrekcióhoz. A legelső lépése legalább is azonos azzal: mindkettő
feltételezi az anyanyelvi fejlettségi szint felmérését,
mert az oktatás lexikai anyagának összeállitását, programozását ez lényegesen befolyásolla.

Ebben a munkában a gyakorló pedagógus (óvónő, nyelvoktató)
egy régen nélkülözött segitséget kap Nagy József legutóbb
megjelent könyvében (5-6 éves gyermekeink iskola készültsége.) Aki hosszabb ideje foglalkozik az óvodás koruak
idegennyelvre-oktatásával azzal a célkitüzéssel, hogy az az
iskolai idegennyelt'-oktatás előkészitése, az előtt nyilvánvaló, hogy az eddigi orvosi, pszichológiai és logopédiai
vizsgálatok nem feleltek meg maradéktalanul a p e d ag ó g i a i céloknak, mert nem szolgálták egyben a kompenzálásra történő erőfeszitéseket is. Az idegennyelvre
oktatásnak azonban ilyen feladatokat is vállalnia kell,
legalább is nyelvfejlesztésre vonatkozóan.

Beszédtechnikai felmérések

Általánosan elfogadott pedagógiai gyakorlat, hogy beszédhibás gyermekeket nem ajánlatos, esetleg szigorubban véve:
tilos idegennyelvre oktatni. Három esetben mégis kénytelenek voltunk eltérni ettől az általunk is elfogadott gyakorlattól, mégpedig a szülők (köztük egy orvos) hangsulyozott
kérésére.

Az egyik szülő (az orvos) megfigyelte, hogy enyhén dadogó
fia otthon kishugát oroszra "tanítja" a társaitól "szerzett"
ismeretei alapján, s az orosz nyelvi anyag reprodukálása
közben

nem d a d o g.

Megkért bennünket, hogy mig

az a trauma, amelynek a következménye volt a dadogás, feloldódik, engedjük részt venni fiát az orosz foglalkozásokon.

A másik gyermekünk cigány származásu, emiatt eléggé társtalan, ennek következtében félszeg, erősen gátlásos volt,
beszédében enyhén előforduló sigmatizmussal.

A harmadik gyermeknél rhotacizmus volt észlelhető, s az
amugy is introvertált gyermek félve a társak kinevetésétől,
nem volt hajl andó megszólalni még a logopédusnak sem. Miután
őt a nyelvoktatóhoz "régi" barátság füzte, annak megszólalt,
az erős emocionális kötődés révén társai reagálásait is
eltürte.

Ma már mindhárman iskolások, s csak J. Robinál mutatkozik
enyhe raccsolás, a többi beszédhiba megszünt.

Természetesen, ezek esetleges, a beszédtechnika felmérésénél
ritka kivételek, de Nagy József ama megállapitását igazolják,
hogy szükséges egy "... olyan beiskolázási rendszer, amely
már 5 éves

korban d i a g n o s z t á t,

amelya prevencióra helyezi a hangsulyt, s
amely ezen belül 5 éves korban kíván

pedagógiai

e 1 ő s z ü r é s t megvalósitani a beszédhibákra vonatkozóan is."

Nagy József fent emlitett könyvének beszédtechnikai táblázatai reprezentáns felmérések eredményei, amelyek megbizható és főleg általánositható adatokat nyujtanak az óvónőnek; de a nyelvoktató számára is megnyugtató tényeket közölnek mind aktuális fejlettségre (J1,5 éves életkor), mind
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a prognosztizálható beszédfejlődésre vonatkozólag. Készitettünk is egy táblázatot ennek alapján, melyből csupán a
négyévesek adatait emeltük ki Nagy József beszédtechnikai
táblázatából (1. táblázat) s a hangok képzésének módja és
helye szerinti megoszlás megfelelő rovataiba irtuk be. E
táblázat igen világosan mutatja, hogy a 4 éves gyermeknél
feltételezhetők a palatális, az alveoláris, az alveopalatális) és trcrnuláns (r-79 %!) hangok, az affrikáták képzésének nehézségei. A tanulság nemcsak a fonetikai, de a
lexikai gyakorlatok számára is lényeges.

A legnagyobb segitséget azonban a gyermeki általános szókincs felmérése jelentette.

Az 5. táblázatból kiemelhetjük azokat a szavakat, melyeket
a százalékos megoszlás alapján a legáltalánosabban ismertnek minősíthető denotátumként kezelhetünk az orosz nyelvű
lexikai anyag tematikus összeállitásakor.

A tematikába sorolt szavak a négyéves gyermeknél nem mindig
fedik a fogalmat. Számolni kell azzal, hogy a gyermek környezete vulgárisabb, jóval szélesebb körben általánositott
megnevezésekkel illeti a fogalmat. A mi gyermekeink a burgonyát krumplinak nevezik, bögre minden olyan tárgy, amelyből nem bort isznak (azt pohárból isszák) s hiányzik szókészletükből az élelmiszer, mert azt vagy az ABC-ben, vagy
a "Csemegében" szoktuk vásárolni. Kenyérboltunk van, de
élelmiszerbolt vidéken nemigen.

-

A fent mondottakkal kapcsolatos, hogy a mi

idegen nyelvü

tematikus szókészletünkből hiányzanak az elvont, a nem konkrét dolgot jelentő szavak. Ezek ugyanis nem szemléltethetők,
de a Nagy József által összeállitott 5. táblázat százalékos
mutatói is viszonylag alacsonyak.

A relációszavak, a funkcionális szavak tanitása igényli a
legnagyobb körültekintést, hiszen a ragos főnév és a névutós főnév kifejezése egyaránt perpozicióval történik az
idegen nyelven; az orosz nyelvben pedig ez rendszerint hangsulytalan, ejtés közben összeolvad a főnévvel.

A határozó szavak közül néhány helyhatározó, az időérzék
fejlődésének megfelelően kevés időhatározószó (reggel, délben, este, nappal, éjjel) tanítható meg csupán. Ezek is
inkább a passziv szókészlethez tartoznak.

A helyhatározó szavak mozgásos játékokban, gimnasztikai
gyakorlatokban gyakorolhatók.

A melléknevek alapfoku alakjának tanitása csak külső tulajdonságok azaz a tárgy milyenségének konkrét, szemléltethető
jelzéseire szoritkozhat, a kontrasztos méretek, szinek tanitására. Környezetismereti, közlekedéssel kapcsolatos,
ábrázoló foglalkozások nyujtják ehhez a keretet.

A matematikai foglalkozásokról, mint a gyerekek által legtöbbet kezdeményezett játékos tevékenységről külön szólunk.

Matematika

Mivel alapkoncepciónk szerint az orosz nyelv oktatása szervesen be kell hogy illeszkedjen az óvodai nevelő-oktató
munkába, a matematikai foglalkozásokon jól bevált és a
gyermekek által ismert eljárásokat is alkalmaztuk mintegy
ismétlő-gyakorló foglalkozásként a lexikai anyag számneveinek elsajátitására.

A számnevek az idegennyelt'-oktatás közismerten legkritikusabb és legproblematikusabb része. A sorszámneveket hallgatóink alig ismerik, problémát jelent számukra orosz nyelvi
ielszólitásra kikeresni a megjelölt oldalszámot, megmondani életkorukat, a tizenhét és a hetven felcserélődik pl.
Ennek okát a mechanikus beitésésben véljük megtalálni.

A trojka képe és a tri fogalma igen hamar összekapcsolódott a gyermeki gondolkodásban, hiszen a gyermekeket is
"befogtuk" trojkába. Tudták, hogy a trojkához három gyermek kell.

Ismeretes, hogy ötéves kor után kezdetét veszi a gondolkodásnak müveleti szintövé átalakulása. Ezt azonban egy
átmeneti szakasz előzi meg, amelyet kdgyakov az u.n. "fejben" történő cselekvésnek nevez , s a képi szemléletes
gondolkodás legmagasabb fokának minősít. A trojkajáték,
a háromtagu matrjoskákkal történő cselekvések: a legnagyobból kivették a kisebbet, majd a legkisebbet, egymás

—

ak6—

mellé rakták, megszámlálták, majd ujra összerakták, - e
cselekvések során a gmaizált képek általánositásokká
váltak.

Természetesen a nevelési program halmazokkal történő müveleteihez az idegennyelvi megnevezés gyermeki kezdeményezésből fakadt. Itt lehetett tettenérni az anyenyeiv meglétét,
a legjobban, mert az idegennyelvi megnevezéstmindig megelőzte az anyanyelvi. Később aztán fokozatosan visszahg.zódott
a belső beszéd sikjára, de megmaradt.

. E gyermeki kezdeményezés a szabad foglalkozásokon - mig a
délutáni foglalkozások után a szülőkre vártak - a gyermeki
érdeklődés jele. "Az óvodai oktatás számára különösen figyelemreméltó, hogy létrejöhet az intellektuális érdeklődés
és a gondolkodási képességek egységes, az életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése" (Dr. Földy Ferenc: Az
óvodáskoru gyermekek gondolkodásának fejlesztése, Óvodai
Nevelés, 1980. 11. szám 392. oldal.)

