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A CSÖN, CSÖN GYŰRŰ és a KEREK PEREC c. kísérleti 
magyar nyelvkönyvek bemutatása 

A Szlovén Köztársaság és Magyar Köztársaság közötti kulturális, ok-
tatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény és az oktatási, 
kulturális és tudományos együttműködési munkaprogram 13. szakasza 
alapján a Szlovén Köztársaság Oktatási és Sport Intézete és a Kodolányi 
János Intézet — a volt NEI — az illetékes minisztériumok közvetítésével 
1993 júniusában, ill. 1994 júliusában együttműködési szerződést kötöttek 
a magyar mint anyanyelv és mint környezeti nyelv oktatásának fejlesztésé-
ről a kétnyelvű (szlovén-magyar) általános iskolákban a nemzetileg 
vegyeslakta Muravidéken. 

A muravidéki magyarok képviselői Lendváról, és a Ljubljanai Okta-
tási és Sportminisztérium illetékesei már 1992-ben megkeresték intézetün-
ket, hogy a Lendvai 1.sz. Kétnyelvű Általános Iskolában, ill. az annak ki-
helyezett iskoláiban tanuló 3 - 4 . osztályos szlovén gyermekek számára 
írjunk a korosztálynak s korunk igényeinek megfelelő magyar nyelvköny-
vet. Mindkét magyar tanszékről leutaztunk terepszemlére, s végül — a mi 
tanszékünk öt munkatársa elvállalta a munkát. Kb. egy év múlva el is ké-
szült a könyv az illusztrációkkal, tanári kézikönyvvel s nyelvtani összefog-
lalóval, valamint a függelékkel (játékgyűjteménnyel) együtt. Hiteles forrá-
sok — a kísérleti tankönyből tanuló lendvai, gyertyánosi stb. gyermekek, s 
a könyvet tanító pedagógusok — szerint hasznos, a magyar nyelv iránt 
kedvet ébresztő tananyagot sikerült alkotnia munkacsoportunknak. A 
könyv „ ideológiai" háttere pedig valóban nem mindennapi, hiszen — bár 
számos, vegyesházasságból származó gyermek is tanul belőle —, az elsőd-
leges cél az, hogy a szlovén többség — a békés együttélést megerősíten-
dő—, társalgási szinten elsajátítsa a vele együttélő magyar kisebbség nyel-
vét. 

1994 augusztusában adták ki a munkacsoportunk által megírt és át-
dolgozott tankönyvet és tanári kézikönyvet, amelyeket e tanév kezdetétől 
általánosan használnak a szlovéniai kéttannyelvű iskolákban. (Aldea 
Miklósné - Dávid Mária - Gyúró Erzsébet - dr.Kármán Lászlóné - Szende 
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Virág: CSÖN, CSÖN, GYŰRŰ — Kísérleti tankönyv a magyar mint kör-
nyezeti nyelv tanításához — 3. osztály — A Szlovén Köztársaság Oktatási 
és Sport Intézete, Ljubljana, 1994) 

1994 decemberére elkészült a következő, 4. osztályos tanulók szá-
mára írt KEREK PEREC c. kísérleti tankönyv kézirata is. (Ehhez a tankönyv-
höz is készült "Útmutató az egyes leckék tanításához" valamint "Nyelvtani 
összefoglaló".) 

Nem kis szorongással kezdtünk neki a munkának. Köztudomású, 
hogy intézetünk középiskolát végzett fiatal külföldi hallgatók nyelvi és 
szaktárgyi előkészítésével foglalkozik. Merőben más feladat áll(t) tehát 
előttünk a korosztályt s a korosztály kívánta módszereket illetően, ugyanis 
a kétnyelvű általános iskolák 3. osztályától kezdve egészen a 8. osztályig 
szól a felkérés. A 8. osztály végére — a magyar nyelvet heti 4 órában ta-
nulva — a gyerekeknek el kell sajátítaniuk a mindennapi kommunikáció 
nyelvét. 

