SOKSZÍNŰ MAGYARÓRA
1993 óta vagyok a szakmában, nálunk az alsó tagozat nagyfelmenő
rendszerben működik. A 2009/2010-es tanévben pedig már harmadszorra tanítottam az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládjából (1–4. évfolyamig). Az én ábécém tankönyvcsalád kidolgozottsága véleményem
szerint egyedülálló Magyarországon. Most igazán nagy szükség van
a szép, igényes, a technikai követelményeknek tökéletesen megfelelő tankönyvekre, interaktív tananyagokra, applikációkra, melyek az
életkori sajátosságokat tartják szem előtt.
Differenciálásra, kooperatív csoportmunkára nagyon sok
eszközt fejlesztett ki az Apáczai Kiadó:
▶ Arany ÁBÉCÉ
▶ Szövegértést fejlesztő gyakorlatok
▶ Betűzgető
▶ kép- és szókártyák
▶ interaktív tananyagok
▶ tanulói betűtartó készlet.
Ezekkel a kiadványokkal, tanulást segítő taneszközökkel
változatos, gyorsan elröppenő tanórákat tartottam.

NAGYNÉ ÓVÁRI ÁGNES

Az osztályba SNI-s, beszédfogyatékos kisfiú is jár, s hihetetlen segítséget nyújtott a Varázs ábécé nemcsak az ő
fejlesztésében, hanem a betűdifferenciálásoknál, látószögnövelő gyakorlatokban stb.
Az én ábécém című könyvet nagyon szerették a gyerekek, amikor február végén otthon kellett már hagyni, nagyon szomorúak voltak.
Amikor négy évvel ezelőtt dolgoztam a könyvvel, még
nem voltak meg az írásvetítő fóliák és a hívóképek kinagyítva, ezek hatalmas segítséget jelentettek!
Az Első olvasókönyvemet február utolsó napjaiban vettük kézbe.
Az írást a Gyöngybetűkből, a Nagybetűs írásfüzetemből és a Szépen, helyesen! című munkafüzetből tanultuk.
Nagyon örültem az átdolgozott Szépen, helyesen! munkafüzetnek, melyből a gyerekek kedvence természetesen a
társasjáték lett.
A központi felmérés is bizonyította, hogy nagyon jól el lehet végezni a gyerekek készség- és képességfejlesztését, az
én osztályom 98%-ra teljesített. Az év végi felmérés is hasonló eredményeket hozott: 95%-ra teljesítettek gyermekeim, mely községi iskolához mérten szuper eredmény!
Ebben az eredményben nagy szerepet játszik az a sok segítség, melyet a munkánkhoz adnak a kézikönyvek, óravázlatok, valamint a Tanítás-Tanulás folyóirat.

A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése
során az apáczais tankönyveket használtam, sőt ragaszkodtam hozzájuk. Nem hiszem, hogy a kinyomtatott feladatlapokból bárki is eredményesebben dolgozott volna,
mint én a komplex Apáczai-tankönyvcsaládból. Nagyon
szépen sikerült összefésülnöm a modulok tartalmát a tanmenettel, egymást kiegészítve, új játékokkal gazdagodva.
Az interaktív tananyagok nagymértékben elősegítették munkám gördülékenységét. Nem kellett keresgélni a
neten, hiszen az Apáczai Kiadó interaktív tananyagai tökéletes összhangban vannak a tankönyvekkel.
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A feladatok sokszínűsége és változatossága örömtelivé
tette az írásórákat, s látványos volt a mai gyerek szemszögéhez igazított látásmód. A 29. oldal felismerős feladata annyira népszerű lett, hogy a gyerekek maguk készítettek ehhez hasonló feladatokat, melyeket fénymásolva
csoportfeladatként oldottak meg.
A jutalomjátékok a munkafüzet utolsó harmadában,
valamint a labirintusok és a különbségkereső feladatok
nemcsak az apáczais könyvek igényes tartalmát és esztétikusságát bizonyítják, hanem azt is, hogy a gyerek életkorának figyelembevétele a legfontosabb. Tehát ne feledkezzünk el arról, hogy az elsős gyerek még játszani akar, és
ezáltal könnyebben motiválható!
Méltó lezárása volt az első tanévnek a BÖLCS BAGOLY
ÉREM, melyet csodaszépen kiszínezve tűztek ki boldogan
kis elsőseim.

