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Csabay Katalin a Lexi tankönyvcsaládot ismerteti, amely a verbális és vi-
zuális percepciós készségeket fejleszti az olvasás és az írás alapozásához.

A tanulmányok végén található gazdag bibliográfia segíti a további
tájékozódást a hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt. A kötetet
záró szakkifejezés-magyarázatok nagy segítséget jelentenek az olvasónak. 

Kiknek ajánljuk e kötetet? Pszichológusoknak, nyelvészeknek, egyetemi
hallgatóknak ismereteik bõvítésére. Pedagógusoknak, hogy a különbözõ problé-
mákkal (tanulási nehézség, magatartászavar stb.) küzdõ gyermekek esetében
feltételezzék, hogy esetleg beszédészlelési zavar áll a háttérben. Gyógy-
pedagógusoknak segítségül a nem tipikus fejlõdésû gyermekek terápiájához.
Szülõknek, hogy minél elõbb észrevegyék, ha valamilyen probléma merül fel
gyermekük fejlõdésében, így idõben meg lehet kezdeni a kivizsgálást, a terápiát.
Végül pedig minden érdeklõdõnek, aki látókörét kívánja szélesíteni a
pszicholingvisztika legfrissebb tudományos ismereteivel ezen a területen.

Bata Sarolta
ELTE Magyar Nyelvtudományi Intézet

Márkus Attila:
Számok 
számolás
számolászavarok
Kiadó: Pro die Kiadó 2007

A szerzõ neurológus és pszichiáter, aki évtizedek
óta oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
és a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Könyve, ami az olvasók legszélesebb köré-
nek íródott – szülõk, pedagógusok, tudományos
kutatók -, három nagy egységet foglal magában.

A számok jelen vannak életünk minden pillanatában, még az álmainkban
is. A számokat a filogenezis szemléletmódjával próbálja megragadni.

Rámutat a számolási képesség és a kognitív funkciók szoros összefüg-
géseire. Annak a kérdésnek a megválaszolásához keres adatokat, hogy mikor,
milyen jelzõi vannak a gyermek fejlõdése során a számolni tudásnak és a
számtani ismereteknek.
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Hátrányosan befolyásolja a számolási képességek elsajátítási zavara,
illetve a már megszerzett számolási ismeretek felnõttkori elvesztése az élet-
vitelt. A szerzõ megkísérli összegezni a számolászavarok megnyilvánulási
formáit. A kötetben hangsúlyozott szerepet kap a fejlõdési diszkalkulia,
ugyanis az iskolás korú gyermekek 5-6%-át érinti ez a probléma. Összegzi
saját kutatási eredményeit, rávilágít többek között a figyelemi és észlelési
funkciók, a memória, a téri és saját testen való tájékozódás, a téri mentális
folyamatok jelentõségére.

Az ábrák és a tárgymutató szemléletessé teszik a könyvet. A téma iránt
mélyebben érdeklõdõket az irodalomjegyzékben felsorolt magyar és idegen
nyelvû publikációk segíthetik ismereteik bõvítésében. 

Schuchné Rumpli Henriette
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ

Dallamterápia: Dúdolós – gyógyító dallamok I. 
Szvorák Katalin új lemeze

A zene gyógyító erejét évek óta alkalmazzák a Szent Rókus Kórház neuro-
habilitációs osztályán kommunikációs zavarral küzdõ betegek kezelésében.
Az agyi érkatasztrófán átesett emberek gyógyításához készített különleges
hangzóanyag, a beszélt és a zenei anyanyelv közös gyökereire építve fejti ki
különleges rehabilitációs hatását. Az elsõ magyar dallamterápiás CD
népdalcsokra megszólít és megszólaltat. Hang-, ritmus- és szöveganyagával
különféle kórképekhez kötõdõ beszédzavarok gyógyítására alkalmas. Az
igényesen válogatott õsi pentaton és kvintváltós magyar népdalok a sérült
tudatból olyan archetipusokat mozgósítanak, amelyek utat nyitnak a
kommunikációhoz. A Dúdolós CD Szvorák Katalin Kodály- és Liszt-díjas
énekmûvész magánkiadásában jelent meg.

Sajnálatos, hogy ez az elsõ dallamterápiás CD-lemez szponzorok hiányá-
ban kereskedelmi forgalomba nem kerülhet.

Dúdolós – Gyógyító dallamok I.
Válogatta, szerkesztette: Szvorák Katalin
szvorak@mail.datanet.hu
Letölthetõ: www.szvorakkatalin.hu

Alkonyi Mária
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ




