2. évfolyam

Olvasási stratégia: a módszertan bevezetésének okai és céljai
Problémamegoldás célú információkeresés a lineáris olvasással szemben
Nyelvi tudatosság mellett olvasási tudatosság
Kogníció és metakogníció
Eredményesség: az olvasási cél tudatos meghatározása, saját elvárások tisztázása, új információk
rendszerezése, saját olvasási technika értékelése, változtatása, olvasási stratégiák ismerete.
Felkészülés az olvasásra:
A szöveg áttekintése, átfutása, beleolvasás
Előzetes tudás aktivizálása
Részletes olvasás
Jelentésalkotás olvasás közben:
Irreleváns, ismert információ gyors átfutása, új, nehéz ismeret ismételt olvasása
Jóslás, következtetés
Olvasottak áttekintése:
Összefoglalás, rendszeralkotás, önértékelés

Jóslás
Már az átfutás során (szövegtípus, párbeszéd, grafikák)
A ráhangolódást segítő feladatok tematikája alapján kulcsszavak keresése után
Cím alapján
Bekezdések után

Az olvasási készség fejlesztése – elméleti alapok
Az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás.
Az olvasási folyamat két fő részre osztható:
 dekódolás, vagyis a vizuális élmény alapján a betűsorok megfejtése, a betűknek a
megfelelő beszédhangokkal történő megfeleltetése, a szó szegmentálása =
olvasástechnika;
 megértés, vagyis a lexikai egység morfológiai szerkezetének felismerése és a jelentés
azonosítása.
Az olvasástanulás kulcskérdései:
 a nyelvi tudatosság megléte vagy hiánya;
(Az olvasástanulás talán abban különbözik a beszéd elsajátításának folyamatától, hogy nyelvi
tudatosságot igényel.)
 a szövegértés minősége függ:
 a beszédpercepciós mechanizmus korspecifikus működésétől,
 az elhangzó beszéd megértésének szintjétől,
 a tipográfiától.
Az olvasástanítás nyelvészeti alapjai
A magyar nyelv sajátosságaitól függ az olvasástanításunk:
– az agglutináló nyelvtípus,
– a hosszú szóalakok.
– a morfémaalternációk gazdagsága,
– a hangjelölő—betűíró helyesírás,
– a szótag mint nyelvi ritmusalkotó tényező,
– a szótag mint átfogható hang/betűkapcsolat,
– a szótaghatár és morfémahatár gyakori egybeesése.
1978—1989. olvasástanítási metodikák:
 a nyelvi tudatosság kialakulását nem segítették elő;
 szinte eltűnt akkor a hangoztatás,
 elmaradt a klasszikus előkészítési szakasz,
 a gyermekeket némán olvastatták,
 a betűtanítást követte a hangtanítás, és nem fordítva,
 valamint egészen a rendszerváltásig nem volt szótagolás sem.

Olvasási készség
A gyakorlott olvasó képes:
 a szó bizonyos globális átfogására;
 grammatikai tudása alapján működteti az előre jóslást,
 előjelezheti az olvasandó szó toldalékát vagy toldalékait,
 a kontextuális hatás, azaz a szövegkörnyezet segíti és gyorsítja a mentális lexikon
aktiválását és a megfelelő egység „lehívását”.
Az olvasási nehézséggel küzdő személy:
 nem képes mindezekre, ezért „találgat”;
 saját előre jóslását nem képes ellenőrizni, ezért gyakran téved, nem korrigál,
holisztikusan próbál dekódolni ott, ahol ez nem lehetséges.
Mindezek lassú, hibás olvasáshoz, félreértéshez vezetnek.

