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Remélem, nem veszed tolakodásnak, ha a tegező formát használom. Pedagógusok között ez már csak 
így szokás. Sőt talán személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik 
pedagógiai rendezvényen, tanfolyamon, bemutatóórán.

Ezt a tanári kézikönyvet a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. a 6. évfolyam számára című tankönyvem-
hez írtam.

A 2012/13-as tanév nagy változásokat hozott az oktatásügyben. A Magyar Közlöny 66. számában, amely 
2012. június 4-én jelent meg, olvasható a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásá-
ról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Ezt követően 2012. december 21-én napvilágot látott az új kerettanterv, 
és az iskoláknak a kerettantervek alapján kellett elkészíteniük a helyi tantervüket.

Ezek a változások természetesen érintették a tankönyvek, munkafüzetek és feladatgyűjtemények tar-
talmát is. Tehát ránk, tankönyvírókra is nagy feladat hárult. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 
tartalmi módosításai alapján elkészítettem a helyi tantervi ajánlásaimat. A két évfolyamos ciklusra készült 
magyar nyelv tantárgy fejlesztési céljait, ismeretanyagát, követelményeit, kulcsfogalmait és a fejlesztés várt 
eredményeit évfolyamokra bontottam. Ez a bontás természetesen csak ajánlás az iskolák számára. Alap-
koncepcióm az, hogy a helyi tantervekben rögzítendő 10%-ot az ismeretek rögzítésére, gyakorlásra és ké-
pességfejlesztésre érdemes használni. A helyi tantervi ajánlás elkészülte után dolgoztam át a Szövegértést 
fejlesztő gyakorlatok 6. című taneszközömet, amelyet az Oktatási Hivatal kiváló minősítéssel nyilvánított 
tankönyvvé.

Ezzel a tanári kézikönyvvel szeretném segíteni az órára való felkészülésedet. Fontosnak tartom megem-
líteni, hogy a nagy sikerű Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. című interaktív tananyag-feldolgozásomat 
ezekhez a taneszközökhöz is lehet használni.

Valamennyien tapasztaljuk, a tanítási folyamat egy-egy óráját egyre körültekintőbben kell megszervez-
nünk, hogy tanítványaink valóban aktív szereplői legyenek. Biztosan te is tapasztalod, a mai gyerekek má-
sok, mint az egy-két évtizeddel ezelőtti diákok, másféle hatások érik őket. Pszichológiai felmérések igazol-
ják, hogy napjainkban a gyerekeket hat másodpercenként érik új hatások. Ezzel a felfokozott életritmussal 
az iskolában folyó tanulás nehezen veheti fel a versenyt, de törekednünk kell arra, hogy minél hatékonyabb, 
változatosabb módszereket és munkaformákat alkalmazzunk a tanítási óráinkon.

Őszintén kell beszélnünk arról a problémáról is, hogy egyre több diák fordul el a tudás megszerzésétől. 
Ezt pedagógusként semmiképpen sem nézhetjük tétlenül. Bár a negatív példák – a „celebek” ideig-óráig 
tartó „tündöklése”, a követendő családi modellek, szülői minták hiánya – erős ellenfeleink, de vissza kell 
szereznünk a tudás értékét, az anyagi és erkölcsi megbecsülést viszont a társadalomnak kell biztosítania.

A taneszközök külcsíne is nagy sikert aratott a szakmai bírálók körében. Remélem, a tanítványaidnak és 
neked is tetszeni fognak a színes, modern illusztrációk, amelyek Bors József keze munkáját dicsérik. Ezzel 
szeretnénk elérni azt, hogy a tanulók és a Kollégák is szívesen vegyék a kezükbe.

A tankönyvi feladatok megoldása is megtalálható, és külön fejezetben a szövegek feldolgozásához is kí-
nálok módszertani ajánlásokat.

A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok!

Debrecen, 2014

 Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:
 Széplaki Erzsébet
 Csöpi

KEDVES KOLLÉGANŐ/KOLLÉGA!
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A KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS
A kompetencia

Az élet fennmaradása szempontjából a legfontosabb emberi tulajdonságunk a kompetencia, ami része a 
személyiségünknek. A kompetencia valamely tevékenységforma végrehajtásának pszichés feltétele. A kom-
petenciaalapú oktatás megvalósítása ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról és 
tanulásról vallott nézeteinket.

A szakirodalomban a kompetencia többféle meghatározásával találkozunk, de valamennyi közös vonása 
a cselekvőképesség hangsúlyozása, vagyis a kompetencia az a képességünk, hogy a megszerzett tudásunkat 
– ismereteinket, készségeinket és attitűdbeli jellemzőinket – sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakít-
suk. A nevelés, oktatás és képzés során először a szakképzéssel foglalkozók kezdték használni a kompe-
tencia kifejezést. Ennek az az egyszerű oka, hogy a szakmai életben nem sokat ér az a tudás, amely nem 
képes minőségi és sikeres munkavégzésben megnyilvánulni. Nem elég elsajátítani a szakmai ismereteket, 
megtanulni a „tananyagot”, felmondani a leckét, hanem alkalmazni is tudni kell. A kompetens ember nem 
ezt vagy azt képes megtenni, azaz nemcsak a cselekvések egy betanult algoritmusát képes elvégezni, hanem 
alkotó módon a cselekvések végtelen sorának megvalósításához szükséges képességekkel rendelkezik, sőt 
felelősséget érez a saját cselekvéseiért. Ugyanakkor igyekszik helyzetbe hozni magát. A passzív embernek 
kevés esélye van az önmegvalósításra, az életben való érvényesülésre, tehát a kompetens ember egyben cse-
lekvő embert is jelent. A kompetenciaalapú oktatás egyik fontos célja, hogy tanítványaink segítségünkkel, 
de önálló akaratukból váljanak cselekvő emberekké. 

A kompetenciáknak két alapvető csoportját különböztetjük meg: az ösztönző (reguláló) kompetenci-
ákat, amelyek elsősorban motivációs természetűek, és fejlesztésük a nevelésen keresztül valósul meg, va-
lamint a szervező, végrehajtó (kognitív) kompetenciák, amelyek ismereteket, jártasságokat, készségeket, 
képességeket foglalnak magukban. Ez utóbbiak fejlesztése az oktatás és képzés keretein belül valósul meg. 

Sajnos mintha napjainkban is kevesebb szó esne a nevelés fontosságáról, és ha néha-néha beszélünk is 
róla a tanítás-tanulás folyamatában, még mindig az oktatásé és a képzésé a vezető szerep. Pedig nagyon 
fontos, hogy a tanulókat motiválttá tegyük egy cselekvés végrehajtásában. A legkönnyebben ezt úgy ér-
hetjük el, ha a gyerek meglévő szükségleteit – játék, mozgás, változatosság, eredményesség – bekapcsoljuk  
a tevékenységbe. Külön ki kell hangsúlyozni az eredményességhez kapcsolódó sikervisszajelzést, egyáltalán 
a visszajelzés fontosságát. 

A kulcskompetencia
A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök (szellemi beállítottság, magatartásformák) 

többfunkciós egysége, amely ahhoz szükséges, hogy az ember kiteljesíthesse személyiségét, képes legyen 
beilleszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat minden tanulónak a köte-
lező oktatás és képzés ideje alatt kell elsajátítania. Ezeknek a kulcskompetenciáknak a megléte elengedhe-
tetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. 

A tudásalapú társadalomban a következő kulcskompetenciák nélkülözhetetlenek:
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematikai kompetencia
4. A természettudományos és technikai kompetencia
5. Digitális kompetencia
6. Szociális és állampolgári kompetencia
7. Kezdeményező és vállalkozói kompetencia
8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
9. A hatékony, önálló tanulás
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Az anyanyelvi kompetencia kiemelése tőlem származik. Ennek oka az, hogy minden kompetencia el-
sajátításának, fejlesztésének alapját az anyanyelvi kommunikáció teremti meg.

Az anyanyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), va-
lamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 
képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kap-
csolódik az egyén kognitív (megismerő) képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele 
a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtani szabályok és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag 
felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a kü-
lönféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét 
különféle helyzetekben.

Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írás-
ban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri, és a helyzeteknek megfelelően alakítja. Ké-
pes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni 
információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek 
megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai 
minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt 
hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.

A következő táblázatban részletesebben olvasható, milyen ismeretek, készségek és attitűdök alkotják az 
anyanyelvi kommunikáció kulcskompetenciát. 

Ismeretek Készségek Attitűdök
Az alapszókincs, a funkcionális 
nyelvtan és a stílusok, a nyelvi funk-
ciók biztos ismerete.
A különféle szóbeli kom mu nikációk 
(beszélgetés, vita, interjú stb.) jellem-
zői. 
A kom mu  nikációban használt nem 
ver bális eszközök (testbeszéd, mimi-
ka, beszédhang minőségével kapcso-
latos jellemzők stb.). 
Az irodalmi szövegfajták, pl.: mese, 
mítosz, legenda, lírai köl temény, 
novella, regény, dráma stb., valamint 
nem szépirodalmi szö vegfajták és fő 
jellemzőik.
Az írott nyelv fő jellemzőinek isme-
rete: hivatalos, hétköznapi, tudomá-
nyos, publicisztikai stb.
A nyelv és a kommunikációs for-
mák időhöz, térhez, társadalmi és 
kom  munikációs környezethez való 
kötöttségének és változatosságának 
felismerése.

Különböző üzenetek közlése szóban 
és írásban, illetve azok megértése 
vagy megértetése változatos helyze-
tekben.
A különböző kommunikációs hely-
zetekben elhangzó szóbeli üzenetek 
meghallgatása és megértése. Világos 
és tömör beszéd. Az üzenetátadás 
sikerességét meghatározó készségek.
Beszélgetések kezdeményezése, foly-
tatása és befejezése.
Különféle szövegek olvasása és meg-
értése, a különböző céloknak (infor-
mációszerzés, tanulás, szórakozás) és 
szövegtípusoknak megfelelő olvasási 
stratégiák alkalmazása.
Különféle típusú és különféle célokat 
szolgáló írott szövegek alkotása. 

Az anyanyelvhez való pozitív 
attitűd kialakítása, felismerése 
annak, hogy az anyanyelv a 
személyes, kulturális gazda-
godás egyik forrása.
Mások véleményének és ér-
veinek nyitott megközelítése, 
konstruktív, kritikai párbe-
szédre való hajlandóság.
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A szövegalkotás folyamatának nyo-
mon követése (a témaválasztástól a 
címadáson át az átolvasásig), írásbeli 
információk, adatok és fogalmak ke-
resése, gyűjtése, szűrése és feldolgo-
zása a tanulás során.
Saját érvek megfogalmazása szóban 
és írásban.
Mások írásban és szóban megfogal-
mazott nézőpontjainak teljes mérté-
kű figyelembevétele.
Komplex szövegek, pl.: kiselőadások, 
interjúk, viták stb. alkotásához, elő-
adásához vagy megértéséhez szüksé-
ges segédeszközök (vázlatok, jegyze-
tek, térképek stb.) alkalmazása.

Nyilvánosság előtti magabiz-
tos megszólalás.
A helyes szó-, illetve nyelv-
használattal törekvés az eszté-
tikus kifejezésmódra.
Az irodalom szeretete.
A különböző kultúrák közötti 
kommunikáció pozitív atti-
tűdjének kialakítása.

Az anyanyelvi kommunikáció kulcsszerepéből adódik az, hogy fejlesztése valamennyi pedagógus felada-
ta és felelőssége. Egyetlen műveltségi területet, tantárgyat tanító pedagógus sem vonhatja ki magát az anya-
nyelvi képességek, kiemelten az olvasási és szövegértő képesség fejlesztése alól, hiszen ezáltal veszélyezteti a 
saját szaktantárgyának hatékony tanítását és tanulását is. 

Az anyanyelvi kommunikáció és a többi kulcskompetencia
Az anyanyelvi kommunikáció meghatározó szerepéről már az előbbiekben írtam. Ebből adódik, hogy ez 

kapcsolatban áll valamennyi kulcskompetenciával. Ezek közül a következőkben kiemelem a legfontosab-
bakat.

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Feltételezi az 
adott idegen nyelv szókincsének, funkcionális nyelvtanának, a szóbeli interakciók főbb típusainak és a 
nyelvi stílusoknak az ismeretét. Az anyanyelv szókincsének megfelelő mélységű birtoklása, nyelvtani 
szerkezetének és rendszerének ismerete nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi kommunikáció 
képességének fejlesztését. Sokféle összevetésre is alkalmat ad a két kompetencia egyidejű fejlesztése, példá-
ul a kulturális sokféleség megismerése és tiszteletben tartása, a másság elfogadása stb.

Az alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén kulcskompetencia a 
következő ismereteket foglalja magában: a természeti világ alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat 
és módszereket, a technológiai folyamatokat és mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékeny-
ségek természetre gyakorolt hatását. A tanulókkal olyan természettudományos és műszaki műveltséget 
kell elsajátíttatni, hogy munkájukban és a hétköznapi életükben megjelenő problémákat képesek legyenek 
megoldani. Az ismeretek megszerzéséhez, a képességeik fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelvi, sőt 
sok esetben az idegen nyelvi kommunikáció. 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát. A főbb számítógépes ismeretek – szövegszerkesztés, információkeresés és -kezelés, az internet 
által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) 
– birtoklása elengedhetetlen feltétel a munka világában való eligazodásban, az élethosszig tartó tanulás 
folyamatában. A digitális kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit. Ugyanakkor a munka, a tanulás 
folyamatában meghatározó szerepe van az anyanyelvi kommunikációnak: a szóbeli és írásbeli szövegek 
értelmezésének és alkotásának.

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszer-
vezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. 
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Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkal-
mazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás olyan képességek meglétét igényli, mint az írás, az olvasás, 
a szövegértés, az információs technológiák eszközeinek használata. A csoportos tanulás feltételezi a szóbeli 
kommunikáció képességét is a csoport tagjai között. 

A személyes, értékközpontú, személyek és kultúrák közötti szociális és állampolgári kompetenciák 
a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység 
lefedi a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 
a társadalomban. E kulcskompetencia alapja a különböző területeken folyó hatékony kommunikáció, a 
különböző nézőpontok megértésének és figyelembevételének képessége, az empátia. Az állampolgári kom-
petencia képessé teszi az egyént arra, hogy aktívan vegyen részt a közügyekben. 

A kezdeményező és vállalkozói kompetencia magában foglalja azokat az ismereteket, amelyek lehetővé 
teszik a tanulónak a személyes, a majdani szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetősé-
gek, kihívások felismerését, értelmezését, a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában 
való tájékozódást. Olyan képességekkel kell rendelkeznie, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés és 
delegálás, kommunikálás, tapasztalatok kikérdezése, értékelése, kockázatfelmérés és -vállalás, egyéni és 
csoportmunkában történő aktív munkavégzés.

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 
egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a tu-
datosítását, a főbb művészeti alkotások érző és beleérző ismeretét. Ide tartozik Európa kulturális és nyelvi 
sokféleségének, a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum minden-
napokban betöltött szerepének a megértése. Olyan képességeket kell fejlesztenünk a tanulókban, mint a 
művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, 
a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.

A tanuláselméleti háttér megváltozása

A kompetenciaalapú oktatás szorosan összefügg a tanulási folyamatról alkotott nézőpont megváltozá-
sával. A teljesség igénye nélkül, röviden tekintsük át az ókortól napjainkig, hogyan változott meg a tanítás, 
illetve a tanulás mibenléte. 

Az ókori és a középkori pedagógusok a saját ismereteik átadását tartották fontosnak. Ezt a nézetet és 
gyakorlatot a 17. században Comenius szemléltetéspedagógiája váltotta fel. A neves cseh pedagógus azt 
vallotta, hogy a gyerekeknek ne csupán verbális módon tanítsák az arra avatottak a különféle tantárgya-
kat, hanem mindenféle szemléltetőeszköz bevonásával. Fontos, hogy minél több érzékszervet vonjanak be 
a tananyag elsajátításakor. A megismerési folyamatot az első modern pedagógus a tapasztalaton alapuló 
induktív útnak tartotta. 

Évszázadok teltek el Comenius óta, de alapvetően nem nagyon változott meg a pedagógus szerepe a ta-
nulás folyamatában, hiszen az ismeretnyújtás áll a középpontban. A legújabb felmérések szerint a tanítási 
órákon továbbra is a pedagógusé a főszerep. Azt viszont könnyű belátni: a „katedrán” állva hiába nyújtja 
valaki a tudást, ha tanítványai nem akarják megszerezni azt. Az elmúlt évtizedekben a pedagógustársa-
dalom próbálkozott a cselekvés pedagógiájával is, amely a tanulót már nem passzív szereplőként kezeli, 
hanem minél inkább igyekszik bevonni a megismerési folyamatba, de mint az előbb láttuk, a tudást nem 
elég nyújtani a gyerekeknek, hanem azt maguknak kell megszerezniük.

Éppen ezen a tézisen alapul a konstruktivista tudás- és tanulásfelfogás, melynek alaptétele, hogy minden 
emberi tudás konstruált, azaz az egyén által felépített és megalkotott. A tanulás aktív folyamat: a rend- és 
értelemkeresés folyamata az élet minden területén. 

Ennek belátása roppant egyszerű, ha összehasonlítjuk a mindennapi életben zajló tanulást a hagyomá-
nyos iskolai tanulással. A mindennapi életben zajló tanulás során a gyerekek problémákkal, helyzetekkel 
találkoznak, amelyek megoldása során a már meglévő ismereteikre támaszkodva új ismereteket konstruál-
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nak, mindezt egy szociális folyamatba ágyazva, azaz alkalmuk van a társakkal való hangos együttgondol-
kodásra. Ezzel szemben az iskolai tanulás folyamatában viszonylag leegyszerűsített feladatokat kell megol-
daniuk, többnyire magányosan. Hányszor hallottam diákként, s hányszor mondtam tanítóként, tanárként: 
Önállóan dolgozz! Csendben, hogy ne zavard a társaidat! A szófogadó gyerek ráhajol a taneszközére, és 
csendben marad. Elfojtja a feladatvégzés közben felmerülő kérdéseit, többnyire egyedül marad a problé-
máival, nem beszélheti meg azokat tanárával, társaival. Magányossá válik. Pedig az együtt gondolkodás, a 
megbeszélés szükséglete valamennyiünkben ott munkál. Milyen sokszor tapasztalom egy-egy előadásom 
közben, hogy az adott témával kapcsolatban összesúgnak a kollégák, azonnal szeretnék elmondani az el-
hangzottakkal kapcsolatos véleményüket! Ezt egyetlen előadó sem veheti „fegyelmezetlenségnek”. Hát ne 
vegyük ezt annak a diákjainknál sem! Ezért tartom fontosnak, hogy minél több alkalommal dolgozhassa-
nak tanítványaim páros vagy csoportmunkában. 

A konstruktivista pedagógia hívei tehát azt a nézetet képviselik, miszerint a tanulók akkor képesek va-
lamit elsajátítani, ha a már meglévő tudásukhoz és tapasztalataikhoz tudják kapcsolni az új információkat. 
Ehhez viszont az is szükséges, hogy a tanárok a tanulók szempontjából is fontos problémákat vessenek 
fel, bátorítsák a tanulói aktivitást, becsüljék meg a tanulók nézeteit, gondolatait; tartsák a tanulás-tanítás 
folyamat fontos részének a diákok folyamatos értékelését; törekedjenek a tanári és tanulói szerepek meg-
változtatására. 

A következő táblázat azt illusztrálja, mi a különbség a hagyományos és az új tanári, tanulói szerepek 
között.

Hagyományos modell

Tanári szerep Tanulói szerep

A tudás átadása A tudás befogadása

A munka megszervezése A tananyag megtanulása

A diák motiválása

Ellenőrzés

Teljesítménymérés, értékelés

AKTÍV PASSZÍV

Felelősség Nincs felelősség

Az új, szociális-konstruktivista modell

A tanuló konstrukciós folyamatainak előidézése, 
állandó figyelése A tanulási folyamat aktív szereplője

A tanulási folyamat megszervezése A kognitív (megismerő) készségek felértékelődése

A diák motiválása Tudása általa konstruált

Visszajelzések adása

Folyamatos értékelés Értékeli a saját és társa teljesítményét

AKTÍV AKTÍV

Felelősség Felelősség

A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZŐJE A TUDÁS MEGSZERZŐJE, ALKOTÓJA
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A pedagógus kompetenciák

Szó szerint idézem Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában című kiváló 
írásának 1. számú mellékletét.

Általános követelmények:
1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

Szakmai ismeretek
Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és 

fejlődésére vonatkozó nézetekről; a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a ma-
gatartás-problémák okairól és a gyermeknevelés, tehetséggondozás, az egészségfejlesztés módszereiről. 
Ismeri a tanulók megismerésének módszereit.

Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a tanulók fogalom-
rendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speci-
ális kompetenciákat, ezek fejlesztésének módszereit. Tisztában van szaktárgyának a tanulók személyiség-
fejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel.

Képességek
Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni a gyermek sze-

mélyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával. Képes reális képet kialakítani a tanulók 
világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről.

Képes tapasztalt kollégák/mentor segítségével a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan peda-
gógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését és 
az egészséges életvitel kialakítását.

Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
Képes a különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, 

fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására; a pályaválasztás segíté-
sére. Képes az átlagtól eltérő (tehetséges, nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű), valamint a tan-
tárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni és oktatni, számukra 
differenciált bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasz-
nálni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni.

Attitűdök
Törekszik saját pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. Nyitott a személyiségfejlesztés változatos mód-

szereinek elsajátítására. Törekszik a nevelési és oktatási feladatokat egyaránt érvényesíteni, az egészséges 
személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani a diákok számára. Tiszteli a tanulók személyiségét, képes min-
denkiben meglátni az értékeket. Érzékeny a tanulók problémáira.

2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
Szakmai ismeretek
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről, az 

enkulturációról és multikulturalizmusról.
Ismeri a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális sajátosságait. Ismeri a cso-

portokra és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a csoport kialakítását és 
fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.

Képességek
Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a 

csoport egészséges működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, leginkább kedvező módszereket 
mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Képes a konfliktusok haté-
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kony kezelésére. Elősegíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségét, a demokratikus társadalomban 
való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását.

Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, ame-
lyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai és osztály-
termi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.

Attitűdök
Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek, az esélyteremtés iránt, igyekszik előítéleteit leépíteni, az 

inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Elkötelezett a nemzeti azonosságtudatra, a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, vala-

mint a környezettudatosság iránt.
Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások vélemé-

nyének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására.
Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat.

3. A szaktudományi, szakmódszertani és szaktárgyi tudás
Szakmai ismeretek
Rendelkezik a szaktanári szerep ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel. Ismeri az általa taní-

tott tudományág (műveltségi terület, művészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, 
logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárggyal, műveltségterülettel. 
Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, és egymásra hatásokat, és képes a különböző 
tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a szakmódszertan (szakdidaktika) hazai és 
nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.

Ismeri az adott szakterület társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy tanításának céljait, feladatait a 
tanulók személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében.

Ismeri a szaktárgy tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a tantárgy tanulási sajátosságait, 
tananyag-struktúráját, ezek logikáját, megismerési módszereit.

Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, tanesz-
közöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat.

Képességek
Szakmai témában képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban.
Képes a szaktudományi és az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások 

szaktárgyi alkalmazására; a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és 
egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.

Képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüg-
gések megteremtésére és közvetítésére.

Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony in-
tegrálására.

Képes az információ-kommunikációs technológia használatára a szaktárgy tanítási-tanulási folyamatá-
ban. Képes a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit megvalósítani 
különböző színtereken.

Attitűdök
Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek fejlesztése iránt. Törekszik a tanulók egyéni 

fejlődésének elősegítésére, a szaktárgyi oktatás és a pedagógiai célok összekapcsolására a tanulók személyi-
ségfejlődése érdekében.

Reálisan ítéli meg szaktárgya fontosságát, képes egyensúlyt tartani a szaktárgyi követelmények és a tanu-
lók egyéni felkészültsége között.
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Törekszik az aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Tisztában van 
vele, hogy a szaktárgy során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generálnak, s 
ennek megfelelően tudatosan él a transzferhatás pedagógiai eszközével.

Nyitott a megismerés és a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerés és alkotás utáni vágyá-
nak, önművelési igényének a felébresztésére.

4. A pedagógiai folyamat tervezése
Szakmai ismeretek
Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat, érti 

ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk 
forrását.

Ismeri a szaktárgy tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit. Ismeri a tananyag-
kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani szempontjait.

Képességek
Képes a tervezés során a rendszerszemléletű megközelítésre. Képes pedagógiai munkájának megtervezé-

sére (tanmenet, tematikus terv, óraterv) az iskola pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére 
vonatkozó tantervi célkitűzések, a tanulók életkora és az elsajátítandó tudás sajátosságai közti összhang 
megteremtésével.

Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására: a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak 
megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák és eszközök kivá-
lasztására a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.

Korszerű szakmódszertani és szaktárgyi ismereteinek birtokában, pedagógiai céljainak megfelelően ké-
pes meghatározni a tanítandó tartalmakat, azok struktúráját, logikai felépítését. Képes a szaktárgya ta-
nulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket egyéb tanulási 
forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az in-
formáció-kommunikációs technológiára).

Képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző megoldásokban gondol-
kodni, tudatos döntést hozni.

Képes a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére.

Attitűdök
Fontosnak tartja az alapos felkészülést/tervezést és a rugalmas megvalósítást.
Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni, segítségükkel figyelembe venni az 

adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség).
Képes terveit reflektív módon elemezni, értékelni. Képes váratlan tanítási-tanulási helyzetekben terveitől 

elszakadni, és rugalmasan reagálni.

5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása
Szakmai ismeretek
Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalma-

zásának speciális szempontjait, lehetőségeit. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó 
speciális kompetenciák fejlesztésének módszereit.

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció fejlesztésé-
nek módszereiről.

Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, 
feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.

Ismeri a különböző tanulási módszerek és tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt ha-
tásait. Ismeri a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit és színtereit.
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Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módsze-
rek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.

Képességek
Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiák, a motivációt, differenciálást, tanulói akti-

vitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését 
segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására és megvalósítására.

Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. 
Képes az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére.

Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
Képes a hagyományos és az infokommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok haté-

kony és szakszerű alkalmazására.

Attitűdök
Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozott tanulás támogatá-

sához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, és nyitott az élethosszig 
tartó tanulásra.

Elismeri, hogy megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos igénye-
it, ötleteit, kezdeményezéseit.

Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érde-
kében. Törekszik az életkori, egyéni és csoportra vonatkozó sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interak-
tivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók 
tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására.

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése
Szakmai ismeretek
Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van 

alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel.
Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és fejlesztendő kompetenciák mérésé-

re és értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket.

Képességek
Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatá-

rozására, az értékelés eredményeinek felhasználására.
Az értékelés során képes figyelembe venni annak hatásait a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók 

személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a ta-
nulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenci-
álás, individualizálás szempontjait.

Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére. 
Képes a szaktárgy tanítása-tanulása során az adott tantárgyra jellemző speciális kompetenciák mérésére.

Attitűdök
Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a tanulást támo-

gató értékelés mellett.

7. A kommunikáció és szakmai együttműködés
Szakmai ismeretek
Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját 

segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
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Képességek
Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az 

együttműködési elvek és formák közös kialakítására és elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szak-
szerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, iskolai és iskolán kívüli munka-
társakkal a partnerek életkorának és kultúrájának megfelelően. Képes felismerni és értelmezni kommuni-
kációs nehézségeit, és képes ezen a téren önmagát fejleszteni.

Attitűdök
Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikáció-

ra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása és megoldása érdekében szakmai segít-
séget kérjen és elfogadjon.

Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a szaktárggyal 
kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben.

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésre
Szakmai ismeretek
Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel 

kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehe-

tőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információforrásokról, szervezetekről. 

Tájékozott szaktárgya, valamint a neveléstudomány kutatási módszereiről.

Képességek
Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes megha-

tározni saját szakmai szerepvállalását.
Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól 

tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, 
fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés és innováció sajátosságaival. Képes 
egyszerűbb kutatási módszerek használatára.

Attitűdök
Betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit.
Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére, és ehhez 

nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására.
Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik tevé-

kenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem te-
kinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 
Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
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Az oktatási dokumentumok megújulása

A kompetenciaalapú oktatás, a tanuláselméleti háttér megváltozása értelemszerűen magában hordozta 
az oktatási dokumentumok megújulásának kényszerét. Ahogy évente szükség van a tanmenetjavaslata-
ink átnézésére, „leporolgatására”, tapasztalataink alapján történő átvizsgálására, ugyanilyen szükség van a 
Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a helyi tantervek korrekciójára, kiegészítésére, kiigazítására. Termé-
szetesen ezeknek a dokumentumoknak az átvizsgálása több időt vesz igénybe. 

A Nemzeti alaptanterv
Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a 2012-es Nemzeti alaptanterv nem jelent új alaptantervet.  

A közműveltségi elemek felsorolása ellenére sem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók 
fejlesztésének terve. A hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesül-
nek benne. Értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus. Az iskolák közötti különbségek csökkentése érde-
kében fejlesztéscentrikus. 

Az alábbiakban egy gyors áttekintést szeretnék nyújtani a hazai oktatás tartalmi szabályozásának válto-
zásáról, hogy könnyebben megérthessük a Nat 2012 koncepcióját: 

1995 → 1–10. évfolyam → Fejlesztési területek, műveltségterületek

2003 → 1–12. évfolyam → Kiemelt fejlesztési feladatok
         Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül)

2007 → 1–12. évfolyam → Kulcskompetenciák
       → Kiemelt fejlesztési feladatok
    → Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül)

2012 → 1–12. évfolyam → Kiemelt fejlesztési területek
    → Kulcskompetenciák
    → Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak

Most nézzük meg a 2012-es Nat fejlesztési területeit és a kulcskompetenciákat!

Fejlesztési területek Kulcskompetenciák
Az erkölcsi nevelés Anyanyelvi kommunikáció
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Idegen nyelvi kommunikáció
Állampolgárságra, demokráciára nevelés Matematikai kompetencia
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Természettudományos és technikai kompetencia
A családi életre nevelés Digitális kompetencia
A testi és lelki egészségre nevelés Szociális és állampolgári kompetencia
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Fenntarthatóság, környezettudatosság Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Pályaorientáció A hatékony, önálló tanulás
Gazdasági és pénzügyi nevelés

Médiatudatosságra nevelés

A tanulás tanítása
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A NAT műveltségterületei
1. Magyar nyelv és irodalom    6. Földünk–környezetünk
2. Idegen nyelvek      7. Művészetek
3. Matematika      8. Informatika
4. Ember és társadalom     9. Életvitel és gyakorlat
5. Ember és természet   10. Testnevelés és sport

A műveltségterületek kiemelt közös céljai:
■  a tevékenykedtetés középpontba állítása, cselekvő, aktív részvétel a tanulás folyamatában, pl.: kísér-

let, megfigyelés; 
■ az informatika alkalmazása; 
■ a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; 
■ a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; 
■ az egészséges életmód kialakítása; 
■ az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; 
■ a médiumok alkotó használata.

