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Horváth Anna tanulmányában a tanítóversek anyanyelvi órákon történő felhasználásáról 

közöl tanulmányt. A szerző az 5-9. osztályban használható – nem szépirodalmi – olyan verseket 
közöl, melyek tanulássegítő eszközként a felidézés és a memorizálás folyamatát segítik elő.  

A dolgozat bevezető, elméleti megalapozottságot biztosító része az emlékezetbe vésésről, a 
memória részeiről, a hosszú távú memória deklaratív és procedurális tartalmáról, a memorizálás 
mikéntjéről szól.  

A memorizálás élményszerűségét a tanítóversek jelentős mértékben elősegíthetik, a 
képszerűség által nem csak a felidézést, hanem a nehezen befogadható tananyag elsajátítását is 
könnyebbé teszik.  A tanítóversek alkalmazására a XVI-XVII. század óta találhatunk példát: a 
világföldrajz tanításához, a teológiához és a matematika témaköréhez is készültek különböző 
strófák. A diákok által írt iskolai hexameterek a XX. században lettek ismét népszerűek 
(”Glicerint kevert kovával /Rettenetes pléhpofával” – jellemezték Nobelt.)  

A tanulást a vers által keltett érzelmek, asszociációk, a vers ritmusa, ríme, és a versben 
megfogalmazott történet egyaránt segítheti. A versek a tananyagról olvasott ismeretek 
közvetítésén kívül alkalmasak az ismeretek továbbalakítására, kiegészítésére, új versek alkotására – 
ez által a kreativitás fejlesztésére is. A tanítóversek alkalmazása során a különböző tanulási 
stratégiákat együttesen lehet alkalmazni úgy a vizuális, mint az auditív beállítottságú gyereknek. A 
tanítóversek egyik típusa a szemléltető vers, amely az új fogalmak kialakításakor, az 
ismeretelsajátítás során alkalmazható.  Másik típusa az ismeretet tanító vers, amely az új szabályt, 
az új fogalom megkülönböztető jegyeit fogalmazza meg.  

A tanítóversek mindkét típusa alkalmas egyéni, frontális, páros és csoportos munkaformára.  
A dolgozat második része a tanítási órákon alkalmazható szellemes, gyakorlati példákat sorol 

fel: többek között a hangulatfestő, hangutánzó szavak, a számnevek, a minőségjelző, az igeidők, 
írásjelek, nyelvtípusok tanításához.  

Horváth Anna tanulmánya a tanítóversek alkalmazásához ad nagyszerű ötleteket, s egészen 
biztos, hogy nem csak alkalmazásra, de alkotásra is buzdítja a kollegákat.   
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