A kisgyermek "tapasztalati tartománya, empirikus ismeretekre
a realitások tekintetében igencsak korlátozott," (dr.
Losonczné,Óvodai Nevelés, 1980. lo. szám. 349. oldal.) az
óvodában már jól bevált, s a gyermekek által ismert eljárásokat alkalmaztuk, mintegy ismétlő foglalkozásként a
matematika területén.

Nyelvi anyagunk: tőszámnevek 1-lo-ig
határozatlan számnevek: malo, mnogo
sorszámnév: (pervij, ftaroj)
kérdőnévmás: szkolyko?
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A középső csoportban egy-egy alkalommal 2-2 számnevet gyakoroltunk.
1. Az egyértelmüséget és a fokozatosságot szem előtt tartva
először homogén és orosz nevén himnemü tárgyakat alkalmaztunk: Olirnpijszkij Misa, mjacs, kubik
2. amikor már jól ismerték a számneveket, heterogén de még
mindig himnemü tárgyakkal ismételgettük a számlálást:
1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4
1 - 2 - 3 - 4 - 5

stb, mindig végig.

3. Ahogyan haladtunk az automatizálás felé, olyan mértékben
cseréltük ki a konkrét 7 soktulajdonságu tárgyakat mértani
testekre és idomokra, (kocka, korong, téglalap), hogy a
legkisebb legyen a lehetősége a figyelem elterelődésének
esetleg a szemléltető eszköz más jegyeire,

4. A nagycsoportban, amikor a gyermekek többsége bet;altötte
a hat évet, teret biztositottunk a gyermeki kezdeményezésnek és önállóságnak. A gyermekek 2-3-4-es csoportba rakták
a Misa macikat, matrjoskákat, s megmondták, hány darabból
áll a halmaz. Ebben az esetben megkockáztattuk a számneves
jelzőt, de csak a 2, 3, 4

xyőuxa, pyóns — ig bezárólag.

Da, eto tri kubika. Da, eto csetirje matrjoski. Lényegesnek tartottuk, hogy a jelzős szerkezet főneve ne legyen
véghangsulyos, ebben az esetben felfigyeltek volna a birtokos esetek eltérő végződéseire himnemben és nőnemben. A
kezdőhangsulyos szavak esetében a redukált végződés nem
olyan figyelemfelkeltő. Természetesen csak a tanár alkal-

mazta a jelzős szerkezetet megerősitésként, a beszédhallás
céljából.

Sokat jelentett az "ATu- 6aTbI,mng COJIAaTH... 'kiolvasó eme
sorai: "ATM- 6aTbi,CKOJILKO cToI4T?-ATbI-6aTbI,ABa py6JIR".
A programjukban szereplő vásárlás az /önkiszolgáló/ ABC-ben
témáju szerepjáték folyamán kétkopejkás és háromkapejkás
cimletü rubelnek "kinevezett" érmékkel történő vásárlás
folyamán mérlegelni kezdték, melyik játékszer-áru ér két-,
illetőleg három rubelt. Az értékét az "áru" uj vagy használt volta, illetőleg mérete alapján itélték meg. Ez is
gyermeki kezdeményezés volt, ők könyörögtek, hadd vásároljanak "igazi" orosz pénzzel, nem pedig az előirt és számjegygyel el nem látott koronggal.

Nagycsoportos koruk végén kisebb, 3-4-5 számok esetében a
halmazokra való rövid rátekintés után azonnal meg tudták
mondani a darabszámnak megfelelő számnevet.. Itt erősen megmutatkoztak az intellektuális szintbéli differenciák. Az
aktivitásuk lankadatlan volt, de a hibátlan válaszok nem
egy esetben találgatások, ráhibázások eredményei voltak.
Ezért ragaszkodtunk a kontrollhoz.
"Hy, IIOCtIUITakTe-Ka, CKOJILKO 8TO?"

- "OATAH, ABa, Tpl!!0eTbIpe, .."

Voltak óvatosabbak, akik gyorsan a kezükön számolták ki,
melyik számnév a megfelelő. Érdekesen mutatkozott meg,
hogy a kezdetben az ujjain kontrolláló"kisfiu Ny. Ottó,
legközelebb már csak egy pillantást vet a tárgyakra, s nem
az ujjain, hanem - ahogy felemelt fején és befelé forduló
tekintetén látszott - "fejben" próbálja meg a kontrollt.
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A különféle halmazokba állitott Misa-macikat gyakran összevonták ujabb halmazba és ugy számlálták meg, de csak a
"végeredményt" mondták ki hangosan:"IIHTL!" 9ReCTL! nn BoCeMb! n

Önálló foglalkozásokon, szüleikre várva játékos tevékenységükben szívesen csoportosítgattak, de csak összevonásokat
alkalmaztak. Ennek magyarázata az lehet, hogy a nagyobb
számok: 5-l0 - nagyobb erőpróbát jelentett. Mivel ez

az

iskolai alapmüvelet egyikét, az összeadást segitette elő,
szivesen közremüködtünk. Podgyakov vizsgálódásai a Galperini
inter•iorizáció, a külső-belső cselekvések egymásutániságával
szemben feltételez egy olyan belső cselekvést is, mely a
külsővel egyidejű, ennek irányitója. Szerinte az óvodás
koru gyermek értelmi fejlesztésében az első tipus nehezebben riegvalásitható, mig ez utóbbi a belső sémák általánositását szolgálja. Érdekes, hogy közreműködésünket csak a
kontrollnál igényelték: :4gy-e ez

"nRTb?n
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12 b.ORS ZÁGISMERETI ALAPELV
Az életszerüség elvének érvényesitése a hatékonyabb idegennyelv elsajátitás érdekében a korszerü nyélvoktatás
sajátos vonása kell, hogy legyen. A "Kulturkunde" fogalma
nem uj, az országismeret alapelve a háboru előtti nylevoktatásban érvényre jutott, igaz, néha kimondottan aktuális politikai célzatossággal. Talán ez lehet az oka, hogy
a tendenciózus, nacionalista tartalommal megtöltött lexikai
tananyag ellensulyozásaként a humanista multba menekültek
az egyes tankönyvirók, s a lexika forrásai a klasszikus
értékek lettek számukra. Igy maradt ránk örökségül egy
neutrális, archaikus tananyag.

E.M. Verescsagin és V.G. Kosztamarov: "AMHrBOCTpaHOBeAeH1 e B
oóy!emmm pyccxor H3bIKa"

c. tanulmányukban azonban leszö-

gezik, hogy az idegennyelvi szó nem csupán egy uj kód, uj
eszköz gondolataink kifejezésére, hanem forrása is azon
nép nemzeti kulturájának, amelyet képvisel, s amelynek
kulturahordozója.

Hrapcsenko akadémikus eként vélekedik:" HepeAxo B03HVlKaIDT CIIO—
p~I

o . poarm cTpaxoBeAeHUR B npenoAaBaxmm pyccxoro R3Mxa,xax IllHO—

cTpaxxoro.Ho xaxme 6bI cyJKAeHI1IR H11! BbICxa3biBaarMcb,otíeBltlAHO,LITo
pyccxHÚ Fi3b4x,KaK BcRxHg Apyrok,TecHo EIBR3aH c HcTopHe2 Hapo—
Aa,ero coBpeMexxok 1KIll3HbE0 Id xyalbTypok.AnR TOPO uTO6M aKTHBHo
noatb30BaTbcH pyccKVIM R3HKOM,He coBepmaTb KpynHux nporpemxo—

cTe2 B oóiueHmH c ero HoclllTeJIRMYf, pa3ymeeTcR, Heo6xoAVIMo noHm—
MaTb n 3HaTb ero AnHaMmecxoe cnateTeHme c nporpeccaMm coI(vlaalb—
Horo pa3BUT11IR, 6bITa, AeRHIdRMII! vt cTpeMaieHIdHMYI pyccxoro HapoAa.

4SJ

OnpeAeJleme xpyra Heo6xoAHMblx aHaHHÍII

no cTpaxoBeAeHmIO AJIH pa3-

JlmtiHbIX 3BeHbeB m cTOpox n6plexmH H3blxy - AeJio He TOJIbxO BalicHOe,
HO H B AOCTHTOzIHOg

epe CJio}i{Hoe:oHO TpeőyeT ytleTa He TOJIbKO B03—

pacTHbIx cBO2CTB o6Tiaiom,lriXCH H3bIxy,H0 H cTeneHm

MX

0110 noAro-

ToBKH,Hx HaL[HoHaJIbHbIX oco6exxocTe2"./XpantleHKo,M.B.:0 xayqxblX
ocxoBax npenoAaBaHIaH pyccxoro HablKa m JIHTepaTypbI, - "SoJirapcxaH pycvlcTmxa" , I974. N,2 1./
Az országismeret tulajdonképpen a szociolingvisztika tükrözősése az idegennyelvek oktatásának módszertanában.