Kerettanterv 2012
NAT absztrakciós és részletezettségi szintjét a kerettanterv haladja meg, de ne érhet el egy tanmenetszerű 

megközelítést és részletezettséget. A kerettanterv nem egyenlő a pedagógiai programmal, de alapja a helyi 
tantervnek. A részletes, de lényegre törő célhierarchia segíti az iskolai adaptálást. 

A kerettanterv készítői olyan, az iskolai felhasználást segítő, gyakorlatorientált kerettantervi formát hoz-
tak létre, amely törekszik az egységességre és az áttekinthetőségre. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél

Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó téma-
egységeit, témaköreit nevezi meg. 
A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól 
függően – lehet konkrét téma, pl.: Petőfi Sándor: János vitéz, 
de képességterület is, pl. Szóbeli szövegek megértése és alko-
tása; Olvasás, az írott szöveg megértése; Olvasás, szövegértés.
A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a te-
matikai egységek fejlesztési célként jelennek meg.

Órakeret
A javasolt 
óraszám 

Előzetes tudás A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges 
kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör 
sajátosságainak megfelelően.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai

Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt 
fejlesztési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott 
sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak 
megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két 
oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt 
indokolják).

Tantárgyak konkrét tudás-
elemekkel részletezve.

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak

A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás 
fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése.

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén

Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és 
képességelemek.
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A kerettantervek értékrendszere tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket, biztosítják az adott 
pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést. Azonosítható – koherens 
és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, műveltségképet közvetítenek. 
Segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozást. Kijelölik mind 
a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat, továbbfejleszthetők, adap-
tálhatók.

Az kerettantervek új elemei a következők:
■  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek – nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése 

a tantárgyi tartalmakba; 
■  a tagolt iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak 

érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás);
■  a nevelési-fejlesztési feladatok hangsúlyosabbá tétele különösképpen a humán tantárgyakban;
■  képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (lásd a kulcskompetenciák);
■  egyes tantárgyak esetén választási lehetőségek, például emelt szint (tagozat) vagy más szempontú 

feldolgozási alternatíva felajánlása.

A helyi tanterv
Az iskoláknak a helyi tantervük összeállításakor a NAT előírásait, illetve a kerettanterveket kellett fi-

gyelembe venniük. A két tanévre előírt tartalmakat és fejlesztési követelményeket évekre kellett bontaniuk. 
Döntést kellett hozniuk a kötelező tantárgyak óraszámai mellett az évfolyamonkénti 10%-os szabad órake-
ret és a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgásterének felhasználásáról.

A nevelőtestületek dönthettek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett) a kötelező tantárgyak 
óraszámának megemeléséről, ezáltal arról is, hogy nem építenek be választható tantárgyat. De bevezethet-
tek szabadon választható ajánlott tantárgya(ka)t. Alkalmazhattak emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet, 
illetve beépíthették a helyi tantervükbe az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tan-
tárgyi tantervet, sőt létrehozhattak saját új tantárgyat, tantárgyakat.

A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználására is több mód állt az iskolák rendelkezésére: 
■  a helyi tantervben nem írtak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartal-

makat;
■ az egyes tematikai egységek között osztották el a rendelkezésre álló időkeretet;
■ a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítették ki.

A helyi tanterv a pedagógia program része. A helyi tanterv tartalma a következő:
  1. A választott kerettanterv megnevezése
  2. A választott kerettanterv feletti óraszám 
  3.  A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások 

megtanítandó és elsajátítandó tananyaga 
  4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 
  5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 
  6. Mindennapos testnevelés 
  7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 
  8.  Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái /írásbeli felada-

tok értékelése, szóbeli feladatok értékelése
  9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 
12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei

A kézikönyvben a következő oldalon megtalálható az az általam összeállított helyi tantervi ajánlás, 
amelyhez átdolgoztam a tankönyveimet.
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HELYI TANTERVI AJÁNLÁS
Magyar nyelv 6. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcs-
kompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók hallott és 
írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátos-
ságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élmény alapú) és tárgyi 
ismeretek mélyítése, bővítése. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 
Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, 

szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást 
adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzet-
hez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes néhány 
mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából 
legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására, különböző 
témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás, továb-
bá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; a címadás. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a 
különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával.

A 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos fejlesztésük.

Éves óraszám: 72 
Heti óraszám: 2

Órakeret

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 10

Írás, fogalmazás 10 + 1

Helyesírás 11 + 1

A szavak szerkezete és jelentése 6

A nyelv szerkezete 19 + 2

Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Beszédkészség, szóbeli szövegek  
megértése és alkotása

Órakeret
9 óra

Előzetes tudás

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az 
érthető, kifejező beszédre. 
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a 
kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. 
Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalma-
zása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, 
hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgya-
korlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással.
Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs 
célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő 
szókincs alkalmaztatása személyek jellemzésekor. A társas viselkedés szabá-
lyozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok kezelé-
se képességének fejlesztése. 
A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásának 
fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) 
tudatosításán keresztül a nemzeti identitás erősítése. 
Kommunikációs (illem)szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reproduká-
lása.
Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a beszéd-
helyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiej-
tés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. 
Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: 
kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés. 
Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, kommunikációs 
(illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek 
között). 
Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. 

Dráma és tánc: 
kommunikációs 
kapcsolatteremtés, 
szituációk, helyzet-
gyakorlatok.

Erkölcstan: önis-
meret, a személyes 
kapcsolatok, a beszél-
getés jelentősége.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Beszédhelyzet, kommunikációs (illem)szabályok
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Olvasás, az írott szöveg megértése.  
Olvasás, szövegértés

Órakeret
10 óra

Előzetes tudás

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. 
A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. A 
szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható 
értelmezése és értékelése.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos szö-
vegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és szöveg 
közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmez-
tetése.
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő 
javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése. 
A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése. 
A webes felületek nem lineáris szövegei olvasási sajátosságainak felismerteté-
se, a nehézségek tudatosítása. 
A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerése képes-
ségének fejlesztése. (Médiatudatosság.)

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása. 
Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző 
témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken.  
Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) 
a különféle dokumentumtípusokban (AV és online dokumentum), korosztálynak 
szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.
Újabb szövegfeldolgozási stratégiák (szintézis, szelektív olvasás) alkalmazása. 
A szöveg megértésének monitorizálása. A hibás olvasási, szövegértési technika felis-
merése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása.
Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek tipo-
lógiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját sza-
vakkal történő megfogalmazása. 

Matematika; termé-
szetismeret: szövegér-
tés, a feladatok szöve-
gének értelmezése.

Informatika: tájéko-
zódás, információke-
resés.

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret; vizuális 
kultúra: szöveg és kép 
összefüggéseinek fel-
tárása.

Kulcsfogalmak/  
fogalmak

Üzenet, szövegkép
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél Írás, fogalmazás Órakeret

10 + 1 óra

Előzetes tudás

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejleszté-
se írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretet-
teljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, 
udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni 
írástechnika alkalmazása.  
A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. 
Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás 
támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának 
segítése.
Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tar-
talmi jellemzőinek megfigyelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, ol-
vasható kézírásra. 
Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez.
Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 
Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.
Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata.
Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: jellemzés. 
Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment.
Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, szí-
nek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. A kézzel 
írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai.

Informatika: internetes 
források adatainak 
megkeresése; új internetes 
kapcsolattartó műfajok 
nyelvi jellemzői.
Vizuális kultúra: a szöveg 
képe. 

Kulcsfogalmak/  
fogalmak

Vázlat, jellemzés
Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél Helyesírás Órakeret

11 + 1 óra

Előzetes tudás
A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotás-
ban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata tanári segítség-
gel.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 
szabályok tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése 
az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és 
leggyakoribb helyesírási szabályok, normák megismertetése. 
A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást 
segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának 
fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 
egyszerűsítés) alkalmazása főleg a szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsoló-
dóan. 
A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése.
A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg 
megértése és szövegalkotási folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos 
önállósággal.
Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 
Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; idegen 
nyelv; vizuális kultúra; 
természetismeret; 
informatika: a 
tantárgyra jellemző 
tulajdonnevek, digitális 
kifejezések helyesírása.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, 
hagyomány elve, egyszerűsítés elve), elválasztás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél A szavak szerkezete és jelentése Órakeret

6 óra

Előzetes tudás A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett 
szavak tagjai.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle 
szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. 
Néhány mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése.
A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlósá-
gok és különbözőségek fölfedeztetése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Az ige és a főnév szemantikája. 
A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a be-
szélt és írott szövegekben. 
Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás. 

Idegen nyelv: a tanult 
idegen nyelv szókincse.

Kulcsfogalmak/  
fogalmak

Beszélt nyelvi metafora
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél A nyelv szerkezete Órakeret

19 + 2 óra

Előzetes tudás
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos 
formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt 
szövegben. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfi-
gyeltetése; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 
Elemzőképesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfi-
gyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak átte-
kintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kom-
munikációban. 
A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzői-
nek megnevezése.
Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban. 
Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának 
kifejezésében; az ige aspektualitása.
A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete.
A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalko-
tásban. 
A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorla-
tok.
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv szótani szer-
kezetével.

Történelem: a beszéd 
kialakulása.

Idegen nyelv: a tanult 
nyelv szótani sajátos-
ságai.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határo-
zószó, névmás, igenév

A fejlesztés  
várt eredményei  
a két évfolyamos  

ciklus végén 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 
megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a 
megértésére, összefoglalására, továbbadására. 
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, 
leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, 
pontos és helyes fogalmazásra, írásra. 
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 
megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb 
és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes 
önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 
alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 
módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 
találni, és azt alkalmazni. 
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, 
határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, 
alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, 
amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 
szókincsében is alkalmazni.
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TANULÁSSZERVEZÉS
A pedagógusszerep megváltozásának egyik kulcsfontosságú területe, hogy a pedagógus a tudás átadójá-

ból a tanulási folyamat megszervezőjévé váljon. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tanító és a tanár 
ne birtokolja a tudás átadásának képességét, de a mai gyermekek fejlesztését hatékonyabb, eredményesebb 
munkaformák alkalmazásával tegye. A tanulási folyamat során végzett szervezési tevékenység alkalmat 
biztosít a tanító és a tanár számára, hogy ötvözze a hagyományos és „modern” tanulásszervezési módokat 
tanítványai képességének, az osztály fejlettségi szintjének ismeretében. Ezeket a szervezési módokat a tanu-
ló szempontjából munkaformaként értelmezzük. 

A Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyamos kötetében a 21–27. oldalakon részletesen fog-
lalkoztam a különböző munkaformákkal. Most csak egy rövid áttekintésre vállalkozom. 

A hagyományos tanulásszervezés 

A hagyományos tanulásszervezés két fajtája a frontális osztálymunka és az önálló munka, amelyek a mai 
oktatásban a leggyakrabban előfordulnak. 

Frontális osztálymunka:
■ az új ismeretet feldolgozó órákon alkalmazzuk,
■ a pedagógus roppant aktív: a tudás átadója,
■ a tanuló passzív: a tudás befogadója,
■ a tanuló érdeklődése, figyelme rövid ideig tart. 

Önálló munka:
■ minden tanuló ugyanazt a feladatot végzi,
■ a minden tanuló egyedül dolgozik,
■ a tanulók eltérő képességei és munkatempói miatt nehéz megtervezni a feladat megoldására szánt időt,
■ az ellenőrzés és értékelés nem elég hatékony.

Rétegmunka: 
■ a tanulók képességeik alapján csoportokba rendeződnek (padsorok: jók, közepesek, gyengék),
■ a csoportok eltérő feladatot kapnak, 
■ DE a csoport tagjai önállóan dolgoznak. 

Hatékonyabb tanulásszervezési módszerek – tanulói munkaformák

A tanulóknak ebben a gondolkodási folyamatban aktívan részt kell venniük, ehhez másokkal együtt kell 
működniük. A következőkben tehát a páros, illetve a csoportmunkáról esik szó.

A párban folyó tanulás
A párban folyó tanulás lényege, hogy két tanuló dolgozik együtt valamilyen tanulási feladat megoldásakor. 
Páros munka: 

■ két azonos képességű tanuló közösen oldja meg a feladato(ka)t,
■ a tanulók együttműködésén alapszik,
■ két gyenge képességű tanuló esetében kevésbé hatékony, tanári segítségre van szükségük. 

Tanulópár: 
■ két különböző képességű tanuló alkot párt,
■ a jobb képességű gyermek segíti a gyengébb képességűt,
■ tanítva tanulás élménye,
■ a szociális kompetencia hatékony és eredményes fejlesztése, 
■ a sikeres, eredményes csoportmunka egyik feltétele. 
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A csoportmunka
Az ideális csoportlétszám négy fő. Így valamennyi csoporttag aktívan részt vehet a feladatmegoldásban, 

érvényesülhetnek egyéni képességeik, valamint ez könnyen variálható a páros munkával. 
Homogén csoport: közel azonos képességű és érdeklődésű gyerekek. 
Heterogén csoport: a tagok között képességük és érdeklődési körük szerint nagy eltérés van. 
A csoportmunka alkalmazásának lépései a tanítási órán a következők:

■ a csoportmunka hangulati, tartalmi, szervezési előkészítése frontálisan;
■ a csoportfeladatok meghatározása;
■ az együttes munkához szükséges időkeret meghatározása a pedagógus által; 
■ a csoport önállóan megfogalmazott feladatainak rögzítése;
■ a feladatok megoldása;
■  a csoportok frontális osztálymunkában történő beszámolói, ellenőrzésük, a mindenki számára szük-

séges tartalmak rögzítése;
■ a csoportok munkáinak szöveges, szóbeli értékelése a többi osztálytárs, illetve a pedagógus részéről. 

A pedagógus feladata a csoportmunka alatt:
■  aktív részese a tanulási folyamatnak – hogy milyen mértékben kell beavatkoznia a csoportok munká-

jába, azt a csoportok jelzései, sokszor a metakommunikációs jelek alapján kell eldöntenie;
■ szemmel kell tartania a csoportmunka tartalmát is;
■ a bizonytalanságot, a csoporttagok között kibontakozó ellentétet azonnal fel kell oldania;
■ ellenőrzéskor, javításkor, javíttatáskor meghatározó a szerepe;
■ értékeléskor mintát nyújt a gyerekek számára. 

A csoportmunka szociális kompetenciát fejlesztő hatása megegyezik a páros munkánál felsoroltakkal.  
A gyerekek megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra; vitatkozni egymással. Gyakorlatot szereznek a meg-
felelő időbeosztásról. Új oldalukról ismerik meg társaikat, sok esetben saját magukat is.

Az egyéni munka
A hagyományos tanulásszervezésről szóló részben már érintettem az egyéni munka két fajtáját: az egye-

dül végzett munkát és a rétegmunkát. E két munkaformánál sokkal hatékonyabb a részben egyénre szabott, 
illetve a teljesen egyénre szabott munka.

Részben egyénre szabott munka: 
■ a hasonló szintű tanulók azonos feladatot kapnak,
■ a csoportokba sorolás, 
■ a tanulók között nincs együttműködés.

Teljesen egyénre szabott munka:
■ felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor célszerű alkalmazni,
■ a tanulók személyre szóló feladatot kapnak, 
■ a pedagógus maximálisan figyelembe veszi a diák egyéni képességeit és sajátos tanulási stílusát. 

Kooperatív technikák
Minden kedves kollégám szíves figyelmébe ajánlom dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvét, 

amely 2001-ben jelent meg Magyarországon. 
A Kagan-módszer alkalmazásának céljai: 

■ a tantárgyi cél, amely az adott tananyagból indul ki, és a tanulók tudásbeli képességeit fejleszti,
■  a szociális cél, miszerint a tanulók felelősségteljes szerepet kapnak a tanulási folyamatban, azaz az 

ismeretanyagot együttműködésen alapuló tanulásszervezési módszerekkel sajátítják el.
A pedagógus nem elvárja a tanítványaitól, hanem megtanítja nekik a különböző együttműködési formá-

kat, és ezek által fejleszti a szociális kompetenciájukat.
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Kagan a következőképpen fogalmazza meg az együttműködésen alapuló tanulásszervezés négy alapelvét:
1.  Párhuzamos interakciók: a tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak, azaz egy 

időben a különböző csoportokban több gyerek is beszél. Így a hagyományos módszerekhez képest 
egy tanulóra több megszólalási idő esik.

2.  Építő egymásrautaltság: a csoport tagjainak és az egyes csoportoknak a fejlődése szorosan és pozití-
van függ össze egymással. Az egyik diák képességeinek fejlődéséhez szükséges a másik diák képes-
ségeinek fejlődése is. Ugyanezt mondhatjuk el a csoportok közötti egymásrautaltságról. Például, ha 
az egymás tanítása kooperatív technikát alkalmazzuk, ez teljesen nyilvánvaló. (A technika leírása a 
későbbiekben olvasható.)

3.  Egyéni felelősség: a csoport feladatának megoldásához minden tanulónak hozzá kell járulnia a saját 
részfeladata elvégzésével, tehát felelősséggel tartozik a csoportnak. A csoport tagjai tudják, ki milyen 
mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez.

4.  Egyenlő részvétel: a diákok a feladatok megoldásában egyenlően, a képességeik szerint vesznek részt. 
Ez a szerepek elosztásával és a munkamegosztással érhető el.

Néhány – dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvéből tanult, és nálam jól bevált – módszer:
Mondatkirakó: kiváló módszer csoportalakításhoz. A teremben a 27 tanuló hat 4 fős és egy 3 fős csoport-

ban foglal helyet. Hat szókártyán 4 szóból álló mondatot és egy szókártyán 3 szóból álló mondatot vágok szét 
szavakra. A szavakat tartalmazó szókártyákat szétosztom a gyermekek között. A gyerekek azokat a társaikat 
keresik, akikkel mondatot tudnak alkotni. Így véletlenszerűen alakulnak ki a csoportok. Abban az esetben vi-
szont, ha a szókártyák hátuljára felírom egy-egy tanuló nevét, már én tervezem meg a csoportok összetételét. 

A Bors Péter című mese (Sz.f.gy. 4–5. oldal) feldolgozása előtt ezeknek a mondatoknak a segítségével 
alakultak ki a csoportok:

1. Évike szeret mesét olvasni.
2. Gézu minden este olvas.
3. Sárkányról szól a mese.
4. Három nap egy esztendő.
5. Sára nem teketóriázott tovább. 
6. Az emberek örömükben sírtak. 
7. Péter nagyon erős.
Diákkvartett: jól alkalmazható ismétléskor, összefoglaláskor, az új ismerethez kapcsolódó előzetes isme-

retek felelevenítésekor, de a szövegértő képesség fejlesztésekor is. Előnye: nagyon rövid idő alatt meggyő-
ződhetünk arról, hogy minden tanuló birtokában van a szükséges ismeretnek. A lépései:

1. A csoporton belül a diákoknak 1-től 4-ig számot adok.
2. A kérdésemet utasításként fogalmazom meg. Például: Győződjetek meg arról, hogy mindenki el tudja 

mondani, kit neveztek a haza bölcsének! (Sz.f.gy. 20–21. oldal, A medve, mikor kacsa) Megszabom a gondol-
kodási időt, ez jelen esetben 3 másodperc.

3. A gyerekek összedugják a fejüket, megállapodnak a válaszban, amit ezek után mindenki megtud.
4. Felszólítok egy számot 1 és 4 között.
5. A számok tulajdonosai megmondják a választ. (Deák Ferenc)
Az ellenőrzés idejét lerövidíthetjük, ha csak egy tanulótól kérjük a választ, az azonos számmal rendel-

kező tanulóktól pedig az egyetértésüket, illetve egyet nem értésüket. Ha az a célunk, hogy a gyerekekben 
rögzüljön az ismeret, akkor minden azonos számmal rendelkező gyermek válaszát meghallgatjuk, még 
akkor is, ha azonosat mondanak.

Kerekasztal: a csoportépítés egyik hatékony módszere. Feladatmegoldás közben összeadódik a tanulók 
tudása, ezáltal a közös siker élményét is átélhetik. A lépései:

1. Meghatározom a megoldandó feladatot. Olyan kérdést teszek fel, amelyre sok válasz adható. Például: 
Soroljátok fel, mely országokban honos a kilencöves tatu! (18–19. oldal, A kilencöves tatu: az USA-ban, Me-
xikóban, Argentínában, Uruguayban.)
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2. A diákok sorban válaszolnak a csoporton belül, de úgy, hogy egy lapra listát állítanak össze. Mind-
egyikük leír egy választ, majd továbbadja a társának. A lap körbemegy az asztalon. Ha valaki megakad, 
segítséget kaphat a társától, vagy egy vízszintes vonallal jelzi, hogy nem tud többet mondani.

Feladatküldés: nagyon jól használható ismétléskor, összefoglaláskor. Természetesen a szövegértő ké-
pesség fejlesztésekor is alkalmazhatjuk. Rövid idő alatt elvégezhető. Minden tanuló aktívan részt vesz a 
munkában, hiszen mindenki kérdező és válaszoló is egy személyben. A lépései:

1. A csoporton belül minden diák kigondol egy kérdést, amely egyértelműen megválaszolható, a tan-
könyvi szövegből ellenőrizhető, és felírja egy kártyára. Például: Kinek a nevéhez fűződik, hogy január elseje 
lett az év első napja (Sz.f.gy. 26–27. oldal, Mit hoz az újév?)

2. A kérdést az alkotója felteszi a csoporttársainak.
3. A közös gondolkodás eredményeként ráírják a kártya hátuljára a választ: XIII. Gergely pápa nevéhez.
4. Minden csoporttag esetében ugyanez az eljárás. Négyfős csoportban négy kérdés-válasz kártya kelet-

kezik.
5. A csoportok kicserélik egymás között a kártyákat. 
6. A csoportok választ adnak a kérdésekre, és összehasonlítják a feleletoldalon leírtakkal.
Egymás tanítása: a szövegek feldolgozásának nagyon hatékony, időtakarékos módszere. A kilencöves 

tatu című magyarázó-értelmező szövegen (Sz.f.gy. 18–19. oldal) mutatom be a technika lényegét.
1. Minden csoport a szövegnek (leckének) csak egy bekezdését (részét) olvassa el.
A szöveg 5 részből áll, tehát optimális esetben 5 csoportot kell létrehoznunk. Amennyiben magas az osz-

tálylétszám, kontrollcsoportokat is létrehozhatunk. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a bekezdést két csoport is 
értelmezheti.

2. Közös megbeszélés útján megoldják a bekezdésükhöz (szövegrészükhöz) kapcsolódó feladato(ka)t.
Közösen végigolvassuk a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításait. A csoportok jelentkeznek, ha úgy 

gondolják, hogy a feladat az ő bekezdésükhöz tartozik. Minden csoport bekarikázza azokat a feladatszá-
mokat, amelyekkel dolgozni fognak. A kilencöves tatu című szöveghez tartozó feladatok besorolása a kö-
vetkező:

1. feladat 1. bekezdés
2. feladat 2. bekezdés
3. feladat első két adat 2. bekezdés
   második két adat 5. bekezdés
4. feladat 3. bekezdés    Interaktív tananyag témafeladatok 2.
5. feladat 4. bekezdés
6. feladat 4. bekezdés
7. feladat 5. bekezdés    Interaktív tananyag témafeladatok 3.
8. feladat 1–5. bekezdés (vázlatpontok)  Interaktív tananyag témafeladatok 1.
3. A csoportszóvivők beszámolnak a többi csoportnak az általuk feldolgozott szövegrészből szerzett is-

meretekről az interaktív tananyag felhasználásával.
4. A többi csoport tagjai kérdéseket tesznek fel a szakértő csoportnak.
5. Összesítik a tudásukat, tehát valamennyi csoport megismeri a szöveg (lecke) egészét, annak ismeret-

anyagát, információs bázisát.
A kooperatív tanulás előnyei:

■ az együttműködésen alapuló osztályban eredményesebb a tanulás,
■ a tanulók magasabb teljesítményre képesek,
■ pozitívabb a gyerekek tanuláshoz való viszonya,
■ kevesebb az ismeretszerzést zavaró viselkedés,
■ elfogadóbbak és támogatóbbak a társaik iránt,
■ csökkennek a pedagógusok tanulásirányítási problémái,
■ kevesebbet kell fegyelmezniük,
■ jobban alkalmazkodik a diákok szükségleteihez, állandó közlési és véleménynyilvánítási vágyához.
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A projektmódszer
A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, 

amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek olyan komplex feladatok, 
amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll.

A projekt ismérvei:
■ komplex probléma, tantárgyközi téma áll a középpontjában;
■ a gyerekek főszereplői a folyamatnak;
■ középpontjában a gyerekek által elfogadott cél áll;
■ valóságos produkció, valóságos haszon érdekében történik;
■ csak kooperációban valósítható meg.

A projektmódszer alkalmazásának lépései:
1. A téma kiválasztása, megfogalmazása: minden témában szervezhető projekt. 
2. Tervkészítés: 

■ a tanárnak itt is csupán az irányítás a feladata,
■ a tanulókkal közösen, egyenrangú partnerként tervez,
■  moderátorként a pedagógus meghatározza a feladatokat, a felelősöket, a helyszíneket, a munkaformá-

kat, a projekt időtartamát, az elvárt produktumot és az értékelési szempontokat. 
3. Adatgyűjtés: ez történhet az iskolában és az iskolán kívül is. 
4. A téma feldolgozása: 

■ hagyományos órakeretben, 
■ epochákban, 
■ iskolai időkereten túl is, 
■ a tanulók egyéni tapasztalatok alapján dolgoznak, 
■ a végeredmény a diákok közös munkája,
■ a gyerekek egymástól is sokat tanulnak,
■ a tanár elsősorban megfigyelő és segítő, nem pedig irányító. 

5. A termék, produktum összeállítása: (ez mindig a projekt témájától függ)
■ kiállítás, 
■ kiadvány, 
■ színpadi előadás összeállítása, 
■ konkrét tárgy, eszköz elkészítése. 

6. Zárás, értékelés: (a projekt bemutatásával kezdődik) 
■ önértékelés, 
■ a társak munkájának pozitív értékelése. 

A projektmódszer előnyei:
■ nagyfokú szabadság, tanulói önállóság;
■ a tanulást indirekt módon biztosítja;
■ a cél a produktum létrehozása, a tanulás ehhez képest eszköz jellegű;
■ integrálja az ismereteket;
■ a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása;
■ újfajta tanár-diák viszony.

Epocha
Az epocha szó jelentése időszak, korszak. Pedagógiai értelemben az epocharendszer lényege, hogy az 

egyes logikailag összetartozó témakörök, amelyek hagyományosan különböző tantárgyakban jelennek 
meg, egy-egy epochán belül tömbösítve kerülnek tárgyalásra: egy ideig nagy óraszámban van napirenden 
a téma, majd utána a következő időszakban a tantárgy szünetel, és más tárgy témakörére, például a művé-
szetekre kerül sor egy másik epochában. Az epochális oktatást magyarul tantárgytömbösítésnek nevezik.
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A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között 
egy adott tantárgy, adott műveltségi terület adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, 
minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra (legalább két hét) összevonva szerve-
zik meg. 

A tantárgytömbösítéssel kapcsolatos elvárások:
■ a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként váltaniuk kell egymást, a
■  bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra 

kell esniük, 
■  a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább két, a tantárgytömbösítésbe 

bevont tanítási órának kell lennie, 
■ az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően kell megtartani. 

Az epochális oktatás alkalmazása nagy együttműködési képességet feltételez az iskolán belül a peda-
gógusok között. A tantárgytömbösítésben részt vevő tanároknak tartalmilag pontosan egyeztetniük kell, 
hogy egy adott téma közös tanítása során milyen pedagógiai tevékenységet végeznek az érintett osztályok-
ban. Összehangolják a tanulók kompetenciafejlesztését, a könyvtár és az internet használatát. Kidolgozzák 
a közösen alkalmazott ellenőrzési és értékelési módszereket, eszközöket (feladatlapok, felmérések, dicsérő-
kártyák stb.).

A pedagógus szerepe az epochális oktatásban:
■ pozitív tanulási légkört alakítson ki az órákon, foglalkozásokon, 
■ tekintse a tanulókat partnernek, 
■ használja fel a tanítási-tanulási folyamatban a diákok meglévő tapasztalatait, 
■ tanítsa meg tanulni a gyerekeket, 
■ nyújtson lehetőséget számukra az egyéni és társas tanulási helyzetekre.

szövegertes6_KK_2014_ok.indd   28 6/12/14   1:02 PM



Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. 

29

A KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció fogalma és folyamata

A Magyar értelmező kéziszótár (Második, átdolgozott kiadás) a következőképpen határozza meg a kom-
munikáció fogalmát: 1. Távk. | Közlés, híradás. | Ennek következménye. 2. Nyelvt Szociol Információk köz-
lése v. cseréje vmely erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer (nyelv, gesztusok stb.) útján. 3. Emberek közötti 
kapcsolat, érintkezés.

Valójában mindenféle közlést kommunikációnak nevezhetünk. A kommunikációs folyamatot pedig a 
következő ábra érzékelteti:

A pedagógiai kommunikáció

A pedagógiai kommunikáció mibenlétéről részletesen a Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. év-
folyamos kötetének 35. oldalán írtam. Ebben a fejezetben most a leglényegesebb elemekre, összefüggésekre 
szeretném felhívni a figyelmedet, kedves Kollégám.

A pedagógiai kommunikációval azért kell kiemelten foglalkoznunk, mert ahogyan azt A kompetenciaalapú 
oktatás és a Tanulásszervezés című fejezetekben már kifejtettem, szükség van a tanári szerep megváltozására. 

Nagyon figyelemre méltó H. Varga Gyula megállapítása, amelyet 1996-ban magnetofonra felvett órák 
meghallgatása és elemzése után tett közzé: „A tanítási óra 45 percéből átlagosan mintegy 30 perc telik be-
széddel. E félórányi időnek a 2/3 részében a tanár, 1/3 részében a diákok beszélnek. Ha a rájuk eső 10 percet 
– 26 fős osztálylétszámot véve alapul – elosztjuk, kiderül, hogy egy átlagos órán a tanár 1200, egy tanuló  
23 másodpercet beszél. (Ha egy nap mindenkinek 6 órája van, akkor a tanár 7200 másodpercet beszél, egy 
diák pedig 138 másodpercet, vagyis alig több mint 2 percet! Persze van, aki csak a felét, vagy annyit sem.) Min-
denesetre a tanárok részéről elismerésre méltó teljesítmény.” Sajnos az elmúlt közel két évtized során nem 
sokat léptünk előre ezen a téren. Felső tagozaton a tanítási órákat továbbra is a pedagógus beszéde uralja, 
ennek ékes bizonyítéka a Szokoly István nevéhez fűződő felmérés. Hét fizikaórán készült jegyzőkönyv alap-
ján állította össze a következő táblázatot.

