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és oktatáselméleti szempontból egyaránt 
igen alapos fejezetei, hanem a szótárral 
kapcsolatos gyakorlati ötleti, didaktikai 
szempontjai, módszertani megoldásai is 
számos tanulsággal járnak a segédköny
vek használatának elsajátítását fontosnak 
ítélő nyelvtanárok számára.

Maga a szótár talán közvetlen módon 
kevésbé alkalmazható, de jól segítheti a 
tanári felkészülést a szemantizálási fel
adatok, a szókincs-bővítést szolgáló gya
korlatok kimunkálása során.

F riss  P é te r

Koleszárné Szegvári Zsuzsa

English for You
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996

Az E n g lish  f o r  You című tankönyv az ál
talános iskolák alsó tagozatán angolul ta
nuló gyerekek számára készült. Optimális 
esetben második osztályban érdemes el
kezdeni, hiszen az írás-olvasás minimális 
ismerete, még ha a felismerés szintjén is, 
de szükséges a feldolgozáshoz. A 60-65 
órára tervezett tananyag heti két órában 
körülbelül egy tanév alatt végezhető el, és 
úgy vélem, a könyv végére a szerző eléri 
a tanári kézikönyvben megfogalmazott 
célját, mely szerint az E n glish  f o r  You 
anyagára a továbbiakban bármely más tí
pusú tankönyv használatát lehet építeni.

A csomag része a munkáltató tankönyv, 
egy hangkazetta és a tanár részére elenged
hetetlenül szükséges tanári kézikönyv.

A tananyag messzemenőkig figyelembe 
veszi a 6-8 évesek életkori sajátosságait, 
és a feladatok kivétel nélkül sok mozgás
ra és játékos tevékenységre ösztönzik a 
gyerekeket. Minden leckében szerephez 
jut a tanultak ritmikus vagy énekelt fel
dolgozása is, és ez a helyes kiejtés kiala
kításának fontos eszközévé válik.

Örvendetes, hogy a könyv szerkezeti 
felépítését nem a nyelvtan alakítja, és a 
nyelvi szabályok még bújtatva sem jelen
nek meg egy fejezetben sem. Ehelyett a 
gyerekek mindennapjaiból merített 14 té
ma ad keretet az óráknak. A család, isko
la, színek, öltözködés, időjárás stb. szó
kincsének tanításakor az új szavak jelen
tésének megvilágítása ezért nem okoz túl 
nagy nehézséget -  akár az anyanyelv 
használata nélkül sem. A témák nyelvi 
megjelenítése minden esetben egyszerű
kifejezésekkel történik, amelyeket könnyű 
memorizálni és bármikor újra előhívni to
vábbi gyakorlás, ismeretbővítés céljából.

A feladatok legtöbbször valamilyen 
módon kötődnek a hanganyaghoz, és ez 
nem pusztán azt jelenti, hogy a gyerekek
nek meg kell ismételniük amit hallanak, 
hanem inkább azt, hogy csak a szalagon 
hallott információ segítségével lehet a 
feladatokat megoldani: pl. a hallottak sor
rendjében kell a rajzot kiszínezni, a szá
mokat beírni, stb. Az ilyen típusú gyakor
latok adnak igazán az E n g lish  f o r  Y o u m k  
kommunikatív jelleget, hiszen az informá
ció megszerzésén (information gap) ala
puló feladatok valósághűvé és a gyerekek 
számára is hitelessé teszik a nyelvórákat.

Külön figyelmet érdemel a kiegészítő 
anyag, mely ünnepeinkhez kötődve kínál 
sok kreatív feladatot. A kivágható, színez
hető, ragasztható és nem utolsó sorban 
kitölthető feladatlapok érdekes és válto
zatos elfoglaltságot nyújtanak a gyerekek 
számára, és közben közelítik egymáshoz a 
tantermen kívüli és belüli világot, vagyis a 
„természetes” nyelvtanulást segítik elő.

Itt kell megemlíteni a könyv illusztrá
cióit is, amelyek egyszerűek, kedvesek és 
humorral telítettek. A gyakran túl semati
kus tankönyv-illusztrációk után öröm egy 
ilyen eredetien egységes hangulatot 
árasztó rajzokkal illusztrált tankönyvet a 
kezünkbe venni. Még a manapság talán 
túlzottan hangsúlyozott színezős felada
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tok is természetesebbnek hatnak, ha ilyen
rajzokra vonatkoznak.
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Úgy gondolom, az alsó tagozatos 
nyelvtanulók számára különösen fontos, 
hogy az idősebbekétől jelentősen eltérő 
felfogásban oktassák számukra a nyelvet. 
Ezért nagyon fontos, hogy a könyv mellé 
részletes tanári kézikönyv is készült, 
amely alaposan megmagyarázza és il
lusztrálja is ezt a felfogást. Manapság pe
dig, amikor az alsó tagozatos korosztályt 
angolul tanítók több mint fele képesítés 
nélkül dolgozik, még jobban ki kell emel
nünk egy ilyen kézikönyv jelentőségét.