Anyanyelvi játékok
A játékok kiválóan alkalmasak a differenciálásra, hiszen
reális tény, hogy az osztályok összetétele heterogén a képességek és a részképességek terén is.
A gyűjteményben található játékok mind kipróbált feladatok, a gyerekek által legkedveltebbeket gyűjtöttem össze.
Felszállsz a vonatra?
Funkció: szókincs- és memóriafejlesztés
Eszközök: mozdonyvezető sapka és tábla
Idő: 10 perc
Minden évfolyamon alkalmazható ez a játék, az óra
bármely részében.
1. Az 1. osztályban a betűtanulásnál:
▶ Mondj egy szót, amelyben szerepel a „r” hang! Aki
legelőször nyújtja a kezét, s helyes szót mond, ő lesz a
mozdonyvezető. Ezután ő választ a jelentkező társai közül, s aki helyesen választott szót, beszállhat a vonatba.
(A szógyűjtést segíthetjük a táblára kitett különböző képkártyával.) Addig játsszuk, míg mindenki be nem szállt,
ekkor együtt elénekeljük a „Megy a betűvonat” című dalt.
▶ Másodszori éneklésként guggolásban zakatol a vonat.
▶ Miután a gyerekek a helyükre ültek, megpróbálják felidézni a mondott szavakat, ez lehet csoportmunkában, de
akár rajzos formában is.
▶ A legtöbbet megjegyző csoportot tűzijátéktapssal jutalmazzuk.
2. Felsőbb osztályokban is alkalmazható:
▶ Felszállsz a vonatra, és a Mit vinnél magaddal „a”-val?
kérdésre minél gyorsabban kell válaszolni a megadott
kezdőbetűvel.
▶ Bármely szófaj gyakorlására használható.
Mondj tőszámnevet, melyben szerepel a „t” hang!
▶ Ismétlős játékkal is kapcsolható, mindenki megismétli az addig elhangzott szavakat, s hozzáteszi a magáét.
(Ez már bonyolultabb műveletsor, az osztály, csoport képességszintjéhez kell igazítani a nehézségi fokozatot.)
3. Fogalombővítésre is nagyszerű játék:
Felszállsz a vonatra, mely csak zöld színű dolgokat (állatokat, zöldségeket, gondolati dolgokat stb.) visz?
4. Betűajándékok
A névnapját ünneplő kisgyereket szoktuk az alábbi módon megjutalmazni: például az ünnepelt kijön a többiek
elé, s bemutatkozik:
Emmának hívnak, és a nevem e hanggal (betűvel) kezdődik.
A többiek kitalálnak az adott hanggal kezdődő ajándékokat számára:
Emma, ajándékozok neked egy epret.
Emma ajándékozok neked egy egeret.

Menj! – Állj! – Csoportosulj!
Funkció: ráhangolódás, koncentrációs készség fejlesztése
Idő: 2-5 perc
Bármely évfolyamon alkalmazható lazító gyakorlat, az
alkalmazkodóképességet fejleszti.
A gyerekek a teremben szabadon mozognak. A pedagógus „állj” felszólítására megállnak, ahol éppen vannak, s a
tanító felé fordulnak, aki feltesz egy kérdést (attól függően, milyen tanítási órán alkalmazza), melyre a válasz az
osztály létszámánál nem nagyobb szám. Például:
▶ Hány kétjegyű betű van a magyar ábécében?
A „Csoportosulj!” felszólításra a gyerekeknek a helyes
válasznak megfelelő számú csoportokat kell alkotniuk
(8 kétjegyű betű van, tehát 8-as csoportok lesznek). Akik
nem tudtak csatlakozni, a megbeszélt helyen gyülekeznek. Közösen megbeszélt szabály, hogy kétszer egymás
után nem maradhat ki egy tanuló sem. 3. osztálytól a gyerekek már játékvezetők is lehetnek.
További kérdések:
▶ A főnévnek hány fajtája van?
▶ Hány pár lába van a ráknak?
▶ Mennyi 24 / 6?
A miniszter macskája
Funkció: koncentrációs készség fejlesztése, bemelegítés
Idő: 5-10 perc
A játék célja, hogy a tanulók előzetes szókincsét, tudását
előhívjuk. Ha a gyerekek fáradtabbak, körben ülve észrevétlenül tudnak koncentrálni a feladat során.
A játékosok egymás után tulajdonságot és nevet adnak a
macskának, azonos kezdőbetűvel. A gyűjtött szavak kezdőbetűi ábécérendben követik egymást.
Például:
▶ A miniszter macskája aranyos cica, a neve Ancsa.
▶ A miniszter macskája álmos cica, a neve Álmos.
▶ A miniszter macskája bátor cica, a neve Bendegúz.

