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TISZTELT OLVASÓ!
Az EDUCORB_Partnerség az oktatásért a határtérségben elnevezésű, osztrák-magyar együttműködésben megvalósuló projekt kiemelt célja a többnyelvűség ösztönzése. A projekt keretében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonproﬁt Kft. partnerségben az alsó-ausztriai
Regionale Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement és az Abteilung Kindergärten der
Niederösterreichischer Landesregierung szervezetekkel támogatást nyújt a gyermekeket körülvevő nyelvek
legkisebb kortól történő elsajátítása érdekében, és erősíteni kívánja az együttműködést az osztrák és magyar
közintézmények között.
Az EDUCORB projekt keretében a Sopron-Fertődi kistérség 17 óvodájában folynak jelenleg német nyelvi foglalkozások, rendkívül pozitív tapasztalatokkal. Ezen pozitív eredményektől vezérelve készítettük és ajánljuk
Önnek jelen kiadványunkat.
Az EDUCORB projekt és az Ausztria-Szlovákia, valamint az Ausztria-Csehország Határon Átnyúló Együttműködési Programok támogatásával megvalósuló „Interkulturelle Bildung für Kinder und Erwachsene” képzési
projektek összefogásával készült kiadvány szakmai tartalma a Bécsi Egyetem szakértői csapatának és gyakorló óvópedagógusok közös munkájának eredménye. A német nyelven íródott, osztrák környezetet alapul
vevő, majd magyar viszonyokra adaptált kézikönyv módszertani-didaktikai fogódzót kíván nyújtani azon óvópedagógusok számára, akik felismerték, hogy a többnyelvűség nemcsak felnőttként, a munkaerőpiacon jelent
előnyt, hanem már a koragyermekkori fejlődés szempontjából is fontos. A kézikönyv a korai nyelvfejlesztés
pozitív hatásait bemutató elméleti részeket, didaktikai magyarázatokat és német nyelvű gyakorlati példákat
egyaránt tartalmaz.
A kiadványt kedvcsinálónak és útmutatónak szánjuk az óvodai német nyelvi foglalkozásokhoz, és reméljük,
hogy azt az óvópedagógusok mellett a szülők éppoly haszonnal forgatják majd.
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1. ELŐSZÓ
Magyarország, Alsó-Ausztria, Csehország és Szlovákia óvodáiban egy sor innovatív projekttel találkozhatunk,
amelyek a nyelvek közvetítését célozzák. E projektek egyaránt felölelik a mindenkori szomszédos országok
nyelvének és az angolnak, mint idegen nyelvnek a közvetítését, valamint a más régiókból származó gyerekek
első, illetve eredeti nyelvének támogatását, például olyan munkatársak alkalmazásával, akik közvetítenek
a kultúrák között, végül pedig felöleli a németnek, mint második nyelvnek a fejlesztését olyan gyerekeknél,
akiknek más az első nyelve. Kézikönyvünk megírásával arra törekedtünk, hogy didaktikai-módszertani alapokat nyújtsunk a pedagógusoknak a nyelvek közvetítésének különböző helyzeteihez. A többes szám esetünkben fontos, hiszen szándékunk éppen az, hogy tekintettel legyünk a nyelvek sokféleségére. Fő célunk nem
más, mint a többnyelvűség felkarolása az óvodában.
A Bécsi Egyetemnek „a német, mint idegen és második nyelv” szakirányú kutatócsoportja e kézikönyv összeállítása során szorosan együttműködött óvodában dolgozó pedagógusokkal. A nyelvek közvetítésének gyakorlati példái tőlük származnak, és a Kézikönyv elméleti, valamint módszertani részeinek megírása során is
egyeztettünk velük. Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus-Börge Boeckmann - aki a nyelvelsajátítás, a többnyelvűség
és az interkulturális kommunikáció szakértője, továbbá behatóan foglalkozik a migráció és a többnyelvűség
kérdéseivel – mellett a projekt további résztvevői: Mag. Sabine Lins: diplomamunkájában a korai nyelvfejlesztéssel foglalkozott, gyermekekkel és ﬁatalkorúakkal dolgozott nyelvi trénerként, jelenleg disszertációját
írja a németnek, mint második nyelvnek az elsajátításáról az óvodából az általános iskolába való átmenet
időszakában; Mag. Sarah Michaela Orlovský: diplomás óvónő és napköziotthonos nevelő, német nyelv- és irodalom szakos hallgatóként, diplomamunkájának témája az idegen nyelvek tanulása koragyermekkorban, és e
területen rendelkezik is szakmai tapasztalatokkal; valamint Ines Wondraczek diplomás pedagógus, képzett
gyermekcsoport-gondozó és népiskolai tanító, felsőfokú tanulmányait német ﬁlológia szakon végezte, amely
során fő témája a német, mint idegen és második nyelv volt, második, tanári diplomamunkáját a többnyelvűség és kultúrák találkozása az óvodában témakörben írta.
Fontos számunkra, hogy kézikönyvünkkel tudományosan hiteles, ugyanakkor az óvodákban dolgozó pedagógusok számára előzetes ismeretek nélkül is érthető és szemléletes szöveget nyújtsunk át. Reméljük, hogy
ezzel jobbá tudjuk tenni és gazdagítani tudjuk az óvodákban a nyelvek közvetítésének gyakorlatát.

2. MIRŐL IS VAN SZÓ?
Ha a nyelv elsajátításáról és a többnyelvűségről kívánunk beszélni, és meg akarjuk érteni, miről is van szó,
mindenekelőtt fontos, hogy megismerkedjünk azzal a nyelvvel, amelynek segítségével ezeknek az elgondolásoknak különböző aspektusait leírjuk és megvitatjuk. Ezért kézikönyvünkben is első lépésként meg kell magyaráznunk a legfontosabb nyelvtudományi szakkifejezéseket. Segítségünkre lesznek abban, hogy pontosan
meg tudjuk nevezni a többnyelvűség különféle nézőpontjait, meg tudjuk különböztetni őket egymástól, és
meg is értsük őket. Ennek során igazodni fogunk a tudományos irodalomban szokásos jelölésmódokhoz. Alapvetően megkülönböztetjük az első, a második és az idegen nyelvet, valamint ezek elsajátítását és módszertanát. Ami kézikönyvünket illeti, különösen érdekes számunkra az említett nyelvkategóriákon túl az érintkezési illetőleg szomszéd nyelvek megkülönböztetése, hiszen ezek használatának ösztönzése kiemelt célunk.
Végezetül ez a bevezetés azt is meg fogja mutatni, miért fontos e kategóriáknak egy egységes – több nyelv
szempontjait ﬁgyelembe vevő1 – didaktikában történő egyesítése. Nyilvánvaló lesz, hogy csakis egy egységes,
az érintkezési és szomszéd nyelvekre összpontosító nyelvi módszertan tudja megteremteni a többnyelvűség
eredményes és tartós felkarolásának alapját.

_ 2.1. A NYELVEK ÉS ELSAJÁTÍTÁSUK
Ha nyelvről beszélünk, mindenkinek megvan róla a maga elgondolása: azokat a szavakat és mondatokat értjük
rajta, amelyekkel szüleink elmagyarázták nekünk a világot. Azokat a megfogalmazásokat és kifejezéseket,
amelyekkel nyaralásunk alatt megismert kedvesünknek egy idegen országban elmondtuk, kik vagyunk, mik
vagyunk. Azokat a hosszú és szövevényes bekezdéseket könyvekben, amelyek révén tényekkel ismerkedhettünk meg, olyanokkal, amelyekről feltétlenül tudni akartunk mindent, vagy olyanokkal, amelyek voltaképpen
nem is érdekeltek bennünket. Nem mindig ugyanarra a nyelvre gondolunk, és egyetlen nyelven belül is váltunk
a regiszterek 2 között. Egy valami azonban mindig jellemző a nyelvre: funkciója van az ember számára, aki vele
és általa fejezi ki önmagát. A nyelveket, amelyeket egy ember élete során elsajátít, e szempont alapján különböztetjük meg, vagyis aszerint, hogy a beszélő számára milyen funkcióval rendelkezik. Ha tehát egy többnyelvű gyerek által használt különböző nyelveket vizsgálunk, mindenekelőtt első, második és idegen nyelv (vagy
nyelvek) között teszünk különbséget. Míg az idegen nyelvek azok, amelyeket egy beszélő tanul ugyan, de nem
használ a mindennapi kommunikációja során, addig az első, a második és esetenként akár a harmadik nyelv is
olyan nyelv, amelyre a gyereknek közvetlen környezetében folytatott kommunikációjához szüksége van.
Kézikönyvünk szempontjából különös jelentőségű az érintkezési és a szomszéd nyelvek kategóriája. Az érintkezési vagy más néven környezeti nyelv fogalmát a kézikönyvben azokkal a nyelvekkel kapcsolatban alkalmazzuk, amelyek használóik révén jelen vannak anélkül, hogy a többségi társadalom nyelve (első vagy máso1

„Sprachendidaktik”: a többes szám a német terminusban azt hivatott érzékeltetni, hogy olyan tanítási módszertanról van szó, amelynek
egyszerre kell tekintettel lennie több nyelvre, ellentétben az eddigi gyakorlattal, amely minden nyelvre külön didaktikát alkalmazott (az
első nyelv tanításának módszertana, a második nyelv tanításának módszertana, az idegen nyelv tanításának módszertana stb.).
2
Regiszteren azt a beszéd- vagy írásmódot értjük, amely egy meghatározott kommunikációs helyzetre nézve tipikus vagy jellemző. Így
pl. az a regiszter, amelyet az óvodában a pedagógussal folytatott beszélgetés során használunk, más, mint amikor a gyerek a testvéreivel
beszélget.
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dik nyelv), vagy idegen nyelv lenne. A kifejezés harminc évvel ezelőtt született, amikor egy szakértői testület
(tanácskozásaik eredményét Homburgi Ajánlások címen tették közzé) hangsúlyozta: lehetőség szerint már az
iskolát megelőző oktatási intézményekben játékosan közvetítsék idegen nyelvek helyett az érintkezési nyelveket. Ebben az összefüggésben állapították meg, hogy „erre különösen alkalmasak a jelenlegi és a majdani
európai közösségi nyelvek, azok, amelyek használatát a szomszédainkkal határos területeken és a külföldi kisebbségekkel való együttélés során közvetlenül tapasztalhatjuk.” (Christ, Schröder, Weinrich és Zapp: 1980, id.
Zapp 1984, 56. o. alapján) Ugyanakkor már ebből a meghatározásból is körvonalazódik egy megkülönböztetés,
amelyet a kézikönyvben pótlólagosan meg kell tennünk: meg kell különböztetnünk egymástól az érintkezési
nyelveket és a szomszéd nyelveket. A szomszéd nyelveket a szomszédos országokban beszélik. Ezek Magyarországon a német, a szlovák, a szlovén, stb. Egy nyelv természetesen egyszerre különböző szerepeket is betölthet:
•

•

•

Egy nyelv egyidejűleg lehet szomszéd és érintkezési nyelv is.
Pl. mint a szlovák nyelv egy alsó-ausztriai óvodában, ha a szlovákot mint első nyelvet beszélő gyerekek
vannak a csoportban.
Egy nyelv lehet ugyan szomszéd nyelv, miközben nem érintkezési, hanem idegen nyelv.
Pl. a szlovák nyelv ugyanabban az óvodában, ha a csoportban nincsenek a szlovákot első nyelvként beszélő
gyerekek, vannak ellenben interkulturális (a kultúrák között közvetítő) munkatársak, mert az óvodában cél
a szlovák nyelvhasználat ösztönzése.
Természetesen egy nyelv mindenkor lehet érintkezési nyelv, akkor is, ha nem szomszéd nyelv, amennyiben
ezt a nyelvet beszélő gyerekek vannak az óvodai csoportban.
Pl. a török nyelv ugyanebben az óvodában, ha valamelyik gyerek a törököt beszéli első nyelvként.

