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SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 4.
A szövegértés fejlettsége a gyerekek későbbi boldogulásának meg-
határozója, mert minden tanulás alapja az értő olvasás. Mai változó 
világunkban nehéz feladat a rengeteg információból (pl. internet)
a szükséges és hiteles információ kiválasztása, feldolgozása, beépí-
tése az ismeretrendszerbe. Tanulóink csak az ehhez szükséges jár-
tasságok, készségek, képességek birtokában tudnak a kor elvárása-
inak megfelelni. 

STURCZ ISTVÁNNÉ

ÍGY DOLGOZTAM…

Öröm, hogy ennek fontosságát felis-
merték és tudják az Apáczai Kiadó 
munkatársai és a Szövegértést fejlesz-
tő gyakorlatok kitalálói, megalko-
tói is. Öröm az is, hogy elfogadják a 
gyakorlati, tanítói visszajelzéseket, 
hiszen a tankönyv igazi értékét gya-
korlati hasznosíthatósága adja.

A gyerekek fejlődése, elért eredmé-
nyeik a tanító számára adnak vissza-
jelzést, a tanító pedig a tankönyvszerző(k) felé továbbítja 
megélt tapasztalatait. A feladatok közös „csiszolása” az 
igazi gyakorlatot segítő találmány! (Senki sem mondhat-
ja, hogy íróasztal mellett jött létre.)

Jó pedagógiai előkészítéssel a Szövegértést fejlesztő gya-
korlatok című tankönyv kiváló eszköze a szövegértés 
fejlesztésének, az önálló ismeretszerzésnek. Sokoldalú, 
változatos, tetszetős. Lehetőséget ad a mennyiségi és 
minőségi di	 erenciálásra. (Az A és B csoport probléma-
köre is megoldható két hasonló terjedelmű szöveggel.) Jó 
lehetőséget ad a tantárgyak közötti koncentráció megte-
remtéséhez. A szólások beépítésével segíti anyanyelvünk 
árnyaltságának megtanulását. Hiánypótló kiadvány a 
különböző, nélkülözhetetlen kompetenciák alapozásához.

1. Tervezés
Célom: a fejlett, használható olvasáskészség 
Területek:

– hangos olvasás (olvasástechnika), 
– néma olvasás, szóbeli szövegértés, 
– néma olvasás, írásbeli szövegértés, 
– felolvasás,
– memoriterek egyidejű fejlesztése.
Csak a rendszeresen végzett tevékenység hozhat több év 

után eredményt.

A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok feladatainak három-
negyedét beillesztem az órakeretbe. Rögzítem a megva-
lósítás helyét, idejét (lehetőleg a 2., 3. órában, � gyelve az 
előtte lévő óra és a megoldandó szövegértési feladatok ne-
hézségi fokára is). A különböző képességek és tempó okán 
csak di� erenciált óraszervezéssel, alkalmanként mindig 
csak egy szövegértéses feladat megoldásával, heti rendsze-

rességgel alkalmazom. Az időtartam is fontos (a feladatok 
többségénél nincs szükség 45 percre).

2. Néma olvasás, önálló iskolai munka 
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok tankönyvvel a gyere-
kek az iskolában találkoznak először. Óra elején kerül ki-
osztásra. Nem viszik haza. Megoldásaik százalékos ered-
ménye az ellenőrzőbe kerül. Eredményeiket, jó és rossz 
megoldásaikat a szülők fogadóórán, szülői értekezleten 
tekinthetik meg.

A gyerekek szövegértési, értelmezési segítséget munka 
közben nem kérhetnek. Ezt elfogadják, megértik, hogy 
így tudom meg, ki mit tud és mit nem ért, ki mit hogyan 
értelmez.

3. Diagnosztikus mérés 
Célom: a fejlődési folyamat feltárása. Tudatosítom a fej-
lesztés tényét. A százalékos eredmények táblázatba törté-
nő rögzítésével, a típushibák folyamatos jegyzetelésével 
követhető a gyerekek fejlődése, de a gondokra, nehézsé-
gekre is ráirányítja a � gyelmet.

Az eredmény függ a szöveg szóanyagától, a tanuló ér-
deklődési körétől, olvasottságától, napi hangulatától stb. 
Így előfordul, hogy nagyon eltérő eredmények születnek. 
Nem ítélkezem, gátló minősítésnek sem adok hangot. 
Osztályozásra sem használom fel. (A fejlesztés a cél, ahogy 
a tankönyvíró is jelezte a címben.) Az 50%-os eredmény 
viszont nem elegendő, mert aki csak a felét érti a szöveg-
nek, az ténylegesen nem érti.
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4. A maximális motiváltság biztosítása 
a) Meghatározó a feladatok „tálalása”. A feladatlap önma-
gában is motivál, s mivel csak az iskolában használják, így 
nem lapozgatják felszínesen bármikor, ezért megmarad 
erősen motiváló ereje. Mindig örülnek, ha ebben dolgoz-
hatnak. (Ilyen irányú érzelmeiknek rendszeresen hangot 
is adnak.)