Megnyilatkozások 
hossza Megnyilatkozások száma Tanár mondta Tanulók mondták

1-2 mondatos 1400 46% 54%
3-5 mondatos 147 89% 11%
5 mondatnál hosszabb 43 88% 12%

Érdemes egy kicsit elidőzni ennél a táblázatnál. Egyértelműen látszik a tanári beszéd túlsúlya. A tanulók 
megszólalásai összeadódnak, tehát az egy tanulóra eső százalék alig kimutatható. Ha meg is szólal vala-
melyik diák, többnyire 1-2 mondatot mond. Az ennél hosszabb közlés szinte csak a tanár privilégiuma.  
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A mai gyerekek többsége azonban képtelen passzív befogadóként, szinte némaságra ítélve végigülni egy-egy 
tanítási órát. 

Távol álljon tőlem az általánosítás, hiszen az ilyenfajta óravezetés ellenkezőjére is sok példát láttam az 
iskolákban, de sajnos még a fiatal kollégák egy része is a tanári magyarázatban látja a tudás átadásának 
egyetlen lehetőségét.

Emlékezzünk vissza arra, hogy dr. Spencer Kagan a kooperatív tanulás első alapelveként a párhuzamos 
(egyidejű) interakciót fogalmazta meg. Előnyét többek között ebben látja: „Az összehasonlítás kedvéért most 
tegyük fel, hogy a kooperatív órákon is csak 10 perc jut a diákoknak. Ha a »soros« interakciókat alkalmazó 
óravezetés helyett a »párhuzamos« óravezetést alkalmazzuk (például a tanulókat párban dolgoztatjuk), akkor 
egyszerre az osztály fele beszélhet. Így az egy főre jutó idő 20 mp-ről 5 percre nő [Kagan 30 fős osztálylétszám-
mal számol], ami az előbbinek a 15-szöröse. A fennmaradó 5 perc is aktívabb részvétellel telik, mint az előző 
esetben, hiszen a tanulók sokkal érintettebbek, hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk, mintha a terem egy 
távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget.” 

A páros és csoportos kooperatív munkaformák alkalmazása során tehát a tanári beszéd minimálisra 
csökken, és a diákoknak több lehetőségük van a megszólalásra, hiszen már nemcsak a pedagógussal foly-
tathatnak párbeszédet, hanem a társukkal vagy társaikkal is. A pedagógiai kommunikáció alapvető célja 
tehát a fejlesztő, személyiséggazdagító és azt kibontakoztató szándék. 

Napjaink „ideális” pedagógustípusa a reflektív tanár, aki nem minden tudás egyetlen forrása, hanem a 
tanulás-tanítási folyamatban a tanulók partnere, tanácsadója, a tanulási folyamat koordinátora.

A pedagógiai kommunikáció sajátossága, hogy pedagógiai céloknak alárendelt és pedagógiailag szabá-
lyozott, intézményesült kommunikáció. A pedagógiai kommunikáció elsődleges tárgya a nevelők és tanu-
lók, valamint a tanulók egymás közti interakciójának kommunikatív mozzanatai. 

A pedagógus kommunikációs ügyessége

Ballér Endre 1983-as kísérletében tanulókkal összeállíttatott egy listát, hogy szerintük melyek az általuk 
kedvelt, eredményesnek tartott pedagógusra jellemző tulajdonságok. A gyerekek számára a következő tu-
lajdonságok megléte fontos egy pedagógus személyiségében, amelyek számukra kedvessé, kedveltté teszik 
a velük foglalkozó tanárt: 

■ a szakmai és általános műveltség, 
■ a gyermekszeretet, 
■ a lelkiismeretesség, 
■ a hivatástudat, 
■ az igényesség, 
■ a példamutató magatartás, 
■ a pedagógiai érzék, 
■ a derű, 
■ a szuggesztivitás. 

Sallai Éva hét, a pedagógiai munkát elősegítő képességet jelöl meg. Ezek közül most csak a kommuniká-
ciós ügyességgel foglalkozom. A többi képességről a Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolya-
mos kötetének 25. oldalán olvashatnak az érdeklődő Kollégák.

A kommunikációs ügyesség azt jelenti, hogy a pedagógus a kommunikációs modell mindkét oldalán (fel-
adó és címzett) egyaránt hatékonyan működik. Feladóként a lehető legpontosabban tudja megfogalmazni 
az üzeneteit, címzettként a legpontosabban tudja megérteni és befogadni a feladó üzeneteit, beleértve a 
testbeszéd és a metakommunikáció jeleit.

A tanóra roppant bonyolult kommunikációs mező, ami a pedagógus részéről nagyfokú figyelemmegosz-
tást igényel. Egyrészt figyel az éppen aktuális beszédpartnerére, valamint az osztály egészére is. Kérdést tesz 
fel, utasít, ellenőriz, értékel, korrigál, esetleg még fegyelmez is. Tehát a pedagógus a tanítási órán többféle 
beszédaktust hajt végre.
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Mielőtt kitérnék a pedagógus beszédaktusaira, néhány szót ejtek a tanárok kommunikációs eszközeiről. 
A kommunikációs mező nagysága – osztály, csoport, tanulópár, egyén – meghatározza a tanári beszéd 
hangerejét, hangfekvését és a beszéd tempóját.

A pedagógus természetesen minden megnyilatkozásában él a nem verbális kommunikációs eszközök 
adta lehetőségekkel, amelyek alkalmazása erősen függ a tanár személyiségétől és a pedagógiai stílusától is. 
A következő táblázatban két különböző tanári stílusra jellemző nem verbális kommunikációs megnyilvá-
nulásokat gyűjtöttem össze:

Stílus Jellemzői Távolság-
tartás Tekintet Mimika Fejtartás Gesztus

Együttmű-
ködő

Támogatóan 
együttműkö-
dő, megértő, 
fejlesztő

Nem centrá-
lis helyzetű, 
a személyes 
zónában is 
kommunikál

Képes tekin-
tetet tartani, 
élénk szem-
mozgású

Pozitív érzé-
sek tükröző-
dése, gyakran 
mosolyog

Nyugodt, 
kissé lefelé 
irányuló

Enyhén fe-
szes, aktív, a 
gesztusvál-
tása gördülé-
keny 

Korlátozó Parancsoló, 
utasító, tiltó, 
büntető

Majdnem 
centrális

Határozott, 
kissé szűk 
pupilla

Határozott, 
kemény száj 
körüli voná-
sok, gyakori 
homlokrán-
colás

Kissé merev, 
egyenes fej-
tartás, ritkán 
bólint

Egyenes, me-
rev testtartás, 
irányító gesz-
tusok

A tanári beszédproduktum egyik gyakori válfaja a megszólítás, ami valójában a beszédjog átadása  
a tanuló számára. Abban az esetben, ha a megszólítás megelőzi a kérdést vagy az utasítást, pl.: Kata! Ki  
a történet főszereplője?, az a tapasztalat, hogy a többiek hátradőlnek, és Katára bízzák a feladat megoldását, 
azaz nem éreznek késztetést arra, hogy ők is gondolkodjanak. Tehát a megszólítást mindenképpen meg kell 
előznie az utasításnak, a kérdésnek, hiszen mindkettő az egész osztálynak (frontális osztálymunka esetén) 
vagy egy csoportnak (csoportmunka esetén) szól.

A tanári kérdés és utasítás

A tanári kérdés elsősorban nem nyelvészeti, hanem didaktikai kategória. Általában az kérdez, aki nem 
tud valamit. Egészen más a helyzet a tanári kérdés esetében, hiszen az kérdez, aki többet tud a kérdezettnél. 
A tanári kérdés a pedagógus informálását segíti, annak kontrollálása, hogy tanítványai elsajátították-e a 
korábban tárgyalt tananyagot vagy olyan ismereteket, amelyeket illik tudniuk. Ugyanakkor a tanári kérdés 
változatos oktatási célok megvalósításának szolgálatába is állítható.

Csak jól feltett kérdések esetén van arra reményünk, hogy a tanulók jó választ adjanak. A jó kérdezés 
jellemzőit a következőkben lehet összefoglalni:

1. A kérdés feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek! A túl könnyű kérdést „sértőnek” érzik, a túl 
nehéz kérdés a többség passzivitásához vezethet.

2. A kérdés tömör, világos, pontos és egyértelmű legyen! Ha túl általánosan fogalmazunk, a gyerekek 
nehezen jönnek rá, milyen választ várunk tőlük. 

Hol él a kilencöves tatu? helyette Mely országokban őshonos a kilencöves tatu?
A választ a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam című tankönyv 16. oldalán találják meg a ta-

nulók a kilencöves taturól szóló szöveg 1. bekezdésében. „Az USA Kansas és Missouri államaiban, Mexi-
kóban, Argentínában és Uruguayban is honos.” Mivel a kérdésben országokról van szó, ezért Kansast és 
Missourit nem kell leírni a kérdés megválaszolásakor a tanulóknak.
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Gyakran hallottam bemutatóórákon is kettős, sőt hármas kérdésfeltevést, s bizony a kollégának végül 
szét kellett szednie a kérdéseit, hogy választ kapjon rájuk. Az ilyen típusú kérdésekkel nemhogy időt taka-
rítanánk meg, hanem több időt veszünk el a tanítási órából a kelleténél.

Mikor, hol, kiről jelent meg a szövegben szereplő hírlapi kacsa? 
helyette Kiről szól a szövegben szereplő hírlapi kacsa?
  Hol jelent meg az álhír?
  Melyik évben adták közre az újságban ezt az írást?
3. A kérdés fejlessze a tanulók gondolkodási képességeit!
4. Adjunk időt a tanulóknak a gondolkodásra! A kérdés elhangzása utáni csend nagyon aktív tanulói 

tevékenységre, a gondolkodásra enged következtetni. Nem érdemes az első jelentkezőt azonnal felszólítani, 
mert a lassabban gondolkodókat magáról a gondolkodásról is leszoktatjuk. A kérdés nehézségi foka hatá-
rozza meg a gondolkodásra szánt időt.

5. Több tanulótól is hallgassuk meg a választ! Sajnos az is gyakori tapasztalat, hogy a tanár által feltett 
kérdések zömére a jó képességű tanulók adják meg a választ. A többiek passzív szemlélői a pedagógus és a 
jó tanulók kérdés-felelet „játékának”.

6. A tanulók válaszait is kezeljük differenciáltan! Elképzelhető, hogy helytelen vagy részben helyes vá-
laszt kapunk a felszólított tanulótól. Ilyenkor minden vérbeli pedagógus megpróbálja rávezetni a tanulót a 
helyes válaszra. Természetesen ez nem minden esetben jár sikerrel, ilyenkor nem követünk el szentségtö-
rést, ha egy másik tanulót szólítunk fel.

Az eredményes kérdezéshez a következő helytelen kérdezési formákat kell kerülnünk:
■ az eldöntendő kérdéseket (Igazságos királynak tartod-e Mátyás királyt?),
■ a sugalmazó kérdéseket (Ugye egyet értesz a király döntésével?),
■  a kérdések ismétlését (Miért járta álruhában Mátyás király az országát? Vajon miért járta álruhában 

Mátyás király az országát?),
■  a kérdések átfogalmazását (Miért járta álruhában Mátyás király az országát? Mi volt az oka, hogy 

álruhában járta az országot Mátyás király?).
Lehetőleg ne adjuk meg a saját kérdéseinkre mi magunk a választ. Roppant zavaró és felesleges a tanulók 

válaszainak rendszeres ismétlése.
A következő táblázat a gondolkodás szintjeihez kapcsolódó helyes kérdésfeltevéseket tartalmazza.

A GONDOLKODÁS SZINTJEI
(kognitív taxonómia) PÉLDA A KÉRDÉSFELTEVÉSEKRE

Alapműveletek

ISMERET
A tanuló képes tényeket, fogalmakat, módszereket, 
szabályokat felismerni vagy felidézni.

Ki, mi, mikor, hol, hogyan, mennyi, milyen, melyik…?

MEGÉRTÉS
A tanuló megérti, amit közöltek vele, fel tudja hasz-
nálni a közlés tartalmát anélkül, hogy másfajta tarta-
lommal hozná kapcsolatba.

Mi az alapötlete…?
Milyennek képzeled…?
Mit gondolsz…?
Hogyan foglalnád össze…?
Miért…?

ALKALMAZÁS
A tanuló képes az elméleti ismereteket, szabályokat, 
elveket, módszereket konkrét és sajátos esetekben 
használni. 

Hogyan példázza…?
Hogyan áll kapcsolatban…?
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Magasabb rendű műveletek

ELEMZÉS
(analízis)

A tanuló képes az adott tartalmat összetevő elemeire, 
részeire bontani.

Mik a részei vagy tulajdonságai…?
Hogyan csoportosítanád…?
Miben hasonlít, miben különbözik…?
Mik az okai, indítékai…?
Mivel tudnád bizonyítani…?

EGYBEFOGLALÁS
(szintézis)

A tanuló képes az elemekkel, részekkel dolgozni, eze-
ket összerakni egy egésszé, képes egy új modellt vagy 
struktúrát létrehozni.

Mire következtetsz…?
Milyen gondolatokat fűznél…?
Hogyan terveznél, készítenél egy új…?
Mi történne, ha …-t …-vel kombinálnánk…?
Mi lenne, ha…?
Milyen megoldást javasolsz?

ÉRTÉKELÉS
A tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket alkot-
ni arról, hogy anyagok és módszerek mennyiben tesz-
nek eleget a kritériumoknak. 

Egyetértesz-e…?
Mit gondolsz…?
Mi a legfontosabb…?
Hogyan rangsorolnád…?
Hogyan döntenél…?
Milyen feltételeket szabnál…?

A tanári utasítás a különféle tanórai feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek elvégeztetésére irányul. Vo-
natkozhat a taneszközök használatára: „Nyissátok ki a könyveteket, vegyetek elő ceruzát és radírt is!” Tartal-
mazhat tanári kérdést is: „Soroljátok fel, mivel táplálkozik a vörös gém!”

A következő táblázat a gondolkodás szintjeihez kapcsolódó feladatmeghatározásokat tartalmazza.

A GONDOLKODÁS SZINTJEI
(kognitív taxonómia)

PÉLDA A FELADATMEGHATÁROZÁSOKRA

Alapműveletek

ISMERET
A tanuló képes tényeket, fogalmakat, módszereket, 
szabályokat felismerni vagy felidézni.

Nevezd meg…!
Sorold fel…!
Határozd meg…!
Válaszd ki…!
Jelöld meg…!

MEGÉRTÉS
A tanuló megérti, amit közöltek vele, fel tudja 
használni a közlés tartalmát anélkül, hogy másfajta 
tartalommal hozná kapcsolatba.

Képzeld el…!
Mondd el a saját szavaiddal!
Mondj példát…!
Különböztesd meg…!
Magyarázd el…!
Egészítsd ki…!
Rajzold le…!

ALKALMAZÁS
A tanuló képes az elméleti ismereteket, szabályokat, 
elveket, módszereket konkrét és sajátos esetekben 
használni. 

Használd fel…!
Változtasd meg…!
Számítsd ki…!
Módosítsd…!
Találd meg…!
Mutasd be…!
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Magasabb rendű műveletek
ELEMZÉS
(analízis)

A tanuló képes az adott tartalmat összetevő elemeire, 
részeire bontani.

Oszd fel…!
Vázold fel…!
Számítsd ki…!
Módosítsd…!
Találd meg…!
Mutasd be…!

EGYBEFOGLALÁS
(szintézis)

A tanuló képes az elemekkel, részekkel dolgozni, ezeket 
összerakni egy egésszé, képes egy új modellt vagy 
struktúrát létrehozni.

Csoportosítsd…!
Kapcsold össze…!
Tervezd meg…!
Alkosd meg…!
Javasolj megoldást…!

ÉRTÉKELÉS
A tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket 
alkotni arról, hogy anyagok és módszerek mennyiben 
tesznek eleget a kritériumoknak. 

Döntsd el…!
Ítéld meg…!
Értékeld…!
Becsüld fel…!
Bizonyítsd be…!
Rangsorold…!

A folyamatos értékelés

Az értékelés az iskolai, főleg az osztálybeli élet szerves része, fontos eleme. A tanárok folyamatosan, spon-
tán vagy tudatos formában értékelik a tanulók tantárgyi teljesítményét, szorgalmát, viselkedését stb. Ezek 
az értékelések fontos szerepet töltenek be a diákok személyiségének és iskolai teljesítményének alakulásában.  
A pedagógus értékelő tevékenysége mintát ad a gyerekeknek az önértékeléshez és a társak értékeléséhez.

A szakirodalom az értékelésnek három típusát különbözteti meg:
1. Diagnosztikus mérés: helyzetfeltárás.
2. Formatív értékelés: segítés, fejlesztés.
3. Szummatív értékelés: minősítés.

A diagnosztikus értékelés célja az, hogy a pedagógus részletes információt szerezzen arról, a tanulók 
megfelelnek-e az elvárásoknak, hol vannak lemaradásaik, melyik területen kiemelkedő a tudásuk, illetve 
képességeik. Mindezek ismerete a továbbfejlesztéshez és a tanulók képesség szerinti differenciálásához el-
engedhetetlen. 

A formatív értékelés a tanulási sikerek megerősítését szolgálja, valamint a tanulási hibák, nehézségek 
feltárását, ami lehetővé teszi a korrekciót, illetve a tanulói önkorrekciót. 

Meggyőződésem, hogy nemcsak nagyon erős motiváló ereje van a dicséretnek, hanem kihat a gyermek 
személyiségének fejlődésére, hozzájárul a tanuláshoz, az adott tantárgyhoz, sőt a pedagógushoz való pozitív 
viszony kialakulásához és erősödéséhez. Úgy vélem, minden tanulóban van olyan képesség, teljesítmény, 
amit megdicsérhetünk. Az a diák, aki minden órát az esélytelenek nyugalmával ül végig, hiszen őt úgysem 
fogja megdicsérni senki, mert nem képes megoldani a feladatokat, előbb-utóbb feladja, és elkeseredettsége 
akár agresszióba is átcsaphat. Tankönyvszerzőként törekedtem arra, hogy mindig legyen olyan feladat a 
könyveimben, amit egy gyenge képességű tanuló is meg tud oldani. A jóváhagyás szóbeli vagy írásbeli 
dicsérettel párosulva csodákra képes. Jól bevált gyakorlat volt az osztályaimban a piros pontok gyűjtése. 
Ügyeltem arra, hogy a gyenge képességű tanítványaim is képesek legyenek 2-3 piros pontot gyűjteni egy 
órán, aminek esélyét a párban végzett vagy a csoportmunkával tovább fokozhattam. 

Gyakran éltem a biztatással is. Sok visszahúzódó tanítványomnak az is sokat jelentett, ha buzdítottam, 
bátorítottam őket.
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Részben helyes válasz esetén minden pedagógus a helyreigazítást alkalmazza. Ez esetben a legfőbb cél 
a pontosítás, amit vagy úgy érünk el, hogy a válaszadó tanulót próbáljuk meg újabb kérdéssel rávezetni a 
helyes megoldásra, vagy egy másik tanuló végzi el a pontosítást.  

Az elvetés is az értékelés egyik fajtája. Rossz válasz esetén sem marad el az értékelés, de törekednünk kell 
arra, hogy eljuttassuk a tanulót a helyes válaszig.

A tanári értékeléssel kapcsolatban megfogalmazódik az is, hogy csak azt értékelheti a pedagógus, amit 
korábban meg is tanított. Ezzel nagyjából egyet is lehet érteni, de ne felejtsük el, hogy a gyerekek a tudá-
suknak csak 28%-át szerzik az iskolában, tehát bátran kérdezhetünk olyat is a tanítványainktól, ami nem 
tananyag, de ez nem lehet a szummatív értékelés része.

A szummatív értékelés egy-egy nevelési-oktatási szakasz zárása, amelynek célja az összegzés, a záró mi-
nősítés. Ezt az értékelést alkalmazzuk egy-egy téma lezárásakor, félévi és év végi értékeléskor. Magyaror-
szágon a tanulók iskolai teljesítményét döntően öt osztályzattal értékelik. Az osztályozás mindig melegágya 
volt a pedagógiai vitáknak. Ellenzői leginkább azzal érvelnek, hogy az öt számjegy nem fejezi ki a tanulói 
teljesítmény összetettségét, szorongást, félelmet kelt a tanulókban, kategóriákba sorolja őket. 

A szöveges értékelés bevezetése alsó tagozaton azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Töb-
bek között azért, mert beigazolta az osztályozás mellett kardoskodók álláspontját, miszerint a tanárok, 
tanulók és szülők hozzászoktak az osztályozáshoz, értik az üzenetét, tehát ez értékelő és visszacsatoló sze-
repet is betölt. Ezzel szemben a szöveges értékelésben leírtakat a szülők egy jelentős része nem is értette, s 
meg is kérdezte a pedagógustól: „Tessék mondani, akkor hányas a gyermekem irodalomból?!”

A kommunikációs nevelés célja

A kommunikációs nevelés összetettségét a következő ábra bizonyítja:

KOMMUNIKÁCIÓ

  Verbális  Nem verbális 
     (testbeszéd, metakommunikáció)

 Szóbeli   Írásbeli

   Szövegértés 
   Szövegalkotás
   Nyelvhasználat

Beszédművelés  Írás, helyesírás
 Helyesejtés
 Nyelvhelyesség 

   ILLEM

A kommunikációs nevelés céljai a következők:
1. A szóbeli és írásbeli szövegértési képesség fejlesztése.
2. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség fejlesztése.
3. A viselkedéskultúra fejlesztése.

Ezeknek a céloknak a megvalósításáról A szövegértő képesség fejlesztésének módszertani lépései és A szö-
vegalkotási képesség fejlesztése című fejezetekben lesz szó.
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A kommunikációtanítás részterületei
 
1. A kommunikációval és a szöveggel kapcsolatos elméleti ismeretek tanítása.
2. Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.
3. Általános szövegszerkesztési ismeretek tanítása, alkalmazása.
4. A szövegtípusnak megfelelő műfaji sajátosságok tanítása, alkalmazása.

A részterületekhez kapcsolódó ismeretek tanításáról és a hozzájuk kapcsolódó képességek fejlesztéséről 
A szövegalkotási képesség fejlesztése és a Fogalmazási feladatgyűjtemény című fejezetekben lesz szó.
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AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE  
AZ ALAPOZÓ SZAKASZBAN

Az olvasás

Az olvasás, a szövegértés fogalmát a PISA-vizsgálat a következő módon fogalmazta meg: „…az írott szövegek 
megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze 
tudását és képességeit, részt vegyen a mindennapi életben.”

Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a szövegértő képesség fejlesztéséhez elengedhetetlen feltétel az 
olvasástechnika eszközszintű használata. Az olvasás során a grafikus jelek feldolgozása történik, azaz a vizuáli-
san kódolt információk hangzó nyelvvé, gondolatokká alakulnak. Az olvasás produktív folyamat. Olyan komp-
lex, bonyolult képesség, amely sajátos rutinokból, készségekből és ismeretekből szerveződik, és amely kognitív 
(megismerő) tényezőket is magában foglal, pl.: figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás stb. 

Az értő olvasás feltételei:
■ Szilárd olvasástechnika, gyors és pontos dekódolás
■ Nyelvi tudás (beszédértés, szókincs)
■ Megfelelő háttértudás, ismeret
■ Gondolkodási képességek
■ Rendszeres olvasási tevékenység 

Az olvasási képesség hierarchikus modellje

Lénárt Ferenc a következő szinteket különbözteti meg:

1. szint
Olvasástechnika
A betűk felismerése, összeolvasása, dekódolás.

2. szint
Értő olvasás
A szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése. A feltett kérdésekre a szövegben való 

visszakereséssel megadható a válasz. Erre a szintre a 4. évfolyam végére kell(ene) eljuttatni a tanulókat. 

3. szint
Értelmező olvasás
A szöveggel kapcsolatos kérdésre közvetlenül nem adható meg a válasz. A szó szerinti megértésen túl a sorok 

mögé kell látni, azaz ki kell következtetni a választ. Ok-okozati viszonyokat kell megérteni. Továbbá szükség 
van a rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentések feltárására. Az olvasónak az olvasottak alapján 
különböző „fordításokat” kell végeznie, pl.: átfogalmazás, rajz készítése, cselekvés végzése stb. Ki kell deríteni 
nemcsak a hiányzó szavakat, kifejezéseket, hanem az írói szándékot is. Ezt a szintet 8. évfolyam végére kell el-
érniük a diákoknak.

4. szint
Bíráló (kritikai) olvasás
Ezen a szinten az olvasó már képes az olvasottakat összevetni saját tapasztalataival, más forrásokkal. El tudja 

különíteni a tényt a véleménytől. Képes felfedezni az ellentmondásokat és a hibákat. Értékeli a szöveget, más 
szöveghez, erkölcsi normához viszonyítja. Feltárja a szerző viszonyát a témához. A középiskolai fejlesztés fel-
adata elérni ezt a szintet.
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5. szint
Alkotó (kreatív) olvasás
A legfelső szinten az olvasó képes belső képeket alkotni, az olvasottakat megjeleníteni, ellentmondásokat 

megszüntetni. Bele tudja élni magát egy-egy szereplő helyzetébe. Tudja folytatni vagy megváltoztatni a törté-
netet. 

Az olvasás technikája

Az olvasástechnikából adódó hibákat (betűtévesztés, betűkihagyás) azonnal javítani kell, akár önállóan, akár 
tanári segítséggel. Az alapozó szakaszban is fontos néhány percet biztosítani a gyorsolvasási gyakorlatok rend-
szeres végeztetésére – és nem csak magyarórákon!

Gyorsolvasási gyakorlatok
A következő feladattípusokat az olvasás tempójának és pontosságának fokozása érdekében végeztethetjük a 

tanulókkal. Ezek a gyakorlattípusok akkor hatékonyak igazán, ha rendszeresen, tréningszerűen alkalmazzuk, 
lehetőség szerint minden tanítási órán, amikor az adott tantárgy szaknyelvéből választhatunk szavakat, szó-
szerkezeteket, esetleg mondatokat. 

A gyakorlatok példáit a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam című tankönyvemhez készült interaktív 
tananyag-feldolgozás Gyakoroljunk! részéből vettem. 

→ Látószögnövelő gyakorlatok
A síkban vízszintesen, piramis alakban elhelyezett szavakat a tanulók egyszeri rápillantással, a tekintet rög-

zítése nélkül olvassák el. Nehezíthető úgy, hogy a gyerekek számára írásvetítőn a szópiramisnak csak egy-egy 
elemét villantjuk fel az írásvetítőn. Ehhez alkalmazhatunk egy lapot, amelyre középen „ablakot” vágunk. Az 
ablakban mindig csak egy szót villantunk fel az írásvetítő segítségével. Az a tanuló, aki el tudja olvasni a felvil-
lantott szót, jelentkezik. A jelentkezők közül választjuk ki azt, aki hangosan megmondja, mi volt az olvasott szó.

Bors Péter
Olvassátok el az egymás után felvillanó szavakat! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta olvasni a szót!

húg
sógor

szántani
buzogány
jajveszékel

özvegyasszony

A kilencöves tatu
Olvassátok el az egymás után felvillanó kifejezéseket! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta olvasni 

a szót!

nyílt préri 
erős ásókarom

trópusi dzsungel
kisebb gerinceseket

szerteágazó alagutakat
csontkemény szarulapocskák
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A testfestés művészete
Olvassátok el az egymás után felvillanó szavakat! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta olvasni a szót!

       2.
        9.   jelkép            7.
 szertartás         4.     hennafestés
 1.    arclemosó
pép          8.             10.
               felelevenítés  adalékanyagok
 6.         5.       3.
motívumok  kreativitás  tradíció

(A számok a szavak felvillanásának sorrendjét jelölik.)

Sárkányölő Szent György
Olvassátok el közepes hangerővel, közepes tempóban a következő, egyre hosszabbodó mondatokat!

Élt.
Élt egy sárkány.

Élt egy szörnyű sárkány.
Egy tóban élt egy szörnyű sárkány.

Egy nagy tóban élt egy szörnyű sárkány.

→ Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlatok
Olvasás közben a szem úgynevezett szökellő mozgást végez a nyomtatott sorokon. A szem a megállás pilla-

natában rögzíti, „fényképezi le” a jeleket (szavakat, szószerkezeteket). Igazából a rögzítési szünetben olvasunk. 
A cél az, hogy a tanulók minél több betűt lássanak át, így kevesebb szemugrással érnek a sor végére. Ez azért 
is fontos, mert a mondatok indításakor már látniuk kell a mondatvégi írásjelet. Más hanglejtéssel olvasandó 
a következő mondat, ha kijelentésként, kérésként vagy felkiáltásként található a szövegben: Holnap megyünk 
kirándulni. (!) (?)

A szekér meg a hintó
Először a nagybetűvel írt szavakat olvassátok föl, majd a kisbetűvel írtakat!

KANCA   uralkodó   PARIPA 
király   CSIKÓ   szultán
LÓ   kalifa   MÉN   császár 

Az automata mosógép
Olvasd el a következő szavakat a kirajzolódó vonalak útmutatása szerint!

   tarka  szintetikus 

 szennyezett     fekete-fehér

foltos    textíliák mosása   selyem

 gyapjútartalmú     kevertszálas

   strapabíró  gyapjú
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→ Jelfelismerési gyakorlatok
A gyakoroltatás célja a pontos olvasásra késztetés. A tanulók a szóhalmazokban a kiemelt szó ismétlődését 

keresik. Úgy is nehezíthetjük a gyakorlatot, hogy nem adjuk meg előre, milyen szót, szórészt keressenek. 

A szekér meg a hintó
Kattints rá azokra a szavakra, amelyekben a kiemelt szórészt megtalálod! 
Olvassátok fel közösen a megjelölt szavakat!

arasz  parasztember    karszalag
 eláraszt    marasztal    parazsat
 harangszó    megparancsol
 araszolgat    magasztal
 fárasztó    haraszt    bearaszol

→ Hibakereső gyakorlatok
Ugyancsak pontos olvasásra szoktatja a tanulókat, amikor a jelsoroszlopokban kell megkeresniük a hibát-

lanul leírt szót. Főleg a felületesen olvasók számára kiváló gyakorlat. A hibák megnevezésével nagyszerűen 
alkalmazható a helyesírási képesség fejlesztésére is.

Hideg töltött paprikák
Jelöld meg, hányadik kifejezés hibátlan az aláhúzott kifejezés alatti oszlopban! Nevezd meg, mi a hiba a töb-

biben!
hideg töltött paprikák
hibeg tölltöt paprikák
hideg töltött baprikák
hideg töllött paprikák
bideg töltött parpikák
hideg töltött paprikák

→ Nyomdatechnikailag hibás szavak, mondatok olvasása
Ez a gyakorlat az olvasástechnikán kívül kiválóan fejleszti a megfigyelőképességet, a kombinatorikai kész-

séget, sőt a szókincset is. A gyerekek könnyebben el tudják olvasni azokat a szavakat, amelyeknek a felső része 
látható. Ha az alsó részük van takarásban, bizony sokszor próbálkozniuk kell. 