Mivel kétnyelvű közösségben élő gyermekek számára készítjük a 
tankönyveket, elsődleges célunknak a beszédkészség fejlesztését tekintet-
tük. A 3 - 4. osztályos tankönyvben ennek a célnak próbáltunk eleget 
tenni a leckékben hangsúlyos szerepet kapó párbeszédes részekkel. 

Az évi kb. 140 órára szánt tananyagot a 3. osztályos könyvben 12 
egységre osztottuk. E 12 egység dialógusai a gyerekek hétköznapi tevé-
kenységével és néhány jeles ünneppel foglalkoznak. (Bemutatkozás; Ba-
rátság; A család; Vendégségben; Vásárlás, házi munka; Karácsonyi ünne-
pek; Itt a tél; Tavaszvárás; Születésnap; Húsvét; Szabadidőnkben; Nyári 
tervek) 

A párbeszédeknek állandó szereplői vannak , két szomszéd család, 
a magyar Varga és a szlovén Novak család gyermek és felnőtt tagjai, va-
lamint az ő rokonaik és ismerőseik. Reméljük, hogy a családkeret, a 
mindig vissza-visszatérő szereplők segítenek a gyerekeknek abban, hogy 
beleélhessék magukat az adott helyzetekbe, így könnyedén elsajátítsák a 
párbeszédek közvetítette nyelvi anyagot. 

Az egységeken belül igyekeztünk sokoldalú, változatos anyagot 
nyújtani, hogy a gyerekek érdeklődése ne lankadjon. A dialógusokhoz 
nyelvtani és kisebb arányban lexikai gyakorlatok kapcsolódnak. Igyekez-
tünk odaillő rövidebb versekkel, mondókákkal, szólásokkal, közmondá-
sokkal, találós kérdésekkel, énekekkel "lazítani" a nyelvtani gyakorlatok 
sorát. A korosztálynak megfelelő játékos formákra törekedtünk a nagyszá-
mú munkáltató gyakorlat beillesztésével — rajzoltatás, képek kiegészítése, 
papírkivágás stb. 

A kommunikáció központú oktatási módszerrel élve általában a 
párbeszéddel, az élőbeszéddel indítjuk a leckéket, ezek kapják a legna-
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gyobb hangsúlyt, de a monotónia elkerülése érdekében időnként a fone-
tikai egységet vesszük előre. A fonetikai gyakorlóanyagban azon hangok 
gyakoroltatására fektettünk súlyt, amelyeknél erős az eltérés a magyar és a 
szlovén nyelv között, ill. a szlovénból hiányoznak. (A helyes kiejtés be-
gyakoroltatásához feltétlenül szükség lesz jó minőségű hanganyagok ké-
szítésére, erre határozott igény mutatkozik.) Kedvelt feladat a gyerekek 
körében a TOTÓ, a hallás utáni értés gyakoroltatására. 

Az egységeken belül a harmadik legnagyobb részt a szövegértést és 
elbeszélést gyakoroltató mese, és a hozzá kapcsolódó, leginkább lexikai 
gyakorlatok alkotják. A szövegek nehézségi foka emelkedő tendenciát 
mutat. A rejtvények, a szógyűjtés feladatai a szókincs gyarapítását szolgál-
ják. Bő a választék mondókákból, nyelvtörőkből, kiolvasókból, népdalok-
ból, gyermekdalokból, népi játékokból. (Ezzel nemcsak a kétnyelvűség, 
hanem a kétkultúrájúság megalapozását is szeretnénk elősegíteni.) 

A könyvből tanító tanárok munkájának megkönnyítését szolgálja a 
"Módszertani útmutató" az egyes leckékhez. Elsősorban gyakorlati taná-
csokat adunk benne. Nem rejtett szándékunk, hogy a szülőket is belevon-
juk a magyartanulásba, hisz ez nagymértékben segítheti a tanár munkáját. 
(A szlovén gyerekek mellett meglehetősen sok azon magyar gyermekek 
száma, akik az ún. magyar II. órákra járnak, azaz idegen nyelvként tanul-
ják a magyart. Vannak olyan gyermekek is, akik csak nagyszüleikkel be-
szélnek magyarul. Finom módszerekkel ugyan, de igyekszünk a magyar 
nyelvű társas kapcsolatokat erősíteni, bővíteni.) 

