MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5. ÉVFOLYAM
Dr. Kovács Zoltánné Kis Anikó
Fogalmazási feladatgyűjtemény 5. évfolyam
Az idei tanév elején egy kis faluból költöztem fel a fővárosba. Korábban 8 esztendőn át egy általános iskolában
tanítottam magyar irodalmat és nyelvtant felső tagozatban. Nyelvtanból az Apáczai Kiadó tankönyveiből
és munkafüzeteiből oktattam, és kis szakmai munkaközösségünk is ezekből a tankönyvekből mélyítette el a
diákok tudását.
Pedagógusként mindig ez a tantárgy állt hozzám közel,
és úgy tapasztaltam, hogy Széplaki Erzsébet munkái tökéletesen, részletesen tárják fel a magyar nyelv szépségeit.
Amikor versenyre, helyesírási, szövegértési megmérettetésre készültünk, mindig ezeket a gondosan összeállított taneszközöket hívtuk segítségül. A logikusan felépített, igényesen kialakított feladatok áttanulmányozása
biztos hátteret nyújtott a gyermekek számára.
Részt vettem Széplaki Erzsébet előadásán, melyet Az
anyanyelvi képességek fejlesztésének lehetőségei interaktív
tananyag felhasználásával címmel tartott, ahol a szerzőnővel személyesen is megismerkedtem. Széplaki Erzsébet
egész egyéniségéből árad a magyar nyelv tisztelete, valamint a tenni akarás a tanulókért és a kollégákért.
5. évfolyamon már nincs fogalmazásóra, pedig nagy
szükség lenne rá, hiszen a gondolatok élőszóban és írásban való kifejezése nélkülözhetetlen, a jó fogalmazási
technikák elmélyítése pedig fontos feladat. Számomra
azért hasznos ez a feladatgyűjtemény, mert felismeri ennek a fontosságát.
Részletesen foglalkozik a szóbeli közléssel: légzőgyakorlatok, kiejtési és gyorsasági gyakorlatok, fonetikai gyakorlatok sora hívja fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a szóbeli kommunikáció, és mennyi minden együttes
hatására van szükség ahhoz, hogy mindez jól működjön.
A tanítványaimnak A bandzsa maharadzsa című versike tetszett a legjobban, sőt, a nyílt nap alkalmával a szülők
is velünk skandálták nevetve a sorokat. (Tk. 9/7.)
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Nagyon szemléletesek a mindennapi beszédhelyzetek,
erre nagy szükség van. Sok gyermeknél tapasztalom, hogy
nincs tisztában az udvariassági szabályokkal, azzal, hogyan illik egy adott helyzetben viselkedni, mennyi mindent kifejezhet a nonverbális kommunikáció. Az illemtan
és etika pillérei is kiegészítik a feladatokat. (Tk. 15/3.)

Irodalomórán is kitértünk erre, drámajátékkal megjelenítettük Petőfi Sándor János vitézének magatartását, köszönési
módjait, hogy mikor kivel és hogyan beszélt. Miként szólt a
kedveséhez, Iluskához, miként változik a hangnem, a hangsúly, amikor a mostohát szólítja, miért más, ha a zsiványokkal beszél, mint amikor a francia királyhoz intézi a szavait.
Különösen tetszettek ezek a vidám feladatok, mert lehetett belőlük szemezgetni egy-egy órára. Olyan ez a feladatgyűjtemény, mint egy kincses dobozka.
A legötletesebb rész a Panaszkodás, árulkodás volt. Azt
gondolom, hogy túl a szakmaiságon, nagyfokú emberismeretről is tanúbizonyságot tesz a szerző, hiszen mindkettőre van bőven példa napjainkban. A Pál utcai fiúkból
kiragadott részletek pontosan alátámasztják ezen emberi gyengeségeket. Ugyancsak jól használható volt irodalomórán, hiszen ez a mű meghatározó a későbbiekben is,
és közel áll a gyerekekhez. Magunkra ismerünk ilyenkor,
és az önismeret mindannyiunk számára fontos, ezért ennek a fejezetnek az ittléte nagy tetszést aratott. (Tk. 20/2.)

Az írásbeli kommunikációhoz is sok ötletdús feladatot
kaptunk. Az egyik leginkább tetsző rész: A cím. Szerintem nehéz jó, figyelemfelkeltő címet adni, és ezt tanulni,
tanítani kell. Ezért is örültem a sok-sok példának, szemelvénynek. Tudatosítani kell, hogy egy-egy címtől is függhet akár az egész mű sikere, és sokszor az is, hogy elolvasunk-e egy-egy könyvet, újságcikket.

Horváthné Tóth Zsuzsanna
Nyelvtan és helyesírás tankönyv 5. évfolyam
Hosszú idő óta tanítok az Apáczai Kiadó tankönyveiből. Igazi kihívásnak tartom egy pedagógus munkájában azt, ha sikerül a magyar nyelvtant megszerettetnie
a tanulóival. Ez nemcsak a pedagóguson múlik, hanem
az általa használt taneszközökön is.

Külön kiemelném a műfajok ábrázolását: a mese, az elbeszélés sajátosságainak részletes bemutatását. Ez is meganynyi ötlettel van átszőve, és segít abban, hogy milyen legyen
a jó leírás, mitől lesz érdekes a fogalmazásunk. Tanulóim
Széplaki Erzsébet alakleírása alapján jellemezték egymást,
tanáraikat, készítettek leírást iskolájukról. Ezek a játékos
feladatok tesznek színessé és változatossá egy tanórát.
A levél műfaji és formai sajátosságai fontos ismereteket
közölnek. Szomorúan tapasztaltam, hogy a diákok nagy
része nem tud levelet írni, borítékot címezni. A mai világban, mikor SMS-eket írunk, elektronikus levelet postázunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy megtanulják a gyerekek ezeket az ismereteket is. (Tk. 65/5.)

