MELYIK TANKÖNYVBŐL TANÍTSAK?

Pedagógusaink ma bővelkednek a kínálatban. A hangoztató-elemzőösszetevő módszer számtalan programot ajánl, mégis nehéz a döntés.
Bizony sokszor hallhatjuk a tanáriban és a folyosón: Te miből fogsz tanítani? Tudsz ajánlani valami tankönyvcsaládot? Miért szereted pont ezt?
Ajánlanád másnak is?

Valóban nagy felelősség céltudatosan és átgondoltan megválasztani azt a tankönyvcsaládot, melynek segítségével
olvasni és írni tudó és szerető gyermekeket tudunk útjukra bocsátani. Különösen nehéz kérdés ez az első osztályos
tankönyvek esetében, hiszen gyermeknek, pedagógusnak
és szülőnek választunk egyszerre. Mégis úgy gondolom,
hogy saját tapasztalatunknak, tudásunknak és elképzelésünknek feleljünk meg. Tudást átadni azokból a tankönyvekből lehet igazán, melyeket magunkénak érzünk. Mit
vegyünk mégis figyelembe a választáskor?
Sose feledjük, hogy átlagos képességű, tömegképzésre
megfelelő, jól átlátható, egyszerű könyvekből dolgozzunk.
Azok a tankönyvek, melyekben a kisgyermek nehezen tud
tájékozódni, a szülő pedig segíteni sem tud neki a bonyolult szerkezet vagy jelölések megfejtésében, biztosan nem
megfelelőek, hiszen nem tudunk minden kisgyerek mellett még délután is ott állni és támogatni pedagógusként.
A továbbiakban szeretnék néhány olyan szempontcsoportot ismertetni, melyeket elengedhetetlenül szükségesnek
tartok ahhoz, hogy jól válasszunk és hatékonyan fejleszszünk az iskolai oktatás és nevelés folyamatában.
I. Módszertani szempontok
1. A rész-egész egyensúly megléte, vagyis egyformán
ügyeljen a program a jelentés nélküli hangra, betűre és
a jelentéssel bíró szóra is, mely a kiegyensúlyozott vagy
analitikus-szintetikus módszer lényege.
2. A könyv törekedjen komplexitásra, ne csak olvasni
és írni tanítson, hanem tartsa feladatának a részkészségek
komplex fejlesztését is, különös tekintettel a speciális részkészségek fejlesztésére.
– A részkészségeken belül kapjon különös hangsúlyt
a kommunikációs magatartás fejlesztése, vagyis annak
a tudatosítása, hogy mások gondolatait nemcsak szavakból, hanem a leírt szövegből is megtudhatjuk.
– A jelfunkció tudatosítása, vagyis ismerkedés a körülöttünk lévő jelekkel és jelrendszerekkel abból a célból,
hogy a gyerek képes legyen tájékozódni a jelek sokaságában, különös tekintettel a legegyetemesebb jelrendszer, a
nyelv világában.
– A relációs szókincs fejlesztésével törekednünk kell a
térben, a síkban és a saját testen való tájékozódás képességének fejlesztésére, különös tekintettel a jobb és bal irányok
gyakoroltatására. (Az én ábécém 4/3. feladat és 5/2. feladat)
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– A nyelvi tudatosság fejlesztése, mely előfeltétel az olvasás- és írástanítás és a helyesírás-tanítás szempontjából.
Négy részterületet foglal magába, melyeket állandóan
végezni kell.
▶ hangutánzáson alapuló hangtanítás és hangleválasztás (Az én ábécém 10. oldal)
▶ időtartam-gyakorlatok
▶ mondatok szavakra bontása és alkotása
▶ szóbontás és szóépítés (Az én ábécém 16. oldal)
– Az önellenőrzés készségének fejlesztése.