Egy osztrák általános iskola tanulójának, a kilencéves Gábornak a példáján keresztül próbáljuk meg áttekinteni,
hogyan működnek egy ember által használt különböző nyelvek. Gábor magyar származású szülők gyermekeként született, ahol az édesapja, az édesanyja és a testvérei is magyarul beszélnek vele. Első szava az volt, hogy
anyu. Gábor négyéves korában kezdett óvodába járni, ahol németül beszélő játszótársai és óvónője egyaránt
nagy változást jelentettek számára. Kiszélesedett mindennapjainak horizontja is: a játszótéren, a villamoson,
valamint idősebb testvérének barátaival való érintkezése során Gábor egyre gyakrabban találta magát szemben
tágabb környezetének nyelvével, a némettel. Így aztán a kisﬁú hamar megtanulta, hogy kedvenc játékára németül azt mondják, hogy Fussball, és vannak gyerekek, akik nem anyunak, hanem Mamának szólítják édesanyjukat. Végül Gábor iskolába kezdett járni, s ma már egyre könnyebben és természetesebben használja a német
nyelvet. Az iskolában hamarosan egy újabb nyelv jött mindehhez: hetente kétszer már azt is eljátszhatta, hogy
ő „angol”. Ennek során angol neve van, és megtanulja, hogyan kell mondani angolul a macskát (cat), a kutyát
(dog) és a papagájt (parrot). Számára teljesen természetes, hogy valahol a világon vannak kisﬁúk és kislányok,

akik az édesanyjuknak nem azt mondják, hogy anyu, nem is azt, hogy Mama, hanem azt, hogy mum. Az első
nyelv, amelyet ez a kisﬁú megtanult, a magyar volt. Ez az a nyelv, amelyen az első szavakat ki tudta mondani, s
feltehetően ez az a nyelv is, amely egy életen át emlékeztetni fogja gyermekkorára és édesanyjára. Ennélfogva a
magyar Gábor számára ez az első nyelv. Az „anyanyelv” fogalma, amelyet korábban gyakran alkalmaztak erre az
első nyelvre, elavult, és szinte már nyomát sem találjuk a szakirodalomban. Helyette gyakran olvashatjuk az L1
rövidítést (Language 1, azaz „első nyelv”), amit aztán bővíthetünk az alábbi módon: L2, L3 stb.
Amikor Gábor óvodába kezd járni, új barátaival és az óvónőkkel való érintkezés során egy újabb nyelvet tanul,
ez az ő második nyelve. Tanul németül, mert a mindennapokban szüksége van rá, vagy azért, mert meg akarja
érteni, mit játszik a többi gyerek, vagy azért, mert szeretné elmesélni az óvó néninek: vasárnap a szülei engedték, hogy tolja kishúga babakocsiját. Mivel az első nyelvvel ebben a környezetben nem tud kielégítő módon
kommunikálni, elsajátítja a második nyelvet. A német ezért Gábor második nyelve.
Végül eljutunk az angolhoz, amelyet Gábor most az általános iskolában tanul. Erre a nyelvre a diáknak csak
hetente kétszer van szüksége, akkor, amikor az angol szerepel az órarendben. A családjában senki sem beszél
angolul, így hinnie kell a tanárnőnek, amikor az arról mesél, hogy vannak országok – Magyarországnál is sokkal
messzebb –, ahol az emberek úgy beszélnek, ahogy a gyerekek azt itt, az iskolában tanulják. Egy idegen ország
nyelve ez, amelyre majd szüksége lesz, ha felnő és utazni szeretne. Így az angol az első idegen nyelve.
Csakhogy éppenséggel nem kizárólag az első, a második és az idegen nyelv (vagy akár több nyelv is) az, amely
Gábornak és kis barátainak az életét alakítja. Vannak még egyéb nyelvek is, amelyekkel – akárcsak mi – nap
mint nap találkoznak. Ezek mindazok a nyelvek, amelyeket Gábor sem otthon, sem a többségi társadalmi környezetben, de az idegennyelvórákon sem hall, s nem is alkalmazza őket. Ezek azok a nyelvek, amelyeket nap
mint nap hall olyan beszélőktől, akik más származásúak, mint ő. Így például az osztályában tanul egy ikerpár,
akik rendre törökül vitatkoznak össze a tízórain, Janka pedig először mindig szlovákul szólal meg, amikor meg
akarja magyarázni neki, hogy min nevet. Ezek a nyelvek, amelyekkel Gábor a mindennapokban találkozik a
barátai révén, az ő érintkezési és szomszéd nyelvei.
Összességében ennek a kisﬁúnak az élete és az általa használt nyelvek mindenekelőtt egy valamit mutatnak meg: gyermekeink világa már nem kizárólag az egyik vagy a másik nyelvre összpontosul, hanem egyre
nagyobb mértékben többnyelvűvé válik. Akár az óvodában, akár a játszótéren vagy az utcán, akár a zenében
vagy a számítógép mellett ülve (Ehlich 2009, 15): a többnyelvűség olyan jelenség, amely időközben mindennapi életünk részévé vált. Ennek természetesen tükröződniük kellene óvodáinkban is, hiszen a többnyelvűség
hozadéka jól hasznosítható.
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_ 2.1.1. A MEGSZERZÉSSEL TÖRTÉNŐ NYELVELSAJÁTÍTÁS ÉS
A NYELVTANULÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TÖBBNYELVŰSÉG
VISZONYLATÁBAN
Egy nyelv elsajátítása folyamat, amely rendszerint olyan természetességgel zajlik, hogy a társadalom az idők
során kialakította a maga elvárásait, meghatározván, mi az, ami a nyelv elsajátítása során megfelel a normának, és mi az, ami nem (Ehlich 2009, 9). Ez nem jelent mást, mint hogy valamennyien nagyjából tudni
véljük, hogy a gyerekek beszédteljesítményében mely lépések és mely hibák tekinthetők még „normálisnak”,
s melyek nem. Ha azonban meg akarjuk érteni és fel kívánjuk karolni óvodáinkban és iskoláinkban a gyermekek többnyelvűségét, újra kell gondolnunk ezt a normalitással kapcsolatos elvárást, és tisztában kell lennünk
azzal, hogy a különböző származású, iskolázottságú és személyiségű gyerekek között vannak különbségek
az első nyelv elsajátításában, vagy a második és az idegen nyelv megtanulásában. El kell szakadnunk korábbi
elgondolásainktól, és bele kell helyezkednünk a többnyelvű gyerekek új és komplex helyzetébe.
A többnyelvűség viszonylatában a nyelv elsajátításának két különböző módjáról beszélünk, nevezetesen egy
nyelv ”megszerzéséről” (Erwerb) és egy nyelv tanulásának (Lernen) folyamatáról. Egy nyelv elsajátítása a
legegyértelműbb formában a játszótereken és az utcákon zajlik, mégpedig akkor, amikor a gyerekek „megszerzik” a nyelvtudást egyszerűen azáltal, hogy a nyelvet használják. Ezt a folyamatot irányítatlan elsajátításnak
nevezzük. A kilencéves Gábor is így sajátított el nyelveket: mind első nyelvét, a magyart, mind a másodikat,
a németet: édesanyjával és testvéreivel kommunikálva, vagy osztrák barátaival a játszótéren játszva. Úgy
sajátította el a nyelvet/nyelveket, hogy egyszerűen beszélte őket (beszédprodukció) és hallgatta a többieket
(beszédrecepció). Senki nem mondta meg neki, mely szavakat kell gyakorolnia, és hogy a nyelvnek milyen szabályai vannak, öntudatlanul és spontán módon tanulta meg mindazt, amire egy adott szituációban szüksége
volt. Ebből adódik a megszerzéssel történő nyelvelsajátítás elsődleges jellemzője: önállóan történik, anélkül,
hogy egy tervezett tanterv alapján oktatással bárki is irányítaná.
Egy nyelv tanulásának klasszikus helyzetei ezzel szemben legkésőbb az iskolában fordulnak elő, ez esetben
persze az irányítatlan kommunikáció lehetősége már erőteljesen korlátozott. Az iskolában a nyelvek tanulása
túlnyomó részben irányítottan zajlik, a tanár szabja meg az eseményeket, azáltal, hogy előírja, hogy a diákoknak mely szavakat kell megtanulniuk, és elmagyarázza, milyen szabályok szerint működik a nyelv. Ennek
során a pedagógus a nyelvhasználattal kapcsolatos négy készséget tart szem előtt: az írást és a beszédet
(nyelvprodukció), valamint az olvasást és a hallást (nyelvrecepció). Az a nyelv, amelyet Gábor kizárólag ezen az
úton tanul meg, első idegen nyelve, az angol. Ha az órarendjében az „angol” szerepel, a tanárnő megmondja
neki, milyen új szavakat fog aznap megtanulni, és hogy mivel érzékeltethetjük a one apple (egy alma) és a two

apples (két alma) közötti különbséget. Angol dalokat játszik Gábornak, amelyeket aztán a többiekkel együtt ő
is hangosan énekel. A parasztudvart ábrázoló képen az állatok alá nagy betűkkel ezt írja: CAT (macska), COW
(tehén) és DOG (kutya). És ha a tanárnő azt mondja, hogy házi feladatként öt szót meg kell tanulnia, akkor ezt
megteszi – igaz, duzzogva. Ilyenformán az elsajátításnak egy irányított folyamata jön létre, amelyben Gábor
számára lehetségessé válik a nyelv megtanulása.
Különösen érdekes a helyzet az óvodában, ahol a nyelv megszerzéssel történő elsajátítása és a nyelvtanulás
átfedheti egymást, sőt ez a kívánatos. Attól a pillanattól fogva, hogy Gábor óvodába kezdett járni, kezdetét vette a második nyelv elsajátítása – és ez a folyamat nap mint nap folytatódik. Akár az olvasósarokban,
akár a közös reggeli beszélgetésnél (Morgenkreis), akár a játszótéren, akár kirándulások során. Gábort ettől
fogva az új nyelv – a német – vette körül, vagyis a második nyelve. A többi gyerekkel való játék közben, vagy
az óvónőkkel beszélgetve, folyamatosan a németet hallotta, és németül beszélt ő is, igyekezett másképpen
fogalmazni, ha nem értették meg, és különféle stratégiákat fejlesztett ki, hogy rákérdezzen, ha nem tudja követni játszótársait. Anélkül, hogy az új nyelv vagy barátai kultúrája félelmet keltett volna benne, Gábor hasznosította a korának megfelelő pszichikai és ﬁzikai tulajdonságokat, és a nyelv elsajátítása érdekében minden
kíváncsiságát és tudásszomját bevetette, élvezve az utánzásból fakadó örömet (Chighini és Kirsch 2009, 12).
Pontosan ez az egyik nagy lehetőség a többnyelvűség támogatására az óvodában: célzottan olyan nyelvtanulási helyzeteket teremve, amelyek kiaknázzák a nyelvek természetes elsajátításának előnyeit, és további
tanulási inputot hoznak létre. Egyszerre fejleszthetjük a gyerekek pozitív beállítódását a különböző nyelvekkel szemben, és alakíthatjuk optimálisan és tartósan nyelvi elsajátításukat. Jelen okfejtés nyilvánvalóvá teszi,
hogy az iskola előtti életkorban az éles határvonal meghúzása megszerzéssel történő elsajátítás és tanulás
között még nem is annyira egyszerű. A nyelvek elsajátításának e két formája között a legfőbb különbség az
óvodában abban rejlik, hogy a megszerzéssel történő elsajátítás szervezetlenül zajlik, míg a nyelvi közvetítés
szervezett formái esetében tanulásról beszélünk.
További betekintést nyerhetünk az óvodai nyelvtanulás elméletébe a 4. fejezetben, kézikönyvünk 6. fejezete
pedig gyakorlati példákat tartalmaz a nyelvtanulás helyzeteire. E gyakorlati részben különféle tevékenységformákat mutatunk be, kezdve az ujj-játékoktól a mozgásos játékokon át egészen a kreatív anyagmegmunkálásig, a kirándulásokig és sok minden másig. Ezek révén a gyermekeknek megfelelő helyzeteket teremthetünk, amelyek mind a nyelvprodukció (esetünkben a beszéd), mind a nyelvrecepció (esetünkben a hallás) terén
különböző nyelveket támogatnak.
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_ 2.1.2. AZ ELSŐ NYELV ÉS ANNAK ELSAJÁTÍTÁSA
Az első nyelv (L1) az a nyelv, amelyet a gyermek közvetlen környezetében beszélnek, amelyben az ember
felnő, s amelyet kedvező körülmények között mindössze néhány év alatt elsajátít. Feltétele ennek, hogy a
gyereknek elegendő lehetősége legyen arra, hogy nyelvi ingert kapjon környezetéből (Apeltauer 1997, 10), mert
amennyire természetesnek és magától értetődőnek tűnik első pillantásra ez a folyamat, valójában legalább
annyira érzékeny és könnyen megzavarható. Nem nehéz megállapítani ennek az érzékenységnek az okát: egy
gyerek veleszületett képességei mellett (l. az 1. ábrát: Nyelvi fejlődés fája) az első nyelv elsajátításában fontos
szerepet játszanak a gyerekek mindenkori tanulási környezetében tapasztalható interakciós és kommunikációs feltételek. (Apeltauer 1997, 10 sk.). Nem jelent ez mást, mint hogy a környezet – például egy gyerek otthona – döntő jelentőséggel bír a gyerek első nyelvi fejlődésében, ez azt is jelenti, hogy ebben a környezetben
bármilyen jellegű zavar kihathat erre a folyamatra.
Mivel egy ember által használt első nyelv és a további nyelvek elsajátítása között párhuzamok és kapcsolódások is vannak, vegyük most kissé közelebbről szemügyre az első nyelv elsajátítását. A kutatás abból indul ki,
hogy minden ember rendelkezik veleszületett nyelvi készséggel, ami lehetővé teszi számára, hogy önkéntelenül is elsajátítson nyelveket. E nyelvi készség alapján tud a gyerek az első nyelv elsajátítása során különféle
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat3 kifejleszteni és alkalmazni. Ezeket aztán (egyéb tanulási stratégiákkal együtt) további nyelvek elsajátítása során is bevetik. Az a körülmény, hogy bizonyos nyelvtanulási
stratégiák gyermekeknél és felnőtteknél mind az első, mind pedig a második nyelv elsajátításának folyamata
során megﬁgyelhetők, igazolja ezt a feltevést.
A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákra példa a szabályozás (regularizáció). Számos nyelv esetében
az igealakok használatában megkülönböztetünk szabályos (pl. német: machen – machte – gemacht [csinálni],
angol: punch – punched – punched [ütni, odacsapni]) és rendhagyó igéket (pl. német: treffen – traf – getroffen
[eltalálni], angol: go – went – gone [menni]). Amikor egy gyerek – de akár egy felnőtt is – az igék helyes használatát sajátítja el, gyakran ﬁgyelhető meg, hogy a szabályosan ragozott alakokat alkalmazzák a rendhagyó
igékre is. Így születnek olyan szóképződmények, mint pl. „Er ist gekommt.” – „Er ist gekommen.” [Jött.] helyett. Ezt a stratégiát az adott nyelven egy gyerek csak addig alkalmazza, amíg nem tudatosul benne a rendhagyó igék használatának módja. Újabb nyelvek elsajátításakor persze ismét felmerülhet.
Ez arra utal, hogy a tanulók különböző nyelveket ugyanazon a módon sajátítanak el, és valami fontosat mutat
meg számunkra: azt a tudást és azokat a stratégiákat, amelyre a nyelveket beszélők az első nyelv elsajátítása
során szert tesznek, további nyelvek elsajátításának folyamatában is hasznosíthatják. Az első nyelv elsajátítása következésképpen minden további nyelv elsajátításának fontos alapjává válik. Ezért mindazt, amit az