Az országismereti jellegü, azaz nem csak a multat, nemcsak
a klasszikus értékeket bemutató nyelvoktatás, a Szovjetunió népeinek jelenét, hétköznapjait viszi emberközelbe
a tanulóhoz. Segit megismerni a természeti, történelmi
reáliákkal is, hiszen a jelen ezekre épült. Ez a megismerkedés nem lehet semleges. A.N. Leontyevet idézzük:i'...iieno-

Bex He IlpocTO oBJiaAeBaeT xpyroM H3MKOBIAX aHaHmÚI.OH oBJiaAeBaeT
mMm, ocBa1BaH Ty c1CTeM

et , B3ranAoB, KoTopme oHH: 3Bupa Ka1oT.. .

ApyrVMH CJioBaMm,yCBoeHme C1'ICTeMbl H3UKOBbIX 3HaHmk,3HatleHHT/i ecTL

BMecTe C TeM ycBoexme m 6o iee mAeoJiormtiecxoro coAepaKaxmH..."
Természetesen felvetődik a kérdés: érvényesül-e az országismereti alapelv az óvodás koruak idegennyelvre oktatásában
is, s ha igen hogyan?

A szemléltetés "atyja", Comenius szavaival kell kezdenünk
érvelésünket, hogy máris érvényesül az országismeret a
szemléltetéssel: t'W rozumu pak niceho nenj, le;by prwé
bylo w smyslu." ("Nincsen penig semmi - is az értelemben,
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hogyha az előtt nem volt az érzékenségben." - Orbis
sensualinum pictus, Leutschoviae, Anno 1685.) - azaz
az érzékelés, észlelés, képzet megelőzi a verbális, absztrakt megismerést. Az óvodás gyermek még szivesen végigjárja
a verbális megismerést megelőző utat, a háromdimenziós
tárgyaktól, melyekkel tevékenykedhet, játszhat a kétdimenziós képábrákon keresztül a hangzó szóig. A vizuálisan
észlelt ténynek könnyebben válnak a gyermek személyes tapasztalatává, azonkivül a vizuális észlelés nem mindig
veti magát alá a szóbeli kifejezésnek. Végül a vizuális
csatorna "áteresztő" képessége nagyobb az észlelésben, mint
az auditiv csatornáé, ezért az értelmezésben gazdaságosabbnak minősül az előzőnél. Igy a szemléltetés nem csupán a
szemantizáció eszköze, ahogy azt a szerzők, Verescságin
és Komtomarov megállapitották.

Amikor szemléltető eszköztárunkat a fentiek alapján megterveztük és elkészitettük, az intellektuális szférához szorosan hozzákapcsoltuk az emocionális szférát. Azonfelül, hogy
a szemléltetéshez szükséges tárgyaink, játékszereink, képeink és rajzaink vagy eredetiek, vagy azok hü másai, igyekeztünk azokat kivitelezésükkel vonzóvá, szinessé, dekorativvá is tenni. Arra törekedtünk, hogy a gyermekek ne csak
megismerjék, de meg is szeressék a szovjet valóságot. Az
eredmény minden várakozásunkat felülmúlta, sikerült egy-egy
ünnepélyünket élménnyé varázsolni. A várható kellemes meglepetés reményében a foglalkozások előtt az utolsó lépéseket
minden fegyelmezésünk ellenére futva teszik meg kis tanulóink az "orosz" terem felé az utat még három év multával
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is, hiszen mindig várja őket egy-egy ujabb tárgy vagy kép.

Az emocionális töltésü elsajátítás valóban könnyebb, gyorsabb és tartósabb. A Misar-maci a "jógágos Ajbolit doktorbácsi" orosz elnevezését szinte azonnal megjegyezték mindnyájan, annak ellenére, hogy mindkét név hat-hét szótagból
áll.

Hogy egyre jobban technizálódó és emberi kapcsolatokat fellazitó társadalmunkban ennek milyen nagy a jelentősége, arról hadd szóljon Rót Sándor- "Az ut az idegen nyelvhez a
tanuló szívén keresztül vezet" c. cikkében. A kibernetikai
eszmék alkalmazása a didaktikában és a metodikában, de
semmilyen más tudományban sem vezethet ezek dehumanizációjához. De Saint-Exupéry-t idézi, aki szerint a homo sapiens
tevékenységét a földön és az égen ha nem hatja át a kultura
humanizmusa, akkor az veszélyes lehet. Einstein szerint
mert nem lehet élni költészet és szinek nélkül, a természettudománynak is emberszabásunak kell lennie.

A szemléltető eszközök, a megismerés eszközei lehetnek forrásai az ujabb ismereteknek. A kicsinyek részt kérnek a
felnőttek életéből. A moszkvai olimpiai játékok idején ők
is annak lázában éltek, nemcsak a felnőttek. Nézegették a
képeket, a stadiont, s az egyik gyermek megjegyezte: "hü
de sok ember van ebben a stadionban!" Ugy van, Moszkvában
és az egész Szovjetunióban sokan élnek, - jegyeztük meg.
"Én azt is tudom, hány ember él Moszkvában: kilencszázezer!"
- vágta ki büszkén az egyik kisfiu. A középső csoport szám-

fogalmához igy társult a nem valós, de a tizhez képest valóban a nagyon sok bizonytal an gyermeki fogalmát megközelitő, valamilyen régen hallott számnév. A másik példa az
üzbég Nazima-babával kapcsolatos. "A Nazima-baba miért van
nadrágban? És miért van ilyen sok copfja?" "Tudod, ez a
baba nem orosz, mert a Szovjetunióban nemcsak oroszok élnek, hanem üzbégek is. Ott igy öltözködnek. Neked tetszik?"
"Nagyon" - felelte és elrohant továbbadni frissen szerzett
uj ismereteit. Igy térhetnek át a perceptuális ismeretszerzástől a verbális ismeretekre. A kifogyhatatlan gyermeki
érdeklődés eredményeképpen "feltérképezték" környezetük orosz,
ill. szovjet tárgyait, kinek van Mtrjoskája, bélyege, érméje,
naptára, szovjet gyártmányu televiziója, porszívója, hütőszekrénye, gépkocsija. Az apró emléktárgyaknak oaereberéje
és gyüjtése hobbyvá vált . iskolás korukra.

Igen jelentős szerepet játszottak a könyvek megszerettetésében a szovjet gyermekirodalom vonzó és végtelenül olcsó
kiadványai. Amikor megkérdeztük, mit kérnek az orosz Télapótól a Fenyőfa-ünnepélyre, mindenki könyvet kért. Év végén
bucsuzva az óvodától orosz ABC-s könyvet kértek, Uj évre
orosz naptárt. Mindenkinek van Misa macija, sokaknak repülője, s csak "természetes", hogy TU 134. Újabb és ujabb
gemcsgk

ismereteik felétra heti - sajnos csak - egy orosz foglalkozásokon szerzik, hanem azzal kapcsolatban önállóan.
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C.Az u.n. szemantikai mezők sok kutató szerint igen pontosan
szervezetteke s néhány szó, mely egy adott szemantikai csoportba tartozik, igen "hozzáférhető!' (availability), jóval
hozzáférhetőbb, AOCTyfHJ t - mint más szavak.

Ezeknek a szavaknak a kiválasztása sokkal könnyebb, ami
azzal magyarázható, hogy kontextusosak, megszokottak és
gyakoriak. (Miller, Morton Katz), de lexikai kapcsolataiktól is függ ez a hozzáférhetőség, - állapitja meg Lurija.
Pl. az orvos szó a gyógyitani szó asszociációját váltja ki,
vagy a seprő a seperni szót. Ide tartoznak az u.n. tárgyas
igék is szemben a tárgytalan igékkel. Vannak olyan szókapcsolatok - jelzős főnevek - amelyek az értelmezésben közelálló állandósult kapcsolatok, van

vörös zászló, érett

alma, éles kés, stb. (Frazeológiai kötöttségszólások)

Ezekben az esetekben beszélünk a v a 1 e n c i á r ó 1
/valentnoszty) amely a szavaknál egy olyan tényező, ami
Meghatározza a lexikai egység kiegészitéséhez
szükséges szót. /Valencia = jelentéstartományi érték/

Az ezzel a problémával foglalkozó szovjet nyelvészek kiemeltek néhány lexikai

funkciót egy meg--

határozott kategória szerint: 1. "incip - a kezdet megadása: az emő - esik, megeredt, 2."f i n " - befejezés:

az ősznek - vége, az ősz - elmult, 3. " f u n c " funkcionálás - a szakács - főz, az óra - mutatja az időt.
4. " c a u s " -ok meghatározás - a motor - mozgásban hoz
(V.t) stb.

-

Nem-verbális eszközök metakommunikáció

"A normális személyiségfejlődésben a nem verbális kommunikáció szerepe általában egészen az iskoláskorig igen nagy,
hiszen az elvont fogalmak használata csak lassan alakul ki,
ezért az emberi viszonyulásmódok közötti tájékozódásban a
kisgyermek megfigyeléseire és a nem verbális jelzésekre
adott érzelmi rezdüléseire van utalva."

