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A gyűjtemény témakörei megfelel-
nek a megcélzott korosztály életko-
ri sajátosságainak. Jellemző rájuk a 
sokszínűség, a játékosság, a rövid, 
jól érthető szövegek és az esztétikus, 
valósághű illusztrációk.

A szinte még első osztályos tanuló a 
mese világában él, ezért jó ötlet rövid 
állatmesékkel indítani a gyakorlatok 
sorát a Mese és valóság című téma-
körben. A hozzájuk kapcsolódó feladatok változatosak, 
di� erenciálásra alkalmasak. Egyszerűen dramatizálha-
tók, szituációs gyakorlatokkal könnyebben elképzelhető a 
tartalmuk. Például A csúfondáros alma című verses me-
sét az úgynevezett „guberálós” módszerrel dolgoztuk fel. 
A cím kivételével papírlappal letakartuk a verset. Megkér-
deztem, hogy: „Miről szólhat a szöveg a címe alapján?”, 
majd versszakonkénti olvasással következtettünk a törté-
net kimenetelére. Ez az olvasmány-feldolgozási módszer 
nagyon jól megmozgatja a gyermekek fantáziáját, egyút-
tal fejleszti beszédkészségüket, szókincsüket. 

A Játsszunk együtt! témakör gyakorlatai tanítványa-
im kedvencei közé tartoztak, hiszen mindegyik játékot 
kipróbáltuk többször is a tanév folyamán. Gyakran elő-
kerültek testnevelésórákon is. A technikai jellegű feladvá-
nyokat – gyümölcsök, homokkislány, malom, girlandok 
– nagy örömmel készítettük el alkotódélutánjainkon a 
szülők bevonásával. A leírások megismerése során gyak-
ran alkalmaztam a kooperatív tanulásszervezést: páros és 
csoportmunka. A malomjátékot bab- és kukoricaszemek-
kel játszottuk. A játékleírások értelmezése részenkénti el-
olvasás után, az olvasottak bemutatásával történt.

A tanév vége felé dolgoztuk fel a Színházműsor és a Szín-
házjegy című szövegeket, azok nehezebben érthetősége 
miatt. Ezek a szövegek nagyon jól előkészítik a hatodik 
osztályos országos kompetenciamérést. Hozzájárulnak 
a helyesírási készség fejlesztéséhez. Az eredeti plakát és 
színházjegy színes volta elnyerte tanítványaim tetszését, 
örömmel végezték a feladatokat.

A Praktikus ismeretek témakör gyakorlatai pontos ol-
vasást, koncentrációt igényeltek. Jó, hogy már második 
osztályban találkoznak a gyerekek ilyen szövegekkel, így 
könnyebb lesz felső tagozatban a kompetenciamérés fel-

adatainak az értelmezése. Kézírással írt levelet egyre ke-
vesebbet látnak a mai � atalok, ezért jó dolognak tartom 
a kötetben való megjelentetését. A terítés című szöveget 
az iskolánk ebédlőjében olvastuk el és gyakoroltuk, ezzel 
is elősegítve a bal-jobb di� erenciálódás rögzülését. Találó 
a madárpuding kifejezés a Készítsünk madáretetőt! című 
leírásban. Az ételleírások (sajtos golyók, töltött tojás) he-
lyett olyanok bemutatását javaslom, amiket meg tudunk 
az iskolában csinálni (gyümölcssaláta, szendvicsfalatkák, 
főzés nélküli puding). A felsoroltakat technikaórán elké-
szítettük. 

A Karácsonyfa-díszítő verseny felhívásának értelme-
zésénél jól átláthatónak tartom a táblázatos feldolgozást. 
A könnyebb megjegyezhetőség érdekében javaslom a táb-
lázat oszlopainak különböző színnel történő kiemelését 
(gondolattérkép). 