3. Az előkészítő időszak tartalma és hossza nagyban
függ az osztály tanulóinak összetételétől, egyéni adottságaiktól. Fontos azonban tudnunk, hogy az elnyújtott előkészítő időszak és az azalatt történő komplex fejlesztés
sokszorosan megtérül a hang- és betűtanítás időszakában.

4. Egyetlen betűt tanítson egyszerre, melyet nagyon
alaposan be kell gyakoroltatnia. (Az én ábécém 64. oldal
hívókép)
5. Eseményképei legyenek motiválóak és eseménydúsak, hiszen a beszédfejlesztés szolgálatában állnak, fejlesztik a beszédkészséget, miközben előkészítik a szövegfeldolgozás és a szövegbefogadás tanítását, átadását. A jó
eseményképekről a gyereknek mondanivalója van, melyet
szívesen megoszt tanítójával és társaival is. Nagy pozitívuma, ha teret enged az egyes részkészségek fejlesztésére
is (pl. lateralitás, formafelismerés). (Az én ábécém 46. oldal é betű tanítása)
6. A hívóképek szervesen kapcsolódjanak az eseményképekhez, legyenek egyértelműek, könnyen felismerhetőek. (Az én ábécém 46. oldal hívókép)
7. A betűtanítás sorrendjében feltétlenül ügyelni kell
arra, hogy elkerülhető legyen a homogén gátlás kialakulása. Az akusztikailag vagy optikailag hasonló betűket
mindenképpen távol kell tanítani egymástól. Ügyelni kell
továbbá a jól hangoztathatóságra és a könnyen írhatóság
követelményének betartására is.
8. A betűtanítás menete legyen átlátható, logikusan felépített és állandó.
– képolvasás eseményképről
– hangtanítás
▶ analízis
▶ hangoztatás
▶ hangfelismerési gyakorlatok
▶ hangösszevonás
– betűtanítás
▶ analízis
▶ betű alakjának megbeszélése
▶ betű-felismerési gyakorlatok
▶ összeolvasás
9. Szótagoltasson a könyv minél tovább. Köztudott,
hogy a szótag fő funkciója a beszéd szervezése és ellenőrzése. A beszéd észlelésekor is a szótagé az irányító szerep.
Továbbá a szótag adja a nyelv ritmusát, mely a nyelvünk
agglutináló jellege miatt különösen fontos. Mindezek
mellett nagy szerepet játszik a helyesírás elemi szintű
megalapozásában és fejlesztésében. (Az én ábécém 69/7.
feladat Hahó című olvasmány)

10. Kellő számú gyakorlóanyagot biztosítson az összeolvasáshoz, melyben követnie kell a fokozatosság elvét.
Fontos a szavak növekvő hosszúságú, sorrendben való
összeállítása, azonos hang- és betűszerkezetű szavak öszszeolvasása. A jól megszerkesztett szótípusban az azonos
helyzetben egymás alá elhelyezett betűk segítik a gyerekeket abban, hogy egyre biztosabb kapcsolásra legyenek
képesek. (Az én ábécém 49/5. feladat)

11. Szöveganyaga legyen megfelelő a műfajok, témák
és szövegtípusok tekintetében is. Keltse fel a gyerekek érdeklődését is. Legyen életkoruknak megfelelő, terjedelme
befogadható egy első osztályos kisgyerek számára.
12. Vállalja fel az integrációt, ügyeljen a beszéd és
beszédértés, az olvasás és írás, a nyelvtan és helyesírás
komplex fejlesztésére, a kompetenciák kialakítására.
13. Természetesen mind nyelvhelyességében, mind helyesírásában kifogástalan könyvnek kell lennie.
14. Az írástanítás előkészítése legyen átgondolt: fejlessze a finommotorikát (rajzolás, színezés). (Pl. Gyöngybetűk 11/3. feladat). Gyakoroltassa céltudatosan, kellő
mennyiségű gyakorlóanyaggal a betűelemek írását. (Pl.
Gyöngybetűk 18/5. feladat)
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15. Rendelkezzen kisbetűs és nagybetűs vázolólapokkal, melyek segítségével a lendületes kézírás gyakoroltatható. (Pl. Kisbetűs írólapok)