Buda Béla idézett megállapítása ad magyarázatot arra, hogy
miért tulajdonitunk nagy szerepet mind a személyiségfejlesztésben, mind a beszédfejlesztésben a nem verbális eszközöknek. Azt is megemliti, hogy e probléma olyan tartományba vezet, (a szociológiába), ahol a megfogható dolgok
már csekéllyé válnak: A személyes kapcsolatok, a társas kapcsolatok eéle:.ktanába. Ezért térünk ki ezekre részletesen.

Mivel az ötvenes évekig az emberi kommunikáció-fejlődését
csupán a verbális kommunikáció, a beszéd fejlődésével azonositották, természetes, hogy ez a felfogás mind a didaktikát, mind a metodikát jelentősen befolyásolta. Volt egykét próbálkozás, mely már surolta a nem-verbális kommunikáció határait. Cvetkova kisérletet végzett a tanári szöveginterpretáció monoton és kifejező jellegü hatásának felmérésére; a jól előadott szöveg megértése 4o %-al jobb volt
a monotonénál. Szinmüvészeink brilliáns előadásmódjában a
beszédtechnikai felkészültség mellett az átélésiis mindig
megemlitik, azonban mindig ritka adottságnak minősitik.
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Uontágh Imre egy, intézetünkben tartott előadása győzött
meg arról, hogy e kettő között szoros összefüggés van.
A szóbeli kommunikáció, a beszéd kultusza, majd ennek írásos rögzitése a figyelem perifériájára szoritotta a nem
verbális eszközöket, s az empátizás képesség nem fejlődhetett eléggé, ahogy azt Buda Béla megjegyzi.

A gyermekre gyakran mondjuk, hogy erősen emocionális, képes beleélni magát pl. a mesehős helyzetébe, s mintegy
vele éli át történetét. Buda Béla azonban figyelmeztet,
hogy maga a beleélés mozzanata nem azonos az empátiával.
A másik lelkiállapotának átélése levezetődhet érzelmi-indulati sikon. Empátiává a beleélés akkor lesz, ha az élményt tudatosan feldolgozzuk, azaz nem csupán érzelmi reagálás, hanem ráhangolódás, együttrezgés.

M.ár megszoktuk, hogy az olyan bonyolult tevékenység, mint
a beszéd tényeivel foglalkozva a definicióhoz talán igen,
de a megértéséhez nem elég egyetlen szakkifejezés. Igy a
metakommunikáció fogalmának megfelelő ér' telmezéséhez bővebb magyarázat szükséges, hiszen a metakommunikációs szint jóval bonyolultabb, mint a jelekkel
kifejezett tartalmi szint, a szöveg. Igy

mögöttes

s z ö v e g -nek is nevezik, s mivel más jeleket és más
megfejtési szabályokat tartalmaz, mint a nyilt, explicit
szöveg,

nem-verbális

kommunikáció-

nak minősül. De a metakommunikációba több is beletartozik,
mint a nem-verbális kommunikációba, - irja Buda Béla. Az a
-mögöttes szöveg, a rejtett közlés, aminek sokféle formája
lehet.
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Az európai kulturákban a nyelv a legfontosabb kommunikációs

mód, de a gyakorlatból, a hétköznapi életből, a tudatos és
szándékolt közlésből nem tudta kiszoritani a nem szóbeli
kommunikációt. Igy ez megmaradt, szinte észrevétlenné vált,
noha megmaradt ősemberi funkciója. A kommunikáció-elmélet
emelte ki az egyén érzelmi állapotának kifejezésére szolgáló nem verbális eszközöket a pszichológiából és kapcsolja
a verbális kommunikációhoz.

Megint a kontrasztivatást kell segitségül hivnunk, hogy a
nem-verbális kommunikációröl és a metakommunikációról plasztikusabb képet kapjunk.

A beszédhez konvencionális jelrendszer tartozik, társadalmibiológiai, amit meg kell tanulni. A nem-verbális kommunikációban nincs ilyen jelrendszer, nem kell megtanulni. A beszédhez szándékos közlés tartozik, a nem-verbális kommunikációból a tudatos szándék hiányzik. A beszéd érzékelése
és megértése tudatos, a nem verbális kommunikáció percepciója nem tudatos. Hogy a percepció megvan, arra bizonyiték,
hogy kimutatható az ilyen közlésre adott válasz. Ezzel azt
is kihangsulyoztuk, hogy a dekódolás nélkül kommunikációról
sem lehet beszélni.

A nem-verbális kommunikációs módok jelentősége igen nagy az
óvónő és a gyermek interperszonális kapcsolatában, annál is
inkább, mert a gyermek verbális eszköztára meglehetősen
korlátozott, szegényes. Ha pl. azt mondjuk a gyermeknek:
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Gyere ide! - ezt kisérheti mosolygó arc, hívó gesztus, lágy
szinezetü hang; s nagyobb a valószinüsége, hogy oda is jön
a gyermek, mintha csak enélkül az eszközünk nélkül, pusztán
szavakkal hivnánk. Ugyanakkor, ha éles, erős hangon, zord
arckifejezéssel mondjuk neki ugyanezt, akkor valószinü
egyenesen elszalad inkább, még akkor is, ha egyébként az édesanyja szájából hangzik az ilyen hívás. Megállapitható, hogy a gyermek jól értelmezi a vele interperszonális kapcsolatban álló egyén érzelmi világát, s eszerint szabályozza viselkedését. A nem-ierbális kommunikációs módok
tehát ugy is értelmezhetők mint a visszacsatolás, a feedback, a szabályozás eszközei.

A nem-verbális kommunikációnak többféle csatornája van.
A legismertebb közülük arcmimika, ezt tanulmányozták legtöbbet. Az olyan általános megállapitástól, hogy a
szem a lélek tükre, persze el kell jutnunk a megbízható
tudományos tényekig. Igy megállapítást nyert, hogy a minikán át kifejezett, közölt jelentések felfogására mindenki
képes és az emberek kulturájától függetlenül is ugyanazt
értik a mimikai megnyilvánulásokból. Igy kézenfekvő a feltételezés, hogy létezik egy közös b i o l ó g i a i e r e d e t ü mimikai kód. Természetesen meg lehet tanulnia mimika visszafogását, pl. az orvosok, pedagógusok, vagy éppen
a kártyázók esetében, amit valamely megfontolás vagy érdek
indokol, de a :hierarchikus, rendi társadalmakban pedig a
különböző rangu egyedek kifejezéstelen arca volt az illemkódex előírása. Az arcmimika széles skáláju, a halvány mosolytól a széles vigyorig képes érzékeltetni pl. nemcsak

egy érzelmet, hanem annak intenzitását is, amelyre esetleg nem találunk alkalmas szót, azaz nyelvi megnevezést:
"leinhatatlan arcot vágott, látni kellett volna!" De ha
nem is nevezhetők meg az árnyalatok és az intenzitás, a
kutatók véleménye szerint felismerhetők, méghozzá azonnal,
mert a másik ember mimikájáról alkotott percepciós kép az
agyban azokra a mimikai sémákra vetül, melyek a saját arcjátékunkat vezérlik. Az arcjáték akaratlan utánzása ezért
lehetséges, elég gyakori, különösen gyermekek hajlamosak
erre.

A mimikáról élmondottak érvényesek a további csatornákra is.
Buda Béla a következő csatornákat tartja még nagyon lényegesnek:
- a tekintetet,
- a hangszint és hangerőt,
- a beszéd formai jegyeit,
- a kézmozgásokat,
- a testmozdulatokat, (Montágh I.teststilizáció)
- a távolságtartás az interakcióban

Az emberi tekintet iránti érzékenység korán jelentkezik,
a tekintet percepciója szükséges a mosolyválasz kialakulásához, az pedig már hat-nyolc hetes korban jelentkezik.
Ennek alapja a szignálérzékenység. A kiváltó szignál az
emberi arc négy alapvető pontját, illetve vonalát, valamint ennek a négy jelnek megfelelő geometriai alakzatát
tartalmazza: a két szem, az orr és a száj. Buda Béla szerint

a gyerekkel

sokat találkozó ember arca kapja meg a

kicsitől azt a kedves mosolyt, amelynek óriási jelentősége
van a biológiai tulélés és a szociális fejlődés szempontjából.

A szemnek is nagy jelentőséget tulajdonitanak a növekvő
gyermekek. Néha ugy próbálnak elrejtőzni, hogy nem néznek a
fel őttek szemébe, és közben azt hiszik, nem látják őket.
A szemek különböző fantáziák forrásai is lehetnek, vannak
szemek, amelyektől megijednek, varinak, amelyektől.megnyugszanak. A szemmel "beszélni" is lehet, a természetes érdeklődés felfokozott kifejezése.

Az elébb tárgyalt nem-verbális csatorna vizuális.
Van azonban egy v o k á l i s

csatorna, melyben

a hangszin, hangmagasság, hangerő, hangsuly is kommunikációs
eszköz. Az intonációnak, a hanglejtésnek jelentésmódositó
szerepe van, tehát nem csupán a szép kiejtés ellen vétünk,
ha nem ügyelünk a helyes hanglejtésre.