A medve, mikor kacsa
Próbáljátok meg elolvasni a következő, nyomdatechnikailag hibás szavakat! 

tréfás vendég állatkert bozontos 
esernyő zsemlye ketrec darab  
nevetés cikk barátok történet  
dolog különbség kalap asszony 

Toldi Miklós szerelme
Próbáljátok meg elolvasni a következő, nyomdatechnikailag hibás mondatokat! 

Hogyan alakult Toldi sorsa.  
Ki volt Rozgonyi Piroska?  
Toldi Miklós fogságba esett.  
Piroskát elemésztette a bánat.  
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→ Kiejtési és olvasási gyakorlatok
Ebben a csoportban az artikulációs gyakorlatok, illetve a nyelvtörők kaptak helyet. Az utóbbiak esetében 

külön hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a tempó növelése nem járulhat a hangerő emeléséhez.

A kilencöves tatu
Olvassátok el a következő szavakat, majd húzzátok a képek alá a hozzájuk tartozókat!

hamu   kenguru   marabu   satu   tatu 
adu   saru   batyu   emu   zebu   daru

Egyszemélyes játék
Olvassátok fel először lassú, közepes, majd gyors tempóban a következő nyelvtörőt!

Görbe bögre, sárga bögre, 
jár a rokka körbe-körbe.

Kiszehajtás, villőzés
Olvassátok el közösen a következő népi rigmust közepes hangerővel, közepes tempóban!

Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll;
Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik.
Egész kitavaszodik.

A hangos olvasás gyakorlásának módszerei

Bár ez a tanári segédkönyv elsősorban a szövegértéssel foglalkozik, a gyakorlati tapasztalat és a Kollégák ké-
rése ösztönzött arra, hogy foglalkozzam a hangos olvasás felső tagozatbeli fejlesztésének módozataival is.

A szöveg(rész) felolvasásának metodikai algoritmusa a következő:
1. A szöveg néma (csendes) elolvasása. 
2. Felkészülés a hangos olvasásra: nehezen olvasható szavak, kifejezések (terjedelmes szavak, mássalhangzó-

torlódások, idegen tulajdonnevek, közszók stb.) aláhúzása. 
3. Egyéni, hangos olvasás. 
4. Értékelés, javítás, javíttatás. 
A 4. pontban leírtakra külön is felhívom a Kollégák figyelmét. A tanulói hangos olvasást lehetőleg mindig 

kísérje tanári vagy tanulói értékelés. Érdemes előre megfigyelési szempontot adni a többi tanulónak. Például a 
szöveghűség, a tempó, a hangerő megválasztása, a mondatok hanglejtése stb. Két-három irányított megfigyelési 
szempontnál többet azonban lehetőleg ne adjunk, mert a gyerekek nem tudnak ennél több szempontra figyelni. 
A tanári értékelés példaértékű legyen, hiszen mintául szolgál a majdani tanulói értékelésekhez. Szoktassuk arra 
a tanítványainkat, hogy először dicsérettel kezdjék az értékelést! A bírálat is jó szándékú legyen, lehetőleg a ja-
vítás mikéntjét is tartalmazza: „Olvass hangosabban! Jobban artikulálj, mert így nehezen érthető a felolvasásod!” 

Gyakran visszatérő tantárgy-pedagógiai felvetés az, hogy hibázás esetén azonnal javítsuk a hibát, vagy várjuk 
meg, amíg a tanuló végigolvassa a számára kijelölt szöveget vagy szövegrészt. Én az utóbbi eljárást javaslom. Sok 
tanuló, főként egy gátlásos, visszahúzódó gyermek teljesen elveszítheti az önbizalmát, ha mindig megállítjuk 
olvasás közben. Ekkor egyre többet hibáznak, hiszen számukra az is nagy kihívás, hogy „szerepelniük” kell a 
többiek előtt. Ezért érdemes az ilyen gyerekkel és a sok olvasástechnikai hibával küzdő tanulóval eleinte rövid 
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szövegrészleteket felolvastatni. Esetleg házi feladatként kaphatják, hogy a következő órára készüljenek fel a szö-
veg felolvasására. 

Szeretném felhívni a Kollégák szíves figyelmét a Tanítás-Tanulás című szakmódszertani, az Apáczai Kiadó 
gondozásában megjelenő folyóirat egyik cikksorozatára, amely a III. évfolyam 2–6. számában különböző ol-
vasásgyakorlási módokkal ismerteti meg a tanítókat. Kunráth Ágnes, a ragályi Balassi Bálint Általános Iskola 
tanítónője száznál is több gyakorlási lehetőséget tett közzé az említett cikksorozatban. Ezek nagy része alsó 
tagozatban hasznosítható, de akad közöttük jó néhány olyan is, amelyet felső tagozaton, az alapozó szakaszban 
is alkalmazhatunk. A gyakorlási módot azonban ne öncélúan, hanem mindig az óra feladataiból kiindulva vá-
lasszuk meg! Egy-egy órán ne alkalmazzunk túl sokféle gyakorlatot! A nagyon érdekes változatokat (játékok, 
versenyek) a tanulók jutalmazására is használhatjuk. 

→ Egyéni olvasás

Hangos egyéni olvasás 
A tanár felszólítására a tanuló addig olvas, amíg a tanár meg nem állítja. A tanuló legfőbb feladata a minél 

hibátlanabb olvasás. 
Előnye: A tanuló kizárólag saját erejére támaszkodik; maga választja meg a tempót, a ritmust, a hangerőt, a 

hanghordozást stb. Figyelmét teljesen az olvasásra koncentrálhatja.
Hátránya: Olvasás közben a tanuló olvasása alig befolyásolható. Huzamosabb idejű alkalmazása esetén csök-

kenhet az osztály aktivitása, figyelme. 

Hibajelölő olvasás
A tanuló az előzőhöz hasonlóan olvas, ám hibázás esetén az osztály kopogással, tapssal stb. jelzi azt.
Előnye: Az olvasó tanuló érdekeltebbé válik a hibátlan olvasásban. Az osztály nagyobb figyelemmel követi az 

olvasását.
Hátránya: A tanuló figyelme az előzőnél is jobban a technikára, nem a tartalomra irányul. Az olvasás közbeni 

jelzések megzavarhatják, kizökkenthetik a lendületből. (A gyengék olvasása nagyon tördeltté válik.)

Összefüggő olvasás
A teljes szöveget egy tanuló olvassa fel.
Előnye: Az olvasó tanulónak komoly sikerlehetőség, nagy teljesítmény. Az osztály elmélyült követő olvasást 

végezhet, nem tereli el a figyelmüket a szólítgatás. A pedagógus az olvasó tanuló olvasási képességéről megbíz-
ható, teljes képet kap.

Hátránya: Az olvasó tanulónak fárasztó, főleg akkor, ha osztályozzuk teljesítményét. Kevés tanulót tudunk 
így hangosan olvastatni. A gyengébbekkel nagyon sok időt kell eltölteni. Az osztály figyelme csökken, a gyakor-
lás egyhangúvá válhat. (Kivéve akkor, ha tartalmas, vonzó feladatot adunk közben.)

Tökéletesítő (javító) olvasás
A tanuló addig s annyiszor olvassa a kijelölt szövegrészt, amíg hibátlanul nem tudja elolvasni. Általában rö-

vid szövegrészeket érdemes csak választani. Versenyszerűen is lehet alkalmazni.
Előnye: A tanulók meggyőződhetnek a gyakorlás jelentőségéről. Az olvasó tanuló végül sikerélményhez jut. 

Az osztály figyelme élénkebbé válik.
Hátránya: Sokszori ismétlésre emlékezetébe vési a szöveget a gyermek. A sikertelenség kudarcélményhez 

vezet. Egy idő után improduktívvá, egyhangúvá válik. 

Láncolvasás
Megadott terjedelmű, egy-két mondatos szövegrészeket egymás után olvasnak a gyerekek. 
Előnye: Mozgalmas, pergő gyakorlás. A tanárnak nem kell állandóan szólítgatni a tanulókat. Sok tanulót 

olvastathatunk.
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Hátránya: A tanulók kiszámíthatják a rájuk eső szövegrészt, arra készülnek, s nem figyelnek. A később követ-
kezők figyelme lazább. Akik már olvastak, még kevésbé figyelnek. Járulékos feladatokkal mindezeken segíteni 
lehet.

Illusztráló olvasás
Beszámoló közben a tanuló egyes szövegrészeket felolvas a tankönyvből: idézi a szereplőket, leíró részt olvas fel.
Előnye: Főleg távlati jelentősége van, az értelmes, önálló tanulásra készíti fel a tanulókat. A tartalomelmon-

dást színesebbé teszi. Lényegkiemelésre késztet.
Hátránya: Hosszú ideig tart megtanítani rá a tanulókat.

Szokatlan betűtípusok olvasása
A tankönyvön kívüli szövegek – újságok, lexikonok, képregények stb. – legtöbbször eltérő tipográfiai megol-

dással készülnek. Olvastatásukkal a gyerekek különböző betűformákkal is ismerkedhetnek. 

→ Társas olvasás

Páros olvasás
Azonos vagy különböző készségszintű tanulók olvashatnak együtt. Érdekes variáció, ha a tanuló egymás 

után más és más tanulóval olvas együtt.
Előnye: A tanulók bátrabban olvasnak, mint egyedül. Tudnak figyelni egymásra, alkalmazkodnak egymás-

hoz. A hanghordozás, a tempó alig különbözik az egyéni olvasástól.
Hátránya: Egyik tanuló elnyomhatja a másikat. Visszhangossá válhat az olvasás. Inkább egymásra figyelnek, 

mint a tartalomra. Egyikük hibája nagyon zavarhatja a másikat. 

Karban olvasás 
Az egész osztály egyszerre olvas. A tanulók közepes tempóban olvassanak! Kívánjuk meg az egy ütemben 

történő olvasást, közepes hangerővel!
Előnye: Mindenki olvas. Kezdő gyakorlatként fegyelmezi, aktivizálja a tanulókat. Lassúbb tempóját a gyen-

gébbek is követni tudják. Az olvasmányok lényegét, hangsúlyos részeit hatásosan emeli ki. Egyenletes, folyama-
tos ritmusú.

Hátránya: Gyakran előfordul a modoros, torzított hanghordozás. A tempó a kívántnál lassabb, nehézkesebb. 
Nincs lehetőség hibajavításra. Egy idő után unalmas. Hiányzik az egyéni érdekeltség, motiváció.

Csoportonkénti olvasás
Egy-egy, változó létszámú csoport olvas együtt.
Előnye: Hasonló a karban olvasáséhoz, azzal a különbséggel, hogy a tanulók olvasása így kevésbé modoros, a 

tanár könnyebben ellenőrizheti az egyéneket, az osztály egy része figyeli, követi az olvasó csoportot. Az olvasást 
követően értékelhetik az olvasók teljesítményét.

Hátránya: Nehezen tudnak egyenletes tempót tartani a tanulók, legtöbbször „előolvasók” vezetik a csopor-
tot. Sok energiát, figyelmet köt le az együtt olvasás.

Visszhangolvasás
Az egyik fél (tanuló vagy csoport) olvasását azonnal megismétli, visszhangozza a másik fél. Egyén-egyén, 

egyén-csoport, egyén-osztály, csoport-csoport stb. variációi lehetnek. A hangerő is lehet változó tényező (a 
visszhang halkabb, hangosabb).

Előnye: Játékos, figyelést igénylő gyakorlat. Gyengéknél tempófokozásra, hanghordozás tökéletesítésére al-
kalmas.

Hátránya: A „visszhang” olvasás helyett emlékezetből mondja a szöveget. Komoly tartalmú szöveget komi-
kussá tehet, ezért ilyen esetben ne használjuk! Rövid ideig célszerű alkalmazni.
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Csillagolvasás
Egy tanuló egy mondat elolvasására szólít valakit a társai közül. Az osztálytárs egy mondatának elolvasása 

után ismét ő olvas, aztán újra szólít valakit stb. Tehát minden második alkalommal a „csillag” olvas.
Előnye: A gyengén olvasókat úgy lehet foglalkoztatni, hogy az a többieknek is érdekes, változatos legyen.

Dramatizáló olvasás
Ez a gyakorlat nem szorul bővebb magyarázatra. Sok változata lehet. A szereplőket egyének, csoportok, párok 

képviselhetik, akik a helyükön vagy „színpadon” olvashatnak.

→ Tempó- és ritmusgyakorlatok

Olvasás időre
Megadott időegység alatt kell meghatározott terjedelmű szöveget hibátlanul elolvasni. Tempófokozásra épp-

úgy használható, mint tempócsökkentésre. 

→ Válogató olvasási változatok

Felismerő (lokalizáló) válogatás
A tanár vagy egy kiválasztott tanuló által felolvasott szövegrészlet helyét keresik meg a tanulók. Tekintve, 

hogy ez felismerő tevékenységet kíván a gyerekektől, inkább rögzítésre, a tájékozódás fejlesztésére, az olvasási 
figyelem fokozására használható.

Mondatszomszédok
A felismerő válogatás speciális esete. A tanár által felolvasott mondaton kívül az azt megelőző és az azt követő 

mondatot is fel kell olvasnia a gyereknek.

Értelmező válogatás
A puszta felismerésen kívül a tanulóknak értelmi munkát is kell végezniük. A hívójel lehet egy ismeretlen 

kép, képsorozat, rajz, dallam, számjegy, mozdulat stb. Az instrukció többnyire ez: „A szöveg melyik része jut 
eszetekbe erről a dologról?” Ez a változat tehát már értelmező olvasást, jó megfigyelést stb. feltételez. 

Lényegkereső (vázlatoló) válogatás
Az olvasandó szöveget konkrétan nem jelöli meg a pedagógus, a tanulókra bízza az olvasmány, bekezdés 

legfontosabb gondolatának megkeresését. Ez a mód átmenet az önálló szövegelemzés, szövegfeldolgozás felé.

Grammatikai (stiláris) válogatás
Nem tartalmi, hanem nyelvtani kategóriák szerint történik a válogatás. Például azokat a mondatokat olvas-

sák fel, melyekben többes számú főnevek vannak. Fejlettebb fokon a tanulók nem kapnak felkészülési időt, ezzel 
arra késztetjük őket, hogy olvasás előtt gyorsan tekintsék át a mondatokat. A stiláris válogatás még 6. évfolya-
mon is csak kellő felkészülési idő után lehet eredményes.

Esztétikai válogatás
Az előző változatoktól eltérően itt a tanár nem határozza meg az olvasandó szöveget, hanem a tanulókra 

bízza a válogatást. („Melyik rész tetszett legjobban, melyik rész a legszebb?”) Ezzel a gyakorlattal állásfoglalásra, 
esztétikai ítéletalkotásra szoktatjuk a tanulókat, kivált akkor, ha indokoltatjuk is a válaszokat. Föltétlenül időt 
kell adni a tanulóknak arra, hogy a szöveget előzetesen áttekinthessék. 
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Maradékolvasás
Minden tanuló egy mondatot olvas – tetszés szerinti helyről – a szövegből. A sorra kerülő tanulóknak csak 

olyan mondatokat szabad olvasni, amelyek addig még nem szerepeltek. A gyakorlat befejező mozzanatai a leg-
izgalmasabbak. Ügyelni kell arra, hogy a tanulók ne tegyenek jeleket a könyvükbe. 

Válogató staféta
Minden tanuló egy mondatot olvas, majd kérdést tesz fel, amelyre a szöveg valamelyik mondatával lehet vá-

laszolni. Ezután felszólít olvasásra egy tanulót. A folyamatosság érdekében időt kell előtte adni, hogy mindenki 
válasszon néhány kérdést, amit feltesz majd, ha rákerül a sor. Nagyon érdekes változat, ha az olvasó tanuló nem 
szólít fel senkit, hanem az veszi át a stafétát, aki legelőször megtalálta a megfelelő szövegrészt. A tanulók kérdés-
kultúráját is jelentősen fejleszti ez a gyakorlat.

→ Játékos gyakorlatok, versenyek

Kiszorító olvasás
Az osztályt két csoportra osztjuk. Ezek versenyeznek, hogy melyikük éri el először az olvasmány végét.  

Az első csoport tagjai – láncolvasással – addig olvasnak, amíg hibát nem vétenek. A másik csoport következik 
utána, s folytatja az olvasást, amíg nem hibázik.

Fogyasztó játék
Két csoportban felváltva olvasnak a tanulók egy-egy mondatot úgy, hogy aki olvasott, a másik csapatból szólít 

valakit olvasásra. Aki hibázik, kiesik a további versenyből. Az a csapat nyer, amelyiknek maradt hibátlanul ol-
vasó tagja. Időre is játszhatjuk: egy előre meghatározott időben melyik csapatnak marad több hibátlanul olvasó 
tagja?

Egyéni versenyolvasás
Az osztály csoportjai egy-egy versenyzőt állítanak ki, s megadott szöveg minél hibátlanabb olvasásában ver-

senyeznek. Az értékelést az osztály vagy az osztály tanulói közül választott zsűri végezheti.

Kánonolvasás
Két tanuló egyszerre olvas, de a másik egy szóval, mondattal később kezd hozzá. Aki előbb belegabalyodik, 

az veszít. A gyakorlat tempótartásra, koncentrációra nevelhet. A tanulók kezdetben nehezen tudják végezni a 
gyakorlatot, de érdemes többször alkalmazni.

Üldözőverseny
Egy gyorsan és pontosan olvasó tanuló kezdi az olvasást. A másik versenyző egy-két mondattal később kezdi 

el, s igyekszik utolérni társát. Bármelyikük hibázik, az egész szót újra kell olvasni. A második tanuló feladata 
utolérni a társát. Ilyenkor az osztály egyik fele az egyik, másik fele a másik tanulót figyeli, jelzi a hibákat. Tem-
pófokozásra, biztonságos olvasásra késztető gyakorlat. A többi tanulónak fejleszti a figyelmét.

„Kicsi a rakás, nagyot kíván”
A válogató olvasás egyik játékos változata. A tanár tetszés szerinti résznél kezdi olvasni a szöveget. Amint 

a tanulók közül valaki megtalálja a részt, bekapcsolódik az olvasásba. A gyakorlat akkor ér véget, amikor már 
mindenki olvas.
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→ Gyakorlatok hangrögzítéssel

Hangos üzenet
A tanulók például a szülői értekezletre küldik el olvasásukat. A szülők tájékoztatásán kívül azért is hasznos, 

mert a tanulók igyekeznek a tőlük telhető legjobban olvasni, tehát motiváló hatása nagyon erős.

Karban olvasás magnóra
A tanulók sohasem hallják, hogy milyen a karban olvasásuk, ezért célszerű egy-egy alkalommal magnóra 

venni olvasásukat, s értékeltetni teljesítményüket.

Osztályok közötti vetélkedő
Két párhuzamos osztály versenyezhet meghatározott terjedelmű szövegek minél hibátlanabb olvasásában. 

Először a kihívó fél olvassa magnóra a szöveget, s ezt kéri a másik osztálytól is. Miután a kihívott fél teljesíti a ké-
rést, most ő választ egy másik szövegrészletet, elolvassa, s ugyanezt kéri a másik osztálytól. Az olvasás történhet 
úgy, hogy csak a legjobb tanulók olvasnak, akiket az osztály kiválaszt, de úgy is lefolytatható, hogy valamennyi 
tanuló egy-egy mondatot olvas. A verseny lebonyolításában bármelyik olvasási mód választható, ebben az osz-
tályok egyezkedhetnek. A hibák száma szerint értékelhetjük a teljesítményüket.
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A SZÖVEGFELDOLGOZÁS MÓDSZERTANI LÉPÉSEI 
Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatásával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével a tanító teremt 

feltételt a tanulók számára az írott szövegek tartalmának önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével 
felkészíti őket a lényeg megértésére, a mélyebb tartalmi rétegek felfogására. 

Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a tanulók többsége a 4. évfolyam végére még csak az értő 
olvasás szintjére jut el. Csak az értelmező olvasás szintjén képesek a tanulók a sorok között is olvasni, 
szóképeket értelmezni és megérteni. Ez azonban nem megy máról holnapra. Türelmesen, sok-sok gyakor-
lással, a különböző képességek együttes fejlesztésével juttathatjuk el a tanítványainkat az olvasásnak erre a 
magasabb szintjére. 

Az olvasmányok tartalmi és formai vizsgálata fejleszti a tanulók ítélőképességét, erkölcsi és esztétikai ér-
tékek iránti fogékonyságát. Ez lehetőséget teremt az elemi irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatok 
megszerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv 
és a magyar kultúra érzelmi átélésére, az olvasás megszerettetésére. Az önálló tanulás képességének fejlesz-
tése során már az alsó tagozaton feladat – az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva – a 
megismerő képességek intenzív fejlesztése, a tanulási szokások és technikák tanulása, a könyvtárhasználat 
helyes módjának, az információszerzés lehetőségeinek megismerése, helyes szokásainak elsajátíttatása. 

A következőkben azokat az olvasási és gondolkodási műveleteket veszem sorra, amelyek a legalkalma-
sabbak a didaktikus, az elbeszélő (szépirodalmi) és a magyarázó-értelmező (ismeretterjesztő) szövegek in-
formációtartalmának megragadására, egyben lehetővé teszik a használható és hasznosítható olvasói szoká-
sok kialakítását, kialakulását is.

A didaktikus szövegek

A didaktikus szövegek célja az olvasónak címzett valamilyen utasítás közlése. Minden tankönyvben, 
munkafüzetben, feladatgyűjteményben találkoznak a tanulók utasításokkal. Nemcsak az alsó tagozaton, 
hanem az alapozó szakaszban is igen nagy gondot kell fordítanunk az utasítások értelmezésére, hiszen ha a 
tanuló nem érti, mit kell tennie, nem tudja megoldani a feladatot sem. 

Minden új feladattípus utasítását – még felső tagozaton is! – érdemes először közösen, tanári irányítással 
értelmezni, majd ezt követően a tanulók már önállóan is elvégezhetik ezt a műveletet. Az utasítások szöve-
gében a következőket kell megvizsgálni:

1. Mi az utasítás tárgya?
2. Mi a megoldandó probléma?
3. Mi a válaszadás módja?

Konkrét példákon: 
Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, 6. évfolyam, 15. oldal:
4. Karikázással jelöld, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!

A henna északi gyógynövény.   IGAZ  HAMIS
A levelek fejlődésével csökken a bennük lévő
színezőanyag mennyisége.   IGAZ  HAMIS
A henna leveleit porrá őrlik a festéshez. IGAZ  HAMIS

Az utasítás tárgya: Állítások értelmezése.
A megoldandó probléma: Eldönteni az állításokról, hogy igazak vagy hamisak.
A válaszadás módja: Bekarikázás. Ilyen esetben a gyerekekkel grafikusan is kiemeltethetjük az utasítás-

ban a karikázással kifejezést!
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Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, 6. osztály, 37. oldal 
7. Sorold fel, mire volt szükség a villő készítéséhez!

Fűzfaágakra, szalagokra, kukókra.

Az utasítás tárgya: A villő készítése.
A megoldandó probléma: A villő készítéséhez szükséges dolgok felsorolása. 
A válaszadás módja: Írás.

A tanulókkal meg kell értetnünk, milyen fontos a válaszadás módja is. Sokszor a diákok figyelmen kívül 
hagyják, hogyan szerepel ez az utasításban. Bekarikázás helyett például aláhúzzák a megoldást. Ilyenkor jó 
megoldás esetén sem kaphatnak pontot, dicséretet, hiszen nem azt tették, amit a feladat előírt. 

A második idézett feladatban az okozhat problémát, hogy a tanulók nem a megfelelően toldalékolt szóval 
válaszolnak a mire? kérdésre, hanem a következőképpen írják le a szavakat: fűzfaágak, szalag, kukók. Ezzel 
szemben a mire? kérdésre a fűzfaágakra, szalagokra, kukókra a nyelvileg helyes válasz. 

Érdemes tehát az utasítás értelmezésekor külön kiemelni a kérdőszót: mire?, és felhívni a tanulók fi-
gyelmét, hogy önellenőrzéskor olvassák el magukban a választ, ellenőrizzék, megfelelően toldalékoltak-e 
minden szót. 

A válaszok helyesírási és nyelvhelyességi, esetleg stilisztikai értékelésére minden órán sort kell kerítenünk. 
Így talán sikerül kiküszöbölnünk azt a gyakori problémát, hogy a gyerekek többsége csak a magyarórákon 
figyel oda a helyesírásra, a nyelvhelyességre, a stílusra.

Az elbeszélő szövegek

Az elbeszélő típusú szövegek azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy történet, 
egy esemény leírása. E szövegtípus jellemzői a következők: emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek ha-
tásos megformálása, a személyes hangvétel, az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás. Idetartoznak: a mesék, 
novellák, esszék stb., amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, illetve az objektív jellegű szövegek, mint 
például az útleírások vagy a tudósítások.

1. Ismerkedés a szöveggel
Ez történhet bemutató olvasással, követő olvasással vagy néma (csendes) olvasással. Az érzelmekre ható 

elbeszélő szövegekkel (mesék, novellák stb.) való ismerkedés esetében mindenképpen a tanári bemutatást 
javaslom, nemcsak tantárgy-pedagógiai, hanem nevelési szempontból is. Az érzelmi nevelést a tanár-diák 
kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom. A tanulók tapasztalják meg azt, hogy a tanáruknak is vannak 
érzései, érzelmi megnyilvánulásai.

Bizonyos esetekben lehetővé tehetjük, hogy a tanulók kövessék a könyvükben a bemutató olvasást. 
Nagyon kivételes esetben érdemes egy elbeszélő szöveget előre elolvastatnunk a tanulókkal. Ezt a módszert 
általában nagyon terjedelmes szövegek feldolgozásakor alkalmazzuk. Igaz, hogy a gyakorlatban sajnos rit-
kán tudjuk elérni, hogy minden tanuló otthon elolvassa a feldolgozandó szöveget. Ha csak egyetlen tanuló 
is akad, aki nem olvasta el előre a szöveget, nem tud bekapcsolódni az órai munkába, nem tud aktív szerep-
lője lenni a tanulási folyamatnak.

2. A tartalom felidézése
A szöveggel való megismerkedést minden esetben kövesse legalább olyan szinten a tartalmi felidézés, 

hogy fogalmaztassuk meg a tanulókkal, miről szólt a szöveg.
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3. A cím és a szöveg kapcsolata
A cím funkciójából érdemes kiindulni. A jó cím utal a tartalomra, érdeklődést keltő és rövid. 

4. Címadás
Adassunk a gyerekkel más címet a szövegnek! A tanulói címvariációk meghallgatása arra is jó, hogy ké-

pet kapjunk, mennyire értették meg az olvasott szöveget. Ezt a feladatot a szövegfeldolgozás befejezéseként 
is megoldathatjuk velük. 

5. Szómagyarázat
A klasszikus elbeszélő szövegek többségét a mai tankönyvszerzőknek lábjegyzetekkel kell ellátniuk, hi-

szen tanítványaink többségének ismeretlen a szavak és kifejezések többsége. Ha lehetőség van rá, amit csak 
tudunk, szemléltessünk. A mai gyerekek számára ugyanis Arany János szép mívű sora: „Ösztövér kútágas 
hórihorgas gémmel” teljesen értelmezhetetlen. Egy hortobágyi gémeskútról készült fotó bemutatása sokat 
segíthet a megértésben. Ehhez a képhez köthetjük az ösztövér és hórihorgas szavak értelmezését is.

Az elbeszélő szövegek esetében is használhatjuk azokat az eljárásokat, amelyeket a magyarázó-értelmező 
szövegeknél már leírtam: szövegösszefüggés, tanulói magyarázat, tanári magyarázat, szótár és lexikon, va-
lamint az internet használata. A szemléltetésnek az irodalmi szövegek esetében is kitüntetett szerepe van.

6. A helyszínek, időpontok, szereplők, események megnevezése 
Ezek kiemelésében már elég nagy gyakorlattal rendelkeznek a tanulók felső tagozatban. Alsó tagozatos 

korukban nemcsak olvasásból, hanem fogalmazásból is sok ilyen jellegű feladatot végeztek.

7. Az események időrendi sorrendbe állítása
Ez sem szokott általában különösebb gondot okozni a tanulók számára, hiszen sokat gyakorolták már 

alsó tagozatban, nemcsak a szövegértés, hanem a szövegalkotás terén is.

8. Tartalmi egységekre bontás
6. évfolyamon már az epikus művek szerkezeti egységeinek megfelelően tagolják a tanulók a szöveget: 

előkészítés, bonyodalom, események kibontakozása, tetőpont, befejezés.
Bors Péter, Sz.f.gy., 5. oldal
A kibontakozás eseménysora összekeveredett. Számozással állítsd helyes sorrendbe őket!
__ Hazatért a sárkány.
__ A nagyobbik fiú a húga keresésére indult.
__ Bors Péter visszahajította a buzogányt.
__ Az özvegyasszony nagyon búsult odahaza. 
__ Bors Péter elindult a húga és a bátyja után. 
__ Megérkezett a buzogány. 
__ A sárkány agyonütötte az idősebb fiút.

9. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
Természetesen egyetlen szöveg feldolgozásakor nem alkalmazhatjuk valamennyi feladattípust. Mindig 

az adott szöveg, a tanulók szövegértési szintje határozza meg, hogy melyeket használjuk, gyakoroltassuk.
a) Kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása
A medve, amikor kacsa, Sz.f.gy., 21. oldal
Húzd alá, mit jelentenek a szövegben a kiemelt kifejezések!

rendes vendég a jól viselkedő  gyakori   rendszerető 
új vendég  állatkerti lakó  állatkerti látogató állatkerti gondozó
hajlamát  szokását  tetszését  formáját
pártfogolt  akit pártfogolnak aki pártfogol  párttárs
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b) Kérdésekre adott válaszok közül a helytelenek kiválasztása
Az időjárás előrejelzése, Sz.f.gy., 41. oldal
Húzd át azt, amiről nem ad tájékoztatást a katasztrófaszolgálat!

szél, napsütés, köd, zivatar, felhőzet, fagy, havazás, dér, lavinaveszély, szárazság, hurrikán

c) Válaszadás kérdésekre
A medve, mikor kacsa, Sz.f.gy., 19. oldal
Válaszolj a következő kérdésekre!
Miért figyelemfelkeltő a cím? Mindenki elgondolkodik azon, milyen esetben válhat a medve kacsává.
Mit jelent a címben a kacsa szó? Álhírt.
Hol jelent meg a történet? Egy pesti újságban.
Melyik évben tették közzé az esetet? 1870-ben.
Kit neveztek a haza bölcsének? Deák Ferencet.
Hol szerzett tudomást az újságcikkről? Egy baráti társaságban.

d) Kérdések megfogalmazása
Minden pedagógus tudja, hogy kérdezni nem könnyű feladat. A gyerekeket is meg kell tanítanunk  

a kérdezés technikájára, annak helyes nyelvi megfogalmazására. Ebben az esetben is mi, tanárok nyúj- 
tunk mintát a tanulók számára. A kooperatív technikák közül alkalmazhatjuk a feladatküldés módszerét. 

