T-É-R 2. –
ÚJ TANKÖNYVÜNK BEMUTATÁSA

DEMETER JÓZSEF
MOLNÁR MÁRIA

A T-É-R 2. című tankönyv az első évfolyamosoknak írt T-É-R 1. folytatása úgy koncepcióban, mint tartalomban és szerkezeti struktúrában egyaránt. Az első évfolyamos tankönyvhöz hasonlóan három
tantárgy tananyagtartalma fonódik egymásba: a technika-életvitel,
az ének-zene és a rajz a komplex tantárgyi oktatás elvárásaihoz és
jellemzőihez igazodva.
A tankönyv tartalmának
szervezőelve a különböző
alapkészségek és -képességek fejlesztése a korosztályi
sajátosságoknak és érdeklődési témáknak megfelelően. Az Apáczai Kiadó
Bázisiskoláinak Kerettanterve az általános iskolák
1–8. évfolyama számára
című kerettantervre épül,
és a természetismeret tantárgyi programhoz igazodik témaköreiben, témáiban: Tájékozódási alapismeretek; Az élettelen természet
alapismeretei; Az élő természet alapismeretei; Testünk,
életműködéseink. Óraszámban pedig úgyszintén a kerettanterv nyújtotta lehetőségekhez alkalmazkodik: technika heti 1 óra, ének-zene heti 1 óra, vizuális kultúra heti
1,5 óra.

A különböző feladatok, gyakorlatok és tevékenységek – az
első évfolyamos tankönyvhöz hasonlóan – tantárgytól
függetlenül váltják egymást folyamatosan. A kompetenciafejlesztés igényeihez igazodva különböző érzékszerveket mozgósító, gondolkodási műveleteket igénylő és – nem
utolsósorban – a társas érintkezés formáinak gyakorlására irányuló feladatokat, gyakorlatokat tartalmaz. A matematikai műveletektől kezdve a szövegértés-szövegalkotá-

son át a szociális normák megismeréséig és gyakorlásáig
mindenféle feladattípussal találkozhatunk.
A technika- és rajzfeladatok gyakorlati tevékenységeken
keresztül – a T-É-R 1.-től eltérően – kitérnek immár a tudatos eszköz- és anyaghasználatra, illetve anyagvizsgálatra is. A tankönyv egyik nagy pozitívuma, hogy továbbra
is gazdag képzőművészeti alkotásokról készült illusztrációs anyaggal rendelkezik. Az ének-zenéhez kapcsolódó feladatok összeállításánál a kerettanterv adta lehetőségeken
belül az éneklés, a dallami és ritmikai elemek játékos, több
oldalról való megközelítése volt az elsődleges szempont.
A tankönyv az élményszerzést, az éneklés megszerettetését hangsúlyosan szolgálja, miközben az ismeretek elsajátítására elegendő időt hagy.
A változatos feladatok sorát osztályteremben is kivitelezhető, mozgásos gyakorlatok egészítik ki, amelyek a rekreáción keresztül hozzájárulnak a hatékony munkavégzéshez és tanuláshoz. A feladatok bőséges jelenléte arra utal,
hogy a gyerekek sokfélék, a készség- és képességfejlődés
szempontjából különböző szinten állnak, így célszerű az
adott osztályközösségre és akár egyénre szabottan is kiválasztani az egyes tevékenységeket.
A T-É-R 1. és T-É-R 2. tankönyvekhez kézikönyv is készül, mely egy kötetben tartalmazza az 1. és 2. évfolyamos
tanmeneteket, emellett óraterveket, projektjavaslatot, feladat- és játékleírást is.
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