
„Mi lenne énvelem nélküled?”

A kérdést  Micimackótól  kölcsönzi,  s  választja  mottónak  Büchler  Júlia
pszichológus és  Nagy Zsuzsa gyógypedagógus. Fejlesztő feladatlapjaik össze-
állításában valóban törekedtek arra, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolatba ne csak
a képességek célzott fejlesztése, hanem a közös játék, munka és siker együttes
élményének fejlesztő hatása is érvényesüljön. Ezért is ajánlják az anyag hasz-
nálatát kiscsoportos munkára, mert tapasztalataik szerint a csoportmunka hatása
kifejezettebb, mint az egyéni foglalkozásé. Érdekes módon a csoportos vagy
egyéni foglalkozási forma választása a továbbiakban sem csupán formai döntés,
hanem a tartalom és fejlesztési cél szerinti differenciálást is szolgálja.

A nevelési tanácsadókban, fennállásuk óta folyik a fejlesztő, iskolára előké-
szítő munka. A szerzők itt szerzett tapasztalataik nyomán tesznek különbséget
az iskolára felkészítő, általánosan fejlesztő csoportos, és a részképességekben
lemaradást  mutató  gyermekeket  felzárkóztató  egyéni foglalkozás  között.  Ha
egyáltalán szükséges vagy lehetséges,  akkor valóban így is  húzható határ  a
normálpedagógia és gyógypedagógia fejlesztő tevékenysége között, nem feledve
azt, hogy minden pedagógiai munka nyilvánvaló célja a fejlesztés.

Sokak számára jól ismert az a gyermekcsoport, kik az óvodából az iskolába
való átlépés határán hosszan időznek, mert bár teljesítményük és személyiségük
érettsége már túlmutat az óvoda követelményein, de hiányzik belőlük még az a
többlet,  melynek birtokában valóban iskolaérettnek tekinthetők.  A hivatkozott
többlet leginkább az értelmi és lelki teljesítmények összhangjában, az integrált
tudásnak, a készültségnek abban az állapotában ragadható meg, mely elég erős
és megbízható alapot nyújt az életmódváltáshoz, a fokozott igénybevételhez, az
újabb fejlődési szakasz megkezdéséhez. Azokról a gyermekekről van tehát szó,
akik spontán fejlődése kissé lassú, akik túlzott aktivitásuk vagy éppen passzi-
vitásuk miatt peremhelyzetűek, akikkel a szülő vagy a pedagógus túl keveset
vagy túl sokat foglalkozott, egyszóval, akiknek segítségre van szükségük. Az
ilyenkor szükséges fejlesztés mind tartalmában, mind formájában eltér a szoká-
sos óvodapedagógiai munkától.

A 94 feladatlapot tartalmazó gyűjteményt 5-7 éves korú gyermekek számára
készítették a szerzők. Törekedtek arra, hogy a gyermek észlelési tapasztalatai
sokoldalúak  és  élményszerűek  legyenek,  hogy  az  adott  életkorra  jellemző
tevékenységekbe (gvurmázás, fűzés, vágás, festés stb.) ágyazva a finommozgá-
suk, nagymozgásuk ügyesedjen. A figyelem és emlékezet fejlesztése szintén a
majdani iskolai beválást segítik elő. Valódi tudásgyarapítást szolgálnak a szám-

237



fogalom,  számolás,  fogalomfejlesztés,  fogalomalkotás  feladatai.  Mindvégig
játékeszközökkel, mesével, találós kérdéssel vagy fantáziajátékkal dolgozva. A
felsorolt területeket egészíti ki a beszédfejlesztés feladatsora.

A feladatgyűjteményhez tartozó útmutató füzetet átlapozva az olvasó átte-
kintést  kap  az  iskolára  felkészítő  foglalkozások  irányáról,  eszközeiről  és  a
megvalósítás módjáról.

Nagy segítség ez azoknak a kollégáknak, akik először vállalkoznak iskola-
előkészítő fejlesztésre, kiknek nincs alkalma rendszeres konzultációra, ötletcse-
rére.

A feladatlapokhoz  szükséges  eszközök  egy  része  a  Fejlesztő  Dobozban
összegyűjtve található meg.

(Fejlesztő feladatlapok gyűjteménye. Szerkesztette: Büchler Júlia — Nagy
Zsuzsa. Fejlesztő Doboz. Összeállította: Büchler Júlia).
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Mindkét terméket ajánljuk a nehezen fejlődő, részképességekben lemaradt gyerekek 
fejlesztéséhez!

Megrendelhető:
Dr. Büchler Júlia
1052. Budapest, V. ker. Váci utca 24.
Csomagolás ára: 50 Ft.

238