A testfestés művészete, Sz.f.gy., 15. oldal
Tegyél fel egy kérdést az 5. bekezdésben olvasottakkal kapcsolatban!
Várható kérdések:
 Hogyan kell eltávolítani a hennapépet a bőrről?
 Mennyi idő alatt szívódik fel a henna?
 Meddig ne érjen víz a hennás mintához?

e) Tételmondat kikeresése
A tételmondatok felismerése a vázlatíráshoz nélkülözhetetlen. A tételmondatok kikeresését alsó tago-

zatban is gyakorolták a gyerekek, akkor természetesen a tételmondat fogalmának a meghatározása nélkül.  
A „leglényegesebb mondat” kifejezést használták rá.

Bors Péter, Sz.f.gy., 4. oldal
A bevezetés tételmondata: Volt egyszer egy özvegyasszony, annak három gyereke: két fiú meg egy lány.
A tárgyalás tételmondatai: 
El is tévedt, el is rabolta a sárkány.
Az lett, hogy a nagyobbik fiú elindult kis húgának keresésére.
A kisebbik fiút most már nem lehetett semmiképpen visszatartani.
A befejezés tételmondata: Bors Péter gyorsan levágta a halott sárkány farkát, kiment a bátyja sírjához, 

megcsapkodta a friss hantot a döglött farokkal éppen hetvenhétszer. 

f) Szövegtömörítés, -bővítés és -átalakítás
Ezt a feladattípust akkor tudják megoldani a gyerekek, ha megértették a szöveg egészét. A történet tö-

mörítését főleg azokkal a tanulókkal gyakoroltassuk, akik hajlamosak a bőbeszédűségre, a felesleges rész-
letezésre. A tanulók egy része éppen ellenkezőleg, túl tömören beszél, lényeges elemeket hagy el a történet 
mesélése közben. Átalakításkor például azt kérhetjük a tanulóktól, hogy fejezzék be másként a történetet.

g) A szöveggel kapcsolatos állítások indoklása, bizonyítása
Bors Péter, Sz.f.gy., 5. oldal
Bizonyítsd be, hogy a lány szerette a testvéreit! 
Találkozáskor megölelte, megcsókolta őket. A halott bátyját megsiratta.
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Sárkányölő Szent György, Sz.f.gy., 7. oldal
Bizonyítsd be, hogy az olvasott történet legenda!
A legenda szentekről szóló történet. Ez a történet Szent Györgyről szól, tehát legenda.

10. Vázlatkészítés
A vázlat készítéséhez feltétlenül használjuk fel a kiemelt tételmondatokat, a szövegfeldolgozás közben 

megfogalmazott kérdéseket és válaszokat! Minden tanulót el kell juttatnunk arra a szintre, hogy képes le-
gyen önállóan vázlatot készíteni. 

11. A szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás
Kiválóan alkalmazható az olvasónapló, amelyet házi feladatként is feladhatunk a tanulóknak. Ezzel a 

módszerrel elsajátíthatják a tömör, lényegre törő véleménynyilvánítást. Az is elképzelhető, hogy tanítvá-
nyainknak eltér a véleménye. Ilyen esetben érvek, cáfolatok csaphatnak össze. Ezáltal fejleszthető szociális 
kompetenciájuk, empátiájuk; a másikra való odafigyelés, mások véleményének meghallgatása, elfogadásá-
nak képessége.

Olvasónapló 

Kérdés Válasz Indoklás
Mi tetszett a történetben?
Mi nem tetszett a történetben?

Melyik szereplő gondolkodása, 
viselkedése áll hozzám a legközelebb?

Mennyire elfogadható számomra a 
történet befejezése?

12. A szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás 
A fogalmazás tanításában fontos szerepe van az irodalmi szövegeknek, amelyek mintául szolgálnak a 

tanulók számára. Először reproduktív szövegeket érdemes alkottatni a tanulókkal, amikor saját szavaikkal 
mondják el, írják le a történetet. A következő fázisban félproduktív szövegalkotás a feladat, azaz más befe-
jezést alkotnak hozzá, továbbszövik a történetet. Végül a produktív fogalmazások következnek, ahol esetleg 
az olvasott szöveghez kapcsolódó témát kapnak.

A magyarázó-értelmező szövegek

A magyarázó-értelmező szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk az 
információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján. Ide 
tartoznak a definíciók, a tudományos okfejtések, az érvelések. Ennek a szövegtípusnak a feldolgozása azért 
is nélkülözhetetlen és fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége ehhez a szövegtípushoz tartozik.

Az ismeretterjesztő szövegek készítik elő leginkább a szaktárgyak tanulását, ezért hozzájuk kapcsolódik 
a legtöbb feldolgozó művelet is.

1. A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várha-

tó tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását. 
Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznunk a címmel. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a tanulók elsiklanak a 
cím fölött. Meg kell értetnünk velük, milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen ez utal az egész szöveg 
tartalmára, témájára, segíti a szöveg globális megértését.
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2. Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg. 

Érdemes rászoktatnunk őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, amelye-
ket az egyes szövegrészek mellett a lapszélen jelölhetnek:

✓ korábban is tudtam
+ új ismeret
– nem tudtam, nem így tudtam
? nem értem, kérdésem van
Természetesen túl hosszú szöveget a pedagógus is felolvashat, lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán vele 

együtt olvasnak. Az elkalandozás megakadályozására ilyen esetben mindig azt kérem a gyerekektől, hogy 
olvasás közben számozzák be a bekezdéseket. Ugyancsak ezt a módszert alkalmazom, ha a tételmondat 
megtalálásában akarok segítséget nyújtani tanítványaimnak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmon-
dat előtt rövid szünetet tartok, és lassabb tempóban, hangsúlyosabban olvasom fel azt. Így előkészítem az 
előadás alapján készülő jegyzet tanítását is. 

Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan hibát vé-
tek: kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, felcserélek szavakat stb. Ez per-
sze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése után bekarikázzák annak a bekezdésnek a 
sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. A jó bekarikázásért piros pont jár. A következő piros 
pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha a hibásan olvasott részt aláhúzzák a szövegben. 

3. A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól a szöveg, 

mi a témája. Ezt mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit a szövegtől vártak?

4. Ismeretlen kifejezések magyarázata 

a) Szövegösszefüggésből
Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikövetkez-

tethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megértenek, amelyeket 
nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, a négyzetet, pedig nem 
ismeri a két alakzat definícióját. 

b) Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot is, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését általában jobban 

megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s még inkább arra sarkallja, hogy 
nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra, ismeretre tegyen szert.

c) Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe van 

a szemléltetésnek, ahol nagy szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. Napjainkban azonban ezek 
felhasználása sem zökkenőmentes. 

Sokkal hatékonyabb a szemléltetésünk, ha a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítjuk 
a modern kor vívmányait: a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat.

d) Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata azonban meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést, aho-

gyan erről már korábban írtam. Ilyenkor érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeál-
lítanunk, hogy a szóanyaguk tartalmazza a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 
Az előzetes szó- és kifejezésmagyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését. 
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A szótárhasználatot is irányítanunk és szerveznünk kell. Meg kell tanítanunk a kézikönyvek gyors ke-
zelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak 
alkalmazásképes tudása. Gondot kell fordítanunk a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például a 
rövidítések, jelek feloldására.

Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel is rendelkeznie kell az iskolának. Nehéz megtanítani 
például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az intézményben csak néhány darab van be-
lőle. Legalább két-két tanulónak biztosítanunk kell az adott szótárt, lexikont, hogy a használatukat elsajá-
títtathassuk velük. 

e) Internet használatával
A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen szavakat is 

az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok, amelyeknek megbízhatósá-
ga erősen megkérdőjelezhető. A mi feladatunk többek között az is, hogy megtanítsuk a tanítványainknak: 
kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat. A hogyan kérdésre azonban sajnos még nem 
találtam meg a választ.

5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekekkel beszá-

moztassuk a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében. Gyakran tapasztalom, hogy a 
tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megoldása közben mindig az egész szöveget igye-
keznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével 
egy időben azt is tisztázzuk, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.

a) Adatkeresés
A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon emeltessük ki a tanulókkal: bekarikázás, beke-

retezés, aláhúzás! Meg kell tanítanunk őket, hogy ilyenkor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem 
„pásztázzák” a bekezdéseket, és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó szövegkörnyezetet 
figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is adhatunk a tanulóknak, amelyekben téves adato-
kat javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal.

A kilencöves tatu, Szfgy., 19. oldal
Keresd meg a megadott szempontokhoz tartozó adatokat!
Testmérete:  ____________________________  Testtömege:  ________________________
A tatuk ivaréretté válása:  _________________  A vemhesség ideje:  ___________________

Testmérete: 80 cm     Testtömege: 20-30 kg
A tatuk ivaréretté válása: 6-12 hónap  A vemhesség ideje: 120 nap

b) Lényegkiemelés
Állapíttassuk meg a tanulókkal, hogy melyik bekezdésben olvastak a tanár vagy a feladat által közölt 

tényről, eseményről! 
A kilencöves tatu, Sz.f.gy., 19. oldal
Számozd meg a bekezdéseket! Írd a vonalra, melyik bekezdésben olvastál az alábbiakról!
A tatu élelemszerző útjairól: ___  A tatu élőhelyeiről: ___
A tatu földalatti várairól: ___  A tatu csemetéiről: ___
A tatu szarulapocskáiról: ___

A tatu élelemszerző útjairól: 4  A tatu élőhelyeiről: 1
A tatu földalatti várairól: 3   A tatu csemetéiről: 5
A tatu szarulapocskáiról: 2
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Egészítsenek ki a gyerekek „nyitott” mondatokat! Az ilyen feladattípusnál érdemes a szövegben bekari-
káztatnunk velük a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket. 

A szekér meg a hintó, Sz.f.gy., 17. oldal
Fejezd be a következő megkezdett mondatokat!
a) A vándor elvette a paraszttól a gyeplőt, nehogy ___________________________ 
b) A kocsis meg akarta ütni a parasztot, ezért ______________________________
c) A báró majd leesett az ülésről, mert _________________________________

a) A vándor elvette a paraszttól a gyeplőt, nehogy kitérjen a hintó elől.
b) A kocsis meg akarta ütni a parasztot, ezért felemelte az ostorát.
c) A báró majd leesett az ülésről, mert felismerte a királyt.
Az 1. mondat kiegészítéséhez a következő mondatok nyújtanak segítséget. „– Ne térjen ki, atyámfia! El 

is vette a gyeplőt a szegény paraszttól, …” A második mondat kiegészítéséhez erre a mondatra van szükség: 
„…már a kocsis emeli az ostort, hogy majd a nyaka közé suhint a parasztnak”. A 3. mondatot ezek alapján 
lehet kiegészíteni: „Hát a báró majd leesett az ülésről. Ott volt előtte aranyos ruhában Mátyás király.” 

A lényegkiemelés fontos eleme továbbá a bekezdések tételmondatának aláhúzása. Jó, ha a tanulók saját 
szavaikkal is próbálják megfogalmazni a tételmondatokat.

c) Felosztások, rendszerezések
Táblázatok kiegészítésével, alkotásával segíthetjük tanítványainkat gondolataik rendezésében, amely a 

logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudományos 
tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.

Szórólap, Sz.f.gy., 47. oldal

d) Ábrák értelmezése
Némely szöveg tartalmazhat ábrát, grafikont, diagramot. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcso-

latuk felfedezésére is kell időt szánnunk.
Piramismesék, Sz.f.gy., 10. oldal
A második illusztráción a Kheopsz-piramis keresztmetszete látható. Ehhez kapcsolódik a 11. oldal 6. 

feladata.
Tanulmányozd a Kheopsz-piramis keresztmetszetének ábráját! Írd le, mit jelölnek az egyes betűk!
e: ______________________________ g: ______________________________
i:  ______________________________ ______________________________ _______________________ 

e: Nagy Csarnok    g: a királynő kamrája
i: rövid járat kisebb kamrákkal
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6. A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Ez utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyakoroltat-

hatjuk a tanulókkal a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. Felolvasáskor időt kell adni a tanulóknak arra 
is, hogy a nehezen olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, 
idegen tulajdonneveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse értéke-
lés, illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.

7. Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmaztassuk meg a tanulókkal. A vázlat ugyanis 

nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése.
A 6. évfolyamon már kellő biztonsággal kell tudniuk a tanulóknak vázlatot írni, ezért lehetőleg önállóan 

készítsék el ezeket. 

8. Jegyzetelés
A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Úgy gondolom, hogy csak a legjobb képessé-

gű tanulókkal, tanulói csoportokkal kezdjük el taníttatni a jegyzetelés technikáját. Azokkal a tanulókkal, 
akiknek még az önálló vázlatkészítés is komoly problémát okoz, nincs értelme elkezdeni a jegyzetelés tanu-
lását. Jegyzetkészítéskor ugyanis a vázlatból indulunk ki, ez adja a jegyzet alapját. 

A vázlaton kívül felhasználjuk a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat, kulcsszavakat. Fel kell ismer-
tetnünk a tanulókkal az ok-okozati összefüggéseket! 

A jegyzet leírását is gyakoroltatnunk kell velük. Érdemes először csak egy-egy bekezdés jegyzetét elké-
szíteni tanári irányítással. Ilyenkor kell felhívnunk a diákok figyelmét a rövidítések, jelek használatának 
fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy a diákok adott 
esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szövegből szerzett ismereteiket. A későb-
biekben egy-egy bekezdésről készült, hiányos jegyzetet egészíthetnek ki a gyerekek, esetleg hibás jegyzetet 
korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell odáig eljutniuk, hogy önállóan tudjanak jegyzetet készíteni egy 
szöveghez. 

A dokumentumszövegek

A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók tartoz-
nak ide, mint a grafikonok, térképek, menetrendek, használati utasítások, különböző nyomtatványok, szó-
rólapok, kérdőívek stb., amelyekkel a tanulók a mindennapi életükben is találkoznak. Itt nem a műfajnak 
vagy a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének. A dokumentum 
típusú szövegek főleg grafikusan megjelenített tényeket közölnek. Előfordulhatnak önállóan, például me-
netrend, használati utasítás stb., illetve a másik két szövegtípus kiegészítéseként, például térképek, ábrák, 
grafikonok stb. 

A dokumentumszövegek jellegéből adódik, hogy általános érvényű algoritmust nem lehet adni az értel-
mezésükhöz, hiszen másképp kell feldolgozni egy használati utasítást, mint egy menetrendet vagy egy szó-
rólapot, illetve receptet. Amit viszont feltétlenül ki kell emelnem, az a szövegáttekintés fontossága, valamint 
a tipográfiai megoldások elemzése.

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökben minden évfolyamon – így a 6. évfolyamon is 
– konkrét feladatsorok nyújtanak segítséget a Kollégáknak a dokumentumszövegek feldolgozásához, ame-
lyekhez módszertani ötletek a Javaslatok a tankönyvi szövegek feldolgozásához című fejezetben találhatók. 
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A SZÖVEGALKOTÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
Ha a szövegalkotási képesség fejlesztésével foglalkozunk, először fel kell idéznünk a kommunikáció mi-

benlétét tartalmazó ábrát, amely a 29. oldalon található. A verbális kommunikáció magában foglalja a szó-
beli és írásbeli szövegalkotást, valamint a viselkedéskultúrát, azaz az illemet is. 

A mindennapi kommunikáció nemcsak a kulturált, normatartó beszédmódot jelenti, hanem a megfelelő 
hanghordozást, hangerőt, hanglejtést is, sőt a tiszteletadást, mások megbecsülését, a segítőkészséget és a 
toleranciát. Ezek a képességek és tulajdonságok nem velünk születettek, hanem sok tanulással, gyakorlással 
sajátíthatók el. Hangsúlyoznom kell a felnőttek mintaadását. Ebben fontos szerepet kap a pedagógustár-
sadalom, hiszen minden pedagógus nevel, mintát ad. Olyan mintát kell hát adnunk a tanítványainknak, 
amely követhető és követendő. Sok esetben nekünk kell korrigálni a helytelen szülői mintát is.

A szóbeli és írásbeli szövegalkotás tanításának alapja a kifejezőképesség fejlesztése, célja az optimális 
szövegalkotás, az önkifejezés elérése. A kifejezőképesség feltételez egyéni adottságot, örökletes személyiség-
jegyeket, sőt tehetséget is, de mint minden képesség, valamennyi tanulónál, a gyengébb adottságúaknál is 
fejleszthető. Ez a fejlesztő tevékenységünk szorosan összefügg a szókincsbővítéssel. Hiába a legnagyszerűbb 
gondolat, ha azt nem tudják a tanulók szavakba önteni, nem képesek mással megosztani. Minden tanítási 
órán szinte minden percben szókincsbővítés is történik. A tanulási folyamat közben mindig új szavakkal, 
kifejezésekkel bővül a gyerekek szókincse, ami szoros összefüggésben áll az ismeretek elsajátításával. 

A szavakat viszont mondatokká, a mondatokat szöveggé kell összeállítaniuk a tanulóknak. Tehetik ezt 
szóban vagy írásban. Az írásbeli szövegalkotás a szóbeli szövegalkotásra épül, ezért először szóban gyako-
roltassuk a tanulókkal a szövegalkotási tevékenységet. 

A szóbeli kommunikáció során a beszélőnek (feladónak) alkalmazkodnia kell a helyzethez, a témához, a 
hallgatóhoz (címzetthez). Együtt kell működnie a partnerrel, figyelnie kell rá, reagálnia a megnyilvánulá-
saira. Néha hallgatnia sem árt, esetleg egy-két szóval jeleznie, hogy érdekli a kommunikációs partner mon-
danivalója, kapcsolatban van vele. A partner jelenléte nemcsak beszélést, hanem beszélgetést is feltételez. 
Beszélgetés közben a feleknek meg kell alkotniuk, netán korrigálniuk kell a nyelvi formát. Meg kell válasz-
taniuk a megfelelő tempót, hangerőt, hanglejtést. Olykor érvelniük, cáfolniuk, vitatkozniuk kell, meggyőz-
niük a másikat. Történeteket szükséges elmesélniük egyszer tömören, máskor részletezve. Folytathatnám a 
szóbeli megnyilvánulások sorát, amelyeket minden esetben nem verbális eszközökkel – mimikával, gesztu-
sokkal, testtartással – erősít vagy gyengít a beszélő, de nehezen lehetne a teljesség igényét megvalósítanom.

Az írásbeli szövegalkotás, ami alatt valójában egy fogalmazás megírását értjük, sokban hasonlít, de sok-
ban különbözik is a szóbelitől. A fogalmazónak jobban kell ismernie a jelen nem lévő partnert, aki nem 
tud közvetlenül reagálni a mondanivalójára. Nem biztos, hogy közösek az előismereteik, az utalásai sem 
mindig egyértelműek a címzett számára. Az írásbeli nyelvi produktumok sokkal megszerkesztettebbek: 
minden esetben meg kell teremteni az összefüggést a mondatok, illetve a nagyobb egységek között, de olyan 
nehézségekkel is számolni kell, mint a szépírás (olvasható írás és a helyesírás).

A szóbeli szövegalkotás tanítása során olyan szövegek létrehozását irányítjuk, amelynek alkotója, a tanu-
ló tekintettel van a beszédműfaj sajátosságaira, a kommunikációs normákra, a konvenciókra (az illemsza-
bályokra), valamint a kiejtési normákra. Az előbbi állításból a következő szempontoknak kell érvényesül-
niük, magyarán szólva ezeket szükséges megtanítanunk a diákjainknak:

■  A megnyilatkozásnak nyelvészeti szempontból is szövegnek kell lennie, még akkor is, ha egyetlen mon-
datból áll.

■ A tanulóknak ismereteket kell szerezniük a beszédműfajokról.
■ Feltétlenül ismerjék a kommunikáció funkcióját és tényezőit!
■ Tisztában kell lenniük a beszédműfajhoz kapcsolódó illemszabályokkal!
■ A helyesejtési tréningek segítségével el kell sajátítaniuk a normatív köznyelvet.
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A szövegalkotó tevékenységet a beszéd kommunikációs funkciója szerint a következőképpen csoporto-
síthatjuk:

1. A fatikus funkció (kapcsolatfelvétel)
■ Köszönés
■ Megszólítás
■ Bemutatkozás és bemutatás

2. A konatív funkció (szándéknyilvánítás)
■ Kérés
■ Tudakozódás
■ Meghívás

3. Az emotív funkció (véleménynyilvánítás)
■ Értékelés
■ Panasz
■ Árulkodás

4. Referenciális funkció (tájékoztatás, ábrázolás)
■ Mese
■ Elbeszélés
■ Leírás
■ Jellemzés
■ Üzenetközvetítés
■ Vita
■ Publicisztika: hír, hirdetés, interjú, riport stb.

Az írásbeli szövegalkotás fejlesztésén sokakhoz hasonlóan a fogalmazástanítást értem. A fogalmazási 
művelet viszont egy roppant bonyolult tevékenység. E tevékenység során a fogalmazó (egyes szám első 
személy) egy általa vagy a pedagógus által választott témáról valakinek (egyes szám 2. személy) valamilyen 
műfajban írásban szöveget hoz létre. Sajnos többször tapasztaltam, hogy a fogalmazás írása előtt egy na-
gyon lényeges dolgot nem tisztázott a kolléga a gyerekekkel: hogy kinek szól a szöveg. Például: Mutasd be 
körülbelül egy oldal terjedelemben a szobádat! De vajon kinek? Hiszen én magam is másképp fogalmaznék, 
ha felnőttnek, gyereknek, olyannak írnék, aki már járt nálam vagy olyannak, aki nem. Ugyanakkor nagyon 
helyes volt az, hogy a Kolléga megszabta a terjedelmet. Ez olyan szempontból fontos a tanuló számára,  
hogy előre át kell gondolnia, mit fontos megfogalmaznia az adott témáról ekkora terjedelemben. Biztos, 
hogy nem alkothat részletező szöveget.

Az írásbeli szövegalkotás kapcsán 6. évfolyamon fontosnak tartom, hogy beszéljünk a „piszkozat” kérdé-
séről. Korábban – amikor még nem számítógépen dolgoztam – jómagam is minden mások számára olva-
sásra szánt szövegemet először piszkozatban írtam le. Hiszen ki adna le olyan írásbeli munkát, ami tele van 
áthúzásokkal, átírásokkal, átnyilazásokkal? (Természetesen más a helyzet a számítógépes szövegszerkesz-
tők világában.) Csak többszöri átolvasás és javítás után tisztáztam le a végleges szöveget, s bizony előfordult, 
hogy ezt a másolási műveletet is többször meg kellett ismételni. Az általános iskolai gyakorlatban viszont 
a tanulónak egy tanítási órán, piszkozatírás nélkül, lehetőleg tollal (a korrigálás lehetőségét minimálisra 
csökkentve) kell megalkotnia a szövegét. Az önálló írásbeli szövegalkotáskor, főleg ha osztályoztam is, min-
dig megengedtem a tanítványaimnak, hogy felkészülhessenek rá. Először is több téma közül választhattak, 
és készíthettek piszkozatot is az órán, ha rövid terjedelmet adtam meg.

Írj elbeszélést egy iskolai élményről, érdekes eseményről 10-12 mondatban! Először külön papíron dol-
gozz!

• Válaszd ki a témát!
• Vegyél elő lapokat, amelyekre a piszkozatot fogod írni!
• Adj címet a fogalmazásodnak!
• Készíts hozzá vázlatot!
• Írd le a szöveget piszkozatként!
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• Nézd át a munkádat az önellenőrzési szempontok segítségével!
• Javítsd az esetleges hibákat!
• Írd le a végleges szöveget a füzetedbe!
• Készíts illusztrációt a szövegedhez!

A hosszabb terjedelmű fogalmazások, például irodalmi ellenőrző dolgozatok írására előzetesen felké-
szülhettek a tanítványaim: kiválaszthatták a témát, anyagot gyűjthettek, sőt vázlatot írhattak, esetleg rövid 
feljegyzéseket is készíthettek. A tanítási órán a tanulók felkészülten – már akik éltek a lehetőséggel – lát-
hattak az alkotó tevékenységhez. 

A szövegtípusok fogalmazásának tanítási menete

A szövegtípusok fogalmazása tanítási menetének is van egy általános algoritmusa, ami valamennyi szö-
vegműfaj esetében alkalmazható. Természetesen az osztály képességeinek ismeretében bizonyos lépései 
esetleg kihagyhatók, esetleg lerövidíthető a rájuk szánt idő. Gondolok mindjárt az 1. pontra, a mintaszöveg 
tanulmányozására. 

1. A mintaszöveg tanulmányozása
a) szövegértés
b) szövegelemzés
c) a mintaszöveggel kapcsolatos feladatok megoldása

2. A műfaji sajátosságok feltárása, megfogalmazása
a) a szövegtípus tartalmi jellemzői
b) a szövegtípus formai jellemzői

3. Részfeladatok megoldása
a) tréningek: – jelentéstani (5. évfolyam)
 – grammatikai (6. évfolyam)
 – pragmatikai kohéziós eszközök (7. és 8. évfolyam)
b) szógyűjtés (témához, címhez, képhez stb.)
c) szövegrészek átalakítása, kiegészítése
d) szövegrészek önálló megfogalmazása (bevezetés, befejezés)
e) vázlatkészítés

4. Önálló szövegalkotás
Feltétlenül szükséges hozzá: – kellő információ
 – élmény (közös vagy egyéni)
      – kommunikációs partner ismerete (valós helyzet, előfeltevések)

5. Önkorrekció szempontok alapján
a) szövegtani (cím–szöveg, logikus elrendezés, megfelelő tagolás, kapcsolóelemek stb.)
b) műfaji követelmények
c) kommunikációs tényezőknek való megfelelés
d) nyelvhasználat, nyelvhelyesség (megfelelő szóhasználat, tömörség, világosság, szabatosság stb.)
e) írás, helyesírás

Roppant sajnálatos, hogy felső tagozatban nincs külön képességfejlesztő óra, ahol a szövegértő és szöveg-
alkotó képesség intenzív fejlesztését végezhetnénk a mindennapi kommunikációs igényeknek megfelelően 
és az élethosszig tartó tanulás segítésének érdekében. 
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A következőkben az általános tanítási menetet az állatleírás tanítására konkretizálom. Természetesen a 
folyamat több tanítási órán valósítható meg, a nyelvtan- vagy az irodalomórák egy-egy részletében. 

1. A mintaszöveg tanulmányozása: 
Gárdonyi Géza, a néptanító

Gárdonyi Géza az egri tanítóképző elvégzése után négy évig tanítóskodott. Élményeiből, emlékeiből szüle-
tett Az én falum novellasorozata. A novellák mögül nemes pedagógusarc bontakozik ki.

Buzgó tanítói munkássága meghozta a legszebb gyümölcsöt: a nép az ő népe, a falu az ő faluja lett. Azért 
tudott a faluban minden szíven és lelken uralkodni, mert élete, minden tette szolgálat, áldozatos odaadás volt.

Az uralkodást a faluban a gyermekeken kezdte. Először tanítványai szívét nyerte meg törődő, finom lelkü-
letű nevelői munkájával. A néptanító Gárdonyi nagy felelősséggel, komolysággal végezte munkáját. Vérbeli 
pedagógus volt.

Kis tanítványait tudással gazdagította, emberséges, hazafias magatartásra nevelte. Az ő tanítói munkáját 
az igazságosság és a szeretet hatotta át.

Az igazságosság elve vezette akkor is, amikor fegyelmeznie, büntetnie kellett. Gárdonyi szigorú rendet tar-
tott iskolájában. Pálcával vagy gúnnyal nem fegyelmezett. Fegyvere az értelmes, szívbe találó beszéd volt.

Tanítói magatartásának legszebb jellemvonása a gyermekszeretet volt.

a) szövegértés
b) szövegelemzés
A szöveg bekezdéseinek beszámozása, a bekezdések tartalmának megfogalmazása 
c) a mintaszöveggel kapcsolatos feladatok megoldása

a) Gárdonyi Géza nevével eddig az Egri csillagok írójaként találkozhattál. Az olvasott szöveg alapján 
melyik oldaláról ismerhetted meg?

______________________________________________________________________________
b) Gyűjtsd össze Gárdonyi Géza főbb jellemvonásait a szöveg bekezdéseihez kapcsolódó kérdések 

megválaszolásával!
Bevezetés: Milyen pedagóguskép rajzolódik ki a novellái mögül? ____________________________
______________________________________________________________________________
Tárgyalás: 1. Mi jellemezte a tetteit? _____________________________
 2. Hogyan végezte nevelői munkáját? _____________________________
 3. Mi hatotta át tanítói munkáját? _____________________________
 4. Miként fegyelmezett? _____________________________
Befejezés: Mi volt a legfőbb jellemvonása? _____________________________

c) Melyek a tanító Gárdonyi Géza legjellegzetesebb belső tulajdonságai?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d) Szeretted volna, ha Gárdonyi Géza lett volna a tanítód? Miért?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

e) Gyűjtsd össze a Gárdonyi Gézáról készült fotó alapján az író külső tulajdonságait!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

f) Foglald mondatokba a gyűjtött szavakat, és illeszd az eredeti szövegbe!

2. A műfaji sajátosságok feltárása, megfogalmazása
a) a szövegtípus tartalmi jellemzői

a) Gárdonyi Géza nevével eddig az Egri csillagok írójaként találkozhattál. Az olvasott szöveg alapján 
melyik oldaláról ismerhetted meg?

______________________________________________________________________________
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b) a szövegtípus formai jellemzői
    A bekezdésekre való tagolás

3. Részfeladatok megoldása
a) tréningek : – jelentéstani, grammatikai 

A szólások nemcsak az alakleírásokat, hanem a jellemzéseket is hangulatosabbá, szemléletesebbé te-
szik. Alakítsd át a következő mondatokat a példa szerint!