3

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákon azokat az eljárásmódokat és technikákat értjük, amelyeket a gyerekek és a felnőttek is
alkalmaznak, hogy (új) nyelveket elsajátítsanak, és ezeket használják.

első nyelv (vagy más nyelvek) elsajátítása során már sikerült megalapozni és megtanulni, hasznosítanunk kell
további nyelvek tanulásakor is (Christ 2009, 35).
Vajon milyen tudásról van itt szó? Hogy e helyen utalásszerűen érzékelhetővé tegyük, milyen készségekre
(kompetenciákra) tesznek szert gyermekeink az első nyelv elsajátítása során, vegyük szemügyre – például –
azt a gyermeki kijelentést, hogy „még tej”. A gyereknek ez a kijelentése nem csak arról tanúskodik, hogy képes
már kifejezni azt a kívánságát, hogy szeretne több tejet kapni, hanem a gyerek ezen túlmenően egy bizonyos
előzetes tudást is alkalmaz, amelyet az első nyelv elsajátítása során szerzett meg. Így például már tudja, hogy
a tej – habár pillanatnyilag nem látni, megragadni pedig még kevésbé lehet – valahol megtalálható, és onnan
ide hozható. Ez az úgynevezett kognitív fejlődési lépés 4 olyan eredmény, amelynek elérésére a második nyelv
elsajátítása során természetesen már nincs szükség. Mindamellett kijelentésével a gyerek azt is bizonyítja,
hogy megértette: az ő nyelvi közösségében szabad másoknak kifejeznie kívánságait, aminek révén kielégítheti saját szükségleteit (Ortner 2002, 10). Ez jelentős lépés a gyerek társas (szociális) fejlődésében. Mindöszsze két példát említettünk arra, hogy egyetlen egyszerű kijelentés, nyelvi megnyilatkozás mennyi előzetesen
megszerzett tudást feltételez. E két példa jól érzékelteti, mennyire szorosan összefügg egy gyerek kognitív
és szociális fejlődése az első nyelv elsajátításával, és képet alkothatunk arról is, hogy az első nyelv mennyire
fontos alapja lehet további nyelvek elsajátításának.
Az óvodában tovább kell fejlesztenünk az első nyelvet. Az első nyelv elsajátításával kapcsolatos kutatások
egyik további felismerése mutatkozik meg abban a tényben, hogy bár a gyerekek normális fejlődés esetén az
óvodában már igen jól beszélik első nyelvüket, az elsajátítási folyamat azonban addig még távolról sem zárult
le, és továbbra is szükségük van arra, hogy ezt az elsajátítási folyamatot felkaroljuk és előmozdítsuk (Klein
1992, 21). Ez a felismerés alátámasztja, mennyire fontos valamennyi nyelv fejlesztése az óvodában, nem csak
a többségi nyelvé (Magyarország esetében a magyaré, Ausztria esetében a németé), hanem az összes gyerek
első nyelvének a felkarolása is. E helyütt kell továbbá rámutatnunk a gyerekek énképe, illetve identitása és az
általuk elsajátított első nyelv között megmutatkozó szoros összefüggésre. Valamennyi, a gyerekek által beszélt első nyelvhez való tiszteletteljes viszonyulás, valamint ezen nyelvek odaﬁgyeléssel történő fejlesztése
nagy mértékben erősítheti a gyerekek magabiztosságát, és ezzel kedvező hatással lehet az összes tanulási
helyzetre, amely a gyerek életében a továbbiakban adódhat.
Mely nyelvekről beszélünk azonban, amikor a gyerekek első nyelvének elsajátításáról és fejlesztéséről esik
szó? Tanulságosnak tűnik ebben az összefüggésben, ha egy pillantást vetünk az osztrák óvodákra, és látjuk,
hányféle különböző első nyelv találkozik ott. Példaként a 2008/2009-es óvodai évben vizsgáljuk meg egy
Alsó-Ausztriai óvodában egy gyermekcsoport összetételét. Az óvodai csoportba a kérdéses évben 28 gyerek
járt, összesen három nyelvet hoztak otthonról magukkal, és az óvodai foglalkozások során megismerkedtek

4

Egy gyerek kognitív fejlődése azoknak a funkcióknak a fejlődését jelenti, amelyekre a gyereknek szüksége van környezete (személyek,
tárgyak, saját énje stb.) megragadásához és megértéséhez. Ide tartozik pl. a problémák tudatos megoldásának képessége is.
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még egy negyedik nyelvvel, mégpedig az angollal. Azok a nyelvek, amelyeket a gyerekek otthonról hoztak
magukkal: a német, az albán és a szlovák volt.
Gyerekek száma:
Nyelvek:

28
német, albán, szlovák, angol

Funkció
L1
L2
L1
L1
idegen nyelv

Nyelv
német
német
szlovák
albán (Macedóniából)
angol

Gyerekek száma
17
11
7
4
28

1. táblázat Alsó-ausztriai óvoda (1)

Kézenfekvő, hogy ezek a különböző első nyelvek az óvodákban milyen lehetőségeket jelentenek nemcsak a
gyerekek, hanem egész társadalmunk számára. Ezt a 2. fejezetben foglaljuk össze. Hogy egy további lépésben
azt is tisztázzuk, miképpen segíthető elő ennek a potenciálnak a lehető legteljesebb megerősítése és kibontakoztatása, fejezetünkben most röviden azt vázoljuk, melyek azok az első nyelv fejlesztésével kapcsolatos
elméletek, amelyek jelentősek a nyelvoktatás módszertana szempontjából.
Ebből a szempontból legelőször is fontos, hogy megkülönböztessük az egynyelvű (monolingvális) és a kétvagy többnyelvű (bi- vagy multilingvális) elsőnyelv-elsajátítást. A nyelvelsajátítás kissé leegyszerűsítő, ámde
annál érzékletesebb ábrázolására gyakran kerül bemutatásra a „nyelvi fejlődés fája” (lásd 1. ábra), amely Wolfgang Wendlandt (Wendlandt 2006, 10) által kialakított illusztráció. A „nyelvi fejlődés fáját” szerzője egyetlen
nyelv elsajátításának érzékeltetésére dolgozta ki, de igen jól alkalmazható a kettős vagy hármas elsőnyelvelsajátítás folyamatára is. A fa már első pillantásra is igen szemléletesen érzékelteti, hol és miben rejlenek a
nyelv „gyökerei”: a gyerek veleszületett képességeiben, úgymint hallásban, látásban és tapintásban, továbbá
az egyre előre haladó szellemi fejlődésben, a nyelvelsajátítás számos más „gyökere” ezen kívül abból a „talajból
táplálkozik”, amely a gyerek életkörülményeit, az őt körülvevő kultúrát és a társadalmat jelenti. A „fa törzse”
a nyelv megértését jelképezi, valamint a beszéd okozta örömérzetet, amelyet a gyerekek születésüktől fogva
hordoznak magukban. Ha a „gyökerek” kezdettől fogva megkapják a megfelelő „táplálékot”, a nyelv megértése
és a beszéd okozta öröm növekedésnek indul, a „fatörzs” pedig egyre szélesebb és erőteljesebb lesz. Végül elérkezünk a „fa koronájához”, amely a gyerek aktív nyelvhasználatát érzékelteti. Itt számos kis „ágat” láthatunk,
a három legvastagabb közülük az artikuláció, a szókincs és a nyelvtan (Leisau 2010).

Minden egyes gyerek szempontjából – különösen
a nyelvek tanításának óvodai módszertanát ﬁgyelembe véve – fontos a képen a napkorongra és a locsolókannára vetni egy pillantást. A növekedéshez a
„nyelvi fejlődés fájának” szeretetre és elfogadásra
van szüksége, ennélfogva elengedhetetlen, hogy valamennyi első nyelvnek ne csak megfelelő ﬁgyelmet
szenteljünk az óvodában, hanem kellő mérvű tisztelettel is közelítsünk hozzájuk. Nemcsak a gyerekekkel végzett munkával kapcsolatban, hanem a szülők
részére is fontos hangsúlyozni, hogy – miként egy
fát is öntözni kell – a gyerekek nyelvi fejlődését is az
odaﬁgyeléssel és a beszédre való késztetéssel bírhatjuk „növekedésre”. Ez éppúgy igaz az első nyelvre, mint az összes többi nyelvre, amelyet egy gyerek
elsajátít.
Próbáljuk meg ezt a képet a két vagy több első nyelv
elsajátításának eseteire alkalmazni, amikor is a gyerekek két vagy több első nyelvvel nőnek fel. Két vagy
több első nyelv elsajátítására például egy olyan családban kerülhet sor, amelyben az apa és az anya nem
ugyanazt a nyelvet beszéli. Így adódik, hogy fánkon egy második „korona” is kifejlődik. Míg a törzs
és a föld változatlan, s a napkorong, valamint a víz
továbbra is elengedhetetlen, a törzsből egy további
korona sarjad ki (a második nyelv), amelyet megint
csak a nyelvtan, a szókincs és az artikuláció fő ágai
alkotják.