Mivel én felső tagozatban (5–8.-ig) tanítok, ezért 5. évfolyamon kezdem el ezt a folyamatot. Minden évben, amikor megkapok egy új osztályt, néhány héten belül tudom,
hogy ki az, akit mélyebben érdekelni fog a nyelvtan tantárgy. Ki lesz az, aki örömmel veszi kezébe a tankönyvet,
és szívesen vesz részt versenyeken is.
Nagyon jónak tartom Széplaki Erzsébet 5. évfolyamos
Nyelvtan és helyesírás tankönyvének átdolgozott változatát.
A témakörök felcserélésének sorrendje eredményesnek
bizonyult. Az alsó tagozatos tananyag ismétlése után az
új anyag a hangok keletkezésével indul. Úgy érzik a gyerekek, hogy elölről kezdjük a nyelvtani anyagot, így ez nem
lehet nehéz.
Amikor a mássalhangzótörvények év végén kerültek
sorra, sok nehézséget és gondot okoztak. Most, hogy ebbe
a témakörbe vannak beépítve, sokkal több sikerélményben volt részük a gyerekeknek és ezáltal nekem is.
Sok érdekes és gondolkodtató feladattal bővült az
anyag, így több csoportmunkára, szorgalmi feladatra nyílik lehetőség. Ezeket az ötletes példákat rendkívül szeretik
a tanulók.

Óravázlat
Témakör: Hangalak és jelentés
Tananyag: Az egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú
szavak gyakorlása
Munkaformák: egyéni és csoportmunka
Az óra menete
1. Szervezési feladatok
A csoportok kialakítása, a felszerelés ellenőrzése
2. Nyelvtörő
Az ipafai papnak fapipája van,
Mert az ipafai fapipa papi fapipa.
Összességében egy nagyon értékes, fantáziadús fogalmazási feladatgyűjteményt ismertem meg pompás rajzokkal
és illusztrációkkal kiegészítve. A szövegértés, szövegalkotás fejlesztésére kiválóan alkalmas ez a tankönyv. Számomra nagy segítségül szolgált a tanóráim színesebbé,
érdekesebbé tételében és abban, hogy a gyerekekhez közelebb hozhassam a fogalmazás titkait. A kiadványon végig
érezhető Széplaki Erzsébet nagyszerű szakmaisága, egyénisége, ezért ezt a munkát mindenkinek szívesen ajánlom.

3. Ismétlés
– Miről tanultunk az elmúlt órákon?
– Miből áll minden szó?
– Mi a hangalak?
– Mi a jelentés?
– Mikor értjük meg a szavakat?
– Melyek az egyjelentésű szavak? (példa)
– Melyek a többjelentésű szavak? (példa)
– Melyek az azonos alakú szavak? (példa)
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4. Tollbamondás
A tanulók táblázatot készítenek, és abba írják be a diktált szavakat.
egyjelentésű
1. alma
8. rádió
2. cukrász
4. iskola

többjelentésű
9. szem
12. zebra
6. levél
3. has

azonos alakú
5. korom
11. villám
10. török
7. nyír

Ellenőrzés: A tollbamondás után frontálisan.
5. Szavak betűrendbe sorolása
Az ábécé közös elmondása, majd egyénileg játékosan:
– lányok: magánhangzókat,
– fiúk: mássalhangzókat.
– Rakd betűrendbe a táblázat szavait! – önálló munka
Ellenőrzés: A feladat önálló megoldása után frontálisan.
6. Kakukktojás
Minden oszlopban van egy kakukktojás. Találd ki, hogy
melyik szó az! Indokold meg döntésedet!
fogoly
ceruza
(egyjelentésű)
rab
villám

nyak
zebra
levél
tűz
(azonos alakú)

fodrász
csiga
(többjelentésű)
nyelvtan
papír

7. Csoportmunka
1. csoport
– Kösd össze a szavakat a megfelelő ábrával, majd foglald mondatba őket! (H = hangalak, J = jelentés)
virág
vár
talp

H––––––J
H

J1
J2

fűz
nyak
szakács

2. csoport
– Oldjátok meg a Nyelvtan és helyesírás tankönyvben a
következő feladatot! (93/8.)
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3. csoport:
– Oldjátok meg a Nyelvtan és helyesírás tankönyvben a
következő feladatot! (93/6.)

8. Keresd a szót!
– A megfejtés egy azonos alakú szó. Találd ki, melyik
szóra gondoltam!
testrészed
ország
időmérő

hasad
állam
karóra

kidülledve feszül mered
házhely
lopd

telek
csend

szétválik
arcom része
cövekre
van hozzá bátorságod
évszakok
nesztelenség

9. Ellenőrzés, az órai munka értékelése
10. Házi feladat
– Írd táblázatba a következő szavakat! Az azonos alakú
szavak minden jelentésével írj egy-egy mondatot!
nyár, vonalzó, fog, török, ragasztó, körte, ceruza, boltos,
szív, villám, csiga, fül, zebra
Nagyon sok tanulóval szeretném megízleltetni a magyar
nyelvtan szépségét, tudásvágyukat felkelteni nyelvünk
titkai iránt.