Tódor roppant lassú. Tódornak megalszik a tej a szájában.
Pisti mindenbe beleszól.  _____________________________
Döme állandóan éhes.  _____________________________
Ági nagyon szorgos.  _____________________________
Karcsi mindig kötekedik.  _____________________________

b) szógyűjtés (témához, címhez, képhez stb.)
Válogasd ki és másold le a belső tulajdonságokat jelölő kifejezéseket! Ha valamelyik szónak nem isme-

red a jelentését, nézz utána a Magyar értelmező kéziszótárban!
önző, zömök, serény, barna, csinos, gondatlan, szeplős, szerény, karcsú,
hórihorgas, alacsony, igazmondó, sovány, sasorrú, butácska, gyönyörű
a) Keresd meg és írd le a belső tulajdonság ellentétét!
b) Rendelj irodalmi hőst a megtalált ellentétes tulajdonsághoz! A példa segít a feladat megoldásában.
 Belső tulajdonság   Az ellentéte    Irodalmi hős
 önző     önzetlen    Nemecsek Ernő

_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________

Egyéni, páros vagy csoportmunkában lehet végeztetni a szógyűjtést, de már az önálló szövegalkotás 
előkészítéseként.

c) szövegrészek átalakítása, kiegészítése
Pótold a hiányzó mellékneveket, melléknévi igeneveket a fogalmazásrészletben, amely Arany János 

Toldi című művének Első éneke alapján készült! Szükség esetén lásd el őket toldalékkal!
Dél van. A nap ___________ süt. A határ kiégett a ___________ hőségben. Csak a ___________ 

boglyák árnyéka nyújt enyhet a ___________ béreseknek. Nem törődnek a(z) ___________ szekerekkel.  
A ___________ ökrök is hiába tolonganak a vályú körül.

d) szövegrészek önálló megfogalmazása (bevezetés, befejezés)
Olvasd el az egyik 6. évfolyamos tanuló fogalmazásának részletét!
Az utolsó percben 80:81-re a vendégcsapat vezetett. Csak néhány másodperc volt hátra a meccsből. A leg-

jobb játékosunkat szabálytalanul szerelték a palánk alatt. A bíró büntetőt ítélt. Oszi odaballagott a vonalhoz. 
Néma csend lett a csarnokban. Az elsőt bedobta. Óriási éljenzésben törtünk ki.

c) Igyekezz visszaadni mondatfajták változatos használatával a mérkőzés utolsó pillanatainak izgal-
mát!

e) vázlatkészítés
Készíts jellemzést önmagadról! Merj önkritikus lenni!
a) Válassz figyelemfelkeltő, esetleg humoros címet!
b) Gyűjtsd össze a lényeges tulajdonságaidat!
c) Rendezd az anyagot!
d) Készíts vázlatot!
e) Lehetőleg többféle ábrázolási módot használj!
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4. Önálló szövegalkotás
Feltétlenül szükséges hozzá: – kellő információ
 – élmény (közös vagy egyéni)
      – kommunikációs partner ismerete (valós helyzet, előfeltevések)

Az 5. évfolyamon már sokat gyakoroltuk a növény- és állatleírás készítését. Idézd fel az akkor gyako-
roltakat! Írj leírást az egyik kedvenc állatodról vagy egy érdekes állatfajról!

a) Adj címet a leírásodnak!
b) Döntsd el, milyen rendezési elvet alkalmazol! Készíts ez alapján vázlatot!
c) A szöveget hasonló korú gyerekeknek írod. Ennek megfelelően válaszd meg az írásod hangnemét!
d) Tagold a fogalmazásodat a vázlatnak megfelelően!
e) A kész szöveget nézd át az ellenőrzési szempontok alapján!

5. Önkorrekció szempontok alapján
a) szövegtani (cím–szöveg, logikus elrendezés, megfelelő tagolás, kapcsolóelemek stb.)
b) műfaji követelmények
c) kommunikációs tényezőknek való megfelelés
d) nyelvhasználat, nyelvhelyesség (megfelelő szóhasználat, tömörség, világosság, szabatosság stb.)
e) írás, helyesírás
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A SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK CÍMŰ TANKÖNYV
Az anyanyelvi kompetenciák közül talán az egyik legfontosabb a szövegértő képesség fejlesztése. A tanu-

lás tanítása ugyanis elképzelhetetlen szövegértő olvasás nélkül. Az önálló tanulási technikák megtanítása, 
elsajátítása viszont alapfeltétele az élethosszig tartó tanulásnak. A szövegértés feltétele tehát egyrészt a gyors 
és pontos dekódolás, másrészt egy meglehetősen összetett gondolkodási folyamat zavartalan működése. 
Ezen okok miatt jelentette meg az Apáczai Kiadó a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközeit, 
előbb az alsó tagozatosok (1–4. évfolyam), majd a felső tagozatosok (5–8. évfolyam) számára. 

A felső tagozatos tankönyvek összeállításakor építettem az alsó tagozatos Szövegértést fejlesztő gyakor-
latok című taneszközökre. Az évek során összegyűjtött gyakorlati tapasztalataimat felhasználva olyan tan-
könyv elkészítésére törekedtem, amely megfelel a Nemzeti alaptanterv és a Kerettantervben megfogalma-
zott elvárásoknak, az életkori sajátosságoknak, a tanulók érdeklődési körének.

A tanulók – optimális esetben – a 4. évfolyam végére elérik az olvasási képesség 2. szintjét, azaz az olva-
sástechnika elsajátítása után (1. szint) képesek az olvasott szövegben kifejtett gondolatok, információk szó 
szerinti megértésére. Szándékosan használtam az optimális kifejezést, hiszen sajnos erre a szintre nem jut 
el minden negyedikes, ezért tartom fontosnak, hogy az 5–6. évfolyamon ezekkel a tanulókkal gyakoroljuk 
az olvasás technikáját és az értő olvasást is. 

A szövegértő képesség hatékony fejlesztésének szempontjai a következők:
■ az ismeretnyújtás és a képességfejlesztés helyes aránya;
■ életkornak és érdeklődési körnek megfelelő szövegválasztás;
■ változatos, érdekes szövegfeldolgozási módszerek alkalmazása;
■ együttműködésen alapuló munkaformák előtérbe helyezése;
■ egyéni fejlettséghez igazodó differenciálás;
■ a fejlődés nyomon követésének elősegítése;
■ rendszeres feltáró és fejlesztő értékelés biztosítása.

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökben lévő szövegek kiválasztásakor a következő 
szempontokat vettem figyelembe:

1.  A szövegek ne legyenek hosszúak! 5. évfolyamon többnyire fél-, illetve egyoldalas szövegeket választot-
tam. Ez utóbbi terjedelem vált meghatározóvá a 6. évfolyamon, de egyetlen szöveg sem haladja meg az 
egy oldalt. Ennek technikai okai is vannak. Egyrészt a szöveg és a feladatsor oldalpárt alkot, másrészt 
a tanulók eltérő olvasási tempója miatt vannak olyan diákok, akiknek egy többoldalas szöveg elol-
vasására nem elegendő a tanítási óra 45 perce. Ők eleve hátránnyal indulnak azokkal szemben, akik 
végigolvasták a szöveget, hiszen nincsenek tisztában a szöveg témájával, esetleg befejezésével. 

2.  A szöveg keltse fel a tanulók érdeklődését! Az olvasásra való késztetéskor a felnőtt olvasó számára is 
fontos a szöveg témája, amely igen erős motiváló hatást válthat ki. Nincs ez másként a gyerekek eseté-
ben sem.

3.  A szövegek között mindhárom alapvető szövegtípus megtalálható, melyek százalékos megoszlása eltér 
az 5. évfolyamostól. A tapasztalatok szerint komoly problémát okoz a legtöbb gyerek, sőt felnőtt szá-
mára is a dokumentumszövegek megértése. A 22 szövegből 18% elbeszélő, 41% magyarázó-ismeret-
közlő, 41% dokumentumszöveg.

A magyarázó-ismeretközlő szövegek feldolgozására megkérhetjük más szakos kollégáinkat is. Például 
történelemórán feldolgozható a Piramismesék, rajzórán A testfestés művészete, természetismeret-órán A ki-
lencöves tatu, Az időjárás előrejelzése, az Internetes meteorológia, a testnevelésórához kapcsolódva A tollas-
labdázás szabályai, matematikaórán a Mikor jön az autóbusz?, technikaórán Az automata mosógép című 
szövegek. 

A tankönyvben lévő feladatsorok mintául szolgálhatnak minden pedagógus számára, hogyan lehet és 
kell egy-egy szakszövegen fejleszteni a tanulók szövegértő képességét. Hogyan idézzék föl és gyakoroltassák 
a szövegfeldolgozás algoritmusát tanóráikon. A szövegáttekintés, a szöveg témájának megnevezése, az is-
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meretlen kifejezések magyarázata, a szöveg bekezdések szerinti feldolgozása – adatkeresés, lényegkiemelés, 
felosztások, rendszerezések –, a szöveg újraolvasása, vázlatírás szükséges ahhoz, hogy a tanulók képesek 
legyenek egy-egy tantárgy ismeretanyagának otthoni, önálló elsajátítására. Vannak olyan feladattípusok, 
például a felosztások, rendszerezések megértése – táblázatok alkotása, grafikonok, diagramok értelmezése 
–, amelyekre magyarórákon nincs mód és lehetőség. Ezek megtanítása és alkalmaztatása elsősorban a ter-
mészettudományos ismereteket oktató kollégáink feladata.

A tankönyv szerkezete

A szövegek mindig a bal oldalon olvashatók, a hozzájuk tartozó feladatsorok a jobb oldalon találhatók. 
Így a tanulóknak nem kell lapozniuk feladatmegoldás közben, nyugodtan búvárkodhatnak a szövegben. 
Erre kell ösztönöznünk őket, hiszen a feladatok megoldásakor vissza kell térniük a szöveghez, ott kell ke-
resniük a megoldásokat, nem az emlékezetükre kell hagyatkozniuk.

A feladatok nemcsak a szövegértő olvasás 2. szintjére, az értő olvasásra vonatkoznak, hanem az értelme-
ző szint elérését is biztosítják. A fejlesztő feladatok kapcsán a tanulók lehetőséget kapnak az önálló véle-
ményalkotásra, a képzelet működésén alapuló kérdések megfogalmazására. Az értelmező olvasás kapcsán 
a tanulóknak a sorok között kell olvasniuk, hiszen ha a válasz közvetlenül nincs benne a szövegben, ki kell 
következtetniük azt.

Az egyes feladatok mellett pontszámok is találhatók, és minden feladatsor végén olvasható az elérhető 
összes pontszám is. Óva intek azonban minden Kollégát attól, hogy ezek miatt a feladatsorokat felméré-
seknek tekintsék. A taneszköz címe is utal arra, hogy benne gyakorlatsorok, gyakorlást szolgáló feladatok 
találhatók. A pontszámok, melyek itemek alapján állnak össze, csupán tájékoztatásul szolgálnak a tanulók, 
tanárok, szülők számára. Arról tájékoztatnak, hogy milyen szinten – kiváló, jó, közepes, elfogadható, nem 
megfelelő – áll a gyermek a szövegértésben. A százalékos határok ebben nyújtanak fogódzót. Az elért szint 
ismeretében lehet differenciált osztálymunkában tovább folytatni a képességfejlesztést.

Javaslom a kedves Kollégáknak, hogy a szövegek feldolgozásakor nyugodt tempót, változatos módsze-
reket és munkaformákat alkalmazzanak. Ezeket a szövegeket nem lehet és nem is kell egy tanórán feldol-
gozni. Sokszor két-három órát is rá kell szánnunk. A feladatok utasítását minden esetben értelmeztessük a 
tanulókkal, egyre nagyobb önállóságot biztosítva a számukra. Ha a felzárkóztatásra szoruló gyerekek egye-
dül küzdenek a feladatmegoldással, a kudarcnak nagyobb a valószínűsége, mint a sikerélménynek. Ilyenkor 
a pontozástól vagy teljesen el kell tekinteni, vagy például csoportmunka, páros munka alkalmazása esetén 
mindenki azonos pontszámot kapjon. De alkalmazhatunk másfajta értékelést is. Kaphatnak például piros 
pontot, csillagot, kis képdarabot a hibátlan megoldásért. Ez utóbbiból egy képet is kirakhatnak. A feltáró 
vagy fejlesztő szóbeli értékelésre minden feladat ellenőrzése után időt kell szánnunk. 

Természetesen a szövegek használhatók tehetséggondozásra is. A jó képességű tanulók önállóan vagy 
csoport-, illetve páros munkában dolgozhatnak, esetleg részben vagy teljesen egyénre szabott munkafor-
mát is lehet alkalmazni. 

A szövegfeldolgozás mikéntjének külön fejezetet szentelek ebben a kézikönyvben, sőt, projekttervet is 
olvashatnak a kedves kollégák. Itt-ott megváltoztattam, illetve módosítottam a válaszokat. Ennek oka, hogy 
a könyvben néhány feladatot átalakítottam, de még inkább figyelembe vettem a gyermeki észjárást és meg-
fogalmazásokat. Az elmúlt évek során több száz szövegértés bemutatóórát tartottam a tankönyvből, így az 
ott szerzett tapasztalataimat is beépítettem ebbe az új kézikönyvbe. 
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A tankönyvi feladatok megoldása

Bors Péter 

1. Bekarikázandó betűjel: C.       A helyes bekarikázás 1 pont.

2. Bekarikázandó szövegrész: a 4. bekezdés 1. mondata: El is tévedt, el is rabolta a sárkány.
A helyes bekarikázás 1 pont.

Ajánlás: A feladat megoldása előtt kerestessük meg az anya jóslatát, amely két részből állt.
– Küldöm én, de nem szívesen, mert eltéved abban az irdatlan nagy erdőben. Még a sárkány is elrabol-

hatja.
Ennek ismeretében már a gyengébb képességű tanulók is könnyen megtalálják a helyes választ.

3. Aláhúzandó meseszámok és kifejezések: (egy özvegyasszony) három gyermeke; hétnapi gyaloglás; 
három napig röpült (a buzogány); a sárkánynak kilenc napjába telt (míg kivéste onnét a buzogányt); (meg-
csapkodta a friss hantot a döglött farokkal éppen) hetvenhétszer. 

Minden jó meseszám 1-1 pont,
összesen 5 pont. 

Megjegyzés: Több esetben a meseszámok távol esnek a hozzájuk tartozó kifejezésektől, amelyeket zárójel-
be tettem. Pontosan meg kell keresnie a tanulónak, hogy mire vonatkoznak a meseszámok, tehát nem elég 
a teljes pontszám eléréséhez, ha csak a meseszámokat húzza alá.

4. A buzogány lerajzolása fantázia alapján.
A rajz 1 pont.

5. Így akarta jelezni a sárkánynak, hogy milyen erős, és nem fél tőle.
Az indoklás 2 pont.

6. Bors Péter így közölte a sárkánnyal, hogy meg fogja ölni.
A helyes értelmezés 2 pont. 

7. Az események helyes sorrendje: 2., 1., 7., 4., 5., 6., 3.
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont, 

összesen 7 pont. 
Megjegyzés: A sorrend első elemének eltévesztése esetén 0 pontot adunk a feladatra. Ha az első esemény 

megjelölése jó, utána annyi pont adható, ahány eseménynek jó a sorszáma.

8. Találkozáskor megölelte, megcsókolta őket. A halott bátyját megsiratta.
Minden helyes indok 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.

9. A mese befejezése egyéni elképzelés alapján.
A befejezés 3 pont.

Megjegyzés: Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat. A mesei jellegzetessé-
get, az eredetiséget és a szóhasználatot értékeljük, pontozzuk. 

Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Sárkányölő Szent György 

1. Silena országában egy nagy tóban.
A helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont. 

2. lakozott1: Valaki valahol élt.
lakozott2: Torkig jóllakott. Nagyon sokat evett.

A két szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 2 pont.

3. A mai szóalakok: legyen, mondta, szólt, 
   gyorsan, amikor, segítségével, 
   légy vagy legyél bátor, sok ökröt.

Minden helyes szóalak 1-1 pont,
összesen 8 pont.

4. a) a királyra, b) emberekre vagy városiakra, c) a királylányra, d) Szent Györgyre, e) ökrökre
A helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 5 pont. 

Ajánlás: Az a) feladatnál lehetnek olyan tanulók, akik a királylányra vonatkoztatják a „könyörülnének 
rajta” kifejezést. Beszéljük meg, hogy ez miért a királyra vonatkozik: a király siránkozott, és ő könyörgött 
könyörületért, hogy ne veszítse el a lányát.

A válaszokban a tanulókat a toldalékolásra is figyelmeztessük, ha szükséges (…kire vonatkozik…)! Bár, 
ha 5. évfolyamon következetesek voltunk ezen a téren, akkor már nem hibázhatnak a diákok.

5. Olyan erőt adott a királylánynak az öv, hogy a megkötözött sárkányt képes volt egyedül bevinni a 
városba. 

A bizonyítás két eleme 1-1 pont, 
összesen 2 pont.

Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a bizonyításban. A sárkány hatalmas termeté-
re abból következtethetünk, hogy a városiak csak ökrökkel tudták elvontatni a tetemét.

6. Például: együtt érző, bátor, hős, erős, segítőkész, lovagias.
Minden elfogadható tulajdonság 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: Más tulajdonság is elfogadható, ha a tanuló szóban meg tudja indokolni.

7. A legenda szentek életéről (Szent György) szóló csodás történet (legyőzte a sárkányt).
A bizonyítás két eleme 1-1 pont, 

összesen 2 pont.
8. Sárkányok kora.

A cím 1 pont.

Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Szent Erzsébet

1. Édesanyja neve: Gertrúd
Édesapja neve: II. András
Férje neve: Lajos
Születési éve: 1207 Halálának éve: 1231 Szentté avatásának éve: 1235

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés: Születési és szentté avatásának évére a szöveg 6. bekezdésében olvasottakból lehet következ-
tetni, illetve lehet kiszámolni. 

2. – gyermeki tulajdonságairól  2.
– a rózsás legendáról   7.
– a wartburgi várba érkezéséről  1.
– az éhínség elleni küzdelméről  4.
– férjéhez fűződő érzelmeiről  3.
– szentté avatásáról   6.
– betegápolói tevékenységéről  5.

Minden helyes sorszám 1-1 pont,
összesen 7 pont.

3. Hogy megtanulja az ottani udvari élet előírt formáit.
A helyes válasz 1 pont.

Nem vette át az udvari élet előírt formáit: nem volt hajlandó tipegve járni, és minden körtáncnál jobban 
szerette a vad lovaglást.

Minden helyes válaszelem 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Isten nem akarta, hogy a szeretet szent asszonyát jósága miatt megszégyenítse.
A helyes válasz 1 pont.

4. 1. A kis menyasszony 2. A gyermeki tulajdonságai 3. A szerelmes feleség 4. Erzsébet küzdelme az éhín-
ség ellen 5. A betegápoló 6. Szentté avatása 7. Élelem helyett rózsák

Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 7 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Piramismesék 

1. misztikus: titokzatos, rejtélyes. archeológus: régész. legenda: mendemonda. kopt: egyiptomi keresztény.
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,

összesen 4 pont.
Megjegyzés: Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadjuk el! Például ehhez a szöveghez nem 

illik a legenda szó azon magyarázata, miszerint szentekről szóló csodás történet.

2. Bekarikázandó kulcsszavak: az egyiptomi piramisok
 építésüknek a titkát
 műkedvelő egyiptológusok

Minden helyes válasz bekarikázása 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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Ajánlás: Ne fogadjuk el a megoldást, ha a tanuló az egész mondatot karikázta be, hiszen az utasítás csak 
a kulcsszavakra vonatkozik!

3. Cáfolat: A régészek nem találtak siklóernyős ábrázolást. A kopt nyelvben nincs sárkány szó.
A két cáfolat 1-1 pont, 

összesen 2 pont.

4. Baktérítőn helyett Egyenlítőn, millióval helyett milliárddal, Föld–Hold helyett Föld–Nap, kilenc helyett 
nyolc, megegyezik helyett hasonló, ismert helyett idegen.

Minden jó javítás 1-1 pont,
összesen 6 pont.

5. A piramisokat kitűnő szakemberek irányításával jól képzett munkások építették.
Az álláspont két elemének helyes megfogalmazása 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 

6. e: Nagy Csarnok, g: a királynő kamrája, i: rövid járat kisebb kamrákkal.
Minden helyes ábraelem 1-1 pont, 

összesen 3 pont. 

7. Statikai biztosítékként, nehogy beomoljon a sírkamra.
A helyes ok-okozat megfogalmazása 1-1 pont,

összesen 2 pont. 

Megjegyzés: Nehéz feladat. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.
A feladat a problémamegoldó gondolkodást fejleszti. A tanulónak rá kell jönnie, hogy a kövek hatal-

mas tömege alatt beomlott volna a sírkamra. Érdemes a statikai szót értelmezni: építmények egyensúlyi 
viszonya.

8. Oda jártak aludni a piramisépítők. 
    Alvóváros.               A helyes válasz 1-1 pont,

összesen 2 pont. 

9. Aláhúzandó mondat: 5. bekezdés: …a sírkamrába való behatolás…
A helyes aláhúzás 1 pont.

Megjegyzés: Nem kell az egész mondatot aláhúzni, hiszen a kérdés csak a világra szóló esemény megne-
vezésére vonatkozik, a megvalósítás módjára viszont nem.

Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Damoklész kardja

1. Kr. e. I. században élt. Római író, szónok, politikus volt. Hitt a köztársaság eszményében.
Minden helyesen lemásolt mondat 1-1 pont,

összesen 3 pont.

2. Csak az erény tehet boldoggá.
A tétel helyes megfogalmazása 1 pont.

3. erény: valakinek előnyös, jó oldala, értékes tulajdonsága. 
A helyes szómagyarázat 1 pont.

Ajánlás: Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadjuk el! 

4. Állandóan dicsérje azt, akinek a kegyeit keresi.
A helyes „feladatmeghatározás” 1 pont.

Megjegyzés: Természetesen a feladatmeghatározás ebben az esetben a hízelgő feladatának megfelelő le-
írását jelenti.

5. Sose higgy a hízelgőnek!
A megfelelő közmondás 1 pont.

Megjegyzés: A közmondás O. Nagy Gábor könyvében a hízelgő címszó alatt található.

6. Bekarikázandó: félelmet. Az állítás igazolása a szöveg utolsó mondata alapján, például: Nem nézte a 
szolgákat. Nem gyönyörködött az ezüstmunkákban. Nem vett el semmit az asztalról. Könyörgött, hogy 
elmehessen.

A helyes bekarikázás 1 pont, a megfelelő igazolás 3 pont,
összesen 4 pont. 

Ajánlás: A feladat 2. részében többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.

7. Egy idő után a kard tömegétől elszakadt volna a szőrszál. A lezuhanó kard megölhette volna Damok-
lészt.

Az ok és az okozat megnevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont. 

8. Teljesen egyéni megoldások születhetnek. Várható szöveg:
Fenséges Dionüsziosz, szeretett uram! Kérlek, hadd mehessek el innen! Nem vágyom már kincsekre, 

gazdagságra. Békében, félelem nélkül szeretnék élni. Bocsáss el, drága uram! Haza szeretnék menni.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.

Ajánlás: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! 
Ezzel elejét vehetjük a terjengős megfogalmazásoknak. Értékeléskor a szövegalkotás szempontjait vegyük 
figyelembe! 

9. Nem, mert halálfélelemben él. Attól fél, hogy megölik a zsarnoksága miatt.
A válasz és az indoklás 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Esetleges igen válaszok esetén újból tisztázzuk a tanulókkal Cicero történetének a monda-

nivalóját, üzenetét! 

Értékelés: 
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
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A testfestés művészete 

1. Például: A hennafestésről. Hogyan lehet festeni a bőrt? A bőrre való festés is lehet művészi színvonalú.
A tartalomra való helyes vonatkoztatás 1 pont.

Megjegyzés: Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.

2. kreatív: alkotó, újat létrehozó, teremtő. 
motívum: rendszeresen ismétlődő díszítőelem. 
tradíció: hagyomány.

Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Ajánlás: Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadjuk el!

3. Például: A tetoválás helyett inkább a hennafestést válasszátok, hiszen bőrbarát (nem gyullad be tőle a 
bőr)! Csak a bőr felszínét érinti, ezért néhány hét alatt lekopik. Nem marad életre szóló nyoma. 

Az ajánlás minden jó eleme 1-1 pont, 
összesen 3 pont. 

Ajánlás: Többféle megoldás is elfogadható, de a kommunikációs partnereket is figyelembe kell venniük a 
tanulóknak, azaz többes szám 3. személyben kell fogalmazniuk. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.

4. Bekarikázandó: HAMIS, IGAZ, IGAZ.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,

összesen 3 pont.

5. Egyiptomban, Indiában, Marokkóban. 
Az esküvőre. 
Ameddig a henna le nem kopik.

A helyes válaszok 3-1-1 pont.
Megjegyzés: Az első kérdésre három választ kell adni. 

6. A festendő bőrfelület letisztítása. A hennapép elkészítése. A minta felfestése.
Minden helyes művelet 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Megjegyzés: Más nyelvi megfogalmazás is elfogadható. Letisztítja a festendő felületet. Hennapépet készít. 

Felfesti a motívumokat.

7. Az ősi minták közé kitalált, egyéni díszítést is lehet tenni.
A helyes értelmezés 1 pont.

8. Például: Mennyi idő alatt szívódik fel a henna? Miért nem érheti víz a friss hennafestést? Hogyan kell 
eltávolítani a hennapépet? Milyen növényi olajat érdemes használni a hennapép eltávolításához? 

A helyes kérdésfeltevés 1 pont.
Ajánlás: Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.

Értékelés: 
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
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A szekér meg a hintó 

1. a) Azonosság a szekér és a hintó között: mindkettő állatokkal vontatott szárazföldi jármű.
Minden helyes megállapítás 1-1 pont,

összesen 3 pont.
b) Különbség: A szekér: teherszállításra való.

A helyes megállapítás 1 pont.
 A hintó: rugózott, díszesebb, kényelmes.

Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 3 pont.

2. Mátyás király, szegény paraszt, kocsis, báró.
Minden helyes szereplő 1-1 pont,

összesen 4 pont.

3. A valóságot akarta megismerni, azt, hogy mi történik az országában.
A helyes ok megfogalmazása 1 pont.

4. Az álruhás király nem engedte, hogy a paraszt a szekerével kitérjen a hintó elől.
A bonyodalom megfogalmazása 1 pont.

Ajánlás: A bonyodalom megfogalmazásának tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést. Ha csak az 
egyik szerepel, ne adjunk pontot a feladatért! 

5. a) …, nehogy kitérjen a hintó elől. 
b) …, ezért felemelte az ostorát. 
c) …, mert felismerte a királyt.

Minden helyes mondatbefejezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.

6. a) A báró magasabb rendűnek tartotta magát a kocsisnál és a parasztnál. 
b) Megijedt a királytól.

Az okok megfogalmazása 1-1 pont.
Ajánlás: Az összefüggés kifejtésének tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést. Természetesen rokon 

értelmű megfelelőket is elfogadhatunk, például lenézte a kocsist és a parasztot, nem vette emberszámba őket.

7. A szegény parasztember: szótlan, segítőkész.
Mátyás király: jószívű, igazságos, határozott.
A kocsis: haragos, erőszakos.

A tulajdonságok helyes szétválogatása 1-1 pont, 
összesen 7 pont. 

8. Várható vázlat: 1. Mátyás király vándorlása 
 2. A szekér és a hintó találkozása 
 3. A király álruha nélkül

A megfelelő vázlatpont megfogalmazása 1-1 pont, 
összesen 3 pont.

Értékelés: 
28–26 = kiváló, 25–23 = jó, 22–18 = közepes, 17–15 = elfogadható, 14–0 = nem megfelelő
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A kilencöves tatu 

1. USA-ban, Mexikóban, Argentínában, Uruguayban.
Minden helyes országnév 1-1 pont,

összesen 4 pont.
Megjegyzés: A Kansast és Missourit ne fogadjuk el, mivel ezek nem országok, hanem az Amerikai Egye-

sült Államok egy-egy állama! A válaszban az USA helyett viszont elfogadható az Amerikai Egyesült Álla-
mok megnevezés is.

Az USA szó toldalékolására helyesírási szempontból is hívjuk fel a tanulók figyelmét!

2. A testét fedő szarulapok kilenc sorba rendeződnek.
Az elnevezés magyarázata 2 pont.

Megjegyzés: Az elnevezés magyarázatának tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést.

3. Testmérete: 80 cm    Testtömege: 20-30 kg
A tatuk ivaréretté válása: 6-12 hónap A vemhesség ideje: 120 nap

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

4. 

A feladat 5 pont.
Megjegyzés: A pontszámok megoszlása: 3 pont a rajzért (alagút, alvókamra, fészekkamra), 1-1 pont a mé-

retért (mélysége 0,5–3,5 m, hossza kb. 7 m).
Érdemes előre felhívni a tanulók figyelmét, hogy méretarányos legyen a rajzuk.

5. Aláhúzandó: rovarokat, gyümölcsöket, gombákat, kisebb gerinceseket, gyökereket, madártojásokat.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,

összesen 6 pont.

6. Éjjelenként szerez táplálékot. Szorgos futkározás közben szagmintát vesz. Hosszú ormányát a földbe 
nyomja. Erős mellső lábaival fellazítja a talajt, a földet a hátsó lábaival tolja maga mögé.

A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Ajánlás: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! 

Ezzel elejét vehetjük a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait 
vegyük figyelembe! Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható.

7. A sejt a sejtosztódás elején négy részre válik, ezért az utódok mindig egypetéjű négyes ikrek.
Az összefüggés megfogalmazása 2 pont.

Megjegyzés: Az összefüggés magyarázatának tartalmaznia kell az okot (a sejt a sejtosztódás elején négy 
részre válik) és az okozatot (az utódok mindig egypetéjű négyes ikrek). Ezért 2 pontos a feladat.

alagút

alvókamra

fészekkamra

0,
5–

3,
5 

m

kb. 7 m
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8. A számozás sorrendje oszloponként: 4. 1.
 3. 5.
 2.

Minden helyén lévő szám 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Értékelés: 
33–30 = kiváló, 29–27 = jó, 26–21 = közepes, 20–17 = elfogadható, 16–0 = nem megfelelő

A medve, mikor kacsa 

1. kacsa: 1. A lúdnál kisebb, rövid nyakú, rövid lábú, hízékony lúdféle háziszárnyas. 2. Vadkacsa.  
3. A kacsa húsa. 4. Fekvő betegeknél vizelésre használt csöves edény. 5. Valótlan újsághír.

Minden jó szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 5 pont.

2. Az olvasó elgondolkozik azon, milyen esetben válhat a medve kacsává. 
Álhírt. 
Egy pesti újságban. 
1870-ben. 
Deák Ferencet. 
Baráti körben. (Baráti társaságban.)

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.

3. Aláhúzandó: gyakori, állatkerti lakó, tetszését, akit pártfogolnak.
Minden jó aláhúzás 1-1 pont,

összesen 4 pont.
4. 

Valóságos esemény Az újságban megjelent esemény
Egy öreg asszonysággal történt. Deák Ferenccel történt.
Majom volt a ketrecben. Medve volt a ketrecben.
A majom elvette a nő kalapját. A medve elvette Deák esernyőjét.
A nő nem szólt semmit. Deák Ferenc mondott egy bölcset.

Minden jó helyre beírt esemény 1-1 pont,
összesen 8 pont.

5. Deák Ferenc járt az állatkertben, és látta a majmos esetet.
Minden igazságnak megfelelő megállapítás 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Elfogadható még: Deák Ferenc szeretett az állatkertbe járni. Nagyon tetszett neki a medve.

