A 8. ÉVFOLYAMOS INTERAKTÍV
TANANYAG-FELDOLGOZÁS

Elkészült a kollégák és – remélhetőleg – a diákok által is nagyon várt
8. évfolyamos nyelvtan és helyesírás interaktív tananyag-feldolgozásom. Ezzel teljessé vált a Nyelvtan és helyesírás tankönyveim használatát segítő, a tanulók képességeit korszerűen és eredményesen
fejlesztő interaktív sorozat. Minden kedves kolléga, aki a tankönyveimből tanít, ingyenesen juthat hozzá ezekhez az oktatási segédanyagokhoz. Használatukhoz sok sikert kívánok.
Az eddigi tapasztalatok
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című interaktív tananyag-feldolgozás hatalmas sikerén felbuzdulva két évvel
ezelőtt kezdtünk hozzá az Apáczai Kiadó szakembereivel
a nyelvtani anyagok fejlesztéséhez. 5. és 6. évfolyamon
több mint egy éve használják az interaktív feladatokat a
kollégák.
Visszajelzéseikből tudom, hogy a tanulók nagyon szívesen oldják meg a számítógépes programok által vezérelt
feladatokat, ezek növelik a tanulás iránti motivációjukat.
Különösen az interaktív páros játékokat kedvelik, ahol
egyének, de akár csapatok is versenyezhetnek egymással.
A kollégák a szemléltetések pozitív hatásait emelték ki,
amelyek a tanulók vizuális emlékezetét fejlesztve segítik
a nyelvtani fogalmak és rendszerek könnyebb megértését.
Éppen ezért a 8. évfolyamos interaktív tananyag-feldolgozás bemutatását is a szemléltetésekkel kezdem.
Az algoritmusok fontossága
A korszerű nyelvtantanításban is híve vagyok az algoritmusok bevésésének. Az összetett mondatok elemzésének
éppúgy megvan a jól begyakorolható elemzési algoritmusa, mint az egyszerű mondatoknak. Az alábbi fotón a
jelzői alárendelő mondatok elemzési algoritmusának egy
lépése látható. A Tovább gomb segítségével juthatunk el
a következő lépéshez, majd az Újraindítás gomb teszi
lehetővé, hogy többször is végigkísérhessék a tanulók az
elemzési folyamatot.
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A finnugor népek családfája animáció formájában jelenik
meg a tanulók előtt, de a lejátszási idő éppúgy max. 15-20 másodpercig tart, mint bármely más szemléltetőanyag esetében.

A témakörök
Az Év eleji ismétlés bőséges feladatanyagot tartalmaz, amelyből kedvükre válogathatnak a kollégák, sőt a folyamatos gyakorláshoz év közben is bármikor alkalmazhatják őket.
A Kommunikáció fejezet egyik érdekes része a tömegkommunikáció, amely nagyon sok pozitív, ugyanakkor
negatív hatással is van a kamaszok életére. A médiaműfajok megismerésével és értelmezésével tudatos és kritikus
„médiafogyasztó” válhat belőlük.

A következő fotókon a 8. évfolyamos tananyag gerincét
adó összetett mondatok elemzésének begyakorlását segítő feladatok közül láthatnak ízelítőt a kedves érdeklődő
kollégák.
A feladatcímekben az alapfokon megjegyzés arra utal,
hogy a számítógép csak a jó megoldást fogadja el. Ilyen
esetben nincs Ellenőrzés gomb a feladatnál.

A magyar nyelv történetével év végéhez közeledve foglalkozunk nyelvtanórán. Ekkor bizony már nehéz ébren
tartani a nyolcadikosok figyelmét. A magyar nyelv története és az Év végi ismétlés című fejezetben törekedtem
arra, hogy az érdekes feladatokkal játékosan fejleszthessük
a nyolcadikosok képességeit. Nagy hangsúlyt fektettem a
szókincsfejlesztésre. Az alábbi feladat kapcsán olyan régi,
sajnos feledésbe merülő szavaink bukkannak fel, mint
az ipa, napa, ángy, néném. Sajnálattal tapasztalom, hogy
a mai gyerekeknek komoly gondot okoz a rokoni fokok
megnevezése. Helytelenül használják a nagynéni, nagybácsi szavakat, s nem igazán tudják, ki a meny, illetve a vő.

A felsőfokon kitételű feladatok esetében a program minden megoldást elfogad. Ilyenkor a hibázás lehetősége is
fennáll, de az efelett érzett kudarcot egy pozitív kicsengésű értékeléssel igyekeztem enyhíteni.

Az interaktív játékok
A végére hagytam a tanulók nagy kedvenceit. Ezen az évfolyamon is találkoznak új játéktípusokkal a régi kedvencek mellett.

A szóösszetételek helyesírása – bevallom – számomra is
nagy kihívást jelent. Ilyenkor veszem elő leggyakrabban
A magyar helyesírás szabályai című, páratlan értékű akadémiai kiadványt. Egy-egy kérdéses vagy vitás esetben
nem szégyelltem tanítványaim előtt sem elővenni és megnézni a kérdéses szót a helyesírási szótárban. Sok feladat
található ennek gyakorlására az interaktív tananyag-feldolgozásban, a népszerű totótól kezdve a kiegészítéses
feladatokon át a képes kirakóig. A varázspálca helyett varázstollal változtatják át a nyelvileg hibás vagy helytelenül
leírt szavakat helyessé.

Kedves Kollégák!
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a nyelvtankönyveimhez készült tanmeneteim nemcsak az Apáczai Kiadó
honlapjáról, www.apaczai.hu, hanem a saját honlapomról, www.szeplakierzsebet.hu is letölthetők. Az új tanévhez sok sikert kívánok minden kedves kollégámnak.
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