
Azt hiszem: az ember önfeltáró igénye is — isteni tulajdonság.
A sérült ember eszerint nem kevésbé Isten képe, mint az ép.
De azt az állítást, hogy az ember Isten képe, ki kell egészíteni egy jelzővel:

az ember Isten eltorzult képe — az ép és a sérült ember egyaránt az. A kép
torzulását  ugyanis  nem a fogyatékosság  okozza,  hanem a  szív megromlott
állapota. Ahhoz, hogy egymásra találjunk, hogy elfogadjuk és megértsük egy-
mást, hogy a sérültek részéről az „én is ember vagyok” hangsúlyozása fölös-
legessé váljék, az önző emberi szívnek kell megváltoznia.

Dr. Pálhegyi Ferenc

Kutyák, macskák, egerek!

Filmekben és könyvekben biztos sikert ígér, ha szereplői állatok és gyere-
kek. Lexi, Cili, Cinci és a többiek Csabay Katalin: Lexi című készségfejlesztő
feladatkönyvében nemcsak a siker, hanem a tanítás eszközei is.

Csabay Katalin óvodapedagógus-gyógypedagógus kitartó következetesség-
gel készítette évről évre fejlesztőanyagait, szakcikkeit.  Meixner Ildikó munka-
társaként már korábban is az óvodáskorúak diszlexia-diszgráfia prevenciójával
foglalkozott legszívesebben. Kialakította a prevenciós munka módszertanát a
fejlesztő funkciók szinte teljes körére.

Lexi,  ez a kajla fülű kiskutya 62 db színes fejlesztőlapon, további 15 db
fekete-fehér gyakorlólapon és a mindezekhez csatlakozó 16 db színes mellék-
leten vezeti végig az „olvasót”. Szerencsére és a szerző dicséretére, a feladatok
megoldása nem kínzó és unalmas gyakorlás, hanem éppoly gondtalan kalando-
zás, ahogy Lexi sürög-forog az oldalakon. Kialakítani, fejleszteni, rögzíteni —
ezek a feladatok kulcsszavai. Így formálódik a síkban és a térben való tájéko-
zódás, melynek világítótornya a baloldalt jelző piros szív. Ez a biztos támpontja
a balról jobbra haladás folyamatos gyakorlásának, innen indulunk a fent és a
lent világába, ehhez viszonyítjuk a három vonalköz szintjeit, a tér különböző
irányaiba futó vonalakat.  A világot  felfedezni  és megérteni  kívánó Lexi  az
állatok, a növények, a tárgyak világába vezeti a gyerekeket, így nyílik alkalom
az intenzív szókincs és a beszédfejlesztésre is. A határozott kontúrral készült
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ábrák olyan egyértelműek és karakteresek, hogy valóban segítik és megköny-
nyítik a csoportosítás, az összehasonlítás, a fogalomalkotás műveleteinek vég-
zését.  A kérdezz-felelek  páros  játéka  nemcsak a  fejlesztés  célját  szolgálja,
hanem egymás mellé ülteti  a szülőt és a gyereket,  külön csoportot alakít  a
játékba bevont óvodásokból. A könyvet forgató gyermekek nemrég maguk is
állandóan kérdeztek, most azonban rajtuk a válaszadás sora. Mit látsz, mi ez,
mondd egy szóval, sorold el, tudod-e, meséld el, mit szeretnél, hol van, hová
bújt — záporoznak a kérdések, s a feleletadásban segítenek a rajzok, a csele-
kedtető feladatok. Az is nagyon jó, hogy a gyermekek lehetőséget kapnak a
próbálgatásra, a megoldás szemléletes módjára. A logopédiai munkában oly
gyakran használt tárgy- és eseményképecskék ezúttal is többfajta fejlesztési célt
szolgálnak. A képek rendezésével többek között a soralkotás, az emlékezet-, a
figyelemfejlesztés, a számélmény megalapozása lehetséges. A fejlesztési terü-
letek teljes köréből a vonalvezetési gyakorlatokat indokolt külön is említeni. Az
áthúzásra szolgáló gyakorlólapok instrukciói a mozgás és a beszéd bonyolult
kapcsolatának  létrehozását  és  rögzítését  szolgálják.  A kijelölt  végpontokat
összekötő vonalakat előbb ujjukkal és tekintetükkel, majd zsírkrétával és be-
széddel kísérve járják végig a gyerekek. Így élik meg mozgással és beszéddel
azokat az egyébként számukra nagyon is nehezen érthető térfogalmakat, mint
fentről lefelé, ferdén fel, kanyarodás balra stb. A relációk más vonatkozásait, pl.
a hasonlóság-különbözőség élményét és értését is elősegíti a könyv.

Feltétlenül szólni kell az illusztrációról.  Madár Eszter rajzai nemcsak ér-
vényre juttatják a szerző eredeti, tanító szándékát, de kedves és kifejező figurái
egyúttal a jó értelemben vett vizuális nevelést is szolgálják. Kutyák, macskák,
egerek tanítják a feladatokat megoldó gyermekeket, felnőtteket. A fejlesztés
folyamatát láthatatlanul irányító karmester a szerző, hiszen hosszú logopédiai
gyakorlata és módszertani felkészültsége nyújt garanciát a szakszerűséghez és
az eredményességhez. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik az olvasást, írást
előkészítő szakaszban változatos és sokoldalú fejlesztést kívánnak végezni.

(Csabay Katalin: Lexi.  Az olvasás és írás tanításának előkészítése 5-6 éves gyerme-
keknél.  Készségfejlesztő feladatlapok a diszlexia  megelőzéséhez.  Budapest,  PSZMP,
1993., 1994.)

Dr. Torda Ágnes
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