6. Az emberek mindent elhisznek, amit az újságban olvasnak. Sok ember kerülhet kellemetlen helyzetbe, 
ha valótlant írnak róla az újságok. Nem tudja elmondani minden újságolvasónak az igazságot. 

A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Megjegyzés: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre 

áll! Ezzel elejét vehetjük a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szem-
pontjait vegyük figyelembe! Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható.
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Értékelés: 
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Gergő és az álomfogók

1. Budapesten.
A helyes válasz 1 pont.

Megjegyzés: A Pesten szó nem fogadható el, mert Pest önmagában nem város, Budapest része. Csak tol-
dalékos formában fogadjuk el a választ. 

2. Boglárka: az édesanyja Botlik Géza: az édesanyja férje (nevelőapja)
Zsó: a mostohatestvére (nevelőapja lánya) Apollónia: az édesanyja barátnője

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: Érdemes tisztázni a mostohatestvér fogalmát, illetve a féltestvérét. Utóbbi esetben ugyanis 
vérségi kapcsolatban állnak, azaz vagy az édesanyjuk vagy az édesapjuk közös. Gergő esetében ilyen nem 
áll fenn.

3. Pl.: esetlen, állandóan botladozik, botorkál stb. 
Minden helyes cselekvés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

4. Aláhúzandó: állítólag danászik az esőben és mindeközben repül. (2. bekezdés).
Minden helyes cselekvés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

5. Aláhúzandó: beszélő farkaskölyök
A helyes aláhúzás 1 pont.

6. Bekarikázandó: Mindennapjait a számítógép előtt tölti, …
A helyes bekarikázás 1 pont.

7. Bekeretezendő: a www.ekultura.hu ajánlójából
A helyes bekeretezés 1 pont.

8. Vajákosok, táltosok, sámánok, kuruzslók, dobolók, garabonciások, mágusok és varázslók.
Minden helyesen lemásolt résztvevő 0,5-0,5 pont,

összesen 4 pont.

9. Bagoly-bükki-völgy.
A helyes válasz 1 pont.

10. Gergőnek kell megmenteni a révülők világát az összeomlástól.
A helyes válasz 1 pont.

11. Várható átalakítás: Ha kíváncsiak vagytok arra, vajon sikerül-e teljesíteni Gergőnek a küldetését, 
miszerint megmentse a révülők világát, olvassátok el Böszörményi Gyula Gergő és az álomfogók című 
regényét!

A helyes átalakítás 2 pont.
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Megjegyzés: Az átalakításnak tartalmaznia kell a küldetés megnevezését és az elolvasásra vonatkozó fel-
szólítást.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

A Láthatatlan Kiállítás

1. lát:  •    •    •   kiált: •   •   •   •    •
           •  •  •                     •          •
           •  •    •                   •             • •

Minden helyesen Braille-írással leírt szó 1-1 pont,
összesen 2 pont.

2. Bőr (tapintás), fül (hallás), orr (szaglás).
Megjegyzés: Csak az érzékszerveket fogadjuk el.

Minden helyesen megnevezett érzékszerv 1-1 pont,
összesen 3 pont.

3. A kiállítás célja, hogy bemutassa, milyen érzés látás nélkül élni, hogyan erősödnek fel a többi érzék-
szervek.

Minden helyesen megnevezett cél 1-1 pont,
összesen 2 pont.

4. Vakok és látássérültek.
Minden helyesen megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

5. a) Pl.: Személyesen, telefonon, online (e-mail).
A helyesen megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.
Megjegyzés: Bármelyik módot elfogadhatjuk. Bár a szórólapon elérhetőség nem olvasható, de az internet 

segítségével kideríthető a telefonszám és az e-mail cím is. Például a honlapjukon a Elérhetőségek fülre kat-
tintva.

b) 27.720 Ft.
A helyes végeredmény 2 pont.

Megjegyzés: Azt kell figyelembe venni, hogy április vége előtt látogatják meg a kiállítást, ezért a csoportos 
jegy felnőtt és gyermek számára is egységesen 990 Ft/fő.

6. a) 21.560 Ft.
A helyes eredmény 1 pont.

b) 1.600 Ft-ot.
A helyes eredmény 1 pont.

7. Bekarikázandók: 2-es metróval, 61-es villamossal, 6-os villamossal, 16-os autóbusszal, 5-ös autóbusz-
szal

Minden helyesen bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
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8. igaz, hamis, hamis, hamis, igaz
Minden helyes X 1-1 pont,

összesen 5 pont.
Megjegyzés: A Láthatatlan Kiállítás 10 órakor nyit. Lásd a honlapjukon.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Mit hoz az új év? 

1. új év = új esztendő; újév = január 1. (1-je)
A két helyes írásmód 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 
Ajánlás: A kétféle írásmód tisztázása után érdemes visszatérni a cím értelmezésére. A cím nem egyetlen 

napra, hanem az egész év történéseire vonatkozik, még akkor is, ha a szövegben egyetlen napra, január 
elsejére vonatkozó információkat olvashatnak a tanulók.

2. kalendárium: 1. Olvasmányokat, időjóslást, álomfejtést tartalmazó képes naptár. 2. Folyóiratnak nap-
tárral ellátott vegyes tartalmú évkönyve.

A helyes szómagyarázat jelentésenként 1-1 pont,
összesen 2 pont.

3. Bekarikázandó: mit hoz az év
 férfinak
 hagymakalendáriumból
 december 25-én
 XIII. Gergely pápa
 pihentek, ettek, ittak
 frissek akartak lenni egész évben

Minden helyesen bekarikázott válasz 1-1 pont,
összesen 7 pont.

4. A számozás helyes sorrendje soronként: 2., 6., 5., 
 4., 1.

Minden helyén lévő szám 1-1 pont,
összesen 5 pont.

5. Sót tettek tizenkét gerezd fokhagymába. Minden gerezd egy-egy hónapot jelképezett. Amelyikben 
nedves lett a só, abban a hónapban sok csapadékra lehetett számítani.

A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Ajánlás: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! 

A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait vegyük figyelembe! 

6. Az emberek egész évben frissek akartak lenni.
A helyes válasz 1 pont.

7. Bekeretezendő: tyúkhúsleves, nyúlpaprikás, sült csirke.
Minden helyesen bekeretezett étel 1-1 pont,

összesen 3 pont.
Ajánlás: Hívjuk fel a tanulók figyelmét az utasításban a nem szóra! Csak a bekeretezést fogadjuk el!
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Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Hideg töltött paprikák

1. C-vitamint. Könnyen, fél óra alatt elkészíthető. Hideg sült húsokhoz.
A helyes válaszok értéke 1, 2 és 1 pont.

Megjegyzés: A 2. kérdésben fel kell ismernie a tanulónak, hogy nem a recept főbb jellemzőiről (papriká-
ból készült zöldségétel), hanem a recept elkészítésének főbb jellemzőiről van szó. Két információt: könnyen 
elkészíthető, illetve fél óra alatt elkészíthető várunk a tanulóktól, ezért jár 2 pont a válaszért.

2. Juhtúró, vaj.
Minden helyesen megjelölt hozzávaló 1-1 pont,

összesen 2 pont.

3. 20 dkg vajat, vöröshagymát, 10 dkg krémtúrót, 1 csomó kaprot, 1 csomó petrezselyem zöldjét, 4 nagy 
paprikát.

Minden szükséges hozzávaló 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Ajánlás: Valójában vásárlási listát állítanak össze a gyerekek. Feltétlenül beszéljük meg, ha akad tanuló, 
aki egy db vöröshagymát akar venni, hogy ez életidegen, hiszen többnyire legalább egy kg-ot veszünk be-
lőle. A kaprot és a petrezselyem zöldjét sem apróra vágva árulják. A gyakorlat szerint a hozzávalók közül 
elfeledkeznek a paprikáról, pedig azt is meg kell vásárolni, mert nem tudják mibe tenni a tölteléket.

4. 20 dkg.
A hiányzó mennyiség helyes megállapítása 1 pont.

5. A körözött a pirospaprikától lesz rózsaszín színű. A fokhagymakrém zöld színét az apróra vágott ka-
portól és a petrezselyem zöldjétől kapja.

Az indoklás minden eleme 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell az indoklásban.

6. A hűtőszekrényben a hideg hatására megdermed a krém.
Az indoklás minden eleme 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 
Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell az indoklásban.

7. Várható ajánlás: Ha barátaidat vendégül látod, jólesik nekik, ha te készítesz valami finomságot.  
A C-vitaminban gazdag hideg töltött paprika főleg téli bulikon számít ínyencségnek. A színes falatok a 
legválogatósabbakat is kóstolásra sarkallják. A vitaminkarikák mellé azért nem árt néhány szelet sült hús 
is, hogy jóllakjanak a meghívottaid. Aztán jöhet a tánc, a móka és a kacagás.

A szövegalkotás maximális pontszáma 10 pont.
Megjegyzés: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! 

Mivel az eddigieknél hosszabb terjedelmű szöveg alkotását várjuk a tanulóktól, ezért kaphatnak 10 pontot. 
Természetesen egészen más tartalmú szöveg is lehet jó. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait 
vegyük figyelembe! Külön figyeljünk a kommunikációs partnerekhez, az osztálytársakhoz illő T/2. szemé-
lyű szóhasználatra! 
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Értékelés: 
28–26 = kiváló, 25–23 = jó, 22–18 = közepes, 17–15 = elfogadható, 14–0 = nem megfelelő

Egyszemélyes játék

1. Aláhúzandó: táblás játék, egy személy is játszhatja, kétféle fi gurával kell játszani, két személy is játsz-
hatja.

Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, 
összesen 4 pont. 

2. Ceruza, vonalzó, olló, ragasztó.    
 Minden helyes eszköz megnevezése 1-1 pont, 

összesen 4 pont. 
Megjegyzés: A szükséges eszközökre a játéktábla készítésének leírásából kell következtetnie a tanulónak. 

Például a négyzetek rajzolásához feltétlenül szükség van ceruzára és vonalzóra. A két nagy négyzetet ki kell 
vágni, ehhez olló szükséges, az összeillesztéshez ragasztó kell.

3. A kartonlap és az eszközök előkészítése.
Két 9 x 9 cm-es négyzet rajzolása.
A két négyzet kivágása.
A 3 x 3 cm-es mezők berajzolása a két négyzetbe.
A négyzetek beszámozása 1-től 17-ig.
A két négyzet összeillesztése a 9-es számú mezőnél.
A két négyzet összeragasztása a 9-es számú mezőnél.

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, 
összesen 11 pont.

Megjegyzés: A kiegészítés során minden elemet külön pontozunk.

4. 

A rajzért 2 pont adható.

5. Aláhúzandó: egy lépés a szomszédos mezőre, egy ugrás a szomszédos fi gurán át az üres mezőre.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 

6. A világos és a sötét fi gurák helyet cserélnek, és a kilences mező üresen marad.
A helyes megfogalmazás 1 pont.

7. Így meg lehet számolni, hány mozdulattal sikerült megoldani a feladatot.
A helyes indoklás 1 pont.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

5 6

8 99 10 11

12 13 14

15 16 17
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Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Az automata mosógép

1. A húzózárak összehúzása; a homok kikefélése a zsebekből és a hajtókák alól; nadrágok, kötött holmik, 
pólók kifordítása.

Minden helyes felsorolás 1-1 pont, 
összesen 3 pont.

2. A tarka ruhák engedhetik a színüket, ami befogja a fehér ruhákat is.
A helyes indoklás 2 pont.

3.  , II., II., II., I., II.
Minden helyes ikon 1-1 pont, 

összesen 6 pont.

4. Finom 30 ºC; Gyapjú hideg, 30 ºC; Intenzív foltos 60 ºC; Finom 30 ºC; Finom 30 ºC.
A megfelelő program kiválasztása 1-1 pont,

összesen 5 pont.

5. Betöltés előtt vízzel fel kell hígítani. Várni kell.
A helyes megoldás 1-1 pont, 

összesen 2 pont.
6. A helyes sorrend: 1., 7., 2., 4., 5., 6., 3.

Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont, 
összesen 7 pont. 

Ajánlás: A sorrend első elemének eltévesztése esetén 0 pontot adunk a feladatra. Ha az első esemény 
megjelölése jó, utána annyi pont adható, ahány utasításnak jó a sorszáma. Könnyű beláttatni a tanulókkal: 
ha egy készülék esetében elrontják a működtetéshez szükséges lépések sorrendjét, akkor vagy tönkreteszik 
a készüléket, vagy az nem a kívánt módon fog működni.

Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Toldi Miklós szerelme 

1. Arany János és Toldi Miklós kapcsolatáról. A Toldi című elbeszélő költemény rövid tartalmáról.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,

összesen 2 pont.

2. Rozgonyi Pál: Rozgonyi Piroska édesapja, nemes. 
Tar Lőrinc: Toldi Miklós egyik csatlósa. 
Jodok lovag: Annak a cseh bajnoknak a fia, akit Toldi Budán megölt.

Minden helyes meghatározás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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3. fiúsít: leánygyermeket a fiút megillető öröklési jogokkal ruház fel. csatlós: fegyverhordozó, kísérő. 
 sírrablás: a halottal eltemetett értékeknek a sírból való elrablása.

Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Ajánlás: Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatokat fogadjuk el! A csatlós esetében például nem 
jó a lovász meghatározás.

4. Ravasz, elvegye, feleségül veszi, megszakadt a szíve, eltemették, éjszaka, meggyanúsították.
Minden helyes kifejezés 1-1 pont,

összesen 7 pont.

5. Sértett hiúsága miatt.
A helyes válasz 1 pont.

6. Aláhúzandó: kolostor.
A helyes aláhúzás 1 pont.

7. Rozgonyi Piroska: Dacból férjhez ment Tar Lőrinchez, pedig Toldi Miklósba volt szerelmes. 
Tar Lőrinc: Elvette Rozgonyi Piroskát, aki Toldiba volt szerelmes. 
Toldi Miklós: Későn döbbent rá, hogy szerelmes Rozgonyi Piroskába.

Minden helyes ok megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Kiszehajtás, villőzés 

1. A szöveg 1. bekezdésében aláhúzandó: virágvasárnap, a húsvét előtti vasárnap.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,

összesen 2 pont.

2. Nógrád, Pest és Heves megye.
Minden helyes felsorolás 1-1 pont,

összesen 3 pont.

3. A telet, a halált és a betegségeket búcsúztatták az emberek a kiszehajtás napján.
Minden helyes felsorolás 1-1 pont,

összesen 3 pont.

4. Női ruhába öltöztetett szalmabábu, amelyet vidékenként más-más névvel illettek.
A meghatározás két tagmondata 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 

5. Bekarikázandó: kisze, kiszőce, kice, kiszice, kicice, kivevice, banya.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,

összesen 7 pont.
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6. ég: lángol, mennybolt.
A két jelentés megadása 1-1 pont,

összesen 2 pont.

7. Fűzfaágra, szalagokra, hímes tojásokra.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,

összesen 3 pont.

8.   Van maguknak virágvasárnapjuk?
Nincs.     Igen.
Továbbálltak.    Eldalolták a villőzés énekét.

Az ábra minden eleme 1-1 pont,
összesen 5 pont.

9. A gazdaasszony megvesszőzte a lányok derekát, és tojást adott nekik.
Minden helyes válaszelem 1-1 pont,

összesen 2 pont.
10. Bekarikázandó: …a tavasz behozatalát jelképezte.

A helyes bekarikázás 1 pont.

Értékelés: 
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Mikor jön az autóbusz? 

1. 
Segner tér felé Pallag felé

Indulási hely Pallagi forduló Segner tér
A megállóhelyek száma 17 18
Menetidő 22 perc 21 perc

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, 
összesen 6 pont.

2. Debreceni Egyetem 
    A Pásti utca és a Hatvan utca között.
    4 perc alatt.
    Kettőt.
    Biogál                Minden helyes válasz 1-1 pont,

összesen 5 pont. 

3. Kék szín = sugárút, zöld szín = körút.
A helyes színezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

4. Mind a kettő egy képzeletbeli kör része. A sugárút a kör közepéből indul, a körút a kör kerületén ta-
lálható. 

A különbség és a kapcsolat meghatározása 2-2 pont,
összesen 4 pont. 
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5. Beírandó megállapítások: I, I, H, I, I.
Minden helyes megállapítás 1-1 pont, 

összesen 5 pont. 

6. a) 7 óra 23 perc b) 13 óra 50 perckor c) 30 percet
Minden helyes válasz 1-1 pont, 

összesen 3 pont. 

Értékelés: 
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Az időjárás előrejelzése 

1. A számozás sorrendje: 2., 5., 3., 1., 6., 4.
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont, 

összesen 6 pont. 

2. Az időjárási jelenségekkel és azok törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág.
A meghatározás minden eleme 1-1 pont, 

összesen 2 pont. 
Megjegyzés: Egy pontot ér a legközelebbi nemfogalom (tudományág) és 1 pont a megkülönböztető jegy 

(időjárási jelenségekkel és azok törvényszerűségeivel).

3. Kr. e. 384–322 között élt görög filozófus. Ő írta meg az időjárás-tudomány első tankönyvét Meteorologica 
címmel.

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.

4. Akkor fedezték fel a barométert, a higanyos hőmérőt, amelyekre feltétlenül szükség volt a meteoroló-
giai állomások működéséhez.

A kifejtés minden fontos eleme 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Megjegyzés: Az aláhúzott kulcsszavaknak szerepelniük kell a kifejtésben.

5. Aláhúzandó: A 2. bekezdés utolsó előtti mondatának a következő része: „…a megfigyelési eredménye-
ket csak lassan tudták továbbítani.”

A helyes aláhúzás 1 pont.

6. Közlekedés-, repülés-, agrármeteorológia, tengeri időjárási szolgálat.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,

összesen 4 pont.

7. Áthúzandó: napsütés, felhőzet, dér, szárazság.
Minden helyes áthúzás 1-1 pont,

összesen 4 pont.
Ajánlás: Az utasításban két dolgot szoktak figyelmen kívül hagyni a pontatlanul olvasó és értelmező tanu-

lók. Azt kell kiválasztaniuk a tanulóknak, hogy miről nem ad tájékoztatást a katasztrófaszolgálat. A válasz-
adás módja pedig áthúzás. Ne kössünk kompromisszumot! Csak az utasításnak megfelelő választ fogadjuk el!
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8. Bekarikázandó számadatok: 30 km, (kb.) 2 m, 30 km, tízszeresére.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,

összesen 4 pont.

9. Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont, 

összesen 3 pont.

Értékelés: 
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Internetes meteorológia

1. Észak-Dunántúl.
A helyes válasz 1 pont.

2. Az észak-dunántúli időjárás aktuális és hét napos előrejelzésének ismertetése.
A helyes megfogalmazás 1 pont.

3. Figyelemfelkeltés (kiemelés).
A helyes válasz 1 pont.

Megjegyzés: A válasz bővebben is megfogalmazható. Mind a két kulcsszót elfogadhatjuk.

4. Győr-Moson-Sopron megye.
A helyes válasz 1 pont.

5. a) Bekarikázandó: május 16. csütörtök
Megjegyzés: Ekkor esik a legtöbb eső a három esős nap közül.
b) Bekeretezendő: május 19. vasárnap
c) Áthúzandó: május 14. kedd (8 oC)

Minden helyes jelölés 1-1 pont,
összesen 3 pont.

6. km/h
A helyes válasz 1 pont.

7. csütörtök: észak-keleti szél, erőssége 20 km/h vasárnap: szélcsend, 0 km/h
Minden helyes jelölés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

8. Várható időjárás-előrejelzés: 
Városunk mai időjárása az évszaknak megfelelő. Enyhén felhős az ég, de csapadék nem várható. A felhők 

mögül gyakran kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 oC, a legmagasabb 17 oC. Az északi szél csupán 
5 km/h sebességgel fúj.

A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Megjegyzés: Előre hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre 

áll! Ezzel elejét vehetjük a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szem-
pontjait vegyük figyelembe! Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható.
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Értékelés: 
15–14 = kiváló, 13–12 = jó,  10–11 = közepes, 8–9 = elfogadható, 7–0 = nem megfelelő

Kosárlabda az utcán

1. Egy palánkra játsszák. 
A helyes válasz 1 pont.

2. Csak félhivatalos szabályai vannak.
A helyes válasz 1 pont.

3. Az utcai kosárlabda népszerűsítése és az, hogy megtudják, ki a fesztivál győztes csapata.
Minden helyes célkitűzés 1-1 pont,

összesen 2 pont.

4. Bekarikázandó: a) 4 b) a pályafelügyelő c) az a játékos, aki ellen elkövették d) 5
Minden helyesen bekarikázás 1-1 pont,

összesen 4 pont.

5. Ha az ellenfél játékosai a 3 perces várakozási idő letelte után sem jelennek meg.
Ha az ellenfél csapatának egyik játékosa zsákol, mert kizárják őket. 
Ha az ellenfél súlyos, ismétlődő sportszerűtlenséget követ el, és a csapatot leléptetik.
Ha az ellenfél csapatkísérői sportszerűtlenül viselkednek a játékosokkal vagy a pályafelügyelővel, a csa-

patukat leléptetik.
Minden helyes ok 1-1 pont,

összesen 4 pont.
Megjegyzés: A 2. oknál következtetni kell a tanulónak, mert a kizárás, leléptetés mindig a vétlen csapat-

nak jelent 21:0-s győzelmet.

6. I, H, H, I, I
Minden helyes megállapítás 1-1 pont,

összesen 5 pont.

7. Egyéni megoldás. Pl.: becsületes, sportszerű játék, a szabadban játsszák, a játékosok egymás között 
egyeznek meg a játékszabályokban, nincs döntetlen stb.

Minden helyes felsorolás 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
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Szórólap 

1. Bekarikázandó: augusztus 4-én 14 óráig.
A helyes bekarikázás 1 pont.

2. 
Egy adag Gyerekadag 

Egy napra
Egy hétre

Napi rende-
léssel

Egy hétre 
Előrendelés

esetén
Egy napra

Egy hétre
Napi rende-

léssel

Egy hétre 
Előrendelés

esetén

Fizetendő
összeg 500 2 500 2 250 250 1250 1 125

Megtakarítás –––––––– –––––––– 250 –––––––– –––––––– 125

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 8 pont. 

Ajánlás: A szórólap következő mondata szokott gondot okozni: A szünidőben gyermekadag fél áron. Mi-
vel a szórólapon csak egy ár, a menü ára olvasható, ezért a ’fél áron’ kifejezés csak erre vonatkoztatható, 
tehát a gyermekadag 250 Ft-ba kerül. Az is kiolvasható az idézett mondatból, hogy gyermekadag csak 
szünidőben rendelhető.

3. a) Mobiltelefonon, interneten.
A helyes megnevezés 1-1 pont,

összesen 2 pont.
b) Egyéni megoldás.

A megfelelő érdeklődésért 2 pont. 
Megjegyzés: Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat. Előzetesen hívjuk fel a 

tanulók figyelmét, hogy nekik kell megválasztaniuk a kommunikációs csatornát és a partnert! Ez megha-
tározza a megfogalmazás mikéntjét és a szóhasználatot is.

4. Hétfő: B menü, kedd: A menü, szerda: C menü, csütörtök: C menü, péntek: B menü.
Minden helyesen megválasztott menü 1-1 pont,

összesen 5 pont. 

5. hétfő: B menü, kedd: A menü, szerda: C menü, csütörtök: C menü, péntek: B menü
A menü összeállítása és helyes leírása 2 pont.

Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
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Az interaktív tananyag jellemzői 

Az elmúlt években hazai és nemzetközi felmérések sokasága igazolta, hogy a magyar diákok szövegér-
tésével komoly problémák vannak. Az alsó tagozatban még jól, a koruknak megfelelően olvasó kisdiákok 
jelentős része a későbbiekben keveset és nehezen olvas, a hosszú szövegeket elutasítja, és az értő, értelmező 
olvasás is gondot okoz számukra. 

Úgy gondolom, minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy a felsős tanulók is szívesen olvassanak. 
Az a tanuló azonban, aki nem érti az általa olvasottakat, sohasem fogja átélni az olvasás örömét. 

Az Apáczai Kiadó az elsők között látott hozzá az interaktív tananyagok fejlesztéséhez, hiszen minden 
lehetőséget biztosítani kíván a pedagógusoknak, hogy siker koronázza a tanulók szövegértő képességé-
nek fejlesztése terén kifejtett erőfeszítéseiket. Az interaktív tananyag-feldolgozások nagy sikert arattak  
a tanulók és a Kollégák körében. 2008. szeptember 3-án Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezetője a 
Parlamentben átvehette a Magyar Termék Nagydíjat a kiadó interaktív taneszközeiért. A díjazott termékek 
között ott voltak a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyveimhez készült digitális taneszközök is.

Sajnos nem készülhetett a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyv valamennyi szövegéhez inter-
aktív tananyag-feldolgozás. Ezért igyekeztem azokat a szövegeket kiválasztani, amelyek a gyerekek körében 
a legnagyobb sikert aratták. Végül a 22 szövegből 15-öt dolgoztam fel digitális formában:

  1. Bors Péter
  2. Sárkányölő Szent György
  3. Piramismesék
  4. A testfestés művészete
  5. Damoklész kardja
  6. A szekér meg a hintó
  7. A kilencöves tatu
  8. A medve, mikor kacsa
  9. Mit hoz az új év?
10. Hideg töltött paprikák
11. Egyszemélyes játék
12. Az automata mosógép 
13. Toldi Miklós szerelme
14. Kiszehajtás, villőzés
15. Szórólap
Szeretném megnyugtatni az informatikai eszközök használatától még egy kicsit berzenkedő kedves Kol-

légáimat, hogy a programok mindenki számára könnyen kezelhetők, egyértelműek az akciógombok, to-
vábbá bármikor vissza lehet lépni a főmenübe. A lehetséges továbbhaladási utak is megfelelően jelöltek. 

Az egyes funkciók egérrel és a számítógép billentyűzetével is választhatók, aktiválhatók. Ez azért fontos, 
mert a program interaktív tábla nélkül is működik. Elég hozzá egy projektor és egy számítógép. Természe-
tesen bármelyik típusú interaktív táblán is alkalmazható az anyag.

Az interaktív tananyag-feldolgozás hasznosságát a lektori véleményből vett idézetekkel kívánom bizonyí-
tani: „Navigálás a programban: felhasználóbarát, általában a megfelelő irányú nyilak vagy az önmagukért 
beszélő, a választott tevékenységet jól reprezentáló piktogramok, feliratos fülek kiválasztásával történik. 

A program előnye, hogy nem egy kötött úton fut le, a tanulási-gyakorlási sorrend szabadon választható, 
bármikor abbahagyható a munka vagy kihagyással ugorhatunk újabb feladatokra, esetleg újra elvégezhe-
tünk gyakorlatokat tetszés szerinti számban.”

„…Az egyes témakörök a szoftver tartalomjegyzékében a tankönyvvel megegyező sorrendben jelennek 
meg. A szerző a tartalmat tekintve viszont szerencsére nem esett abba a hibába, amelybe a kezdeti digitális 
tananyagfejlesztők: vagyis – szerencsére! – nem a tankönyv anyagát dolgozta fel, nem kényszeríti a felhasz-
nálót az írott szöveg képernyőn történő olvasására! (Nem a képernyőről akar tanítani!) Éppen ellenkezőleg: 
olyan gyakorlófeladatokat és játékokat választott, amelyek témája a nyomtatott tankönyvhöz kapcsolódik, ám 
csupán szervesen kiegészítik azt, felhasználva a gyermekek által annyira kedvelt multimédiás lehetőségeket.”
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„…A változatos gyakorló- és játékos feladatoknak kizárólag a témája, a tudnivalói, ismeretei azonosak a 
tankönyvéivel, a szemléltetés, a feldolgozás már egészen más. Hiszen például megfejthetünk szórejtvényt, 
játszhatunk párosan vagy egyénileg a géppel társasjátékot, amelynek lépései csak helyes válasz esetén reali-
zálódnak. Kihasználhatjuk a számítógép előnyeit az olvasási tempó fokozására is (különböző ideig felvilla-
nó szavakkal, eltérő, egyre gyorsuló tempóban megjelenő, rövid szöveg hangos felolvasásával stb.). Emellett 
természetesen válaszolhatunk is a feltett kérdésekre, tesztekre.” 

„…A feldolgozott témák változatosságára jellemző, hogy a történelmi-irodalmi ismeretek éppúgy megje-
lennek, mint a mindennapi élet témakörei (pl. ételkészítés receptje, automata mosógép használati utasítása) 
vagy éppen a fiatalokat érdeklő testfestés is. Ezekhez kapcsolódnak a bábus társasjátékok, a rendezéses vagy 
memóriajátékok.”

„A feladatok megoldásáról a gyermek azonnali visszajelzést kap, mégpedig mindig a lehető legegysze-
rűbben. Ha hibás tevékenységet végez (pl. kiválasztás, bejelölés, odahúzás), azt a gép eleve nem engedi, 
tehát csak helyes megoldást fogad el. A helytelen reakcióra figyelmeztető felirat (felugró ablak) jelenik meg 
»Legközelebb biztosan sikerülni fog!« szöveggel és ujjával figyelmeztető kislány rajzával. Ekkor újra kell pró-
bálkoznia a gyakorló diáknak. Jó válasz esetén, dicséretként pedig »Ügyes vagy!« felirat és ujjongó gyermek 
rajza jelenik meg. A jó válaszok zöld színűre váltanak, a rossz válasz pedig piros színű marad mindaddig, 
míg el nem találjuk a helyes megoldást. A hibás szavakat kiválasztó feladatok esetén az egérrel való rámoz-
duláskor pirossal kiszíneződik a hibás betű (pl. j-ly pótlása), így is segítve a helyes megoldás megtalálását. 
A szoftver tehát az ösztönző, dicséreten alapuló ismeretszerzésre épít, hiszen a hiba, a tévesztés a helyes 
megoldás megtalálása után nyomtalanul eltűnik. Hagyja a gyermeket akár egyéni módon és tempóban is 
kutakodni, kísérletezni. Mivel a tévesztések, hibás megoldások nem is megengedettek, a jó válaszig bátran 
lehet kísérletezni.”

„…A CD tartalma és az alkalmazott számítástechnikai megoldások összhangban vannak egymással, 
illetve a pedagógiai céloknak is maximálisan megfelelnek. Előny, hogy a szoftver már egy jól bevált tan-
könyv módszertanához nyújt informatikai segítséget, épít a gyermekeknek a technika által okozott, mindig 
is tapasztalt fokozódó lelkesedésére, motiválja őket az ismeretszerzésre, elmélyítésre.”

Ahogy a lektori jelentésből is kiderült, minden szöveghez tartozik egy Gyakoroljunk! című rész, amely 
olvasástechnikai tréningeket tartalmaz. Ezek alkalmazásáról Az olvasási képesség fejlesztése című fejezet  
A gyorsolvasási gyakorlatok című részében írtam. A témafeladatok és az interaktív játékok alkalmazására  
a következő fejezetben teszek javaslatokat. 

