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 A szerzők, Lengyel Melinda és Lengyel Ferenc, a címben foglalt három 

szó: „a jó szív, a tisztességes szándék és a tenni akarás” jegyében írták meg, 

állították össze a nyugati szórványban élő 9-10 éves gyerekek számára írt 

tankönyvüket. Az anyanyelv kincseinek megóvása, végtelen tisztelet és alázat 

vezérelte őket a könyv írásakor. Az összeállítást a pedagógustársaknak 

iránymutatónak, a szülőknek, nagyszülőknek segédeszköznek, azon 

kisiskolásoknak pedig, akik hivatalos iskolai programban nem tanulhatják a 

magyar nyelvet, tankönyvnek és egyben munkafüzetnek is szánják. 

 A cím finoman utal arra is, hogy a nyelvtanulás, nyelvművelés, a nyelv 

megőrzése munkát igényel, magától nem működik, kell hozzá a tanuló 

jószándékú hozzáállása is.  

 Nagy munkát vállalt magára a Lengyel-szerzőpáros, hisz nem könnyű a 

nyugati szórványban élő, más-más nyelvi (és egyéb) háttérrel rendelkező 

gyerekek tudását, érdeklődését egy mederbe terelni. A könyv szerzői olyan 

területekről válogatták össze az átadni kívánt ismeretanyagot, amely minden 

kisiskolás érdeklődésére számíthat: az iskola, a munka, az állatok, a család, a 

lakás, a mesék világa, az évszakok és az ünnepek témaköréből. A megfelelő 

tartalmi és pedagógiai szempontok szerint kiválasztott verseket, 

szövegrészleteket, meséket, hozzájuk illő énekek, változatos feladatok, színes 

illusztrációk, rejtvények, rébuszok egészítik ki. A feladatok a gyerekek korához, 

értelmi-érzelmi szintjéhez vannak szabva: sokfélék, izgalmasak, gondolkodást, 

aktivitást igénylőek, kevés a mechanikus másolást igénylő munka. Fontos 

szempont, hogy mennyiségileg is megfelelnek az elvárásoknak. A feladatok 

között van: mondatalkotás, kiegészítés, szóösszerakás, hiányzó szavak pótlása, 

rajzolás, betűpótlás, szópárosítás, kérdésre felelés, keresztrejtvény megfejtése, 

találós kérdés, közmondás, kutató munka (Mátyás szülővárosa, orra), betűk 

összerakása, képek kiszínezése, tollbamondás, kérdésre válaszadás, kakukktojás, 



kép és szöveg összeillesztése, képek sorrendbe szedése, versátírás, 

árnyékfeladat, szótársítás, stb.  

A feladatokat minden egyes alkalommal szövegbe foglalják a szerzők, 

holott talán egyszerűbb és áttekinthetőbb lett volna ikonok használatával 

megoldani a kérdést. Bár lehet, hogy a feladatok annyira sokfélék, hogy csak a 

szöveges megfogalmazás teszi lehetővé végrehajtásukat.  

 A tankönyv mozaik jellege lehetővé teszi, hogy bizonyos elemei 

elhagyhatók, kiegészíthetők, bővíthetők. A költő, író és óvodai pedagógus 

házaspár-szerző biztos kézzel válogatta össze az irodalmi és zenei anyagot a 

könyvhöz. A kiválasztott szövegek, dalok, feladatok harmonikus tematikus 

egységet alkotnak. A nyelvtant (mert azt is tanítanak!) úgy tálalják, hogy a 

gyerekek észre sem veszik, hogy nyelvtani jelenségeket is magukévá tesznek a 

feladatok megoldása során. Módszerükben mintha Molnár Zsolt és Czeglédi 

Cecília: A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása c. könyvének 

nyelvtanítási elveit látnám megvalósulni. A Molnár-házaspár is fontosnak tartja 

a tanulók érdeklődésének a  felkeltését a magyar nyelv iránt, a nyelvvel való 

kísérletezést és az alkotó nyelvhasználatot.  

 A feladatok megfogalmazásában előforduló, archaikusnak tűnő, 

kifejezések nyilvánvalóan természetesek az erdélyi származású szerzők számára 

(például: „Nem mindenik szó talál a sorba.” – 32/17., „Mondd el, mitől fél 

mindenik!” – 35/2., „Mikor meglátsz egy csacsit, felkiáltasz: „Né, egy szamár!”-

36/5., a „gyermek” szót a mai köznyelv „gyerekként” használja, a választékos 

irodalmi nyelvben vagy bizonyos szókapcsolatokban használjuk a „gyermek” 

szót; „Melyik fenti szó melyik mondatba talál?” – 47/15. A 44. oldalon a 2. 

feladatban a kiszinezendő tárgyak színesek, már csak a nevüket kell odaírni. A 

44/4-es feladatban én „A konyha berendezett.” mondat helyett én „A konyha be 

van rendezve.” mondatot javasolnám. 

 Értékes, tartalmas, gazdag gyakorló nyelvkönyvet kaptunk a Lengyel 

szerzőpárostól. Kettejük együttműködése lehetővé tette az elmélet és a gyakorlat 

egészséges összekapcsolódását a tankönyvben. A szerzők az olvasás örömét 

próbálják újra felfedeztetni egyre kevesebbet olvasó gyerekeinkkel, 

unokáinkkal; kerülik a modernkedést, egyszerű tipográfiai eszközökkel, de 

gazdagító olvasmányokkal, feladatokkal adják meg az olvasás és a 

feladatmegoldás örömét, segítik hozzá a világ legkülönbözőbb pontjain élő 

gyerekeinket, unokáinkat a magyar nyelv megőrzéséhez.  

 

 

 

 

 

         Gedeon Márta 


