A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE

A GYAKORLATBAN

Folyóiratunk előző oldalain olvashatták Csépe Valéria professzor aszszony cikkét, melyben röviden felvázolta azt a hosszú utat, amely az
olvasástanulás kezdeteitől elvezet az olvasási rutinig. Az írásában utalt
rá, hogy ez az út olykor göröngyös, megállókkal tarkított, s az olvasó képességeivel szoros összefüggést mutat. Ennek fényében kerül bemutatásra az Apáczai Kiadó alsó tagozatos magyartankönyvcsaládja.
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Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyv az olvasás technikai
megtanításán túl nagy hangsúlyt fektet a helyesírás alapozására, valamint a szövegértő képesség fejlesztésére.
Tanév elején a játékos hangutánzási, hangfelismerési
gyakorlatai segítik a fonémahallást, a tiszta hangoztatást,
a helyes szótagolás megérzését, fejlesztését.

gokhoz igazodó szövegeivel megfelelő olvasnivalót kínál
„a betűre éhes” kis elsősöknek.
Az olvasás megtanulása/megtanítása, a szövegértés fejlesztése ott kezdődik, hogy két hangot képes-e összeolvasni (egybevonni) a gyerek. Ha ezt megtettük, akkor a két
hangból álló szótagról megállapítjuk, hogy van-e önálló
jelentése, értelme (tehát szóként van-e önálló jelentése).
Ha ezt a tanuló megérti, akkor mondatba helyezzük, hogy
a helyes értelmezésről meggyőződhessünk. Ha nem bír
önálló értelemmel a két hang, akkor kiegészíttethetjük, és
szót alkothatunk vele. Pl.: ka: ka-bát, ka-kas, ka-par, ka-rika stb. Az újonnan alkotott szót ismét mondatba helyeztetjük, így értelmeztetjük, ezáltal gazdagítjuk a tényszerű
tudást, a jelentés ismeretét.
Ehhez a munkához nyújt segítséget az Első olvasókönyvem, a Betűzgető, az Arany ábécé, a Betűfaló és a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, az interaktív tankönyv és CDROM. Az olvasni akaró gyermek e taneszközök használatával és tanítója segítségével év végére eljut odáig, hogy
megtanul olvasni.

Emellett jelentős szerepet vállal a szókincsbővítésben, és
sokrétű lehetőségeket kínál a tematikus kép segítségével
történő mondat-, illetve az összefüggő szövegalkotásra.
A betűtanulás sorrendjében arra törekszik, hogy a
könnyen felcserélhető betűk (b-d-p, g-k, t-d…) tanulása
egymástól viszonylag távol essen a homogén gátlás elkerülése érdekében. Ezen túl analóg szósoraival, kifejezésekkel, rövid mondatokkal, később az életkori sajátossá-

2. osztálytól folyamatosan fejlesztenünk kell az értő
olvasás szintjeit, azaz arra kell törekednünk, hogy a tanulók a szöveg elsődleges megértésétől az értelmező és
a kritikai szinteken keresztül egészen a kreatív olvasásig
jussanak el. Az előző cikkben olvastuk, hogy a szövegértés összetevői négy jellemzőben különböznek. Ezekre álljon néhány példa a Hétszínvarázs, Hétszínvirág és
Hétszínvilág olvasókönyvekből, illetve munkafüzetekből:
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– Az egészen rövid, egy- vagy néhány mondatos szövegektől (Boglyakemence 2. o., Szólás és közmondás magyarázatok 2–4. o.) a rövid meséken, ismeretterjesztő és
mindennapi szövegeken túl (Ugorjunk árkot! 2. o; A farkas és a kutya 3. o.) a hosszabb terjedelmű, de a tanulók
életkorának megfelelő mesékig, elbeszélésekig (A só 4. o.;
Sopron, a hűség városa 4. o.) tartalmaz olvasnivalókat.

– Zárt (Fogalmazd meg röviden, hogy miért szeretett
Pétör iskolába járni! 3. o.) vagy nyílt végű kérdések (Bizonyítsátok be a cselekedeteivel honszerző Árpád tulajdonságait! 3. o.), többes választás (Színezd ki azokat a sorokat a
rejtvényben, amelyek Budapest nevezetességeit rejtik! 2. o.),
hangos gondolkodás (Mi történhetett a regényben a most
olvasott részlet előtt? 4. o.).

Csépe Valéria professzor asszony kiemelte a motivációnak, az előzetes tudás feltérképezésének és előhívásának különösen fontos szerepét a szövegértésben. Ennek
megvalósítására az egyik lehetséges tanulássegítési módszer az RJR modell (Ráhangolódás – Jelentésteremtés –
Reflektálás) alkalmazása. Ehhez a tanulóknak személyes
tapasztalatokat kell szerezniük az információval való találkozásról, annak feldolgozásáról és a maguk számára
hasznossá alakításáról, amelyhez a tanulásnak és a gondolkodásnak a rendszerszemléletű keretét a tanító biztosítja. E modell segítségével válhatnak felnőttkorukra
kritikai gondolkodókká. Az olvasás munkafüzetekben
ez a szemlélet szintén megjelenik, például motiváló hatású találós kérdések, személyes élmények felidézése, ötletbörzék, a már meglévő ismeretek összegyűjtése, rendszerbe helyezése, fürtábrák összeállítása, történettérkép,
az információk rendezése, összefüggések keresése, következtetések levonása, véleménynyilvánítás formájában.
Végül a magas szintű szövegértés fejlesztésének és
a tanórai differenciálásnak hatékony eszközei lehetnek
az Aranyablak 2. o., az Eszterlánc 3. o., a Gyöngyfüzér 4. o.,
a mindhárom évfolyamon megjelenő Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, valamint az interaktív tananyagok.

– A kérdés megválaszolása a szöveg segítségével (Miből
tudod, hogy a mesélőnek sikerült meggyőzni a fiút? 4. o.), a
szöveg nélkül (Gyűjtsd össze mindazt, ami a honvágy szóról eszedbe jut! 3. o.).
– A lényeg megértése (Pótold a hiányzó rajzokat és vázlatpontokat! 3. o.), pontos megértés (Írd a táblázatba a forradalmi nap hiányzó helyszíneit és eseményeit! 4. o.), következtetés (Mi előzhette meg az ikrek születésnapját? Hogyan
alakulhatott a család sorsa a beszélgetés után? 4. o.).
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