Az olvasás folyamata
 Az olvasás az írott nyelvhez kapcsolódó tevékenység: az agyban nem pusztán a látási, hanem
a hallási ingerek földolgozásáért felelős területeknek is munkát ad. Integrálni kell a hallási és
a látási ingereket, hiszen a betűket hangoknak kell megfeleltetni.
 Az olvasáshoz sajátos szemmozgást kell megtanulni és begyakorolni, hozzáigazítva az
olvasott szöveg megjelenéséhez és tartalmához, ez a két félteke között is új kapcsolatok
kialakulásához vezet.
 Az agy nemcsak kifinomultabban, gyorsabban, pontosabban ismeri föl a hangokat és
kapcsolja őket vizuális jelekhez, hanem minőségileg új munkát kezd végezni: megjelenik
benne a szó formájára specializált működés, egy szófelismerő rendszer, amely egy korábban
más funkcióra, a formafelismerésre települ rá.
 A formafelismerő rendszer elvont formákat dolgoz föl, nem a betűket azonosítja, hanem a
betűk kapcsolatából kialakuló szó teljes képét.
Ez az új működés lehetővé teszi a gyakran használt, jól ismert szavak gyors fölismerését, a ritkábbak,
illetve ismeretlenek földolgozásához viszont továbbra is ott vannak a betűk fölismerését és
összekapcsolását végző rendszerek, így az olvasás gyorssá, egyben stabillá, megbízhatóvá válik. Minél
nagyobb gyakorlattal rendelkezik az olvasó, agya annál hatékonyabban működteti együtt e két
rendszert.
Vizuális dekódolás: az olvasás speciális szemmozgásai
Az olvasás összetett folyamat, vizuális transzformációk közbeiktatásával és egyfajta kódváltással teszi
lehetővé az információ feldolgozását.

A szemmozgások típusai:
 gyors, előre menő (balról jobbra történő) ú. n. szakkádikus mozgás, szakaszos,
„ugráló" mozgás (szakkád: a fixációk közötti rész);
 fixáció: amikor a szemünk megáll, és rögzíti a képet, zömmel tartalmas szavakra
esnek
 regresszió: visszalépések
A szemmozgások függnek:
 az olvasó gyakorlottságától,
 az olvasott szövegek tartalmától,
 milyen nehézségű és milyen céllal történik az olvasás.
 Az olvasás gyakorlottságának következtében az olvasott betűk száma, illetőleg az észlelt szó
nagysága (avagy a szavak száma) növekszik, mivel a percepciós átfogás (áttekintési képesség)
nő.


A percepciós átfogás: egy fixáció alatt 3-4 összefüggéstelen betűt, 2 összefüggéstelen szót
tudunk földolgozni. Egymással összefüggő szavakból akár négy elemből álló szósort is. (Angol
nyelvű kísérletekben 7-8 éves gyermekek esetében fél szó volt, a felnőttek másfél szót
olvastak egyetlen szemfixálás alatt .)



A jelentés segíti az olvasást, a már földolgozott részek alapján jól bejósolható szavak,
részletek következnek, akkor növekszik a fixációs távolság, azaz csökken az egy sorra eső
fixációk száma.



Az ismeretlen szavak növelik a fixáció időtartamát, csökken a fixációs távolság.



Minél nehezebben érti az olvasó a szöveget, minél több benne számára az új tartalom, annál
hosszabbak a fixációk, s annál több a regresszió is.