A vokális csatorna abban különbözik az arcmimikától, hogy
nem önálló ,

nem függe t l en. Néma

csatorna minősége a lényeges tehát, hanem az,•hogy mennyire függnek a verbális közlésektől. Ez áll a g e s z t u sr a,

a

testtartásra

is. Az ugynevezett

pótcselekvések a beszédtől függetlenül jelezhetnek valamit,
lelkiállapotot, de általában minden nem-verbális csatorna
együtt alkot valamilyen egységet, harmonikusan kapcsolódva
a verbális kommunikációhoz.

A kézmozdulatoknak nagy szerepük van a közlés egészének
technikai szabályozásában. Jelezhetjük, ha szóhoz akarunk
jutni, ha meg akarjuk állitani a másikat, azaz felhasználhatjuk ezeket akaratlagosan is. Kisérheti tehát beszédünket egy sor konvencionális mozdulat, de mert konvencionálisak,
akkor is értelmezhetők, ha a verbális közlés elmarad. Pl.
felemelt ujjunkra válaszolhatnak: "Jó, j6, vigyázok, - nem
teszem." A legismertebb: a hívás és az elutasítás, kiutasítás.

A

testtartások - a kinetika - a fejtartások

ismét csak lehetnek önállóak. A gesztusokkal együtt a
pantomimba kapcsolva tudat o s területté
válhatnak, melyekből sok információt lehet nyerni. Az óvónőnek számolni kell ezekkel az információt nyujtó és információt kiegészítő, pontositó eszközökkel. A magunk gyakorlatából vesszük a példát. Az idegen nyelvü közlés dekodolása, megértése az óvodás gyermek számára elképzelhetetlen
ezek nélkül a nem-verbális eszközök nélkül. Mivel ezek egy
része konvencionális, használatuk tudatosítható az óvónő
számára, a verbális szöveg kiegészitéseként alkalmazható.
Mesemondás közben a cselekmény dinamikus menetét nem kell
minduntalan megszakítani, hanem mintegy dramatizálva, ezáltal leröviditve lehet előadni a mesét, elbeszélést, stb.
Igy a röviditett adaptáció a gyermek számára is elmondhatónak bizonyul. Ez főleg a kis és középső csoportra érvényes,
mert később a nagycsoportban hozzákapcsolhatók a verbális
formába transzformált nem-verbális közlések: "lesütötte a
szemét", felszegte a fejét", "tanácstalanul széttárta a
karját", "lemondóan legyintett", behuzta a nyakát", stb.

Miutána vizuális szemléltetést az
óvodában a valóság, a környezet tárgyai jóval korlátozottabb mennyiségben biztositják számunkra, húsz tematikus
képes kockát készitettünka mellékelt szavak jegyzékében
található megnevezések

de.not_átumaib61 /képes levelezőlapok/

Ez az elsődleges szemléltetéshez is felhasználható, de
felhasználható a lexikai anyag ismeretének kontrolljához
is. Egyben átmenetet képez a tárgyi és a képi szemléltetés
között.
A nagycsoportosoknak mintegy 15o képtől álló tematikus sorozatot állítottunk össze főleg külföldi képeslapok szines
reklámanyagából. Ezeknek a kétségkivül figyelemfelkeltő,
esztétikus kivitelezésü, a valóságot hiven ábrázoló képeknek van azonban éppen az utóbbi sajátosságukból eredő hátránya: a valóság minden részletét ábrázolják, azt is, ami
esetleg didaktikai szempontból nem. lényeges. A gyermeki képolvasás ökonomikusabb szóhasználatra, lényegre és strukturáltságra ösztönzőbb eszközét, a konturos rajzok használatát kíséreltük meg. Magunk is készitettünk ilyen rajzokat.

S. Meggyes Klára egyik tanulmányában közölt képeit nagyitottuk meg, (Pszichológia, 1981. 4. sz. 541. oldal) részint,
mert ez az OPI ERVI néven ismert és elfogadott anyagából
való, részint mert mi is ellenőrizni szerettük volna azt,
amire Meggyes Klára ezeket a képeket felhasználta: a mondat- és szövegalkotást oroszul tanuló gyermekeink anyanyelvén.

A fényképszerü, részletes és szines kép alkalmazásáról az

-

ugyancsk színes, de a felesleges részleteket elhagyó és
egyre erőteljesebben konturozott rajzra tértünk át. Az óvodáskor végéig főleg ilyen szemléltető rajzokat használtunk,
de néha már nem szineztük ezeket és egyszerübb konturok megvonására törekedtünk. Az általános iskola első osztályában
többnyire ilyen rajzokat használtunk, ha a reproduktiv
narratív beszédet akartuk támogatni.
Ezeknek a monológoknak minden szereplője ismert, s mivel az
első szakaszb an mese d r a m a t i z á 1 á s oka t
a l k a l m a z t u n k

többnyire

bábozás-

sal vagy p a n t o m i m- s z'e r ü motorikus szemléltetéssel, a verbális szöveget
pedig hangsulyozottabb nem-verbális eszközökkel támogattuk.
Igy teljes mértékben el lehetett hagyni a tanári forditást,
azt ugyanis a gyermekek végezték el.

A DIALÓGUS

A dialógus mint a külső beszéd egyik formája a pszichológiai
kutatásoknak sok esetben tárgya, mind specifikumai, mechanizmusa által, mind annálfogva, hogy szoros kapcsolatban
áll szimpraktikus, extralingvisztikai elemei révén a pszichikus fejlődés más területeivel.

A pszichológiai kutatások adatai magyarázatot nyujtanák a
dialógus sajátos grammatikai strukturáltságáre.

A dialógus egyik legjellemzőbb megküldönböztető jegye a monológ beszédtől, hogy a dialógusnak nem kell feltétlenül b e 1 s ő

m o t i v u m b ó 1, elgondolásokból, gondolatokból

fakadnia. A dialógus két ember közötti beszédfolyamat, a
közlésre, nyelvi megnyilatkozásra késztető tényező a beszédtárs, a kérdező kérdésében rejlik.

Másik ilyen fontos megkülönböztető jegye az, hogy a beszédtársak, a kérdező és a feleletadó

azonos

s i t u á-

kommunikálnak, esetleg a téma közös és ismert

c i ó b a n
mindkettőnek.

A harmadik sajátossága, hogy a beszédfolyamatba a nyelvi
komponenseken kivül bekapcsolhatók e x t r a 1 i n g v i s z
t i k a i

e l e m e k is, az u.n. nonverbális kommunikatív

komponensek: teststilizáció, mimika, gesztus, intonáció,
szünet, stb.

Ezek a sajátosságok meghatározzák a dialógusok sajátos grammatikai szerkezetét.

A dialógus nyelvtani szerkezetére elsősorban a

n e m

teljesség, nem kifejezettség jellemző.

Egyes közlések vagy feleslegesnek bizonyulnak, vagy

magától érthetőnek tarthatók, vagy helyettesíthetők gesztussal, intonációval, mimikával. Ez a jelenség jól ismert
a lingvisztikában e 1 1 i p s z i s néven, mint a grammatikailag kifejtett közlések egyes részeinek elhagyása.
Ennek ellenére az információ cseréje biztositott.

A dialógusok variánsainak egész gammája létezik, melyben
a maximális jelentés a nem-verbális elemek révén biztositott.
Ezekről már részletesen beszéltünk.

Az óvodában a
1elet

dialógusok

t i p u s a

kérdés-fe-

dominál a beszélgetéshez viszo-

nyitva'. Ez a forma megfelel a

s z i t u a t i v beszéd-

jellegnek, nem igényel pontos mondatszerkesztést, variálható, s igy a gyermek kreatív hajlamait is kiélheti. A beszélgetés már igényli a belső motivumot, a jóval fejlettebb
mondaszerkesztést, és természetesen bőségesebb lexikát.

A felelgetős játékok sztereotip jellegük ellenére igen jó
átmenetet biztosítanak a dialógusok kialakitásához.

A dialógus az óvodáskoru gyermek interper•szorhális, interakciós kapcsolatának is jelentős eszköze, melyben a kérdező
többnyire ő maga, hiszen a növekedésével, fejlődésével táguló világ minden jelenségét meg akarja ismerni. A felnőtt

igyekszik a gyermek életkorához mért korrekt választ adni.
Ha ez nem sikerül„ a gyermek ujabb kérdést tesz fel, valósággal záporoznak kérdései. De mi történik, ha a felnőtt
kérdez, s a gyermek nem válaszol? Nem tudja a választ? S ha
válaszol, de válasza hibás, ez mindenkor ismereteinek hiányos voltával magyarázható?

