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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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A tankönyv koncentrikusan bővíti mind a témákat, mind azokat a 
nyelvrendszerbeli ismereteket, amelyekkel a tanulók már az előző évfo-
lyamon megismerkedtek, sőt meg is barátkoztak. Ezáltal részeseivé válnak 
az ésszerű folyamatosságnak mind tartalmi, mind fejlesztő (képesség- és 
készségerősítő) vonatkozásban. De már az ötödik évfolyam követelmé-
nyeit is szolgálva iktatódnak a tankönyvbe a történelmi ismereteket előké-
szítő — mondai szintű — olvasmányok, természetismereti szövegek és 
feladatok, irodalmi szemelvények. 

A szerzők mindvégig megmaradnak a tanulók társas életének, min-
dennapi családi, iskolai és iskolán kívüli eseményeinek körében. Komoly 
tájékozódás és vidám pajtásság egyaránt jellemzi a szerzők beleélő igazo-
dását a tanulók életkorához és érdeklődési köréhez. Ezt a pedagógiai ma-
gatartást tükrözi az a tény is, hogy a nyelvi-társalgási szint a mindennapi, 
de sokszor emelkedettebb stílus normáit követi, azaz a világot a gyermek 
tapasztalati körében mutatja be. Mértéktartóan, de következetesen érvé-
nyesül a szerzőknek az a szándéka is, hogy érzelmi, esztétikai szükségletei 
is kielégíttessenek. Bőven merítenek ezért a gyermekirodalom szép és 
vonzó darabjaiból, és ezek feldolgozása során a művésziség légkörében 
tartják a tanulókat, és sokszor „alkotásra" is serkentik őket. Állandóan 
napirenden tartják a magyar nyelv „zeneiségben" érvényesülő jellegét: 
hangzását, hangsúlyviszonyait, kiejtésbeli tulajdonságait; ebben a szán-
dékban azonban az is rejlik, hogy a szlovén nyelv sajátosságait is megis-
merve tudatosodjék a tanulókban a magyar nyelv jellege. E kötetben is 
érvényesül az az eljárás, hogy — ha célravezető — szlovénül közölje a 
tanító egy-egy magyar szó jelentését például. Különös gonddal foglalkozik 
a tankönyv a magyar helyesírás rend szerkő vető sajátosságaival mint az 
írásbeli közlés kitüntetett feltételeivel (természetesen a tanulói nyelvhasz-
nálat körében maradva). 

Nagyra értékelendő a szerzők módszertani kultúrája. Ennek köszön-
hető számos megszívlelendő javaslatuk, amelyeket az útmutatóban is kö-
zölnek, s az ismeretek feldolgozását eredményesebbé tehetik. Az életsze-
rűség nyilvánul meg például abban, hogy a legtöbb leckében párbeszéd 
tartalmazza a megközelítendő ismereteket. Ezzel a beszéd helyzeteket mint 
a kommunikációt mintaszerűen bemutató lehetőségeket érvényesítik a 
szerzők. Ilyenformán elsőbbséget adnak a beszédnek anélkül, hogy maga 
a nyelv háttérbe szorulna. A párbeszédek alkalmat adnak arra, hogy dra-
matikus formákban foglaltassanak a tudnivalók. 

Sokféle módon teszik szemléletessé a szerzők a tárgyalandó jelensé-
geket. Számos esetben kísérik rajzok a fogalmakat, a szavak jelentését, de 
rajzoltatnak a diákokkal is. Nemcsak egy-egy olvasmány megértésére tö-
rekszenek, hanem tartalmának értelmezésére is alkalmat adnak. Számos 
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„apróformáit" alkalmazzák a tevőleges munkának: kiegészítések, átalakí-
tások, csoportosítások, összefüggések felfedeztetése, illusztrációk közlése, 
hasonlóság és különbség megállapítása teszik próbára a gyerek figyelmét. 
Az útmutató minden leckéhez megadja a követhető eljárást anélkül, hogy 
a tanítót kényszerítené a tanácsok mechanikus követésére: megadja a taní-
tónak a módszertani szabadságot, egyben azonban támogatja abban, hogy 
milyen esetben javasolható az egyéni feldolgozás, a csoportmunka és az 
osztályfoglalkoztatás (azaz minden gyerek egyszerre való foglalkoztatása). 
Közli a tankönyv arra vonatkozó tanácsait is, hogy mikor ajánlatos egy-egy 
kérdést-ismeretet az órán közösen feldolgozni, mikor kamatozik jobban az 
otthoni feldolgozás. A differenciáltság gondolata él abban is, hogy figyel-
meztet az útmutató: milyen nehézségű gyakorlat kínálkozik a lassabban 
haladók, illetve a fejlettebb gondolkodásúak számára. A leckéknek általá-
ban érzelmi-hangulati ívük is van. 

A szerzők abban is jeleskednek, hogy milyen módon törekednek 
népi-nemzeti hagyományainkat megőriztetni. A helyi hagyományoktól, a 
népi játékokon, a népdalokon keresztül a tájak (elsősorban a Balaton) 
népszerű ismertetéséig és megszerettetéséig ível a hagyománytisztelet és 
megbecsülés plántálása olyan tálalásban, hogy a szlovéniai gyerekek ne 
érezzék számukra hátrányosnak országunk megismerését. Ezért szerepel-
nek határokon át ívelő, sokszor rokonságban gyökerező baráti látogatások 
említése a beszélgetések során, ilyenek tervezgetése. A tankönyv tehát a 
népek kölcsönös megismerését, és egymás iránti megbecsülését is szolgál-
ja. 

Mindezt akkor éri el a kiadvány, ha méltó formában jelennék meg, 
azaz négyszínnyomásban, tartós kivitelben, művészi illusztrációkkal. 
(Számos utalás van a kéziratban a fényképezésben rejlő lehetőségek kiak-
názására is.) 

Végül: a könyvben benne foglaltatik a folytatás előképe is: mit ho-
gyan lehetne felsőbb fokon is feldolgozni. Érdemes tervezni egy következő 
kötetet a „felső tagozatosok" számára. A vizsgált kéziratot pedig kiadásra 
okvetlenül ajánlom. 
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