1. ábra: A „nyelvi fejlődés fája”
(Sprachbaum – LogopaedieWiki 2008)5

5

A „nyelvi fejlődés fája”: Wärme – melegség • Liebe – szeretet • Akzeptanz – elfogadás • Wortschatz – szókincs • Artikulation – artikuláció • Grammatik – nyelvtan • Sprachverständnis - nyelvmegértés • Sprechfreude - a beszéd okozta öröm • sensomotorische Integration
- szenzomotoros integráció • Blickkontakt – szemkontaktus • nicht nachsprechen lassen - ne engedjük ismételni • aussprechen lassen engedjük végigmondani • zuhören - odaﬁgyelés • Sprache anregen - beszéd ösztönzése • Schreien / Lallen - sírás / gügyögés • Hören - hallás • Sehen – látás • Tasten – tapintás • Bewegung – mozgás • (Grob-/Feinmotorik) - nagymozgás / ﬁnommozgás • geistige Entwicklung
- szellemi fejlődés • sozialemotionale Entwicklung - társas és érzelmi fejlődés • Hirnreifung - agyi érés • Lebensumwelt - a környező élet
• Kultur - kultúra • Gesellschaft - társadalom
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_ 2.1.3. A MÁSODIK NYELV ÉS ANNAK ELSAJÁTÍTÁSA
A tudományos irodalomban a két- vagy több első nyelv elsajátítása mellett gyakran találkozunk az egy vagy
több további nyelv későbbi elsajátításával. Ezzel a helyzettel az óvodákban dolgozó pedagógusok gyakran
szembesülnek: a gyerekek egy nyelvvel kerülnek az óvodába, ahol aztán hamarosan kezdetét veszi egy második nyelv elsajátítása. Nem másról van szó, mint a környezetükben beszélt nyelv elsajátításáról, és ez a
folyamat nagy részben irányítás nélkül zajlik. Vagyis a tanulóknak közvetlen környezetükben kommunikációs
eszközként van szükségük a nyelvre, mint ahogyan egy gyereknek, akinek cseh az első nyelve, Ausztriában
szüksége van a németre (vagy egy osztrák gyereknek Magyarországon a magyarra), hogy megértesse magát játszótársaival vagy az óvónővel. A nyelveket tanulókat nem csak állandó nyelvi ingerek veszik körül, de
folyamatosan szembesülnek olyan beszédhelyzetekkel, amelyek során bizonyíthatják – sőt, bizonyítaniuk is
kell – nyelvi kompetenciájukat. Ideális esetben a második nyelvet a gyerek az első mellett sajátítja el, anélkül,
hogy az bármiféle károsodást szenvedne. Összehasonlíthatóan jó, a gyerek korának megfelelő nyelvi készség
alakul ki mindkét nyelv esetében. Természetesen az ilyen kétnyelvűség feltételezi bizonyos szociokulturális
tényezők érvényesülését, azaz mindkét nyelv maximálisan elfogadását és pozitív megítélést a többségi társadalom, és a család szintjén egyaránt. Ilyen optimális feltételek mellett – amihez mi az óvodákban számottevően hozzá tudunk járulni – abból indulhatunk ki, hogy a gyerek által elsajátított mindkét nyelv, akárcsak az a
két kultúra, amelyben a gyerek felnő, kedvezően járulhat hozzá a gyerek fejlődéséhez (Ortner 2002, 71 skk.). A
második nyelv elsajátításának kedvezőtlen hatásai – mindenekelőtt az úgynevezett „félnyelvűség”, amelynek
következtében a gyerekek végül sem az első, sem a második nyelvükön nem tudnak életkoruknak megfelelően
kielégítően kommunikálni – a kutatók mai felfogása szerint nem önmagában a második nyelv elsajátításának,
hanem sokkal inkább az érintett gyerekek kedvezőtlen szociokulturális tanulási feltételeinek rovására írható
(Ortner 2002, 70).
Voltaképpen mely kortól fogva beszélünk még kétnyelvűen felnövekvő gyerekről, illetve már egynyelvű gyerekről, aki egy második nyelvet tanul meg? A határvonalat két nyelv első nyelvként történő elsajátítása, illetve egy második nyelv elsajátítása között nagyjából a harmadik életév táján húzhatjuk meg (Klein 1992,
27). Egyszóval, ha a gyerekek négyéves korukban kezdenek óvodába járni, már nem beszélünk két- vagy több
nyelv első nyelvként történő elsajátításáról, hanem ekkor már a második nyelv elsajátítása zajlik. Ettől a kortól
fogva megváltozik az elsajátítás folyamata: a gyerekek az új nyelveket első nyelvük már létező struktúráiba
építik bele. A második nyelv elsajátításának nagy előnye, hogy a gyerek rendelkezik a már fentebb említett
kognitív és társas készségekkel. Míg az első nyelv elsajátítása során a nyelvi fejlődés együtt halad ezeknek a
készségeknek a fejlődésével, a második nyelvet tanulók esetében már a nyelvelsajátítás alapjaként rendelkezésre állnak. Ezeket az alapokat mindenekelőtt az óvodában hasznosíthatjuk: így például különböző játékokkal kiaknázhatjuk a gyerekkultúrák strukturális hasonlóságait (Belke 1999, 72). Itt az első nyelvből származó

tudás átvihető a második nyelvre, és támogathatja az óvodában a második nyelv elsajátítását. Konkrétan
ez a következőt jelenti: a találós kérdések, dalok, versek, vagy akár a képeskönyvek is meghatározó előnnyel
rendelkeznek a második nyelv elsajátítása szempontjából, mégpedig azzal, hogy struktúrájuk interkulturális
és valamennyi nyelvben igen hasonló. Aki románul tudja, hogyan kell játszani, az minden nyelven tud játszani. Aki németül tudja, hogyan kell énekelni, az minden nyelven tud énekelni. Így az a tudás tehát, amelyet
bármilyen nyelven beszélő gyerekek otthonról magukkal hoznak – legyenek azok gyermekdalok, amelyeket
édesanyjuk énekelt velük, vagy mesék, amelyeket még hazájukban ismertek meg, vagy akár viccek, amelyeket
idősebb testvéreik meséltek nekik – a második nyelv(ek) elsajátításának javára fordítható az óvodában (Lins
2008, 65).

_ 2.1.4. AZ IDEGEN NYELV ÉS ANNAK TANULÁSA
Idegen nyelvnek nevezzük azokat a nyelveket, amelyek a tanulók életének közvetlen környezetében nem játszanak döntő szerepet, ugyanakkor irányított tanulási helyzetben mégis elsajátítják őket, mint például az
angolt az óvodában vagy az iskolai órákon. Német nyelvterületen az idegen nyelvek tanulását leíró módszertan régebbi és inkább beváltnak tekinthető, mint az első és a második nyelv elsajátításával kapcsolatos didaktika, mindez a nyelvtanítás óvodai módszertana szempontjából annyiból hasznos, hogy kamatoztathatjuk
az idegennyelv-tanítás módszertanának felismeréseit és tapasztalatait. Az idegennyelv-tanítás módszertan
alapvetően a tanítás két változatát különbözteti meg: az első esetben a tanítás tárgya maga az idegen nyelv
(például, amikor Gábornak az iskolában angol nyelv szerepel az órarendjében, és ezeken az órákon kizárólag
az angol nyelv rendszerével foglalkozik), a második esetben más tantárgyakat tanítanak idegen nyelven. A
tanításnak ez utóbb említett formáját, amely fontos lehet az óvoda szempontjából is, CLIL-nek („Content
and Language Integrated Learning”), magyar szakterminológiával tartalomalapú nyelvoktatásnak nevezik.
Az óvodában tartalomalapú nyelvoktatással mindig akkor találkozunk, ha a nyelvet és valamilyen tudást –
például a másik országgal és annak szokásaival kapcsolatban – egyszerre közvetítünk. Ha például az óvónő
a gyerekekkel együtt csehül játssza el a pomlázka nevű húsvéti szokást, akkor a gyerekek nemcsak olyan
szavakat tanulnak meg, mint a tojás vagy a húsvéti virgács, hanem megismerkednek egy számukra új húsvéti
hagyománnyal is (a ﬁúk és a férﬁak felkeresik az ismerős lányokat és asszonyokat, és a húsvéti virgáccsal
megsuhintva őket egészséget, termékenységet és ﬁatalságot kívánnak nekik arra az esztendőre). A gyerekek
így az új nyelv mellett új tudásra és új felismerésekre is szert tesznek.
Miként a tartalomalapú nyelvoktatás is eredetileg az idegennyelv-tanítás módszertanából származik, de igen
jól hasznosítható több nyelv közvetítésére is az óvodában, több más támogatási módszer is az idegen nyelv
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tanításának didaktikájából eredeztethető, ahol a monolingvális, egy nyelven folyó oktatás elvét mostanság
erőteljesen megkérdőjelezik. Gyakran találkozunk Ausztriában olyan pedagógusokkal, akik meg vannak győződve róla: jót tesznek a rájuk bízott gyerekekkel, ha arra ösztökélik őket, hogy kizárólag németül beszéljenek. Ugyanakkor az egynyelvűség ezen elvének hatékonyságát tudományosan semmi sem igazolta – sem
az, amit a nyelvtanulásról tudunk, sem az, amit a két- vagy háromnyelvű agy működéséről tudunk. Cummins
ezért abból indul ki, hogy sokféle új tanítási és a tanulási lehetőségre bukkanunk, ha elszakadunk attól az
elgondolástól, hogy a gyerekeket az óvodában csak a német nyelv vegye körül. Kutatásai arra mutatnak rá,
hogy a gyerekek első nyelvét nem szabadna „fenyegetésnek” tekinteni a második és az idegen nyelv tanulása
szempontjából. Ellenkezőleg: az első nyelv ugródeszkaként hasznosítható a második és az idegen nyelv sikeres elsajátítás során (Cummins 2007, 238). Ez a vita nem utolsó sorban azért is különösen ﬁgyelemre méltó,
mert megegyezik a mi, egy többnyelvű módszertan kidolgozására irányuló törekvésünkkel, és tudományosan
megalapozott érvekkel támasztja azt alá.

_ 2.1.5. AZ ÉRINTKEZÉSI, MÁS NÉVEN KÖRNYEZETI NYELVEK ÉS
ELSAJÁTÍTÁSUK, ILLETVE TANULÁSUK
Mint erről már szó esett, kézikönyvünkben érintkezési vagy környezeti nyelven azokat a nyelveket értjük,
amelyekkel az óvodai mindennapok valamennyi résztvevője találkozik, mivel olyan gyerekek veszik körül
őket, akik ezeken a nyelveken beszélnek. Ha ezeket a nyelveket a szomszédos országokban is beszélik, akkor
szomszéd nyelveknek is nevezzük őket. Ezek a nyelvek különösen fontosak témánk szempontjából, hiszen
többek között ezek segítenek megfelelni annak a kihívásnak, amellyel társadalmunk már régóta szembesít
valamennyiünket: egy új, többnyelvű és multikulturális környezetbe történő beilleszkedésnek, embertársaink
megértésének és az integrálódás elősegítésének. Mint ahogy nem szabad, hogy a különböző kultúrákból érkező emberek „idegenek” maradjanak a gyerekek számára, a szomszéd és érintkezési nyelvek sem maradhatnak
„idegen” nyelvek. Ellenkezőleg: kívánatos, hogy az óvodások barátkozzanak meg a csoporttársak által beszélt
nyelvekkel. Jelen valóságunk egy olyan társadalom, amely telis-tele van szomszéd és érintkezési nyelvekkel,
miért ne lehetnének az óvodák és a játszócsoportok is ilyenek? Többek között ez adhat alapot az oktatási-nevelési intézmények számára egy többnyelvűséget elősegítő módszertan kidolgozására. Ha a gyerekek
hétköznapjaira és jövőjére a játszószobán kívül a többnyelvűség jellemző, akkor a jövőre való felkészülésnek
is a többnyelvűség jegyében kell folynia. Ennélfogva ez a többnyelvűséget szem előtt tartó didaktika az oktatási intézményekben is igyekszik megfelelni a többnyelvű társadalmak valóságának. E didaktika alapkövei
számos többnyelvű országban, így Kanadában, Svájcban, Németországban és Ausztriában kerültek lefektetésre. Kézikönyvünkben a többnyelvűséget elősegítő didaktikát Neunerhez kapcsolódóan olyan módszertani

elgondolásnak fogjuk fel, amely az irányított, intézményes tanulás keretei között (Neuner 2009, 2) – esetünkben az óvodában – támogatja és előmozdítja az egyéni és egyszerre több nyelvre irányuló nyelvtanulást. A
többnyelvűség fejlesztésének módszertana Neuner szerint öt szintre tagolható, ezeket fogjuk az alábbiakban
vázlatosan ismertetni:
•