A hallott és az írott nyelv összefüggései
A hangzó beszéd feldolgozása:
Hallás > beszédészlelési szint folyamatai: a beszéd akusztikai, fonetikai, majd fonológiai felismerése
Írott szöveg feldolgozása, dekódolása:
Látás > izuális észlelési folyamatok: az optikai elemzést és a betűfelismerést követően a folyamat
közvetlenül „átkapcsol” a beszédpercepciós szintre a betű-hang megfeleltetés transzformációjával
közvetlen transzformációk történnek:
 a betűsor és az annak megfelelő beszélt hangsor lexikai azonosítása, → automatizálódik;
 a grammatikai-szintaktikai struktúrák megfeleltetése és felismerése, azaz a megértés.
 A vizuális élmény egyre gyorsabban lesz képes a lexikai azonosítást kiváltani, a szemantikai,
szintaktikai struktúrákat aktiválni.
A megértés teszi lehetővé az asszociációs szint működését.
Az értő olvasás feltételei
 a vizuális dekódolás pontossága,
 a betű-beszédhang kapcsolat felismerése, illetőleg tudatos alkalmazása,
 a vizuális bemeneten alapuló beszédészlelési folyamatok jó működése,
 a mentális lexikon megfelelő aktiválása,
 a morfológiai jegyek és a szintaktikai szerkezetek felismerése,
 elvárt asszociációs működések (rész-egész viszony, összefüggések, logikai műveletek,
következtetések stb.), azaz a grammatikai és jelentéstani szerkezetek egymáshoz viszonyított
megértése és értelmezése;
 mindehhez jó munkamemória és hosszú távú memória, valamint egyfajta belső időzítés
(kívánt feldolgozási tempó) szükséges.
A szövegben lévő információ megértésének feltételei
Nyelvi feltételek:
– az olvasás technikájának, azaz a dekódolás módjának az ismerete,
– ez azonos az írás szerkezetének ismeretével.
– ismerni kell az adott nyelv rendszerét, szövegszerveződését, pragmatikai, retorikai,
poétikai és stilisztikai szabályait.
Nyelven kívüli tényezők:
– a beszédhelyzet (ki üzen kinek, ki az író, kinek szánja művét, mi a szándéka) ismerete;
– a kontextus (a szöveg történelmi-társadalmi hátterének) ismerete;
– az írott szöveg nem verbális jelei (írásjelek, betűtípusok, szövegtükör stb.), melyek
segítik vagy éppen gátolják az olvasót.
Az olvasás fajtái
a) A szó szerinti olvasás szintje: a szövegben rejlő információk megértése a cél, az ún.
elsődleges jelentéssík kibontása. A szövegértő olvasás ezen szintjén a következő kérdések
használatosak: Ki?, Mi?, Hol?, Mikor?, Hogyan?, Miért? amelyek révén megértetjük a szöveg
fő gondolatát, a részek viszonyát ehhez, az ok-okozati és időrendi viszonyokat.
b) Az értelmező olvasás szintje: a sorok mögé rejtett, implikált értelmet lehet feltárni. Ehhez
nem annyira a grammatikai ismeretekre van szükség, mint inkább a pragmatikaiakra. Olyan
nyelvhasználati tényeket kell feltárnia, tudatosítania a tanulókban, amelyek nyelven kívüli
dolgokhoz kötődnek.
c) A bíráló, kritikai olvasás szintje: feltételezi az értelmezett jelentéshez fűzött észrevételt
(elfogadom mint igazat, jót…; elhatárolom magam, mert nem igaz, nem helyes…). Ezeknek az
attitűdöknek az olvasás során történő kinyilvánítását jelenti: a meseolvasás rendjén
véleményt nyilvánítanak a tanulók bizonyos helyzeteket, szereplői magatartásokat illetően.

d) Az alkotó, kreatív olvasás szintje: az előbbi továbbvitele, a megfogalmazott értékítéletek
„szövegesítése”, azaz a képzelet, a fantázia bevonása révén az olvasott primér-szöveg mellé
egy új kitalált szöveg kerül. (Fejezd be a mesét!)

A készségszintű olvasási tevékenység ismérvei
 sima, gördülékeny, egyenletes tempó;
 sok-sok apró résztevékenység összehangolt működése (szemmozgás, megállások a
dekódolásra, az olvasás-beszéd értelemhez igazodó tempója);
 a konkrét helyzeten kívüli körülményekre figyelés (az olvasó nem a betűk alakjára, a
szavak egymás utániságára figyel, hanem a szavak mögötti gondolatra, a
jelentésteremtésre).
 az anticipáció (megelőlegező elvárás) – a gyakorlott olvasó néhány betű
kombinációjából már következtet a szóalakra (lásd beszédfejlettség,
szókincsgazdagság és olvasás közti kölcsönösség);
 a magyar nyelv agglutináló (ragasztó) jellegéből adódóan, a grammatikai viszonyt
jelölő, lényeges információt hordozó részek (képzők, jelek, ragok) a szóvégen vannak,
ezért nagyon fontos, főként az olvasástanulás kezdeti szakaszában, hogy a szavak
végződéseire különösen figyeljünk;
 a gyakorlottsággal arányosan mind nagyobbak lesznek a percepciós egységek (a
készségszintű olvasásban ez az egység: a szólam – egy olyan szószerkezet, amely az
élőbeszédben két beszédszünet közé esik);
az állandó odafigyelést nem igénylő tevékenység végzése (automatizált olvasás) közben a nem nyelvi
összetevőkre is tud figyelni (írói szándék, felolvasáskor a közönség, a társak, a tanító reakciója stb.).
Az olvasástechnika fejlesztése 2. osztályban
 Kiemelten fontos feladat.
 Az első osztályban elsajátított dekódolási technikát fejleszteni, fokozatosan
automatizálni kell, ezt a hangos olvasás biztosítja. Az olvasástechnika fejlesztése
csak hangos olvasással lehetséges.
 A néma olvasás korai erőltetése kifejezetten hátráltatja az olvasástechnika
fejlődését, továbbá rontja a szövegértés minőségét is.