Jer•ome.S.Bruner egy igen érdekes megállapításán elgondolkodtunk: "...amikor a gyermekek hibás válaszokat adnak, ez többnyire nem azt jelenti, hogy tévednek, hanem inkább "azt, hogy
valami más kérdésre válaszolnak; és ilyenkor az a feladat,
hogy rájöjjünk, milyen kérdésre válaszolnak valójában".
Magunk is tapasztaltuk, hogy a gyermekek sajátos gondolkodásukat, fogalmaik definiálását, itéleteiket egy pillanatig
sem lehet figyelmen kiviül hagyni. Az osztenziv definiciók
tartományát érintve jól megfontolt szerkezetű kérdésre kapunk csak választ. Vegyünk egy példát: a 4-5 éves gyermek
fogalomtárából hiányzik a világür, de nem hiányzik az űrhajós és az űrrakéta. Ez utóbbi,játékszer formájában egyike
a legkedveltebbnek. Az "űrrepülés tehát kedvelt téma, s a
hiányzó "ür, világűr helyett az "ott" "Oda, "onnan" rámutatás
szerepel. A metaforák, a még oly megszokottak is, nem alkalmazhatók, mert a gyermek a benne közölteket szószerint veszi.
Ezért arra a kérdésre, hogy mennek fel "oda" az űrhajós bácsik, nem felel, mert "oda" nem lehet felmenni, csak felrep'úlni. •A helyes kérdésre: "Mi viszi fel az űrhajós bácsikat?"

már kórusban zengték: "paKeTa " Olyan kérdést sem szeretnek,
amely nem életszerü. "Ez asztal?" - mutatunk a székre.
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Tekintetében kétkedés van: tréfalnak, vagy talán nem látják,
hogy nem az. Ha a gyermek mégis válaszol, az szerintünk katekizált dialógus, amikoris a gyermek megtanulja, hogy melyik
kérdésre "mit kell mondani", s ez, szerintünk veszélyes, mert
ha vannak is nyelvi sztereotipiák, s ezeket az óvodáskorban
kell elsajátitani, a beszéd azonban nem válhat sztereotipizálttá. Nem mondhatunk le a nyelvi kreativitásról még akkor
sem, ha ez sajátosan gyermeki.

A gyermeki dialógusban, mint a gyermek egyéb megnyilvánulásában is, felfedezhető az erős emocionáltság. Beszédében, az idegen nyelviében is - az expressziv jelleg sajátos, mondhatók eltulzott. Számunkra azonban nagyon fontos visszajelzés
a megértésre és aktivitásra vonatkozóan. Ismeretes az óvodás
gyermek u.n. kántáló versmondása, amely ellen hiába közdenek
az óvónők, a gyermek szinte "végigénekli" a verset. Ez a
kántálás is többek között az emocionáltság jele. Emellett az
érzelmi nyomaték a hangerő intenzitásában is jelentkezik.
Az orosz nyelvben is van a "Libuskáim, gyertek haza..." felelgetős mozgásos játékhoz hasonló. Ennek a "ECTL XOTWre?"
kérdésre történő feleletét: "Aa,Aa,Aa!" - szinte kiabálva
mondták. A hangerő intenzitásának csökkenése jelzi, hogy
váltani kell a foglalkozási anyagot.

A dialógusokban lehetett legjobban gyakorolni az intonációt.
A kiejelentés intonációja ugyanis kisebb lejtésű: MK-I.

A kérdőmondat intonációja kétféle lehet: kérdőszavas kérdés
esetében 11K-2,kérdőszó nélküli kérdőmondatban azonban 1E-3
A szemléletesebb ábrázolás céljából összehasonlítjuk a három
verziót, kiegészitve a megszólitás intonációs strukturájával:

"pycu,rycx ! /M K -2a/ "
"

ra-tara!" /MK-2a/

"ECTb XOTI1ITe?" /MK-3/
"Aa,AaAa!" / M K -2a/
4ATbi-6aTbi, mam coxAaTbi, /MK -I/
ATb1-6aTb1, Ha 6a3ap.
ATbi-6aTbiOTO Kynptmn? /MK-2/
ATbI-6aThI, camoBap. /1hK -I - M K -3/
ATbI-6aThI, CKObKO CTOUIT? /MK-2/
ATK-6sThI,ABa py6nR./MK -I - KK -3/
A konativ nyelvi funkció /felszólitás/ a beszéd regulativ,
magatartást, cselekvést befolyásoló funkciójával függ össze.
Intonációs képlete a megszólításéval azonos:

/"l - EEnnek gram-

matikai kifejezése az ige felszólitó módja, amelynek gyakorlása azért fontos, mert már a korai szakaszban begyakorolhatók a nyelvtani kivételt képező felszólitások:Aag!AaBatl!CT01!
BCTaHL!HAM !
Ebben a szerkezetben lehet tudatositani, illetve elérni,
hogy tudatosuljon az ige egyes és többes száma.

A gyakoroltatások mozgásos játékok, szerep- és szabályjátékok keretei között végezhetők.

-

A4o

-

~ - GRAMTATIKA

Az orális beszédre tanitásban a nyelvtan szerepe alárendelt, módszerbeli
eszköz az oktató kezében, hiszen a cél a beszédtevékenység. Az oktatónak meg kell találnia a legracionálisabb utat, hogy a gyermek a beszédtevékenység automatizált
komponenseit jelentő nyelvtani müveleteket és azok anyagát
elsajátitsa.

A nyelvtan ebben az esetben nem lingvisztikai szerepet
tölt be. Szükség van egy sajátságos nyelvtanra, "pedagógiai nyelvtanra", mely nem lingvisztikai rendszer, hanem
módszertani, mely megfelel az idegennyelt'-oktatás feladatainak, számol az idegen nyelv elsajátitásának folyamatában a pszichológiai törvényszerűségekkel, a nyelvi készségek és jártasságok kialakitásával. Ezért ez a nyelvtan
nem 1 e i r ó, hanem a nyelvtani anyag redukciója,
amely megfelel az oktatás céljainak.

A pedagógiai nyelvtan az oktatás céljaira orientált, számol a beszédtevékenység jellegével (receptív-produktív)
a mi esetünkben a beszédmegértéssel és a beszédprodukcióval.
Eszerint válik passzív vagy aktív nyelvtanná. A két nyelvtan más-más irányultsága.

A passzív nyelvtan nem a beszéd, a gondolat megformálását
szolgálja, hanem a nyelvi anyag elemezését é s

Ia -

s z int e t i z á 1 á s á t .

Ezért ebben az esetben

nem célszerű a nyelvt ani szinonimák alkalmazása.

Az aktiv nyelv a közlendő anyag értelmezéséből indul ki és
keresi hozzáa megfelelő kifejezést.

.

Az anyanyelvi rendszer jelentősége grammatikai szempontból
rendkivül fontos. A tanuló idegennyelv elsajátítás közben
tudatosan vagy nem tudatosan, de épit az anyanyelvi rendszerre, mint kialakult beszédmechanizmusra. Ezért fontos
olyan grammatikai fogalmak tudatosulása, tudatositása,
melyek hiányoznak az anyanyelv rendszeréből.

A grammatika metodikai rendszere differenciált kell hogy
legyen aszerint, hogy a felnőtt vagy a gyermek idegennyelt'
elsajátitását szolgálja. Differenciált abból a szempontból
is, hogy egy adott idegen nyelvet milyen anyanyelvű egyén
sajátit el.

A pedagógiai nyelvtan specifikumát természetesen nemcsak a
pszichológiai és szociológiai tényezők határozzák meg, hanema lingvisztikai tényezők is,
az oktatás célja, feladata, feltételei, formái; a t anulók
ismeretei; a lexikai minimalizált tananyag, ennek megfelelően komplex és koncentrált kell, hogy legyen a pedagógiai
grammatika anyaga.

Az óvodások idegennyelvre oktatásában két dolgot kell
mindjárt leszögezni: 1. az óvodás g y e r m e k
nek

nincsenek e l vont

következésképpen nem lehetnek

fogalmai,

nyelvtani

fo-

galmai s e m. 2. az idegen nyelvben számos olyan
nyelvtani

kategória lehet, amely az

anyanyelvből hiányzik. Az óvodás koru
gyermekek idegen nyelvre tanítása, az idegen nyelv elsajátítása tehát mindkét ok miatt igen nehéznek, szinte lehetelennek látszik, abban az esetben, ha az előbbieket abszolutizáljuk. Van ózonbán egy olyan jelenség az óvodáskorban, amely általános, mely jellemző minden óvodás gyermekre
kisebb-nagyobb mértékben:

a

gyermeknyelvi

'

neologizmusok, nyelvi ujitások, szóváltoztatás, szóalkotás.

"Általában ugy tünik nekem, hogy kétéves korától kezdve
égy rövid időre minden gyermek zseniális nyelvész lesz, de
később, öt-hatesztendős korára elvesziti zsenielitását. A
nyolcéves gyermeknél ennek már nyoma sincs, mivel ebben a
korban már nincs szükségük rá; korra a gyermekek tökéletesen elsajátitották anyanyelvük leglényegesebb elveit." irja K. Csukovszkij.