16. A négyzetrácsba írás azért hatékony, mert a gyermek több segédvonalat használhat és a négyzetbe írás az
arányokat is jobban megadja. (Pl. Gyöngybetűk 44/1–2.
feladat)

17. Ha az írás tanításában a párhuzamosságot követjük,
vagyis az írott betűt párhuzamosan tanítjuk az olvasott
betűvel, a két készség támogatja egymást. Az írás pontosabbá teszi az olvasást, és segíti a kapcsolást is, továbbá
nagy segítséget jelent a nyelvi tudatosság fejlesztésében
is. Ügyeljünk azonban arra, hogy segítsük gyermekeinket
speciális kéztornákkal, kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal és tevékenységekkel.
18. Teremtsünk egyensúlyt a technikai fejlesztés és a
feladatmegoldás közbeni írásalkalmazás között. Legyen
kellő számú írástechnikai gyakorlat a könyvben. (Pl.
Gyöngybetűk 68/10. feladat)

19. Választható legyen, hogy álló írással vagy dőlt betűs
írással szeretnénk-e tanítani osztályunk tanítóit. Ennek
szabad megválasztásához álljon rendelkezésre mindkét
írásos forma munkafüzete.
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II. A következőkben szeretném bemutatni, hogy lélektani
szempontból milyen elvárásaink lehetnek egy tankönyvvel szemben.
1. Legyen a könyv átlátható, könnyen követhető, adjon
egyszerű lépéseket, így a gyerek tisztában lesz azzal, hogy
milyen algoritmusokon kell haladnia, illetve milyen feladatokat kell elvégeznie.
2. Legyen a könyv életkornak megfelelő, mozgasson meg
minél több érzékterületet. Jó, ha a beszéd, a látás és a hallás
mellé mozgásos gyakorlatok, cselekedtetések kerülnek.
3. Fejlessze a gyermekek kognitív és emocionális szükségleteit, szövegei legyenek érzelemdúsak, illetve logikus
gondolkodást fejlesztőek is.
III. A külső megjelenés szempontjai
1. A könyv illusztráltsága legyen funkcionális, vagyis
legyen kapcsolat a képanyag és a tartalom között. Menynyiségük legyen megfelelő, se sok, se kevés, hiszen a kevés
illusztráció motiválatlanná teszi a gyermekeket, a terjengős pedig megköti a fantáziájukat. Színvilága ne legyen
hivalkodó, stílusában pedig törekedni kell az egységességre. (Pl. Az én ábécém 56. oldal)
2. A betűmérete legyen megfelelő. Kezdetben nagyobb
betűket olvastassunk, majd fokozatosan csökkenjen.
3. A papír vastagsága legyen megfelelő, ne legyenek fényes papírlapok, mert azokról nehéz olvasni, és írni sem
lehet rájuk.
4. A könyv kötése legyen strapabíró, csekély tömegű.
5. Legyenek a tankönyvcsomaghoz olcsó és könnyen
használható segédeszközök.

Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy olyan program, illetve hozzá tartozó könyv nem létezik, amelyik
minden szempontnak megfelel. Megfontolandó az is, hogy
az amúgy kiváló diszlexiaprevenciós program (fejlesztő
könyvek) használata megfelelő-e egy átlagos, illetve annál
jobb képességű osztály tanítására, hiszen egy jó képességű
gyereknek egyáltalán nincs szüksége erre a lassú és meglehetősen mechanikus programra. A megoldás abban rejlene, ha a leendő első osztályos tanulókat szűrnénk, és csak
a veszélyeztetett gyerekek tanulnának ezzel a módszerrel.
Ha a fentebb említett gondolatokat megfontoljuk, biztosan nem választunk rosszul.