 Az olvasástechnika fejlesztése és a szövegértés nem egymásnak ellentmondó
fogalmak: szembeállításuk téves.
 Biztosabb a dekódolás → jobb a szövegértés, a gyereket már nem kötik le az
olvasástechnikai problémák, így a tartalomra tud koncentrálni.
 Az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztése érdekében terveztünk több hosszabb
szöveg feldolgozásához két órát is:
 az első órát a szöveg megértésére,
 a másodikat a készségfejlesztésére, illetve fordítva:
 az első órát a szöveget előkészítő olvasástechnikai begyakorlásra,
a másodikat az értő olvasás fejlesztésére fordíthatja a tanító.

A tipikus olvasástechnikai gyakorlatok






Szópiramis: egyre hosszabb szavakat írunk egymás alá. A hosszabb szavak mindig
tartalmazzák a már olvasott rövidebb szót, ez a feladat lényege. A gyerekek
piramisonként, soronként lefelé olvassák a szavakat.
Mondatbővülés: ekkor egy-egy szóval bővülő mondatokat olvastatunk. Az azonos
szavak felismerése során egy szóhalmazban egymáshoz hasonló szavak közül fel kell
ismerniük a gyerekeknek az azonos szavakat.
Később (3. évfolyam) ez nemcsak olvasástechnikai, hanem helyesírási és memóriafigyelem gyakorlatként is funkcionál majd.

A szövegértés fejlesztésének feladattípusai
 Szavak jelentésének megértése,
 Egyszerű utasítások megértése,
 Mondatok értelmezése,
 Közmondások értelmezése,
 Szövegrészek értelmezése,
 Teljes szöveg megértése,
 Tantárgyi tanulás előkészítése,
 A szöveggel kapcsolatos műveletek végzése,















Olvasástechnikai, beszédtechnikai gyakorlatok,
Válaszadás fő kérdésekre,
Tájékozódás a szövegben,
Egyéni tapasztalatok összekapcsolása a szöveggel,
Szemmozgás fejlesztése,
Szókincsbővítés,
Vázlat kiegészítése,
Válaszadás,
Előfeltevések megfogalmazása,
Tájékozódás a szövegben,
Jegyzetírás előkészítése,
Az ismeretek rendszerezése,
Az ismeretek alkalmazása.

3. évfolyam

Fogalmazás 3.
több mint fogalmazástanítás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tankönyv is segíti a munkát a munkafüzet mellett
Egyszavas és egymondatos szövegekkel is foglalkozik
Mitől szöveg a szöveg?
Játék a szöveggel, kommunikációelmélet: szöveg szűkítése és bővítése
Nem csupán írásbeli, hanem szóbeli szövegalkotást is alkalmaz
Külön kitér a javításra
Gondolattérképekkel szemléltet és segíti a tanulók munkáját
A munkafüzetben nyitóképekkel motivál, és segíti a szóbeli szövegalkotást
Személyes élményekre és tapasztalatokra épít
Értékelésre és önértékelésre tanít
Megismertet a különböző anyaggyűjtési módokkal

…használtatja a tanulókkal a piszkozatírás lehetőségét és „Ha csak minden második
sorba írsz, lesz hely a későbbi javításaidnak, kiegészítéseidnek.”

3. osztályos olvasás
Az olvasási stratégiák és az RJR-modell