Az osztályozás nélküli feladatmegoldás stresszmentes, 
segíti az önmotivációs készség kialakulását, így időnként 
kedvtelésből is kérik a gyerekek a feladatlapot. Kiváló 
irány az önfejlesztésre, az önirányítás megtanulására.

b) Fontosnak tartom a pszichés ráhangolódást. Igazo-
dom az osztály többségének pillanatnyi testi-lelki állapo-
tához. (Rugalmasan módosítom a tervet, ha szükséges.) 
Frontmentes napot választok. A hosszabb lélegzetű fel-
adatokat 2., 3. órára tervezem. (1. órán a szövegértés néma 
olvasással nem igazán „ébresztő”.)

Fontos, hogy a tanuló ne veszítse el a kedvét a tanulás 
iránt. Ha érzékelhetővé válik a siker, érzékelhető lesz mo-
tiváló ereje is. A tanuláshoz fűződő jó viszony pedig visz-
szatükröződik az eredményekben.

5. A munkára fordított idő fontossága, mérése 
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok tankönyvet a megje-
lenésétől kezdve különböző módszerek kipróbálásával 
használtam. Követve tanítványaim munkálkodásait, ér-
zékeltem a feladatlap segítségével megvalósuló sikereket. 
Viszont az idő fontosságára való ráébredés módszertani 
problémáira a 8. évfolyamos kompetenciamérés eredmé-
nyei késztettek. A gondot az idő beosztása jelentette.

Ennek tanulságát beépítve a mindennapi gyakorlatba, 
mértem az időt. Tudatosítottam a munkára fordított idő 
fontosságát. (Bármilyen tevékenységnél fontos!) Kezdet-
ben nőtt a hibaszám, és csökkent a ráfordított idő. Aztán 
megértették, hogy nem siettetésről van szó, hanem haté-
konyabb munkavégzést, több � gyelmet várok, és az első 
szempont a jó megoldás.

A tanítói elvárás, türelem, sok dicséret, megerősítés 
fokozatosan gyorsabb munkatempót, jobb koncentrálást 
eredményezett. A ráfordított idő csökkenését segítette 

még egy tanulásmódszertani algoritmus is (Oroszlány Pé-
ter: Könyv a tanulásról). A „tudatosított idő” a lazább, pi-
hentető, de ugyancsak a szövegértést segítő,  fejlesztő tevé-
kenységre is időt engedett (mesehallgatás, könyvolvasás).

6. Fejlesztés a típushibák, nehézségek tükrében
Az elképzelés sikeres! Diagnosztikus méréssel, megfelelő 
mennyiségű szövegértési feladat megoldásával feltárható 
a folyamat, és segíti megtalálni a fejlesztés irányát, mód-
ját. A tényleges fejlesztés utólag valósul meg a százalékos 
eredmény, a ráfordított idő és egyéb hibák, nehézségek 
tükrében.

Hiba: Hiányos szókincs
Fejlesztés: Szókincsfejlesztés
1. Ismeretlen szavak gyakorlása, új helyzetben történő 

alkalmazása
2. Havi könyvtárlátogatás, olvasás
3. Rendszeres felolvasás, mesehallgatás (tanító, tanulók)
4. Memoriterek (évi 10-20 mondóka, vers, irodalmi szö-

vegrész)
A hiányos szókincs, a szociokulturális háttér problémá-

inál mutatkozik meg igazán a „hozzáadott érték”, hogy 
mit ad az iskola.

Hiba: Lassúság, túl sok időigény 
Fejlesztés: Olvasástechnikai gyakorlatok (napi 5 perc); 

szókincsfejlesztés (lásd az előzőnél)
Tapasztaltam, hogy a szövegértést a ráfordított „több-

letidő” nem javítja. Ha hiányos a szókincs, ha első olva-
satra nem érti, több idő ráfordításával sem biztos, hogy 
érteni fogja, ugyanakkor értékes perceket von el egyéb 
fejlesztési területektől.

A túlzott időigény jelezhet fejletlen olvasástechnikát is. 
(Előfordulhat, hogy a lassúságot tolerálni kell, ha sze-

mélyiségvonás, mert az nem képességhiány. Egyébként 
meg: Gyakorlat teszi a mestert!)

Hiba: Gyenge (50% körüli) teljesítmény 
Fejlesztés: Több terület egyidejű fejlesztése 
Rendszeresen végzett tevékenység

7. Összegzés
Tanítványaim a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alkal-
mazása során megtapasztalták az önálló ismeretszerzés 
élményét, jártasságokat szereztek a szükséges információ 
kiválasztásában, szert tettek olvasástechnikai, gondolko-
dásbeli gyorsaságra, mely az információ szelektálásánál 
szükséges, formálódott szándékos � gyelmük, önmotivá-
ciós készségük, megtapasztalták a szövegtartalom moti-
váló erejét, mely a későbbi „olvasó ember” vezérlője kell, 
hogy legyen.

A feladatlapot ötletgazdag, korszerű, kitűnő munkának 
tartom. Gratulálok! Köszönöm.