•

•

•
•

Társadalmi-politikai szint: ezen a szinten zajlik egy többnyelvű társadalom, így például Ausztria nyelvpolitikája. Itt merülnek fel például a kultúrák közötti kapcsolatok és a migráció kérdései, amelyek megválaszolásában az egyének és a társadalom többnyelvűsége központi szerepet játszik.
Intézményi szint: ezen a szinten az oktatási-nevelési intézményeken belüli nyelvpolitikáról van szó, vagyis az óvodában és az iskolában használt nyelvről vagy nyelvekről. Nevelési célkitűzések és tantervek
formájában itt konkretizálódnak a társadalmi-politikai szinten zajló fejlődésfolyamatok: Mely nyelvet
vagy nyelveket beszélik az intézményekben? Mely nyelveket tanítják, illetve tanulják? Mikor kezdik ezeknek a nyelveknek a közvetítését, és melyek a leghatékonyabb eljárások? Az irányadó pedagógiai vezérelv
itt az interkulturális tanulás elve. A többnyelvűség fejlesztésének módszertana a nyelvek tanítása révén nem csak a gyerekek tudását kell, hogy gazdagítsa, hanem elő kell segítenie személyiségük fejlődését és látókörük kiszélesedését is. A különböző nyelvekkel való foglalkozás révén sor kerül az idegennel
való megismerkedésre is, új társas készségek alakulnak ki (így pl. kialakul az empátia, képessé válunk a
„normalitásról” vallott saját felfogásunk felülvizsgálatára), s mindez támogatja a személyiségfejlődést (l.
még a 2.2.1. fejezetet).
Szakmai szint: itt a többnyelvűség fejlesztésének módszertana által szorgalmazott nyelveket tantárgyként kezelik, és arra mutatnak rá, hogy a gyerekek nyelvi tudatának és nyelvi érzékenységének fejlődése
mellett természetesen szélesedik a különféle kultúrákkal és országokkal kapcsolatos ismeretük is.
Tanítási szint: ezen a szinten fogalmazzák meg a tanítás során tanúsítandó magatartással kapcsolatos
javaslatokat (pl. a tanítás egyes szakaszainak tagolása).
A tanulás dimenziója: ez az utolsó szint egy különösen fontos nézőpontra irányítja rá a ﬁgyelmet. Mint
az már ebből a fejezetből eddig is egészen nyilvánvalóan kitűnt, a gyerekek magukkal hozzák az óvodába
saját, egyéni nyelvtanulással kapcsolatos élettörténetüket. Különböző első nyelveket beszélnek, eltérnek
a második vagy az idegen nyelvekhez fűződő kontaktusélményeik, továbbá különbözőek tapasztalataik,
illetve beállítódásaik az érintkezési és a szomszéd nyelvekkel kapcsolatban. Így aztán eltérő ismereteket
is hoznak magukkal más nyelvekről, amelyeket talán utazások alkalmával, a médiából vagy a bevándorlás
során „szedtek fel” (Neuner 2009, 2 skk.). Ennek a helyzetnek felelhet meg a többnyelvűség fejlesztésének
módszertana is azzal, hogy tekintetbe veszi a gyerekek egyéni, nyelvtanulással kapcsolatos élettörténetét
is. A saját első nyelvvel való kapcsolat erősíti a normák és szabályok, a nyelvhasználat, továbbá részben a
nyelvtanulás tudatosulását is. A más nyelvekkel való találkozás során végül ezek a tanulási technikák és
stratégiák átalakulnak és továbbfejlődnek.
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A többnyelvűség fejlesztésének módszertana iránt jelenleg megmutatkozó nagy érdeklődés további jele annak, hogy ma már alig akad, aki kétségbe vonná, hogy a több nyelv használata nagy előnyt jelent a gyerekek
számára. A kérdés csak az, mely nyelveket tanítsuk nekik, s hogy milyen előnyökkel jár az, ha a nagy presztízsű
idegen nyelvek helyett – mint amilyen például a spanyol vagy a francia – a szomszéd és érintkezési nyelveket
tanítjuk, így Ausztriában például a szlovákkal vagy a törökkel (Magyarországon a némettel vagy egyéb érintkezési nyelvnek tekinthető nyelvvel) ismertetjük meg őket.
Az egyik alapvető érv itt is szorosan összefügg a gyerekek mindennapjaival, s egyúttal azokkal a nyelvekkel
is, amelyek a gyerekek mindennapjaiban szerepet játszanak. Minél gyakrabban sikerül alkalmat találni az új
nyelv használatára, annál erőteljesebb a motiváció annak tanulására, és annál több a nyelvi inger. Ez mindkét
irányban működik: a többségi nyelvet első nyelvként beszélő gyerekek perspektívájából csakúgy, mint a más
nyelvet beszélők perspektívájából. Mint ismeretes, a motiváció a sikeres tanulás egyik kulcsfontosságú tényezője, ez igaz a nyelvtanulásra is. Megadja a kezdeti lökést egy nyelv tanulásához, de erőt is ad a hosszú és
gyakran nehéz elsajátítási folyamathoz. A nyelvtanulással összefüggésben a motivációt különböző tényezők
befolyásolják:
•
•
•

a megtanulandó nyelv: Milyen az elismertsége a társadalomban annak a nyelvnek, amelyet tanulok?
a nyelvet tanuló: Mihez van szüksége a gyereknek a nyelvre? Mennyire magabiztos a gyerek a nyelvekkel való
érintkezés során?
a tanulási környezet: Milyen a gyerek viszonya a pedagógushoz? Szívesen jár óvodába? (Dörnyei 2004, 425).

Mivel az 5.1. fejezet részletesen ki fog térni a nyelvtanulás motiváló tényezőire, itt maradjunk egyelőre az
említett háromnál, és ültessük át őket az óvodai környezetre. Azoknak a gyerekeknek, akiknek első nyelve
a többségi nyelv, a többnyelvűség fejlesztésének módszertana révén az érintkezési és a szomszéd nyelvek
bevonásával mindenekelőtt a második említett szinten nő meg a motivációjuk. A gyerekek kezdetektől fogva
megértik, mi célból kell nekik megtanulniuk az új nyelveket: azért, hogy kapcsolatot tarthassanak a más első
nyelvet beszélő társaikkal. Az érintkezési és a szomszéd nyelveket aztán a mindennapokban újra meg újra hallhatják és alkalmazhatják, ami a motivációt (és ezzel a tanulás sikerességét) kedvezően fogja befolyásolni.
Azon gyerekek számára, akiknek első nyelve valamelyik érintkezési vagy szomszéd nyelv, a többnyelvűség
fejlesztésének módszertana szerint mindhárom szinten magas a nyelvtanulás motivációja. Azok a helyzetek,
amelyekben a saját első nyelv kerül a középpontba, és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek mutathasson meg valamit a többieknek, nem csak önbizalmát erősítik, hanem ösztönözhetik további nyelvek tanulására is. Ugyanezt a hatást reméljük saját nyelvünk nyilvánvaló elfogadásától a társadalomban, ez esetben az

óvodában. A tanulási feltételeket és vele a motivációt már az az egyszerű tény is jobbá teszi, hogy a gyerek
úgy érzi, megértik és elfogadják. A nyelvek használhatóságát illetően ugyanazok az érvek érvényesek itt is,
mint azoknak a gyerekeknek az esetében, akiknek a többségi nyelv az első nyelvük.
Elegendő egyetlen pillantást vetnünk a gyerekek mindennapjaira, és máris számos példát tudunk felhozni az
iménti fejtegetések szemléltetésére. Az ausztriai Lea, aki osztrák óvodában megtanulja, hogyan kell magyarul köszönni, tudakozódni mások hogyléte felől, és megköszönni dolgokat, a mindennapok során is használni
tudja az új nyelvet, mihelyst észreveszi, hogy a Jó napot!-tal és a Köszönöm-mel mosolyt képes csalogatni
Gábor anyukájának arcára. Mivel Manuelnek szörnyen fontos lenne végre megértenie, mi lehet annyira különleges a török ikrek uzsonnájában, a török ujj-játékból ha törik, ha szakad, minden egyes szót alaposan
meg akar tanulni. Az a hasznosíthatóság, Azokat a nyelveket, amelyek a hétköznapok során körülveszik őket,
a gyerekek sokkal könnyebben és hatékonyabban használják, mint, azokat az idegen nyelveket, amelyekkel
mindennapjaikban alig találkoznak. Az állandó szembesülés a nyelvvel tehát ösztönző hatású és növeli a bemeneti ingert.
Ugyanakkor nemcsak Lea és Manuel, hanem Gábor számára is jelentős előnyök származnak a szomszéd és
érintkezési nyelvek mindennapi óvodai használatából. Nem csak azért, mert kedvét leli abban, hogy segíthet
barátainak a szavak helyes kiejtésében, és hogy a magyar játékok során ő az, aki mindent ért, neki az is fontos, hogy nyelvét, ezzel identitását az óvodában elismerik és elfogadják. Mindez erősíti a ﬁú önbizalmát, ami
pedig nem utolsó sorban a nyelvek tanulását is megkönnyíti. Ez szorosan összefügg a szomszéd és érintkezési
nyelvek általános felértékelésének szükségességével. Ez a felértékelés kézikönyvünknek is egyértelmű célkitűzése.

_ 2.1.6. KÉT- VAGY TÖBBNYELVŰSÉG
Két- vagy többnyelvűségről akkor beszélünk, ha valaki nyelvi kompetenciája két vagy több nyelvre kiterjed. Ez
a bi- vagy multilingualitásnak is nevezett jelenség a fent ismertetett elsajátítási folyamatok különféle kombinációinak eredménye. Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a két- vagy többnyelvűséget, fontos egyértelművé
tennünk, hogy ezeket az elgondolásokat gyerekeinkre nem természetüket megerőszakolva kényszerítjük rá.
Ellenkezőleg: a többnyelvűséget az emberi természettel harmonizáló felfogásnak tartjuk (Christ 2009: 31),
miként ezt a harmadik fejezet részletesen be fogja mutatni.
A két- vagy többnyelvűséget aszerint osztályozzuk, hogy mely korban sajátította el az illető az adott nyelveket,

23 ___

___24

valamint, hogy milyen szintű nyelvkészséget ért el. E helyütt kell tisztázni azt is, hogy gyakran nehéz eldönteni,
hogy valaki valóban két- vagy többnyelvű-e. (Mit is értünk valójában azon, hogy valaki rendelkezik nyelvkészséggel más néven nyelvi kompetenciával?) (Butzkamm 2004, 82). Gyakran maguk az érintettek is csak nehezen
tudják megítélni, hogy ők maguk két- vagy többnyelvűek-e. Erre a kérdésre a válasz Christ szerint:
„az adott személy »nyelviségének« fejlődésében keresendő, azaz kommunikatív kompetenciájának egészében, amely során a nyelvek egymással kapcsolatba lépnek, játszanak, kiegészítik és áthatják egymást, nem
pedig egyetlen nyelv ismeretében.” (Christ 2009, 36, kiemelés az eredetiben).
Az óvodai nyelvfejlesztés szempontjából ez konkrétan azt jelenti, hogy nem azzal a céllal fejlesztünk például
minden egyes érintkezési nyelvet, hogy a gyerekek ezeken a nyelveken a koruknak megfelelő szinten beszélni
tudjanak. Sokkal fontosabb az, hogy a gyerekek számára érthetővé tegyük: a különböző helyzetek a nyelv(ek)
eltérő használatát kívánják meg, valamint hogy fejlesszük, illetve erősítsük a megfelelő nyelvhasználat iránti
érzéküket. A gyerekeknek meg kell tanulniuk a gyakorlatban használni az általuk ismert nyelveket, úgy alkalmazni őket, ahogyan az adott helyzet azt megköveteli, és felismerni, amikor például a tört szlovák jobban elősegíti a megértést, mint a tökéletes német – és fordítva. Ezt jelenti a két- és többnyelvűség a mai értelmezés
szerint, és ebben a formában tűzhető ki célként az óvodában is összhangban a többnyelvűség fejlesztésének
módszertanával.

_ 2.2. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Az iménti fejezet áttekintést adott a tisztán nyelvtudományi nézőpontokról. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az óvodai mindennapoknak és az óvodában folyó tanulásnak itt tárgyalt aspektusai mindössze egy nagyon összetett és sokszínű mozaik apró darabkái, továbbá arról sem, hogy a kézikönyvünkben
javasolt gondolatok és modellek csakis a megfelelő keretfeltételek mellett lehetnek eredményesek. Mind a
tudományos kutatás, mind a gyakorlati tapasztalat azt igazolja, hogy az óvodában uralkodó megfelelő légkör
mindenfajta tanulás eredményessége szempontjából döntő jelentőségű. Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
mennyire elengedhetetlen a fejlődés szempontjából az óvodában érzelmi biztonságban zajló, szorongásmentes tanulás, az óvópedagógusok empátiája, valamint a gyerekek érzelmi támogatása (Leseman 2009, 27 skk.).
Különböző kutatások kimutatták, hogy az iskolára és ezzel az életre történő felkészítés legjobb mutatói mögött nem körmönfont módszertani tézisek rejlenek. Az egészséges fejlődés és a hatékony tanulás feltétele
sokkal inkább egy olyan szociális és érzelmi alap (Leseman 2009, 30), amely a gyerekek óvópedagógusokkal és
játszópajtásokkal kialakított, biztos és szilárd kapcsolata folytán jön létre. Mindezt szem előtt tartva foglaljuk most össze a fentiekben tárgyalt összefüggéseket.