Csukovszkij könyvének előszavában Ranschburg Jenő megjegyzi, hogy "a gyermek nemcsak utánozza, de alkotja, teremti
is a nyelvet, hiszen a szavak és mondatok képzésének elvben végtelen számu variációja van, melynek csak kicsiny
töredékét sajátithatja el közvetlen
utánzás utján."
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Ugy véljük sokan tartják csodának Csukovszkijjal együtt
azt a tényt, hogy a kicsiny gyermek korlátozott számu elsajátított lexikai anyagát szóalkotással törekszik bővíteni
és erre képes is. A tudomány azonban nem ismer csodákat, s
keresi és meglelni véli ennek a csodának az okát:"OpleHTHpO—
B&HHOCTL

pedeHHa Ha 3ByxoByIO c opMy Mopc eMbI x npxnxcmBaxxe
sxauexll1H npmBOAHT peóexxa IC

uaH IIO

Mop(eMbI

OueHB

BasHOMy BmBOAy: axa2IorHUxble HBJIeHUIH

MOTIIIBIpOBaHHorO

3By

0O3H ITOTCH exaJlo—

rkluxbIM oŐpasoM.BoT B tIeM npmtimila fOHBJIeHMH MHOTO!1L CJIeHHNX

AeTCKmx xoBoodpaaoBaHm l /xeoJIorw3MoB/". /HerxeBT'ILUCaH/

A gyermek ezeket az analógiákat nem mechanikusan, hanem
alkotó módon teremti meg, kinyilvánitva ama törekvését,
hogy a világról szerzett ismereteinek adekvát módon maga
találjon kifejezést, s hogy meglelje ennek a szabályait is.

A nyelvi ujitások azt mutatják, hogy a gyermek már óvodás
korban képes morfémákra tagolni a szót, habár ezt nem
tudatosan teszi: "tanárnéni, tessék elvenni D. Lacitól a

BepTOJIeT

- o - m - a - t !" A Misa-maci kard-o-z-i-k!"

A gyermek i)enfajta megnyilatkozásait, mint a normatívtól való eltérés mind a család és a gyermek szűkebb környezete, mind az óvoda igyekszik valamilyen formában helyesbiteni. Ennek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy a
gyermek ragaszkodik ezekhez a maga alkotta ujitásokhoz,
Igy alkotja meg a szücsök szót a sem nem tücsök, sem nem
szöcske rovar láttán: a barna foltos, mozgásában a pár-

—

ducot idéző kutyát leopárducnak nevezi. Ezek a nyelvi ujitások résztinta

gyermeki

autonómiát

mutatják, részint azt, hogy a gyermek nyelvi fejlődésében
meglelhetők a megismerő és a n a l i t i z á 1 6
tendenciák.

A gyermeki aktivitás a nyelvi fejlődésre is vonatkozik.
Ha nem is tudatos a nyelvi analizis és nyelvi neologizmusok megalkotása, megvan benne a törekvés ujat alkotni,
mégpedig valamiféle törvényszerüségek, szabályok alapján
tenni ezt. Ha grammatikailag nem is helyesek, szabályszerüek ezek a nyelvi megnyilatkozások, szabálytalanságukban
mégis van valami rendszeresség, egy átmeneti
nyelvi rendszer, ahogy azt Nyegnyevickaja megállapitja.

A gyermek nyelvi cselekvéseiben, tevékenységében egyre dominánsabblesza regulativ funkció , (Markova) mely a cselekedetekben végbemenő "önszabályozás" feltétélé (szamoregulyacija) s egyben feltétele a belső beszédnek is. Az énközpontuság jelei még megvannak: "ugy-e
ha azt tetszik mondani - "KAN cioAa!"

-

akkor az csak nekem

szól? S akkor kell mindenkinek odaménni, ha azt tetszik
mondani "HAr4Te cioAa!"

-

de ez a megjegyzés már arról ta-

nuskodik, hogy a gyermek nyelvileg differenciálja a neki
és a csoportnak szóló közlés, ill. utasitást. A morféma
megkülönböztetése: YIA1li, NAK Te
-

főleg a magyar anya-

nyelvűek esetében nagyon fontos, mert enélkül az olyan hiányzó kategória megtanulása nem lehetséges, mint pl. a
nyelvtani nem.

Iskolás korra a gyermekeink fokozatosan eljutottak a

pmk AeHL -

sztereotipiától a A06puil AoKTOp WoJIHT

A06 -

on

keresztül a Aoópbik nana -Aoópai mama-ig, s természetesnek
tartották, hogy a papa csak dobrij lehet, -"hiszen apu is
fiul"

A tudatosulás azonban nem azonos a tudatositással. Végzős
növendékeink egyike fonémát próbált kiemelni a hangkapcsolatokból a MHla szó esetében: MH - ez ugy hangzik,
mintha a macska nyávogna! Meg is lepődött, amikor felmutatva a labdát, megkérdezte: "Hy,uTO 3T0?"KOIUKa!- mondták a
gyerkek, mert a macska orosz megfelelőjét már jól tudták.
Az egyik szülő pedig a mult időt kisérelte meg tudatositani
a gyermekben: "Anyukám azt mondta, hogy az: hogy a "KypviüafOWI
azt jelenti, hogy a tyukocska egészen elment, - némi
töprengés után hozzátette: elment világgá!"

Nem tudatositani kell, hanem elősegíteni a differenciálást, mely majd fokozatos alapja lesz, de főleg iskolás
korban tudatosulásh ak

A szóalkotás időszakában a nyelvoktatónak ügyelnie kell,
hogy eme uj törekvését korlátozza az idegen nyelven, de
figyelembe kell vennie, hogy a maga alkotta szabályhoz
való ragaszkodás erősebb az imitációnál és a gyakorlatnál.

(cBepxpenepaJunankRa) Az anyanyelven sokszor a gyermek
már nem fogadja el a kész formákat, hanem maga konstruálja
meg azokat. A nyelvi jel szemantikai és grammatikai egység,
"pszichológiai eszköz" (opyz
szerint.

e) Vigotszkij megállapitása

A magyar nyelvben hiányzó nem-kategóriát kifejező morfémák
elsajátitása fokozatosságot igényel, s ahhoz, hogy a gyermekek "megszokják" hogy az yWeHRK

HRga

tanuló fiut, az

yle-

tanuló leányt jelent, sok játékos gyakorlást

igényel. Ezt azonban szivesen végzik. (Maguk is aktiv módon vettek részt a nembéli differenciáltságot kifejező
—HRL~ a

mofémák helyes és kontrolljában :;

ha

-

a nHRu

HRH

áv a

fiu állt fel, azonnal megjegyezték: "neked nem szabad felállni, mert te fiu vagy ! "

Nagycsoportos korukra az aktivitás, a helyes helyzetfelismerés révén, a nem verbális eszközök támogatásában önállóan alkalmazzák, variálják azt a kevés lexikai ismeretet, ami heti egy órai foglalkozás alatt elsajátitható.
Egy délutáni foglalkozás után az igazgató kereste a nyelvoktatót, aki felszólitotta a gyerekeket, hogy invitálják
be az igazgató bácsit. Rá is kezdték kórusban:"Bxo Te,no_

KanyvicTa!"

Mivel az igazgató nem hospitálni jött és nem

jött közelebb, az egyik gyerek megjegyezte:"MAR,RAR,He 6oiCb!"
Az egyik kiolvasóban szerepel a ABa py6nfi

lexikai egység.

Mivel a gyerekek "igazi" pénzt kértek, az oktató bevitt
két és háromkopejkás érméket. A gyerekek önállóan nevezték meg a háromkopejkás érmét: TpL py6IH - a ABa pydAH
analógiájára.

Az élő beszéd leglényegesebb funkciója a kommunikativ
'funkció, ebben a lexikai egységek alkalmazása mindig valamiért (pocsemu-to)- motivum - és valamilyen cél érdekében

(zacsem-to) történik, ennek megfelelően modifikálódik, ha
a szituációban változás történik. Először az analóg szituáció kiváltja az ismert adekvát idegen nyelvi lexikai egységet, majd a szituáció változására fellép a modifikálás
igénye analóg lexikai egység kiválasztásával, vagy megalkotásával, s ha ez hiányzik, akkor a gyermek kérdez: hogy
mondjuk azt, hogy ...?

Ezért a nyelvtanban nem a szabályok megszokott "iskolai"
értelmezéséről van szó, hanem olyan szabályokról, melyek
pszichológiailag ekvivalens rendszert alkotnak, ahogy
azt Sahnarovics megállapitotta.

Sahnarovics kisérleteket végzett abból a célból, hogy .megállapitsa, melyik az irányitó szint a szóképzésben. A
kisebb gyermekeknél a beszédtevékenységben a 1 e x ik a_i

szint az irányitó; az idősebb gyermekeknél a

g r a m m a t_i k a i. A szituáció képzete és a szituáció
nyelvi kifejezésének fejlődése a globális-tagolatlantól a
konkrét-tagolt felé halad. Ezért a grammatikai formák elsajátitása nem véletlen, önkényes formát ölt: először a
főnevek száma, majd ezek kicsinyitőképzős alakja: a felszólitó mód; az esetkategória; az ige idő és személykategóriája. (Gvoznyev) A fokozatosság itt is nyomon követhető:
a kevésbé elvont, konkréttól az elvontabbig; az egyszerűtől,
a formális kifejezéstől a bonyolultig, a tárgyi szituációval nehezebben összekapcsolhatóig.
A grammatikai elemek elsajátitása a szemléletes képzeten
alapul. Ez bonyolult ut, szakaszos: a szó hangzós formájára

irdnyuló orientáció; a hangzós forma, általános, konstans
elemének elsajátitása, ennek az elemnek egyesitése valami
más, a valóság jelenségének elemével, majd az igy létrejött hangkomplexum átvitele az adott jelenség jelölésére.
(modell-tipus), - irja Shnarovics.

