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Júniusi számunkban az elektronikus folyóiratokból elsőként olyan cikkeket 
ajánlunk a Tisztelt Olvasónak, amely a „Hogyan tanítsuk” kérdéshez ad 
egészen konkrét, fontos támpontokat.  
 
Konrád Ágnes A gyermekek aktivitására, kreativitására épülő versfeldol-
gozás 
Anyanyelv-pedagógia 2008. évi 3–4. száma  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=127 
 

Az írás konkrét órarészleteken keresztül mutatja be, hogyan lehet 
alsó tagozaton a gyerekek alkotói készségére építve a dramatikus formák al-
kalmazásával érvényre juttatni az értő irodalomolvasás személyiségformáló 
hatását.  

Az élményszerűségre, kreativitásra alapozó versfeldolgozás termé-
szetesen előkészíti majd a későbbiekben kialakítandó és megszilárduló 
komplex műértelmezést.  

A szerző a harmadikos tananyag három versének – Tűzanyóhoz, 
Horgas Béla: Három kavics,  Nemes Nagy Ágnes: Láttam, láttam –  feldol-
gozását osztja meg az olvasóval.  

A Tűzanyóhoz című jukagir mondókánál a szituációs játék, a kiscso-
portos improvizáció és a versre készített csoportos koreográfia alkalmazásá-
val bonthatók ki a gyermekek előtt a mondóka jelentésrétegei.  

Horgas Béla verse esetében az érzékelésfejlesztés, a képzeletjáték és 
a versillusztráció módszerét alkalmazva jutottak el a tanulók a vers mélyebb 
rétegeihez. 

Nemes Nagy Ágnes költeményének feldolgozásánál a tanár csoport-
munkát választott: rajzot készítettek az erdő titokzatos lakójáról, a lappan-
tyúról és a megadott versrészlethez, illetve feladatlapot oldottak meg a lap-
pantyúról szóló ismeretterjesztő anyaggal kapcsolatban. A rajzok és a fürt-
ábra segítségével a vers megzenésített változatának meghallgatása, a szöveg 
felolvasása után könnyen ment a madár elképzelése, a titokzatos hangulat 
megfejtése, az ezt erősítő költői eszközök felismerése.  

A tanulmány jól példázza, hogy a diákok aktivitására, a dramatikus 
tevékenységekre és a kooperációra építő módszerek alkalmazása minden-
képpen megerősíti a lírai jelentéstartalom élményszerű befogadását, s meg-
alapozza az értő versolvasóvá nevelés nehéz és bonyolult folyamatát.  
 



 
 
Tóth Beatrix Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára  
Anyanyelv-pedagógia 2009. évi 4. szám 
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=217 
 

A dolgozat első részében a szerző a nemzetközi és hazai kutatások 
eredményeire támaszkodva az alsó tagozatos szövegértés-fejlesztés eredmé-
nyeit veszi számba: többek között az olvasás fogalmának átalakulását, majd 
a jó olvasó által használt olvasási stratégiákat. A nemzetközi szakirodalom 
és kutatások alapján bizonyított tény, hogy a stratégiák tanítási módja 
helyett főleg ezek tudatosítása és gyakorlati alkalmazása a meghatározó, 
mint ahogy alapvetően fontos a kooperatív tanulási technikák alkalmazása 
és a fejlesztési folyamat megtervezése is.   

A szövegértési gyakorlatok összeállításánál a dolgozat írója az alacso-
nyabb szintektől való haladás elvét követte, nagy figyelmet fordított arra, 
hogy változatos, sokszínű szövegrészleteket válogasson ki, s hogy mindezek 
tegyék lehetővé a koncentrálást az alapvetően fontos stratégiák alkalmazásá-
ra, illetve vezessék rá a diákokat néhány alapvető fontosságú stratégia 
együttes alkalmazására. A terjedelem rövidsége miatt a teljesség igénye 
nélkül néhány izgalmas feladattípus felsorolására vállalkozhatunk csak: 
mondatbefejezés, kapcsolódó elemek keresése, az alapgondolat kiválasztása, 
szembeállítás, hibajavítása, szöveg kiegészítés, jóslástáblázat, belső mono-
lóg, történetkeret, némajáték. 

A szövegek nagyszerűen felhasználhatók a tanítási órákon, ugyan-
akkor inspirálják is a gyakorló tanárt a gyűjtőmunkára, újabb élvezetes szö-
vegek és feladatok összeállítására.   

 
A hogyan tanítsunk kérdés után a helyesírás gyakorlására kerestünk a 

világhálón a középiskolások számára megfelelő feladatokat, ehhez az 
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének honlapját ajánljuk (lásd: 
www.aesz.ro/versenyek/feladatlapok), ahol az Implom József Helyesírási 
Verseny idei (2010-es), illetve tavalyi feladatai és a feladatok megoldása 
található. Az idei tollbamondás szövege Orbán Balázsról  szól, a 2009-es 
verseny alkalmával pedig Mikes Kelemenről tudhatnak meg hasznos 
ismereteket a diákok. 

  
 