A Jászberényi Állat- és Növénykert térképe című szöveg 
kiválóan alkalmas a térképen való eligazodás tanítására. 
Ez még a jobb képességű tanulóimnak is nehéz feladatnak 
bizonyult. Ebből tanulva készítettem nekik időjárás-jelen-
tést, vásárlási nyugtát, illetve folyóiratot ismertető szöveg 
értelmezéséhez feladatlapokat. (Lásd: 31. oldal)

A természet titkai című témakör gyakorlatai kitűnő 
koncentrációt biztosítanak a matematika, környezetis-
meret tantárgyakkal. A gyermekek a kedvenceikről szíve-
sen olvasnak – gólya, füstifecske –, illetve érdeklődnek 
a nálunk csak állatkertben látható élőlények iránt is. 
A gólya képét rajzórán a 38/10. feladat alapján készítettük 
el. A csóka című írás elolvasása után szívesen hallgatták 
tanítványaim Móra Ferenc A csókai csóka című megze-
nésített versét Halász Judit előadásában, illetve a madár 
hangját CD-ről. Jó, hogy belekerült a kötetbe a széncinege, 
hiszen ebben az évben az év madara címet kapta. Innen 
gyűjtöttünk ismereteket vele kapcsolatban a madarak és 
fák napi túrára készülődve. Az Időkerék-ben nagyon talá-
ló az évszakok elnevezése. Csoportmunka keretében dol-
goztuk fel az évszakok jellemzőit: „Miért ezt a nevet kapta 
az ősz? Gyűjtsétek össze az ötleteiteket!” (ötletroham). 
Az egyes hónapban lévő napok számát pillanatok alatt 
megjegyezték a másodikosaim. A négy évszak bemuta-
tása külön-külön jól sikerült feldolgozás. Ugyanannak a 
fának az adott évszaknak megfelelő kiszínezése hasznos 
vizuális és manuális feladat. 

ÍGY DOLGOZTAM…

SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 2.
E színvonalas szöveg- és feladatgyűjteményt megjelenésétől kezdve 
eredményesen alkalmazom a mindennapi munkám során, maradan-
dó élményt szerezve gyermekeimnek és magamnak is.

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jó-
kedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Fe-
renc) Ez a mottó már több mint harmincéves pályafutásom egyik 
vezérfonala. Naponta tapasztalom igazságtartalmát. Úgy érzem, az 
említett könyv is hasonló meggondolások alapján született. SOMOGYI ANDRÁSNÉ
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Összefoglalva a tankönyv jellemzőit és a tapasztalataimat:
▶ Jól összeválogatott gyakorlóanyag
▶ Gyönyörű, valósághű képek, rajzok
▶ A szerző megjelölése pontos – könyvajánlás
▶  Az ismeretlen szavak jelölése egyértelmű; magyaráza-

tuk érthető, logikus
▶ A pontszámok segítik a tanító értékelő munkáját
▶  Megnyerő a kiadvány külső megjelenése, súlya és nem 

utolsósorban az ára
▶ Nyelvezete érthető – kevés benne az idegen szó
▶  Összeválogatott tartalma dicséretre méltó – újszerű, 

tanulságos

Köszönöm Nyiri Istvánné Icának a könyv megalkotását, 
mellyel nagymértékben segítette a tanítói munkámat, 
hogy tanítványaimat minél jobban felkészítsem a minden-
napi életre. E tankönyv méltán nyerte e1 2007-ben a Ma-
gyar Termék Nagydíj kitüntető címet. Gratulálok hozzá!

Feladatlapok:
1. Miről szól a szöveg? 
Húzd alá a jó választ!

▶ műsorról
▶ újságról
▶ kirándulásról

2. Mi a lap címe?

3. Kik a szerkesztői?

4. Kik a gra� kusai?

5. Mi a szerkesztőség tele-
fonszáma?

6. Mi a lap kiadójának a 
neve?

7. Ki a felelős  
a) a nyomdai munkálato-
kért, 
b) a kiadásért?

Időjárás-jelentés
l. Milyen idő várható május 18-án, pénteken?

a) nappali hőmérséklet:
     éjszakai hőmérséklet: 
b) Húzd alá a megfelelőt!
    napos, borult, felhős, változékony, esős, viharos

2. Milyen szelet jósolnak szombatra?
3. Hány °C-os a Balaton vize? 
4.  Olvasd le az ábráról a napnyugta és napkelte időpontját 

május 17-én!
5. Várható-e csapadék szombaton?

Vásárlás
1. Mikor történt a vásárlás?
2. Hány db zsemlét vásároltak?
3. Mennyibe került a szalámi?
4. Mennyit � zettek a pénztárnál?
5. Hány grammos egy joghurt?
7. Milyen zsemlét vásároltak?
8. Hány forint volt a megtakarítás?
9. Hogyan köszönték meg a vásárlást?

ÍGY DOLGOZTAM…