Az interaktív témafeladatok egyik része előkészíti a feladat megoldását, másik része az ellenőrzést segíti, 
de vannak olyan feladatok is, amelyeket a témára való ráhangoláskor alkalmazhatunk.

Az interaktív játékok közül főleg a társasjátékok alapja az, hogy az olvasottakkal kapcsolatos kérdésekre 
három válasz közül kell a gyerekeknek kiválasztani a megfelelőt. Ilyenkor feltétlenül kérjük, hogy a szöveg-
ből keressék ki a választ. 

Javaslatok a tankönyvi szövegek feldolgozására

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvcsalád 6. évfolyamos szövegeit nemcsak a tanítók és 
magyar szakos tanárok, hanem más szakos kollégák is alkalmazhatják a szövegértő képesség fejlesztésére.

A következő táblázat egy újszerű feldolgozási javaslat a tankönyvekben található szövegek felhasználá-
sára. * Jelenthet órarészletet is. Hány irodalom- vagy nyelvtan-, esetleg más szakóra tartamába építjük be a 
szövegfeldolgozást. I T = interaktív tananyag-feldolgozás
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Óra-
szám*

A szöveg címe Szövegtípus Tantárgyi 
koncentráció

Bekezdések Feladatok 

1–2. I T Bors Péter elbeszélő irodalom 1–9.

3–4. I T Sárkányölő Szent György elbeszélő irodalom 1–8.

5–6. Szent Erzsébet magyarázó-értelmező irodalom 
történelem

7. 
1–6. 

1–2.
2–9.

7–8. I T Piramismesék magyarázó-értelmező nyelvtan
történelem

1. 
2–5. 

4.
1–3.

11–12. 
I T

Damoklész kardja elbeszélő irodalom
történelem

1., 3. 
2. 

4–8. 
1–3., 9.

9–10. I T A testfestés művészete magyarázó-értelmező nyelvtan
term. ism.
rajz és vizuális 
kultúra

1., 3., 5. 
2. 
4. 

1–8.
4.
7.

13. I T A szekér meg a hintó elbeszélő irodalom 1–8.

14. I T A kilencöves tatu magyarázó-értelmező term. ism. 1–8.

15–16.
I T

A medve, mikor kacsa elbeszélő nyelvtan
irodalom

1., 3.
2., 4–6.

17. Gergő és az álomfogók dokumentum nyelvtan
irodalom

1–11.

18. A Láthatatlan Kiállítás dokumentum nyelvtan
irodalom

1–8.

19. I T Mit hoz az új év? magyarázó-értelmező nyelvtan

történelem 2. 

1–2., 
5–7.
3–4.

20–21.
I T

Hideg töltött paprikák dokumentum technika 
nyelvtan

1–6.
7.

22. I T Egyszemélyes játék magyarázó-értelmező technika 1–7.

23. I T Az automata mosógép dokumentum technika 1–6.

24. I T Toldi Miklós szerelme elbeszélő irodalom 1–7.

25–26.
I T

Kiszehajtás, villőzés magyarázó-értelmező nyelvtan
technika

1–2. 
3–4. 

1–6., 10.
7–9.

27. Mikor jön az autóbusz? dokumentum matematika 1–6. 

28. Az időjárás előrejelzése magyarázó-értelmező term. ism. 1–9.

29–31. Internetes meteorológia dokumentum nyelvtan
term. ism.
informatika

1–3., 8.
4., 6.
5.

32. Kosárlabda az utcán magyarázó-értelmező testnevelés 1–7.

33–34.
I T

Szórólap dokumentum nyelvtan
term. ism.

1–3., 5.
4.
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A következőkben nem teljes óravázlatok olvashatók, hanem ötleteket, javaslatokat írok le az egyes szö-
vegek feldolgozásához. Természetesen ezektől minden kedves Kollégám a legjobb belátása szerint eltérhet.  
A szövegfeldolgozást ugyanis befolyásolja az, hogy a Kolléga milyen tanulásszervezési módot, munkafor-
mát választ, és az is, hogy felzárkóztatni akar-e vagy tehetséget gondozni. 

Bors Péter 

Előkészítési variációk
1. Fűszerekkel kapcsolatos szólások gyűjtése, jelentésük vizsgálata. Kicsi a bors, de erős.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. A népmesék jellegzetességei. Sárkányos mesék.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: bemutató olvasás. 
Felzárkóztató feladatok: 1., 3., 4., 7. Tehetséggondozást segítő feladatok: 2., 5., 6., 8., 9. 
Munkaformák
Frontális osztálymunka: A mese szerkezeti egységeinek bejelölését és megnevezését: előkészítés, bonyo-

dalom, kibontakozás, tetőpont, befejezés frontális osztálymunkában végezzük el.
Az egyes szerkezeti egységeket csoportmunkában dolgozzák fel a tanulók a kapcsolódó feladatokkal együtt.
Előkészítés: 1. feladat, illetve a helyszín, szereplők megnevezése. Mesekezdés variációinak készítése: egy-

szer volt, hol nem volt...
Bonyodalom: 2., 3. feladat.
Kibontakozás: 4., 5., 7. feladat.
Tetőpont: 6., 8. feladat.
Megoldás: 9. feladat.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 2. feladat: …az arra utaló részt! A jóslatról van szó. 
 3. feladat: Nemcsak a meseszámokat, hanem a hozzájuk tartozó kifejezéseket is!
Nevelési helyzet: A testvéri szeretet.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A tankönyvi 3. feladat ellenőrzéséhez. A kiegészítéses interaktív 

feladatban szerepel az 1 és a 2 is, de ezek nem számítanak meseszámnak. 2. A tankönyvi 7. feladat ellenőr-
zéséhez használható, vagy a feladat megoldásának előkészítésére.

Interaktív játék: Társasjáték, a mesével, illetve annak szóanyagával kapcsolatos kérdésekre kell válaszol-
ni. Ki ér hamarább haza? Bors Péter, a leány vagy az idősebb fiú? 

Sárkányölő Szent György 

Előkészítési variációk
1. Az 5. évfolyamos irodalomkönyv Biblia című fejezetében, valamint a történelemórán megismert szen-

tek felidézése.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: követő olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 5., 6., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 2., 3., 4., 7. 
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 5., 6., 8.
Páros munkaként javasolt feladatok: 2., 3., 4., 7.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 4. feladat: …kire vonatkoznak…
 7. feladat: Bizonyítsd be, … legenda! A gyerekek idézzék fel a legenda fogalmát!
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Nevelési helyzet: A közösségért vállalt áldozat.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. Az események sorrendbe állítását gyakoroltathatjuk a tanulókkal. 

2. A rejtvény, amelynek megfejtése a dárda szó, jól motiválhatja a tanulókat. 
Interaktív játék: Képkirakó játék. A képrészletek helyes válasz esetén jelennek meg.

Szent Erzsébet

Előkészítési variációk
1. Az 5. évfolyamos irodalomkönyv Biblia című fejezetében, valamint a történelemórán megismert szen-

tek felidézése. 
2. A magyar szentek összegyűjtése
Prágai Szent Adalbert (956–997)
Szent Zoerard-András (? – kb. 1010)
Zoborhegyi Szent Benedek (? – kb. 1013)
Árpád-házi Szent Imre (kb. 1007–1031)
Árpád-házi Szent István (967/969/975–1038)
Szent Asztrik (? –1036/39)
Szent Günter (kb. 955–1045)
Szent Gellért (kb. 980–1046)
Szent Beszteréd (? –1046)
Skóciai Szent Margit (1047–1093)
Árpád-házi Szent László (kb. 1040–1095)
Árpád-házi Szent Piroska (1080–1143)
Szent I. Dávid (1084–1153)
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231)
Árpád-házi Szent Margit (1242–1270)
Prágai Szent Ágnes (1205–1282)
Árpád-házi Szent Kinga (1224–1292)
Toulouse-i Szent Lajos (1275–1297)
Portugáliai Szent Erzsébet (1277–1336)
Szent Hedvig (1373–1399)
Kapisztrán Szent János (1386–1456)
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk (1588–1619), (1584–1619), (1582–1619) 
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: követő olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 4.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–3.
Páros munkaként javasolt feladatok: 4.
Nevelési helyzet: A közösségért vállalt áldozat, a szegények, elesettek segítése. A szerelem ereje és a hűség.

Piramismesék 

Előkészítési variációk
1. Az 5. évfolyamos tankönyv A Kheopsz-piramis című szövegéből szerzett ismeretek felelevenítése.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Az ismeretterjesztéssel foglalkozó tévécsatornák műsorrendje és műsorajánlói. 
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
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A teljes szöveget öt csoporttal javaslom feldolgozni a következő módon: a leggyengébb képességű tanu-
lókból álló csoport vezetője maga a pedagógus, aki az 1. bekezdés feldolgozását irányítja, gyakoroltatja a 
hangos olvasást, illetve a Magyar értelmező kéziszótár használatát – 1. feladat. A kulcsszavak megtalálását 
a 2. feladat kérdései segítik.

A fennmaradó bekezdéseket szétosztjuk a három heterogén és egy homogén (legjobb képességű tanulók) 
csoport között, akikkel közöljük a kapcsolódó feladatokat is. 2. bekezdés: 3. feladat, 3. bekezdés: 4. feladat, 
4. bekezdés: 5. feladat, 5. bekezdés (a legjobbaknak) 6–9. feladat. Lehetőleg minden asztalon legyen Magyar 
értelmező kéziszótár.

Ellenőrzéskor a szóvivők elmagyarázzák a többieknek az egyes bekezdések lényegét, a szöveg vázlatát 
közösen alakítják ki. 

Nevelési helyzet: A tanítva tanulás előnyei. Egymás önzetlen segítése.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A szövegfeldolgozás lezárásaként alkalmazhatjuk. 2. A 2., 4. és 

5. bekezdést feldolgozó csoportok közösen tudják megoldani egy-egy képviselőjük által. 3. A tankönyvi  
6. feladat megoldását segíti, de használható ellenőrzésre is. 

Interaktív játék: Memóriajáték rokon értelmű szavakkal.

Damoklész kardja 

Előkészítési variációk
1. Ki zsarnok? Beszélgetés a zsarnokságról.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: követő olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1–3.  Tehetséggondozást segítő feladatok: 4–9.
Munkaformák
A teljes szöveget feldolgozhatjuk páros munkában. Az első két bekezdést és a hozzájuk tartozó 1–3. fel-

adatokat a gyengébb, illetve közepes képességű tanulók dolgozzák fel és oldják meg. A Cicero nevével fém-
jelzett szöveget a jobb képességű párok olvassák el, és ők oldják meg a 4–9. feladatokat. 

Ellenőrzés után közösen beszélgessenek a történet tanulságáról.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 4. feladat: …„feladata” – az idézőjel szerepe az utasításban.
Nevelési helyzet: Mitől boldog a mai ember?
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. Az 1. és 2. bekezdések elolvasása és az 1. tankönyvi feladat megol-

dása után egészítsék ki a tanulók a hiányos mondatokat a megfelelő szavakkal. 2. A történet megismerése 
előtt érdemes megoldatni. Különböző fegyvernevek közül kell kiválasztani a rajzon látható ókori fegyverek 
elnevezését.

Interaktív játék: A megfigyelőképességet fejleszti a képes feladat. Nyolc eltérést kell megtalálni a tanuló-
nak egy perc alatt.

A testfestés művészete 

Előkészítési variációk
1. Beszélgetés arról, hogyan díszítik hajukat, bőrüket a mai fiatalok.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 5.  Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 6., 7., 8. 
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Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 3., 5., 8.
Páros munkaként javasolt feladatok: 4., 6. 
Csoportmunkaként javasolt feladatok: 2., 7.
A szótárhasználat gyakorlását igénylő feladat elvégzésére minden tanulónak lehetőséget kell biztosítani. 

Sajnos a legtöbb iskolában csak néhány Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára áll rendelkezésre, 
ezért kell csoportonként körbeadogatni. 

Nevelési helyzet: A tanulók lehetőleg kerüljék a tetoválást. Később megbánhatják, hogy maradandó nyo-
mokat hagytak a testükön.

Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A hennanövényről szóló mondatok kiegészítése a 2. bekezdés elol-
vasását követően oldatható meg. Ezáltal előkészítjük a tankönyvi 4. feladat megoldását.

Interaktív játék: Egyéni játék. A szöveggel kapcsolatos helyes válaszok esetén kirajzolódik egy-egy hen-
namotívum.

A szekér meg a hintó 

Előkészítési variációk
1. Mátyás királyról szóló mesék, mondák felelevenítése.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Hunyadi Mátyásról tanultak felidézése.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: bemutató olvasás (lehet tanulói is előzetes felkészülés után).
Felzárkóztató feladatok: 2., 3., 7., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 1., 4., 5., 6.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–8. 
A népmonda szövege kiválóan alkalmas a dramatizálásra, a testbeszéd (báró) gyakorlására. Akár cso-

portonként is felkészülhetnek a gyerekek. A lányok is alakíthatnak férfiszerepet.
Nevelési helyzet: A törvény (az üres szekér térjen ki a terhes szekér előtt) magyarázata napjainkban.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A régi közlekedési eszközök felismertetése segíti a szöveg megér-

tését. 2. A rejtvény részmegfejtései között a népmondában szereplő szavak is előfordulnak. Előzetes szóér-
telmezésre is alkalmazható.

Interaktív játék: Az átöltöztetős játék során a szöveghez kapcsolódó kérdésekre kell helyesen válaszolni.

A kilencöves tatu 

Előkészítési variációk
1. Egzotikus állatok felismerése fotókon. Beszélgetés különleges tulajdonságaikról. 
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Az állatok leírásának helyes sorrendje.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: egyéni néma olvasás.
A teljes szöveget öt csoporttal javaslom feldolgozni az egymás tanítása módszer alkalmazásával a követ-

kező módon.
Minden csoport a szövegnek csak egy bekezdését olvassa el. A szövegrész megismerése után a csoportok 

kiválasztják a 8. feladatban szereplő témák közül, melyik tartozik az ő bekezdésükhöz. Ezáltal már a többi 
csoport is tudomást szerez arról, miről olvastak a társaik. Ezt követően végigmegyünk a többi feladaton, és 
minden csoport kiválasztja azokat, amelyek az általa olvasott bekezdéshez kapcsolódnak.
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1. bekezdés: 1. feladat térkép- vagy földgömbhasználattal.
2. bekezdés: 2. feladat és a 3. feladat első két adata.
3. bekezdés: 4. feladat. Ehhez a bekezdéshez kapcsolható az interaktív tananyag 2. témafeladata, amely-

ben a tatuvárról készült rajzba kell az egyes részek elnevezését beilleszteni.
4. bekezdés: 5. és 6. feladat.
5. bekezdés: 7. feladat és a 3. feladat harmadik és negyedik adata. Ehhez a bekezdéshez kapcsolható az 

interaktív tananyag 3. témafeladata, amelyben állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. Ezt a 
csoport a beszámolójuk után a többi csoporttal is megoldathatja.

A csoportok egy szóvivő által egyenként beszámolnak a bekezdésükben olvasottakról, illetve az általuk 
megoldott feladatokról.

Az interaktív tananyag-feldolgozás 1. témafeladatát az óra végén közösen oldják meg a tanulók.
Nevelési helyzet: Az állatkertek fajmegőrző tevékenysége.

A medve, mikor kacsa 

Előkészítési variációk
1. Előzetes feladatként anyaggyűjtés Deák Ferencről.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Újságokban megjelent helyreigazítások bemutatása. Miért van ezekre szükség?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás. Az újságban megjelent írás bekeretezése, a valóságban megtörtént 

esemény aláhúzása.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3.   Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 5., 6.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 2., 3., 5., 6.
Páros munkaként javasolt feladat: 4.
Nevelési helyzet: A hírlapi kacsák káros hatásai, például a személyiségi jog megsértése.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A tankönyvi 4. feladat ellenőrzéséhez használhatjuk. Nagyon 

gyenge képességű osztályban a feladat megoldása előtt alkalmazzuk. 2. Játékos, motiváló feladat, amelyben 
állatkerti képmontázsban kell megtalálni, majd megnevezni az állatokat. Kiválóan használható a ráhango-
lási óraszakaszban. 

Interaktív játék: Társasjáték, ahol a cél a zsemle elérése. Játékos formában alkalmazhatják a gyerekek a 
szövegből szerzett ismereteiket. 

Gergő és az álomfogók

Előkészítési variációk
1. Böszörményi Gyula életrajza, művei. 
2. Könyvajánlás társaknak.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 5., 8., 9.  Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 6., 7., 10., 11.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–11.
Nevelési helyzet: Az szépirodalmi művek olvasásának fontossága. Példaképek keresése.
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A Láthatatlan Kiállítás

Előkészítési variációk
1. A Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvben a Braille-írásról tanultak felidézése.
2. Beszélgetés arról, hogyan segíthetjük a vak és gyengénlátó embereket.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 8., 9.  Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 5., 6., 7., 10., 11.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–4., 7–8.
Páros munkára javasolt feladatok: 5–6.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
2. feladat: …érzékszerveidre (nem az érzékelést kell megnevezni.
Nevelési helyzet: A másság elfogadása, tolerancia a fogyatékos emberek iránt.

Mit hoz az új év? 

Előkészítési variációk
1. Decemberi jeles napok Mikulás-naptól szilveszterig.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Mi a különbség újév és új év között? (1. feladat) A kalendárium és a naptár között? (2. feladat)
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 3., 4. (a szövegértés ellenőrzésére is felhasználható), 5., 6. 
Csoportmunkaként javasolt feladatok: 5., 7.
Az 6. bekezdés és a 7. feladat alapján újévi menü összeállítása csoportmunkában. Önállóan vagy csoport-

ban végzett kutatómunkát adhatunk a különböző (ókori, kínai) naptárakról. 
Nevelési helyzet: Hagyományőrző ételeink.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A szemes termények felismerése sok gyereknek okoz problémát. 

Ennek gyakorlását segíti ez a feladat, valamint azt, miből készülhet leves, illetve főzelék. 2. A két kép közötti 
öt eltérés megtalálásával a tanulók megfigyelőképességét fejleszthetjük. 3. A keresztrejtvény megfejtésével a 
ráhangolási szakaszt színesíthetjük.

Interaktív játék: Társasjáték, amelyben a versenyzők nemcsak a szövegből szerzett tudásukat, hanem 
helyesírási és szóértő képességüket is összemérhetik.

Hideg töltött paprikák 

Előkészítési variációk
1. A C-vitamin szerepe az egészséges táplálkozásban.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás. A hozzávalók és a recept tipográfiai elkülönülésének megfigyelése.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 4. Tehetséggondozást segítő feladatok: 5., 6., 7.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7. 
Csoportmunkaként javasolt feladat, például technikaórán: a recept alapján a hideg töltött paprikák el-

készítése. 
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A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 1. feladat: …a recept (hideg töltött paprikák) elkészítésének főbb jellemzői. 
 7. feladat: …írj ötletes ajánlást… (Nem a recept szövegét kell átfogalmazni.)
Nevelési helyzet: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. Játékos szóteremtő feladat, amely nemcsak a szókincsbővítést szol-

gálja, hanem motiváló erejű is. 2. A hozzávalók megnevezése és kiválogatása a feladat. A 2. és 3. feladatok 
előkészítésére használhatjuk. 3. A hozzávalók halmazba rendezése a 2. és 3. feladatok ellenőrzését segíti.  
4. A munkafolyamat összeállítása képek segítségével, a képsor alapján a munkafolyamat elmondása a re-
produktív szövegalkotás gyakorlására alkalmas.

Egyszemélyes játék 

Előkészítési variációk
1. Milyen táblás, kártya- vagy egyéb játékokat ismernek a tanulók, amelyeket egyedül is játszhatnak?
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7. 
Csoportmunka: A játéktábla elkészítése.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 4. feladat: …felülnézet, …kicsinyítés
Az eredeti méretű táblát is készítsék el a gyerekek. Próbálják ki magát a játékot is! Rendezhetnek bajnok-

ságot is, ahol a csoportokat egy-egy tanuló képviseli. A többiek tanácsokat adhatnak neki. Az győz, aki a 
legkevesebb lépésből tudja megcserélni a bábukat.

Nevelési helyzet: A játékszabályok pontos betartása.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A tankönyvi 4. feladat megoldását előkészítő, segítő feladat, de 

ellenőrzéskor is használhatjuk. 2. A mondatkiegészítéses feladatot a tankönyvi feladatok után végeztessük 
el a tanulókkal – például csoportmunkában! A csoportok a megfelelő sorrendben csak a kiválasztott szava-
kat, kifejezéseket írják le, majd addig jelöljék be egyenként a csoport képviselői, amíg meg nem lesz a helyes 
megoldás!

Interaktív játék: Az egyszemélyes játék eddigi legrövidebb játszmáját úgy látják meg a kivetítőn, hogy 
annak egy-egy része akkor jelenik meg, ha helyesen válaszolnak a szöveggel kapcsolatos kérdésekre.

Az automata mosógép 

Előkészítési variációk
1. A háztartási gépek szerepe, rendeltetésszerű használatuk.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás. 
Munkaformák
Páros munkaként javasolt feladatok: 1–6.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 3. feladat: …megfelelő ikont…
 4. feladat: …alapprogramot…
 6. feladat: …a mosás egyes fázisai…
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A feladatok elvégzése előtt közösen figyeljük és beszéljük meg, hogy mi a szerepük a dokumentumszö-
vegben az eltérő színeknek, a különféle betűméreteknek és betűtípusoknak. 

Nevelési helyzet: Részvétel az otthoni munkában, a családi munkamegosztás fontossága.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A mosás fázisainak sorrendbe állítását a ráhangolási szakaszban 

éppúgy alkalmazhatjuk, mint a 6. feladat megoldása után, bár a képes folyamatleírás nem minden pontjá-
ban egyezik meg a feladatban leírtakkal. Feladatként adhatjuk a tanulóknak az eltérések megfigyelését és 
ezek okának kiderítését. (Eltérő típusú mosógépek egyes fázisai is eltérőek.)

Interaktív játék: A csodamosógép használatához az adott mosási alapprogramot kell ismernie a játékos-
nak. Helytelen megoldás esetén tovább lehet próbálkozni annak ismeretében, hogy hány ruhadarab maradt 
ki, illetve hány ruhadarab került be rosszul.

Toldi Miklós szerelme 

Előkészítési variációk
1. Toldi Miklós történetének felidézése. A Toldi-trilógia többi része. 
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: bemutató olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 6., 7.
Munkaformák
Csoportmunkaként javasolt feladatok: 1–7.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 7. feladat: …az egyes szereplők tragédiája…
A szöveg valójában a Toldi-trilógia második részének, a Toldi szerelme című elbeszélő költeménynek a 

tartalma. A tanítványaimat mindig érdekelte a nagy erejű hős életének további alakulása. A történetet vagy 
annak egy-egy mozzanatát érdemes egy-egy heterogén csoporttal feldolgoztatni. Az, hogy melyik eljárást 
választjuk, az osztály összetételétől függ.

Nevelési helyzet: Eső után köpönyeg. Miért illik Toldi Miklósra ez a szólás a történet alapján? 
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A tanulók csak a szöveg feldolgozása után tudják eldönteni, hogy 

igazak vagy hamisak. A csoportok egy lapra csak az álláspontjukat írják le, majd a csoportok képviselői ad-
dig jelöljék be egyenként a táblán a javaslatukat, amíg meg nem lesz a helyes megoldás! 2. A keresztrejtvény 
megoldását kizárólag a szöveg feldolgozásának végén javaslom, hiszen a részmegfejtések többsége csak a 
szöveg alapján oldható meg.

Interaktív játék: Társasjáték. A két lovagot megtestesítő játékosok a szöveg alapján tudják a kérdésekre 
adott három válasz közül a helyeset megjelölni. 

Kiszehajtás, villőzés 

Előkészítési variációk
1. Tavaszi népszokások, kiemelten a húsvéttal kapcsolatosak gyűjtése, a róluk szerzett eddigi ismeretek 

aktivizálása. 
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről. A rigmus közös, hangos olvasása.
3. A kiszézéssel kapcsolatos népi rigmus előzetes megismerése.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: követő olvasás. 
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 5., 7., 10. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 6., 8., 9.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 2.

szövegertes6_KK_2014_ok.indd   95 6/12/14   1:02 PM



Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

96

Csoportmunkaként javasolt feladatok: 3–10. 
A kiszehajtás területi elterjedése kapcsán keressük meg a térképen az említett megyéket! A szöveget ketté 

is bonthatjuk. Az osztály egyik része a kiszehajtással kapcsolatos 2. bekezdést, a másik része a villőzésről 
szóló 3. bekezdést dolgozza fel.

Nevelési helyzet: A régi népszokások újjáéledésének, újjáélesztésének fontossága.
Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A kiszebábu ruhadarabjainak kiválasztását és a kisze felöltözteté-

sét a 4. feladat ellenőrzése után javaslom. 2. A tankönyvi 5. feladat ellenőrzését segíti, sőt a tanulók gyako-
rolhatják a betűrendbe sorolást is.

Interaktív játék: A villőág kukókkal való díszítését az osztály tanulói közösen is végezhetik az óra zárá-
saként.

Mikor jön az autóbusz? 

Előkészítési variációk
1. Közlekedési járművek csoportosítása különböző szempontok szerint.
2. Hogyan tájékozódhatunk az autóbusz-megállókban a járművek indulásáról?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: a menetrend önálló tanulmányozása.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–4. önállóan vagy tanári segítséggel.
Páros munkaként javasolt feladatok: 5–6.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 2. feladat: …menetidő…
 3. feladat: …körút, sugárút… 
Nevelési helyzet: A tömegközlekedés szerepe a nagyvárosokban.

Az időjárás előrejelzése

Előkészítési variációk
1. Az 5. évfolyamos tankönyv Készíts csapadékmérőt! című szövege alapján a meteorológusok munkájá-

ról szerzett ismeretek felidézése.
2. Az időjárás-jelentés ismeretének szerepe a mindennapjainkban.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–3.
Párban végzett munkaként javasolt feladatok: 4–9.
Az 1. bekezdést és a hozzá kapcsolódó feladatokat (1–3.) önálló munkában dolgozzák fel, illetve oldják 

meg a tanulók, a 2–6. bekezdések szövegét, illetve a 4–9. feladatokat tanulópárban.
Nevelési helyzet: Az időjárás környezetre gyakorolt hatása. Az ember környezetére gyakorolt pozitív 

(környezetvédelem) és negatív tevékenységei.
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Internetes meteorológia 

Előkészítési variációk
1. Az internet használatának előnyei.
2. A várható időjárással kapcsolatos hagyományos és modern tájékozódási lehetőségek.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma, tájékozódó olvasás.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 2., 4., 5., 9.
Páros munkaként javasolt feladatok: 3., 6., 7., 8.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 3. feladat: …betűtípust 
A feladatok elvégzése előtt önállóan figyeltessük meg, de közösen beszéljük meg, hogy mi a szerepük a 

dokumentumszövegben az eltérő színeknek, a különféle betűméreteknek és betűtípusoknak! Tehát végez-
zünk tipográfiai elemzést!

Nevelési helyzet: Az emberek segítőkészsége katasztrófahelyzetekben.

Kosárlabda az utcán 

Előkészítési variációk
1. Szabadban játszható csapatjátékok. 
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Munkaformák
Páros munkaként javasolt feladatok: 1–6. 
Egyéni munkaként javasolt feladat: 7.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
 5. feladat: …nyerhet egy csapat 21 : 0 arányban!… 
Nevelési helyzet: A játékszabályok betartásának fontossága, a sportszerűség.

Szórólap 

Előkészítési variációk
1. Az étlap és a menü közötti különbség tisztázása.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Különböző szórólapok olvasása, tartalmuk megfogalmazása tömören. Mi a szerepük a tájékoztatás-

ban?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Munkaformák
Csoportmunkaként javasolt feladatok: 1–5. 
A 3. b) feladatot érdemes eljátszatni a tanulókkal, amennyiben telefonon érdeklődnének. Interneten tör-

ténő érdeklődés esetén fogalmazzák meg a várható választ is!
Nevelési helyzet: A helyes táplálkozási szokások, a helyes étrend.
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Interaktív tananyag, témafeladatok: 1. A helyesírási képesség intenzív fejlesztését szolgálja a feladat, 
amelyben ételneveket kell kiegészíteni j, illetve ly betűvel. A helyesen kiegészített szavakat csoportosítaniuk 
kell a tanulóknak. Ezzel segítjük a helyes szóalak rögzítését. 2. A keresztrejtvényt az óra bármelyik szaka-
szában megoldathatjuk a gyerekekkel.

Interaktív játék: A társasjáték lényege, hogy melyik ételfutár ér hamarabb a megadott címre. Ehhez kü-
lönböző kérdésekre kell kiválasztani a helyes választ.

Kedves Kollégák! 
Felhívom a szíves figyelmeteket, hogy a Tanítás-Tanulás módszertani folyóirat korábbi számaiban órale-

írásokat is találhattok a szövegértő képesség fejlesztésére. Ezek az írások a honlapomon is elolvashatók, il-
letve onnan letölthetők: www.szeplakierzsebet.hu. Ugyancsak a honlapomon tájékozódhattok az interaktív 
tananyag-feldolgozásokról is, sőt néhány feladatot ki is próbálhattok. 
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IRODALOM- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

A magyar nyelv könyve (MNYK.), Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás, Trezor, Bp., 2004. Főszerk.:  
A. JÁSZÓ ANNA 

ARANY LAJOS: A hírtől a tárcáig, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2001 
BÁRDOSI VILMOS – KISS GÁBOR: Közmondások, 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értel-

mező dióhéjszótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 
BÁRDOSI VILMOS – KISS GÁBOR: Szólások, 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező 

dióhéjszótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 
Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. Szerk.: FALUSI IVÁN
GODA IMRE: Szerepváltás a katedrán, Savaria University Press, Szombathely, 2004
Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. Főszerk.: BAKOS FERENC
DR. SPENCER KAGAN: Kooperatív tanulás, Önkonet Kft., Bp., 2001
Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.), Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. Szerk.: JUHÁSZ JÓZSEF, SZŐKE IST-

VÁN, O. NAGY GÁBOR, KOVALOVSZKY MIKLÓS 
Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.), Második, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. Főszerk.: 

PUSZTAI FERENC 
Magyar Szinonimaszótár (SzinSz.), Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. Szerk.: O. NAGY GÁBOR és RUZSICZKY 

ÉVA 
Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, Bp., 1996. Szerk.: GRÉTSY LÁSZLÓ és KEMÉNY GÁBOR 
ALLAN PEASE: Testbeszéd (Gondolatolvasás gesztusokból), Park Kiadó, 1988 
RÓNAI BÉLA – KEREKES LÁSZLÓ: Nyelvművelés és beszédtechnika, Tankönyvkiadó, Bp., 1981 
SALLAI ÉVA: A pedagógusmesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyi-

ség kialakulására. (Bölcsészdoktori disszertáció, ELTE, 1994)
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