A gyerekek egyik kedvenc játéka, amihez nagyban hozzájárul, hogy közösen beszéljük meg a válogatás szempontját.
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Keresd a kártyát!
Funkció: gyakorlás, ismétlés, bemelegítés
Eszközök: szókártyák
Idő: 10 perc
Ez a játék elsősorban a helyesírást fejleszti, legtöbbször
bemelegítésként, az óra elején használjuk, az előző óra
anyagának felidézésére.
Kártyákat helyezek el az osztály különböző részein, elsőben kezdetben négyet, majd hatot. Felsőbb évfolyamokon az osztály, a csoport képességeitől függően ez a szám
változhat. A kártyákon szavak vannak.
Csoportokat alakítunk. A csoport megbeszéli, ki lesz
a jegyző, a többiek futárok lesznek. Megadott jelre a futároknak el kell szaladni egy-egy kártyához, pontosan
elolvasni, megjegyezni, majd visszaszaladva a jegyzőnek
lediktálni. Az elkészült csapat jön a királynőhöz – tanító
–, s hozza az üzenet szavait. Hiba esetén megkérem őket,
javítsanak. A legügyesebbeket jutalmazzuk.
Második osztálytól a szavakat már mondatba is foglalják, s a csoportok egymás után olvassák fel az adott szóval
írt mondatot. Ha mindenkiét hallottuk, értékelünk. Harmadik évfolyamtól már fogalmazásórán is tudjuk használni, a kártyákról összegyűjtött szavak köré a csoport
megpróbál egy történetet fűzni.
A gyerekek nagy örömmel veszik, ha ők válogathatnak
kártyákat a dobozból, ilyen esetben minden csoport választ küldöttet, akinek megadott szempont alapján kell
kiválasztania két vagy három szót.
Kockajáték
Funkció: bemelegítés, kommunikációs készség fejlesztése
Eszközök: dobókocka, korongok
Idő: 5-10 perc
Nagyon kedvelt játék a gyerekek körében, melyet matematika- és magyarórákon is lehet alkalmazni. Míg matematikából a számolási készség fejlesztésére alkalmas, magyarórákon a hangokra bontást, a logikus gondolkodást fejleszti.
A tanulók párokba rendeződnek. Mindenkinél van egy
dobókocka, s egy doboz színes korong.

Az első játékos dob, s a dobásnak megfelelő számú hangból álló szót kell mondania mindkét gyereknek. Akinek
ez hamarabb sikerül, kitesz maga elé egy korongot. Majd
a másik játékos dob, s a dobásnak megfelelően ismétlik a
feladatot. Az győz, akinek összejön öt korongja.
Másik változata az eredmény nyomon követésének,
hogy színt választanak a tanulók, egyikük a kék, másikuk
a piros játékos. Ötször dobnak, s ha piros korongból van
több, a piros játékos győzött, ha nem, a kék.
Nehezítésként már két kockával dobnak, s így próbálnak megfelelő szót találni. Nyelvtanórákon a szófajok
gyakorlására rendkívül alkalmas, bár itt ajánlott a tanulókkal leíratni a szavakat ellenőrzés céljából.
A gyerekek kedvelik ezt a játékot, több fordulót is kérnek egymás után, amit párcserével szoktunk végrehajtani.