Szakkifejezés

Meghatározás

első nyelv (L1)

Az a nyelv, amelyben egy gyerek felnő, amelyet otthon
beszélnek, amelyen keresztül a világot megismeri
A környezetében beszélt nyelv, leggyakrabban a többségi társadalom nyelve, amelyet a gyereknek meg kell
tanulnia, hogy a mindennapokban az otthoni környezeten kívül is meg tudja értetni magát
Olyan nyelv, amelyet nem otthon beszélnek, de nem
is a többségi társadalomban, hanem egy másik, távoli
országban
Olyan nyelv, amelyet a környezetben más gyerekek
beszélnek, de nem a többségi nyelv

második nyelv (L2,
L3 stb.)

idegen nyelv

környezeti vagy
érintkezési nyelv és
szomszéd nyelv

A Gábor által használt nyelvek
magyar

Példák

német

Mutter, Freund, Kind

angol

mother, friend, child

török
(érintkezési nyelv)
szlovák
(szomszéd nyelv)

anne, arkadaş, çoçuk

anya, barát, gyerek

matka, priateľ, dieťa

2. táblázat: A nyelvek, amelyekkel egy gyerek találkozik

Az Alsó-Ausztriai óvodai csoport fentebb említett
példája segítségével igen szemléletesen be tudjuk
mutatni, hogy az óvoda mindennapjaiban mely nyelvek felelnek meg a különböző szakterminológiai kategóriáknak. 
Egy olyan gyerek esetében, akinek szlovák az első
nyelve, fenti kategorizálás alapján az alábbi módon
illusztrálható az egyébként meglehetősen látványos
többnyelvűség: 
Második nyelv:
Német

Első nyelv:
Szlovák

Érintkezési nyelv:
Albán

Idegen nyelv:
Angol

Első
nyelv

Második Idegen
nyelv
nyelv

Szomszéd
nyelv

Érintkezési
nyelv

albán
(Macedónia)
német

angol

szlovák

2. ábra: A nyelvek, amelyekkel egy gyerek találkozik

3. táblázat: Az alsó-ausztriai óvoda (2)
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Szakkifejezés
megszerzés útján
történő elsajátítás
tanulás
monolingvális (egynyelvű) elsőnyelvelsajátítás
bilingvális (kétnyelvű) elsőnyelvelsajátítás
két- vagy többnyelvűség

Meghatározás
a nyelv elsajátításának
irányítatlan folyamata
irányított elsajátítási
folyamat
egy első nyelv irányítatlan
elsajátítása

Példa
Gábor: a magyar vagy a német a játszótéren, érintkezési
nyelvként a török stb.
Gábor: a német az iskolában, a magyar az anyanyelvi
oktatás, az angol az idegennyelv-tanítás során
az a gyerek, aki Ausztriában egy kizárólag német nyelven
beszélő családban nő fel

két első nyelv irányítatlan
elsajátítása

az a gyerek, aki Ausztriában egy olyan családban nő fel,
amelyben az apa németül, az anya magyarul beszél

készség, illetve képesség
(kompetencia), amelynek
révén valaki két nyelvet megért, és ezeken a
nyelveken ki is tudja fejezni
magát

Gábor: az a képesség, hogy minden nehézség nélkül tudjon váltani a családban beszélt magyar és a játszótéren
beszélt német között, valamint hogy korának megfelelően tudja megértetni magát mindkét nyelven

4. táblázat: A nyelv elsajátításának folyamata

Mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy a fenti táblázatban leírt fogalmak elkülönítése szükséges lehet és segítséget jelenthet az egyes folyamatok megértése szempontjából, azonban ezeknek a fogalmaknak
a többnyelvűség módszertanának kialakítása folyamán javallott újból összeforrniuk. Heterogén összetételű óvodai csoportokban nem sok értelme van megkülönböztetni az anyanyelvi, az idegennyelvi és a második
nyelvre vonatkozó tanítási módszertant, amikor a saját óvodánk számára készítünk tervezetet. Sokkal célravezetőbbnek tűnik, ha egy minden nyelvre vonatkozó, közös módszertanra támaszkodunk. Egy ilyen egységes
nyelvtanítási módszertan alapjául vehetők azok a kompetenciák, amelyek az összes nyelvben azonosak, és átültethetők az egyik nyelvből a másikba. Portmann-Tselikas (Portmann-Tselikas 1998, 50. skk.) alapján tegyünk
itt említést a nyelvlogikai kompetenciákról (például annak képessége, hogy összefüggően el tudjuk mesélni,
hogyan telt a szünidő), valamint a stratégiai kompetenciákról (például, hogy tudom, hogyan kell viselkednem,
ha egy idegen nyelven nem értek meg valamit). Ezek a képességek az összes nyelven azonosak, és az egyik
nyelvről átvihetők a másikra. Így ezeknek a képességeknek a fejlesztése az összes nyelven magától értetődő,
ezáltal pedig a nyelvi didaktika közös alapját alkothatja az óvodában.

_ 2.3. GONDOLJUK CSAK VÉGIG!
Miképpen alakult az Ön saját nyelvi élettörténete? Gondolja végig, mely nyelveket, sajátította el eddigi életében? Melyek az Ön számára az első, a második, az idegen, az érintkezési és a szomszéd nyelvek? Próbáljunk
meg közben különbséget tenni a megszerzés útján történő elsajátítás és a tanulás között.

Milyen nyelvek jelennek meg az Ön óvodai csoportjaiban? Gondoljon az Ön csoportjába járó gyerekekre és az
általuk beszélt nyelvekre, majd próbálja meg bemutatni, hogyan lehet ezeket a nyelveket első, második, idegen és érintkezési, illetve szomszéd nyelvek szerint csoportosítani.

A megszerzés útján történő nyelvelsajátítása és a nyelvtanulás összevetése. Gondoljunk négy különböző
helyzetre az óvodai mindennapokban, amikor is a gyerekek nyelvet sajátítanak el. A megszerzéssel történő
elsajátításról beszélhetünk-e az Ön véleménye szerint, vagy inkább nyelvtanulásról? Hogyan fedi át egymást
ez a két fogalom az Ön gyerekekkel folytatott munkájában?

Mi az Ön személyes tapasztalata? Mi a benyomása a gyerekek motivációját illetően az Ön csoportjában, ha új
nyelvek tanulásáról van szó? Hogyan bánnak a gyerekek a nyelvvel, és hogyan lehet őket ebben az Ön véleménye szerint a leginkább támogatni?
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3. MIT JELENT TEHÁT A TÖBBNYELVŰSÉG?
_ 3.1. MIT JELENT A TÖBBNYELVŰSÉG A GYEREK ÉS
A TÁRSADALOM SZÁMÁRA?
Annyi most már világos, mit is ért a tudomány a többnyelvűség fogalmán. Azt ellenben, hogy mit jelent a
kompetencia az emberek – vagyis maga a nyelvet beszélő, valamint a társadalom számára, amelyben él –, a
most következő fejezetben fogjuk tárgyalni. Ennek kapcsán rávilágítunk azokra az érvekre, amelyek általában
a többnyelvűség fejlesztésének módszertana mellett szólnak. Különbséget teszünk a többnyelvűség gyerekek
javára fordítható előnyei és társadalmi aspektusai között, alátámasztva a többnyelvűségi módszertan megalapozottságát. Hogy ez a két terület végső soron mégiscsak összetartozik, az az összefoglalásból, valamint a
következtetések levonásából fog kiderülni.

_ 3.2. MIT JELENT A TÖBBNYELVŰSÉG A GYEREK SZÁMÁRA?
Ha a többnyelvűséget és annak módszertanát kívánjuk tárgyalni, az első és legfontosabb lépést a közvetlenül
érintettek, azaz a gyerekek irányában kell megtennünk. Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy azok a korábbi
elgondolások, amelyek szerint a két- vagy többnyelvűség „veszélyt” jelent a gyerekek és az általuk beszélt
nyelv szempontjából, már régen túlhaladottnak számítanak ugyan, a két- vagy többnyelvűség mégis továbbra
is vitatott téma maradt. Aszerint, hogy mely perspektívából közelíti meg valaki a témát, a többnyelvűségnek
ugyan sok előnye mutatkozik meg, de néhány vitatott kérdés is adódik (Gogolin 2009, 16), amelyeket kézikönyvünkben sem hagyhatunk ﬁgyelmen kívül. A most következő fejezet ezért objektív képet szeretne nyújtani
arról, milyen hatással lehet a többnyelvűség a gyerekre. A fejtegetések során ﬁgyelmünket a személyiségfejlődésre, a nyelvi fejlődésre, valamint a gyerekeknek azon jogára fogjuk összpontosítani, hogy megőrizhessék
anyanyelvüket.

_ 3.2.1. A GYEREK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSE
A többnyelvűség kedvező hatásai bármilyen korú gyerekek személyiségfejlődésére a többnyelvűségnek olyan
aspektusát alkotják, amelyet sokat magasztalnak ugyan, de amelyet empirikusan még nem bizonyítottak kellő
mértékben. Míg a jelen fejezet vázlatos áttekintést ad arról, módszertanilag milyen céljai lehetnek a többnyelvűség fejlesztésének oktatási intézményrendszerünk valamennyi szintjén (azaz minden életkorban), az 5. fe-

jezet végül tovább differenciál, és a többnyelvűséget elősegítő didaktikának az óvodás gyerek személyiségére
gyakorolt hatásait vizsgálja (azaz koragyermekkorban).
Ha a nyelveket tanulók személyiségfejlődésének kedvező befolyásolására törekszünk, Koliander-Bayer
(Koliander-Bayer 1998, 16. sk.) szerint a többnyelvűség fejlesztésének az alábbi módszertani céljai kerülnek fókuszba:
•

•

•

Más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése. Minden egyes nyelvvel, amellyel az ember találkozik, kapu nyílik
meg számára egy új világ felé, nevezetesen a felé a világ felé, amely az ezen a nyelven beszélők világa. Az
ezen új világok iránti érdeklődés nem utolsó sorban a nyelvek által képviselt kultúrák közötti eltérések és
hasonlóságok felismeréséből bontakozik ki. (vö. Nürnbergi ajánlások, 1997).
Saját nyelvi, kulturális és etnikai identitás megszilárdítása. Ha valaki közelebbről találkozik a mássággal,
akkor mindig saját énjét és saját értékeit is felülvizsgálja (Mi is valójában a „normális”? Miért tekintem én
ezt „normálisnak”?). Aki vizsgálat tárgyává teszi saját identitását és kultúráját, az egyúttal meg is erősítheti mindkettőt.
Kritikai szembesülés az etnocentrizmussal és Európa-központúsággal, valamint az előítéletekkel és a
rasszizmussal. A gyerekekben a többnyelvűség fejlesztésének módszertana révén az interkulturális tanulás során kialakul az a képesség, hogy saját kultúrájukat összehasonlítsák más kultúrákkal, és kialakul bennük a más kultúrák iránti megértés is (empatikus képesség). Ez az empatikus képesség az interkulturalitás
legmagasabb foka (Chighini és Kirsch 2009, 72), és elősegíti a más nemzetekkel szembeni nyitottságot.
Ebben fontos az óvodai pedagógusok szerepe, akiknek példaképként kell valamennyi nyelv és kultúra megbecsülésére nevelniük. Ennek a folyamatnak az első lépése lehet a többnyelvűségi módszertan kialakítása
és alkalmazása.