A segédanyag másik fejezete a nyelvtani összefoglaló. Igyekeztünk 
nagyon tömören, de világosan felsorakoztatni a különböző nyelvrendszer-
tani paradigmákat. 

A negyedik osztályos tankönyv, a KEREK PEREC szerves folytatása a 
harmadikosnak. Leckéinek felépítése szinte teljesen megegyezik azzal. 
Párbeszédek, nyelvtani gyakorlatok, fonetikai anyag, mesék, lexikai gya-
korlatok követik egymást — sok-sok verssel, mondókával, találós kérdés-
sel, rejtvénnyel, szójátékkal és dalokkal fűszerezve. 

Új elem, hogy a mesék után alkalmanként rövid ismertetőt adunk a 
magyar történelem vagy irodalom egy-egy kiemelkedő alakjáról (pl.: Má-
tyás király, Móra Ferenc stb.) vagy a földrajz tárgyköréből. Ezek a kis szö-
vegek mintegy ismertetőül szolgálnak a következő, az ötödik osztályos 
tananyaghoz. 

A szövegek és gyakorlatok készítésénél is arra törekedtünk, hogy 
koncentrikusan bővítsük azokat a témákat és nyelvtani ismereteket, ame-
lyekkel még a harmadikos tankönyv segítségével megismerkedtek a gyere-
kek. Ezzel az eljárással az volt a célunk, hogy a harmadikban megszerzett 
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tudást megerősítsük, és szilárd alapot adjunk az ötödik osztályban követ-
kező magasabb szintű tananyaghoz. 

A 4. osztályos tankönyv leckéiben a következő témákat dolgoztuk 
fel: Nyári élmények; Itt a szüret; Családi körben; Tomi beteg; Közeleg a 
tél; Mikulás; Enni is csak okosan; Siklik a szán; Farsangoljunk, A busójá-
rás; Szakkörök; Vidám iskola. 

Ebben a könyvben 10 egységre osztottuk a megtanítandó anyagot. 
Igyekeztünk a gyerekek tudásszintjének várható különbségeire is felké-
szülni, ezért is adunk az egyes leckékben inkább bővebb anyagot, rábízva 
a tanítókra, mit hagyjanak ki gyengébb tudásszintű osztályokban. 

(A Szlovén Intézet kérésére piktogrammal jelöljük meg az egyes gya-
korlatok nehézségi szintjét.) 

Munkánk nemcsak a kisdiákokat motiváló tananyagok elkészítésére 
terjed ki. A már említett szerződés értelmében rendszeresen tartunk a mu-
ravidéki kéttannyelvű iskolákban oktató magyartanárok számára tovább-
képzést a magyar mint idegen nyelv tanításának tárgykörében. 

Szende Aladár 

Lektori vélemény a KEREK PEREC című, 
a Lendvai I. számú Kéttannyelvű 

A 

Altalános Iskola 4. osztályai számára készült 
kísérleti tankönyvről 

Altalános értékelés 
A tanári csoport által kidolgozott kézirat szerves folytatása a már 

használatba vett, a 3. osztályos tanulóknak írt „Csön, csön, gyűrű" című 
tankönyvnek. Minden tekintetben igazodik a magasabb évfolyam maga-
sabb követelményeihez, tehát mind nyelvismereti taxonómiában, mind 
módszertanában igazodik hozzájuk. Bizton remélhető a tankönyv fejlesztő 
hatása annak a hivatásának megfelelő szerepében, amely nemzetközi pe-
dagógiai célokat is sikeresen szolgálhat. Jellemzésül — s egyben értékelé-
sül is — a vállalkozásról a következőket bocsátom előre: 
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