A Vigotszkij-iskola nem fogadja el a nyelvi rendszer szabályai velünkszületett képességéf. A lingvisztika feladata lenne annak asfeltárása, hogy mi a természete és mechanizmusa ennek a képességnek.

A gyermeki beszéd grammatikájával kapcsolatos kutatásokban
a következő tipusok emelhetők ki:

1. a közlések szemantikája
2. a nomináció
3. a helymeghatározás
4. a kérdés-utasítás
5. az események, szituációk leirása
6. a birtokviszony
7. a tárgy minőségének meghatározása
8. a tárgy minőségének kifejezése
9. kérdés
lo. tagadás

-

ÖSSZEGEZÉS
A legutóbbi 3 év /középső és nagycsoport,ált.iskola első oszt;

'

lya/oktató munkájának tag sztalatai kedvezőek.
Az orosz nyelv tanulása iránLoly nagy volt az érdeklődés,hogy
a kezdeti lo fős csoport létszáma fokozatosan 18 főre emelkedett,—
ennél több gyerekkel nem lehet foglalkozni.
Gyermekeink iskolára

j6 felkészültségét misem bizonyitja '

johban,mint az,hogy a csoport felét un.ének ős matematika tagozatra iskolázták be.Az iskolában ezek helyére ujak jelentkeztek,akiknek felvételét az oroszul tanulók csoportjába azzal a szándékkal
fogadtuk,hogy összehasonlitásokat tegyünk,valamint bizonyosságot
szerezzünk:fel tudnak-e zárkózni a nyelvtanulást később,intellektuálisan fejlettebb korban kezdők.A megfigyelések azt mutatták,hog
midössze kettő tudta volt óvodásaink orosz nyelvtudását megközeli
tani,ezek is azért,mert aktivitástik az átlagosnál jobb volt.Az iskolai munka ugyanis valamennyiük aktivitását csökkentette,délutánra már meglehetősen fáradtak.
Nem csökkent azonban az orosz nyelv és oktatója iránti ragaszkodás.Az iskolai délutáni foglalkozésokról,mozielőadásr61 egyszerűen elszőktek az orosz foglalkozásra,vagy szüleiket unszolták,
hogy magánoktatás formájában foglalkozzunk velük.Mivel ragaszkodunk
a kollektiv oktatáshoz,az iskola ezt akceptálva biztositotta a heti egy alkalommal történő orosz nyelvi foglalkozások megtartását.
A foglalkozások még mindig játékosak,de egyre jobban igénylik
a hosszabb,kontextusos tanári monologikus beszédet,s a figyelem
okozta feszültséget jól oldja a sikerélmény,amikor megértik a mondottakat.Természetesen még mindig a dialógus a domináns,oe most
már ők a kérdezők,vállalják a "tanár" szerepét olyan értelemben is

hogy kontrollálják a feleleteket és korrigálják a hibás válaszokat.
A legtöbbjének van orosz ABC=s könyve,s annak ellenére,hogy

nem javasoltuk a szülőknek első osztályban az irásbeliségre való
áttérést,jó 1 meg tudják különböztetni a latin és a cirill betüket.
Az országismereti alapelv sikeres érvényesitésének tudható be,

hogy már egész kollekciójuk van a szovjetunióból származó játékoknak,mesekönyveknek,bélyegeknek,képeslapoknak,prospektusoknak stb.
minden érdekli őket,ami a apvjetuuió val,az orosz nyelvvel kapcsolatos r a TV rm_isorának sok mozzanata szerepel élménybeszámolóikban.
Már van,aki elhatározta,hogy TV-bemondó lesz,egy kislány tolmács
akar lenni,a legtöbbje azonban tanárnéni,tanárbácsi.Ezen "elhatározások"mögött nyilván az érzelmi azonosulás,motiváltság huzódik meg,
hiszen ebben a korban még nem beszélhetünk pályaor ientáció ró 1, de ez
az érdeklődés alapja lehet későbbi pályaválasztásuknak,melynek vezérmotivuma már megjelent:"...mert,ugye,a TV bemondónak nagyon kell
tudni oroszul?"
Hogy ez lehetséges,arról egy volt növendékünk tanuskodik.Legelső,orosz és német foglalkozásokon résztvevő óvodásaink már egyetemisták.
Az orosz és a német nyelv szeretetét végig megőrizve sikeresen
tanulták a nyelveket.Hadd idézzünk a fentebb emlitett a ávendékünk
szakdolgozatábó l,melynek témája "természetesen" az idegen nyelvek
óvodai oktatása volt:"A nyelv szeretete végigkisérte eddigi életemet.Azért választottam szakdolgozatom témájául ezt a nevelési területet,mert
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érzem,még mindig szükség van arra,hogy meggyőzzük

az embereket az óvodai idegennyelt'-oktatás szükségességéről°.

-

"Én magam is 5 évesen,a szarvasi mintaóvódában hallottam az első
német szót a feledhetetlen Feri bácsi/Scheibert Ferenc/ ajkáról",
-irja ueredy Emilné,intézetünk volt óvodása és hallgatója.
Bevezetőnkben az idegen nyelvek oktatásának,tömeges méretű
oktatásának társadalmi igényét ős jelentőségét igyekeztünk kiemelni,mely igényt a hagyományos keretü,a hagyományos módszerekkel oktató iskolai oktatás nem képes kielégiteni.Ezzel a rndolattal
szeretnénk tanulmányuk befejezni is.
Hadd tegyek még egyszer nyomatékossá,hogy az idegennyelv-oktatásnak hatékonyságát fokozni kell és fokozni lehet.Ennek elérésére a következő feladatok hárulnak az intézményekre és az oktatólE
ra:
1.Az iskolai idegennyelv-oktatást is e l ő

e 1 1 k é s z i•

t e n i,éppen ugy,mint-a matematikát vagy bármely más tantárgyat.
2.Az akceleráció jelensége a gyermeki pszichikum fejlődésében
arra en'ged következtetni,hogy v a n n a k még r e jt e tlt t a r t a l é k o k az iskoláskort megelőző életkorban,nevelésben egyaránt.
3.Az iskolának a c s e 1 e k v ő tanulást,aktiv elsajátitást,
a motivációra jobban támaszkodó pedagógiai tevékenységet kell
célul kitüznie,mely nemcsak lexikális ismeretekhez juttatja
a tanulót,hanem a készségek és képességek kibontakozását,
fejlesztését és a kreativ hajlam megőrzését segíti elő.
4.M e g

kell

szüntetni

a

módszerbeli

p 1 u r a 1 i z m u s t,egységes,és tudonányosan/lingvisttikailag,pedagógiailag,pszichológiailag/megalapozott nyelv-

oktatási módszertant kell kidolgoznia,melynek tartalmaznia
kell az idegen nyelv oktatásának Óvodai előkészitését is.
5..Liéltányolni kellene a kisérletező kedvü,áldozatkész ifju óvónők ainam törekvését,hogy a jelentkező társadalmi igényt akceptálni akarják és tud jájr s ez igény kielégitése érdekében posztgraduális keretek között is készek felkészülni,illetve az
óvónóképzőben,az orosz nyelvi speciálkollégiumokon szerzett
ismeretüket bővitehi, felké szültségüket fokozni.
6.Koordinálni kellene az országban elyszigeCCelten folyó szórványos kisérleteket,biztositani a gyakoribb tapasztalatcserét,
s publikációs lehetőségeket biztosítani a nagyobb, szélesebb
körű tájékozódás érdekében.
x mi.eddigi tapasztalataink megegyeznek ivegnyevickaja megállapitásával,hogy nem a lo- 12 éves életkor az optimális az idegen nyelv(
oktatásának megkezdésére,amikor a gyermekkel a legnehezebb kontaktest teremteni,hanem az óvodáskor legaktivabb szakasza,a 4,5 -5
éves életkor,amikor még a szavak -Usinszkijt idézve- nem pusztán
hangok.
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Tárgy:

Pa].éiit' Julianna

doktori szigorlata.
Melléklet: 1 db disszertáció
Dr.Veczkó József elvtársnak
egyetemi docens
Helyben
Professzor Elvtárs!

Valent Julianna: A korai /övodai/ idegenajyelv..oktatás néhárlY
M ellékelve
. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
idószerá kérdése
.

.

.

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni
sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f elhivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének
és,benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott
b.armadik , b.ónap utolsó napjában állapította meg.

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után , sziveskedjék átadni
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban vala elhelyezése céljából. .
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