A világunk többnyelvű, így a gyerekek és a ﬁatalok társadalmi cselekvőképességét csakis a többnyelvű tanítás
biztosíthatja és fejlesztheti. Azt, hogy a többnyelvűséget ilyenformán hogyan és miért kell fontos erőforrásnak
tekintenünk mind az egyén, mind a társadalom szempontjából, a 3.3.2. fejezet fogja megmutatni.
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_ 3.2.2. NYELVI FEJLŐDÉS A GYEREKKORBAN
A többnyelvűség által a gyerek nyelvi fejlődésének egészére gyakorolt hatásait a szakirodalom gyakran nagyon
ellentmondásosan tárgyalja. Ebben a vitában nemcsak arról van szó, hogy egy gyerek miképpen sajátítja el az
általa beszélt nyelvet vagy nyelveket, hanem sokkal inkább arról, hogy több nyelv tanulása milyen hatással
lehet a nyelvi fejlődés egészére, azaz magára az első nyelv fejlődésére is. Hosszú időn át ráadásul még azt is
hitték, hogy két vagy több nyelv környezetében való felnövekedés még akár káros is lehet az általános nyelvi
kompetencia fejlődésére nézve. Egy igencsak jellemző példa erre 1910-ből:
„A hátrányok összefoglalása, amelyek nem feltétlenül merülnek fel egyszerre egy és ugyanazon embernél: nagy
idő- és energiaráfordítás más tevékenységek rovására, a nyelvérzék gyengülése a két nyelv egymásra gyakorolt
kölcsönös befolyása által, a kifejezés bizonytalansága, a nyelvek keveredése, az aktív szókincs szegényessége,
az egynyelvűek, azaz a többségi népesség szellemi közösségétől történő eltávolodás.” (Blocher 1910, 667–668,
idézi Gogolin 2009)
Ugyanakkor korábbi időszakokban is a két- vagy többnyelvű gyerekek iskolai pályafutása során jelentkező problémákat, különösen az írás-olvasás nehézségeit hosszú időn át kognitív zavarral, és a nyelvi fejlődés ebből
fakadó késlekedésével magyarázták (Cummins 2000, 173; Baker 1993, 145 sk.). Ezek a magyarázatkísérletek
ugyanakkor nemcsak hogy módszertani hiányosságokat mutató kutatásokon alapultak, de nyomban el is kellett vetni őket, mihelyst a következő megﬁgyelést tették: azok a kétnyelvű gyerekek, akik lehetőséget kapnak
arra, hogy (legalább) mindkét nyelvüket tovább fejlesszék, feltűnően kedvező kognitív, és ezzel együtt nyelvi és iskolai eredményeket tudtak elérni. Az ember tehát képes arra, hogy kisgyerekkorától fogva egyszerre
több nyelvet sajátítson el anélkül, hogy eközben kognitív, vagy akár pszichológiai fejlődése ezt megsínylené.
A többnyelvű gyerekek nyelvi fejlődésében mégis mutatkozik egy hátrány, amelyet a kutatás empirikusan is
igazolni tud. Megﬁgyelték, hogy a kétnyelvű gyerekek szókincse mindkét nyelvükön valamivel szűkebb, mint
az egynyelvűségben felnövő, velük egykorúaké. Ugyanakkor a kognitív készségek tekintetében a kétnyelvűség
kedvező hatásait tudták igazolni vizsgálataikban Bialystok és mások (Bialystok 2009, 57). Ennek kapcsán az
alábbiakat említik:
•
•
•

a saját ﬁgyelem jobb kontrollja;
nagyobb rugalmasság a különböző jellegű feladatokra adott reagálásban;
a rövid távú emlékezet, illetve a munkamemória gyorsabb frissítése.

Más kutatásokban is sikerült igazolni, hogy a többnyelvű oktatás és nevelés révén javul a teljesítmény
(Wintersteiner, Gombos és Gronold 2008, 60), méghozzá az alábbi területeken:
•
•
•

kreativitás;
eredetiség;
metanyelvi képességek.6

Pearl és Lambert (l. Baker 1993, 148) ebben az összefüggésben vizsgált kétnyelvű gyerekeket, és az imént említett aspektusokat még az alábbiakkal egészítették ki:
•
•
•

a gondolatok nagyobb fokú rugalmassága;
fejlettebb képesség az elvont gondolkodásra;
az intelligencia fejlődésének elősegítése.

Ezeknek a kutatásoknak a módszertanáról is kiderült azonban, hogy akad bennük néhány gyenge pont (így például csak olyan gyerekeket vizsgáltak, akik kiegyensúlyozottan kétnyelvűek voltak), a kutatók azonban mégis
egyetértenek abban, hogy a gyerekek az említett kompetenciákat további nyelvek tanulása során a jövőben
fogják tudni alkalmazni. Mi abból indulunk ki, hogy a többnyelvűség fejlesztésének minőségileg magas színvonalú módszertana az óvodában és az iskolában valamennyi gyerek kognitív és nyelvi fejlődése szempontjából
egyedülálló esélyeket hordoz magában.
Végezetül a több nyelvet tanulók nyelvi fejlődésével kapcsolatban ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a
többnyelvűség nem valamiféle idegen elgondolás, amit az egynyelvű gyerek „nyakába varrunk” afféle további
kihívásként. Az ember belső többnyelvűsége természetes jelenség, az ember a természete szerint (potenciálisan) többnyelvű. Mindegy, hogy milyen nyelveket sajátított már el valaki vagy, hogy milyen jól beszéli ezeket,
társas lényként szükségletünk a kommunikáció – az összes rendelkezésre álló nyelven. Ehhez nyitottnak kell
mutatkoznunk más nyelvekkel és az azokat beszélőkkel szemben (Christ 2009, 47), természetes jelenség ez,
amellyel a többnyelvűség fejlesztésének módszertana összhangban van.

_ 3.2.3. AZ ANYANYELVHEZ VALÓ JOG
A többnyelvűség fejlesztése egyedülálló lehetőség arra, hogy a bevándorlók gyerekeinek első nyelvét óvodáinkban felkaroljuk és megfelelően kezeljük. Hans-Jürgen Krumm utal ebben az összefüggésben az alapvető emberi
jogokra, amelyek „nem engedik meg az anyanyelv és a családban beszélt nyelv [az első nyelvek] elnyomását”

6
A metanyelvi tudás a nyelvről rendelkezésre álló tudás. Metanyelvi képesség pl. az, ha tudjuk: a különböző nyelveken ugyanarra a fogalomra különböző szavak léteznek, és képesek vagyunk eldönteni, mikor melyik szót kell használnunk (pl. amikor Gábor odahaza a kis
húgával beszél, gyereket mond, de a játszótéren barátainak azt mondja, hogy Kind).
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(Krumm 2008, 10; Wintersteiner, Gombos & Gronold 2008, 60). Amellett az anyanyelvhez való jog a gyerekek
önmegvalósításának jogaként jelenik meg. Utóvégre – mint azt a 3.2.1. fejezetben bemutattuk – a társas és
személyes identitás kialakulása (ugyanott, 12) szorosan összefügg a gyerekek első nyelvével. A többnyelvűséget elősegítő didaktika hozzájárulhat az anyanyelvhez való jog biztosításához és a kulturális identitás megőrzéséhez minden gyerek számára, ahogyan azt az ENSZ Gyerekjog-egyezményének 17., 20. és 29. paragrafusai
is előírják.7

_ 3.3. MIT JELENT A TÖBBNYELVŰSÉG A TÁRSADALOM SZÁMÁRA?
A globalizáció és az egész földkerekségre kiterjedő gazdasági és kulturális cserefolyamatok időszakában kézenfekvő a többnyelvűség jelentősége a társadalmak számára. Az országok növekvő együttműködése, mindenekelőtt az Európai Unión belül, egyre inkább feltételezi a kultúrák keveredését az interkulturális kompetenciát,
valamint több nyelv ismeretét. E mellett a „kifelé” irányuló többnyelvűség mellett, vagyis amely más országokkal és nyelvekkel történő nemzetközi kapcsolatokban a határokon túl érvényesül, létezik társadalmunkban
„belső” többnyelvűség is. Méghozzá határainkon belül, a világ minden tájáról országunkba érkező emberekkel
való mindennapi együttélés során. A többnyelvűség mindkét formája kihívást jelent: sikeresnek kell lennünk
mind a nemzetközi versenyben, mind saját határainkon belül a kölcsönös megértésen alapuló együttélésben.
A most következő fejezetben társadalmunk „belső többnyelvűségére” kívánjuk összpontosítani ﬁgyelmünket,
mert ez az, ami óvodáinkban is tükröződik. Christ a társadalomban megnyilvánuló többnyelvűséggel kapcsolatban alkotja meg az úgynevezett nyelvek megosztásának követelménye fogalmat, s ezzel szemléletváltást
idéz elő:
„Társadalmunk tagjainak élniük kellene a társadalomban használt különböző nyelvek adta lehetőségekkel,
hogy nyelvileg és kommunikatívan segítsék egymást, és megfordítva: ők maguk is igénybe vegyék mások
nyelvi segítségét, ahol a maguk nyelvével határokba ütköznek. […] Segíts ki másokat az általad ismert nyelvekkel, amennyiben ők is élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, és megfordítva, te is vedd igénybe az ő segítségüket. Aki megfelel ennek a követelménynek, az a (nyelvi) ökológia szerint cselekszik.” (Christ 2009, 47)
Különösen fontos ebben az összefüggésben annak követelménye, hogy élnünk kellene „a társadalomban használt különböző nyelvek adta lehetőségekkel”. Megegyezik ugyanis a kézikönyvünk támasztotta követelménynyel, amely a többnyelvűséget elősegítő módszertan kidolgozása révén az érintkezési és szomszéd nyelvek
felkarolását és felértékelését kívánja elősegíteni. E követelmény a tudomány más területén is támogatókra
talál, így Krumm részéről is, aki leszögezi: „miképpen magától értetődő szükségszerűség, hogy a bevándorlók

7

L. magyarul http://www.unicef.hu/gyerekjog-egyezmeny.jsp

a befogadó országban használt nyelvet (vagy nyelveit) megtanulják, azonképpen annak is ugyanilyen magától értetődővé kellene válnia, hogy a »befogadó lakosság« a bevándorlók nyelvének elsajátítását kilátásba
helyezze” (Krumm 2008, 61). Ha sikerül az emberek fejében meggyökereztetni ezt a szemléletet, az már nagy
előrelépés. Mindamellett kétségtelen, hogy a leghatékonyabban mindezt ott kezdeményezhetjük, ahol az értékek formálódnak, és ahol a jövő állampolgárainak nevelése zajlik: országunk óvodáiban és iskoláiban. Ha
gyerekeink felismerik és hasznosítják azt a lehetőséget, amely az általuk látogatott csoportok többnyelvűségében rejlik, akkor társadalmunk is fogja tudni hasznosítani azt – már a közeli jövőben.