Szófordító
Funkció: gyakorlás, ismétlés, ráhangolódás
Idő: 5-10 perc
A játékkal az előző órán szerzett ismereteket hívjuk elő,
ismételjük át szórakoztató formában, a figyelem tartósságának fejlesztésével.
Leülünk körben, a tanult nyelvtani fogalomhoz kapcsolható csoportot választunk, például ha a melléknévről
tanulunk, választhatjuk a színeket, a külső vagy belső tulajdonságokat.
A játékot én kezdem, balra haladunk, ha valaki nem a
szempontnak megfelelő szót mond, megfordítja a kört,
s visszafelé, azaz jobbra megyünk. Ha valaki megint téveszt, ismét fordul a kör.
Nem szoktuk kiesős változatban játszani, mert a képességfejlesztés csak úgy valósulhat meg, ha mindenki aktív
részese a feladatnak.
Kedvelt e játék tapsos változata is, melynek feszültségoldó hatását már sokszor megtapasztaltam.
Egy tapssal indítom a játékot, melyet a bal oldali szomszédom folytat, s így megy egészen addig, amíg egy tanuló
dupla tapssal meg nem fordítja a haladási irányt. Ezt bárki
megteheti bármikor.
Dobbantással is játszhatjuk, amit a negyedikeseknél már
úgy nehezítettem, hogy bal, illetve jobb lábbal is kellett
dobbantani. Aki tévesztett, az indította a következő kört.
Egyik kedvencévé válhat a gyerekeknek ez a játék.
Mondd a párját!
Funkció: ráhangolódás, lezárás, előismeretek mozgósítása
gyakorlás, ismétlés
Eszközök: labda
Idő: 5-10 perc
Szókincsbővítésre, emlékezetfejlesztésre, rokon értelmű
szavak gyakorlására alkalmas feladat.
Körben ülünk. Mondunk egy szót, például szép. Akinek
dobom a labdát, a választott szóval rokon értelmű szót
kell mondania (gyönyörű, csodálatos, ámulatba ejtő).
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Játszhatjuk:
▶ ellentétes jelentésű szavakkal
▶ szótagokkal
– Dobom a labdát, mondj egy 4 szótagú szót!
– Megy a labda vándorútra, akihez érkezik, mondjon
egy 3 szótagú szót, majd adja tovább a labdát!
▶ főnévvel
– Mondom a szót: köznév vagy tulajdonnév?
– A tulajdonnevek melyik fajtájába sorolnád be?
– Mondom a főnevet egyes számban, te mondd a többes számú alakját!
– Körbeadom a labdát. Tegyél a főnévhez mindig más
toldalékot!

Csoportalakításnál a tanulók megadott szempont – például szófaji megkülönböztetés – szerint keresnek hozzájuk hasonló párt.
Példák a párkeresésre:
3. osztálytól ajánlom, akár magyar-, akár környezetismeret-órákon.
Szegény,
mint a
templom
_______
Szemtelen,
mint a piaci
_______ .
Ártatlan,
mint a ma
született
_______ .
Kiugrasztja
a _______ a
bokorból.

▶ melléknévvel
– Fokozd a hallott melléknevet!
– Melyik fokban áll a hallott melléknév?
▶ igével
– Cselekvést, történést vagy létezést kifejező igét hallottál?
– Milyen időben áll a hallott szó?
– Az ige ragozott alakja milyen szám, milyen személyben áll?
– Körbeadom a labdát. Mindig egy információt tehetsz hozzá az előtted szólóéhoz az igéről, amit mondok.
– Mondd az igét kijelentő mód, E/3. személyben, bármilyen igeidőben!
– Mondd az igét felszólító mód, T/2. személyben!
– A hallott igét feltételes módban ragozd el!

Köti az
_______
a karóhoz.
Bőg, mint a
_______ .
Szelíd, mint
a _______ .

Már elsősökkel is játszható, szintén magyar- és környezetismeret-órákon.

▶ számnévvel
– Mondj egy tőszámnevet!
– A számnevek melyik fajtájába sorolható a szó?
– Körbeadom a labdát. Mondjatok határozatlan számneveket!

Keresem a másik felem!
Funkció: ismeretek mozgósítása, bemelegítés, ráhangolódás
Eszközök: szó-, szótag-, képkártyák
Idő: 5-7 perc
Leginkább csoportalakításra alkalmas tevékenység, igen
széles körű a szempontok sora a kártyák kiválasztásához.
A tanulók húznak egy-egy kártyát, amit csak a pedagógus utasítására nézhetnek meg, olvashatnak el. Megadott
jelre megtekintik, és megkeresik a párjukat.
Lehetséges kártyák:
• hívóképek – betűk
• kép – szó
• szótagok (két szótagú szó elválasztva)
• szófajok (itt megbeszéljük a párkeresés iránymutatóit)
• közmondások, szólások hiányosan, illetve azonosításuk képi formával; a közmondás, szólás két részre osztása.

Okos, mint
a tavalyi
_______ .

alma

körte

szilva

szőlő

barack

banán

meggy

málna

4. osztályban használom, de nem csak párkeresés céljából.
A helyesírási szempontból sok gyakorlást igénylő melléknevek és a szókincsfejlesztés is célom.
Szómagyarázatra is szükség lehet, ám a szavak jelentését először a csoportok egymás között beszélik meg.
Fontosnak tartom a folyamatos ellenőrzést a fogalomtisztázás érdekében.
erős
hívott
megtűrt
becsületes

erőtlen
hívatlan
tűrhetetlen
becstelen

eseménydús
súlyos
vizes
dicső

eseménytelen
súlytalan
víztelen
dicstelen

A szó- és képkártyákat lelaminálva használom, így biztosítva tartósságukat.

ÍGY DOLGOZTAM…

29