A tanári kézikönyv híven tükrözi mind
azt a tapasztalatot, amelyet Koleszárné 
Szegvári Zsuzsa saját tanítási gyakorlatá
ban felhalmozott. Valószínű, hogy az 
„Ajánlás”, „Játék és nyelvtanulás”, „A 
munkáltató tankönyv” című fejezetekben 
felsorolt problémákkal ő is szembesült 
valamikor már eddigi pályája során, és 
most kollégáit szeretné tőlük megkímélni. 
Ezért a közérthető, gyakorlatias megköze
lítés és a sok példa. Módszertani szem
pontból leghatásosabbnak azokat a része
ket éreztem, ahol a szerző a tankönyvből 
vett illusztrációkkal támasztja alá nézeteit.

„A munkáltató tankönyv” című fejezet 
erénye a tankönyv alaptevékenységeinek
részletes leírása. Pl. „Dalok, mondókák,
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párbeszédek tanítása”, „írás-olvasás”, 
„Értékelés” ... stb. Mindezek hiánya ko
moly félreértésekhez vezethetne. Megint 
csak nagy segítség ez azok számára, akik 
még alig — esetleg egyáltalán nem -  ren
delkeznek nyelvtanítási gyakorlattal. Itt 
megismerkedhetnek a tankönyv felépíté
sének alapelveivel, miközben hasznos 
módszertani fogásokat is elsajátíthatnak. 
Az órán adható utasítások felsorolása 
szintén valós igényt elégít ki, mert ez a 
lista a rá ismerés, megerősítés megnyugta
tó érzését nyújtja a tapasztaltabb kollégák 
számára, míg a nyelvileg még nem telje
sen képzett tanárok úgy találhatják, hogy

ezen utasítások ismeretében eredménye
sebben boldogulnak az angol nyelvű óra-
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vezetéssel. Kár, hogy az „Értékelés” című
rész nem ad konkrét segítséget és útmu-
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tatót a tankönyv végén található „Értéke
lőlaphoz”, melyről így, sajnos, nem derül 
ki, miért nem a tanári kézikönyvbe ke
rült. Talán a közös értékelés válhat vele 
így könnyebbé, de ezt egyértelműbben a 
használók értésére kellett volna adni.

A részletes útmutató elősegíti, hogy a 
tankönyv leckéit logikus, a tanulók szá
mára motiváló órákon használhassuk fel. 
A bevezetőben kifejtett alapelvek végig 
érvényesülnek itt is, és a szerző gyakran 
utal is rájuk. Szép példa erre az, ahogy a 
szerző a gyerekközpontú óravezetésre 
buzdítja a könyv használóit, vagy amikor 
a nyelvtan nem explicit módon történő 
megjelenítésének fontosságára hívja fel a 
figyelmet. A szókincstanításhoz is hasz
nos útmutatót nyújt ez a fejezet.

A tanári kézikönyv bővelkedik a tan
könyvben nem szereplő játékos tevékeny
ségek leírásában is. Ezáltal lehetővé vá
lik, hogy a tanár különböző lehetőségek 
közül válasszon a felkészülés során, és 
így aránylag eltérő tudásszintű tanulókból 
álló csoport igényeit is ki tudja elégíteni. 
E játékok ötletesek, és mindig szem előtt 
tartják a tanulók sikerorientáltságát.

A fentieken kívül a könyvben részletes 
ajánlásokat találunk a diákok otthoni 
munkáltatására, melyeknek hasznos emlé
keztetője a tankönyvben található házi 
feladatot jelző kis házacska is.

Az E n g lish  fo r  You várható sikere an
nak köszönhető, hogy minden fejezete a 
gyakorlatból merít, útmutatói pedig köz
érthető módon nyújtanak segítséget alap
vető módszertani kérdésekben. Remélhe
tőleg ezt az irányvonalat követik majd a 
többi korosztálynak szóló ezután megje
lenő hazai nyelvi tananyagcsomagok is.
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