_ 3.3.1. EURÓPA NYELVI SOKSZÍNŰSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE
Nem utolsó sorban azért, mert a nyelvek alkotják minden sikeres kommunikáció alapját, az Európai Parlament
megegyezésre jutott a többnyelvű Európa kérdésében, és megsokszorozta a nyelvi sokszínűség megőrzéséért
folytatott erőfeszítéseket. A 2001-re meghirdetett „Nyelvek európai éve” jelentette a paradigmaváltás kezdetét: az európai nyelvi sokszínűséget több projekt és kezdeményezés is célul tűzte ki. Ha az osztrák óvodákat
vesszük szemügyre, Alsó-Ausztriában például három különböző EU-projekt támogatásával három nyelv, a
szlovák, a magyar és a cseh is megjelent az óvodai nevelésben. Ennek kapcsán mostanában számos gyerek
ismerkedik óvodai pedagógusok és anyanyelvi óvónők irányításával a szomszéd nyelvekkel és a szomszéd
országok kultúrájával. És megfordítva: jelenleg már sok magyar óvodában tanulják a gyerekek a szomszédos
Ausztria nyelvét, a németet.
Ebben nagyon konkrétan és nagyon következetesen tükröződik Európa nyelvpolitikája, amelynek fő irányelve
az úgynevezett közösségi nyelvek politikája. Maga az Európai Unió is hozzájárul tevékenységei során ezeknek
a közösségi nyelveknek a kiépítéséhez. Így például az EU teljes politikai terminológiája, éppolyan jól megfogalmazott és érthető az angol, mint ahogyan például a dán és a lengyel nyelveken. A Parlamentben valamennyi
képviselő felszólalhat a maga hivatalos nyelvén, amit aztán lefordítanak az összes többi nyelvre. Az a tény,
hogy minden európai polgár az általa választott hivatalos nyelven talál meghallgatásra az Európai Bíróságon,
további szemléletes példája az Európai Unió az irányú erőfeszítéseinek, hogy a politika ügyek terén is biztosítsa Európa nyelvi sokszínűségét. Még ha ezt a közösségi nyelvpolitikát egyelőre nem is sikerül mindenütt
következetesen érvényre juttatni (Christ 2009, 41), mindannyian ennek megvalósításán munkálkodunk. A
többnyelvűség irányába történő orientálódás nemcsak az Európai Unió és az Európa Tanács normaalkotásában, hanem a mindennapi gyakorlatban is megmutatkozik.
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_ 3.3.2. A TÖBBNYELVŰSÉG MINT ERŐFORRÁS
Jóllehet az Európai Unió és az Európa Tanács nyelvpolitikája, valamint az a valóság, amelyben élünk, újra és újra
nyilvánvalóvá teszi, mennyire fontos erőforrás a többnyelvűség, a gyerekek többnyelvűségében rejlő potenciált
sok óvodai csoportban még ma is messzemenően ﬁgyelmen kívül hagyják. A gyerekek eltérő első nyelveivel
szembeni beállítódás szöges ellentétben áll a többnyelvűség alapelveivel: semmibe vesszük a társadalmunkban létező sokféle nyelvet, és ezzel ellenkező, negatív előjelű hatást váltunk ki. Ausztriában például a kötelező
németnyelv-tanfolyamokkal és azoknak a gyerekeknek a „szelektálásával”, akiknek a németje nem felel meg a
„kötelező iskolai normáknak” kísérlet történik az egynyelvű hozzáállás fenntartására, ami nem felel meg sem
a valós helyzetnek, és semmiképpen nem lehet hasznos társadalmunk gazdasági és kulturális fejlődése szempontjából. Új távlatokat kell nyitnunk: a multikulturalitás és a többnyelvűség fontos erőforrás úgy az emberi
együttélés, mint a képzés és a munkaerőpiac területén. Társadalmunk már csak a demográﬁai változások miatt
sem engedheti meg magának, hogy ez a potenciál parlagon heverjen (Burtscher 2004, 53). Ehhez kapcsolódóan
kerül előtérbe az Európai Unió „anyanyelv + 2” néven emlegetett kívánalma (az Európai Unió összes polgárának
első nyelvükhöz legalább két másik nyelvet kellene megtanulniuk), egy plusz nyelv önmagában ugyanis már
nem elegendő. Az érintkezési és a szomszéd nyelveket jelentőségüknek megfelelően kell értékelni. Ezt igazolja
az alábbi, 2006-os tanulmány is, amelyet az Európai Bizottságnak nyújtottak be, s amelyben ez olvasható: „Jelentős az aránya az Európai Unióban és Európa más területein azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek exportüzletek szalasztnak el amiatt, mert hiányosak idegennyelv-ismereteik, és – kisebb arányban – nem
kielégítők interkulturális készségeik.”8 A kis- és középvállalkozások számára túl nagy – leggyakrabban anyagi
– ráfordítás lenne tolmácsok alkalmazása, ami ellensúlyozni tudná ezeket a veszteségeket. A cégvezetők közel
50 százaléka tervezi, hogy a közeljövőben erőteljes terjeszkedésbe kezd, ugyanakkor arra vannak utalva, hogy
munkatársaik beszéljenek különböző nyelveken, máskülönben a külföldi vállalkozásokkal nem tudnának üzleteket lebonyolítani. Bár az angol továbbra is fontos, a vállalkozások számára világos, hogy a kapcsolatok kiépítéséhez közvetítő nyelvként további nyelvekre van szükségük. Mindebből arra következtethetünk, mennyire
fontos több nyelv ismerete a következő nemzedékek számára, ha sikeresek akarnak lenni a munkaerőpiacon.
Az egyetlen logikus következtetés, amit e fejezet fejtegetéseiből levonhatunk az, hogy olyan interkulturális
nevelést kell szorgalmaznunk, amelynek célja a gyerekek multikulturális és többnyelvű identitásának kialakulása és megszilárdulása. Csakis így tudjuk felszínre hozni és hasznosítani az óvodáinkban és iskoláinkban
szunnyadó lehetőségeket.

8

ELAN-tanulmány: A vállalati szféra hiányos idegennyelv-ismeretének hatásai az európai gazdaságra 2006. december, 70. o. (A tanulmányt kiváló szakértők csoportja nyújtotta be az Európai Bizottságnak a Többnyelvűség témakörében.)

_ 3.3.3. A NYELV, MINT AZ INTEGRÁCIÓ KULCSA
Néhány évtizede bevándorlási célországként Ausztria úton volt a multikulturális állammá válás felé. A többségi osztrák társadalom és az Ausztriában élő mintegy 1,44 millió migrációs hátterű lakos együttélése (Apﬂ
2009) sok előnnyel jár, de kihívásokat is hordoz. Az élet minden területén – a munka mindennapjaiban, a
szomszédságban, vagy az ország óvodáiban és iskoláiban –, az együttéléssel járó átalakulás megy végbe. Ez
az átalakulás újszerű, szokatlan és megkérdőjelezi a korábbi gyakorlatot, ennélfogva gyakran kelt az érintettekben szorongást és bizonytalanságot. A kulcsszó az integráció, amely mindezen kihívásokat és bizonytalanságokat magában foglalja, a nyelvtanulás pedig a kulcs, amelyet e sokszor mostohán kezelt probléma feloldása érdekében javasolni lehet. Tulajdonképpen ugyanezt célozzák azok az osztrák intézkedések is, amelyek
a bevándorlók és gyerekeik számára kötelezővé akarják tenni a németnyelv-tanfolyamokat (vö. APA 2010),
vagy azok, amelyek a sokat vitatott Osztrák Nemzeti Integrációs Tervezet keretében (vö. Österreichischer
Integrationsfonds 2010) a bevándorlók számára előírnák a nyelvismeret igazolását. Ebben az összefüggésben
a nyelvi tesztek, a nyelvtanfolyamok, a bevándorlók és gyermekeik nyelvi fejlesztése is új kihívásokkal néz
szembe.
Mielőtt fejezetünkben továbbtárgyalnánk, hogy a többnyelvűségi módszertan alkalmazása és az interkulturális tanulás az óvodában milyen szerepet játszhat az integráció szempontjából, meg kell határoznunk, hogy
kézikönyvünk szemlélete szempontjából mit is értünk kultúra és integráció alatt. A kultúra fogalmát Brislin
nyomán (Brislin 1993, 3. skk.) környezetünk emberkéz alkotta részeként fogjuk fel, amely ellentétben áll a
természettel. A kultúra emberek egy csoportjának a környezetükre adott reakciói nyomán jön létre, és ezen
csoportok által vallott életszemlélet alapján válnak megkülönböztethetővé. Ennek a szemléletnek a részei
Brislin szerint az eszmények, az értékek és a beidegződések, amelyek nemzedékről nemzedékre továbbörökítődnek. Ez az úgynevezett saját kultúra leggyakrabban mindaddig nem tudatosul és nem válik viszonyítási
alappá, amíg nem találkozik egy idegen kultúrával. Csak ezeknek a találkozásoknak a során derül ki a különböző kultúrkörökhöz tartozó egyének számára, hogy saját viselkedésük nem „természetes”, hanem csupán „saját kultúrájára jellemző”. Ekkor tudatosul, hogy bizonyos cselekedetek és magatartásformák mögött nem az
emberi természet, hanem a családból, a környezetből mindenki által magával hozott minták húzódnak, amik
kultúránkként különböznek. Így interkulturális kommunikációs helyzetben azzal a kihívással találjuk magunkat szemben, hogy elgondolkodjunk saját kultúránkról, és azt egy bizonyos fokig meg is haladjuk. Ezenkívül e
találkozás során a mindenkori idegen kultúrát értékítélet nélkül kell a maga másságában felismernünk és elfogadnunk. Ezek az alapfeltételei a sikeres interkulturális találkozásnak, így a sokat emlegetett integrációnak is.
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Az integráció leegyszerűsített értelmezése (ez az úgynevezett „diszkriminatív integrációfogalom”), integráció
alatt a bevándorolt közösségek többségi társadalomhoz történő alkalmazkodását érti. Ettől az értelmezéstől szeretnénk elhatárolódni. Az integrációt épp ellenkezőleg a többnyelvűség fejlesztésének módszertana és
az interkulturális megértés értelmében egy (legalább) kétirányú folyamatként kell felfognunk, amely a befogadó és a beintegrálódó csoport vagy csoportok kölcsönös, egymás irányában történő közeledését jelenti
(Boeckmann 2007). Ha az integrációnak ezt a meghatározását következetesen továbbgondoljuk, és összekapcsoljuk a nyelv jelentőségével az integrációs folyamatban, nyilvánvalóvá válik, hogy nem elegendő, ha például
az Ausztriába bevándorlók és gyerekeik megtanulnak németül. Az integráció, azaz a kultúrák közötti eredményes együttműködés előfeltétele nemcsak a többségi nyelv sikeres közvetítése, hanem az érintkezési nyelvek
és a bevándorolt népcsoportok kultúrájának közvetítése és felértékelése is. Ami az óvodákat illeti, mindebből
az az elvárás következik, hogy az gyerekek integrálódása teljes értékűen következzen be, azaz valósuljon meg
a gyerekek kultúrájával és nyelvével együtt történő feltétel nélküli el- és befogadása (Lins 2008, 61). Ily módon a többnyelvűség fejlesztésének módszertana segítségével az óvodában megtehetjük az első lépést azon
cél felé, aminek irányába társadalmunk is törekszik, hogy megvalósulhasson a harmonikus és jövedelmező
együttélés egy multikulturális társadalomban.

_ 3.4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
A most következő táblázat célja, hogy a fenti fejtegetéseket még egyszer áttekinthetően összefoglalja és
megmutassa, mennyire szorosan összefüggnek a többnyelvűség hatásai a gyerekekre és a társadalomra. Végezetül kiemeljük, milyen következtetések vonhatók le ebből az okfejtésből a többnyelvűség fejlesztésének
óvodai módszertana szempontjából.
A többnyelvűség és a gyerek
• A két- és többnyelvűséget már régen nem tekintjük „veszélynek” a gyerek fejlődése szempontjából,
• ugyanakkor továbbra is vitatott téma, ugyanis nehéz kellő mennyiségű empirikus bizonyítékot találni a többnyelvűség előnyeire.
• A kutatás mindenekelőtt a kognitív fejlődés terén mutatkozó előnyökből indul ki, amelyek a gyerek fejlődésének egészére kedvező
hatással vannak.
Személyiségfejlődés
• a más kultúrák iránt megmutatkozó
érdeklődés elősegítése
• A saját nyelvi, kulturális és etnikai identitás megerősítése
• az etnocentrizmus, az Európa-központúság, az előítéletek és a rasszizmus
kritikus szemlélete

Nyelvi fejlődés
• a szókincs nyelvenként gyérebb, mint az
egynyelvűként felnövő azonos korúaké
• jobb ﬁgyelemkontroll
• a gondolatok nagyobb fokú rugalmassága
• a munkamemória gyorsabb frissítése
• nagyobb fokú kreativitás
• nagyobb fokú eredetiség
• fejlettebb metanyelvi képességek
5. táblázat: A többnyelvűség és a gyerek

Az anyanyelvhez való jog
• Az alapvető emberi jogok nem engedik
meg az anyanyelv és a családban beszélt
nyelv elnyomását
• Az anyanyelvhez való jog lehetőséget ad
az önmegvalósításra
• Az ENSZ gyermekjogi egyezménye az
anyanyelvhez való jogot és a kulturális
identitás megőrzését írja elő

A többnyelvűség és a társadalom
Többnyelvűség kifelé: a különböző országok eltérő nyelveken folyó nemzetközi együttműködése
Belső többnyelvűség: a nyelvek sokfélesége egyetlen országon belül, a szomszéd nyelvek, az érintkezési nyelvek, az idegen nyelvek
és a nemzeti nyelv kölcsönhatása
A nyelvi sokszínűség megőrzése
Európában

A többnyelvűség mint erőforrás

Nyelv és integráció

• emberi együttélés
• Az integráció mint (legalább) kétoldalú
folyamat, a befogadó és a beintegrálódó
• A Nyelvek európai éve különböző nyelv- • képzés és munkaerőpiac
• „anyanyelv + 2”: az angol önmagában már csoport(ok) egymáshoz közeledése
politikai projektek kezdetét jelentette
• a sikeres integráció előfeltétele: nem
• A soknyelvűség európai politikája (közös- nem elégséges
ségi nyelvpolitika)
• nemzetközi kapcsolatok egy összeolvadó csak a nemzeti nyelv, hanem más nyelvek
és kultúrák sikeres közvetítése
• 1997-es Nürnbergi Ajánlások
Európában és egy globalizálódó világban
6. táblázat: A többnyelvűség és a társadalom

Az Európai Unió és az Európa Tanács szervezetei által a többnyelvűségnek tulajdonított jelentőséget az óvodák konkrét mindennapjai támasztják alá. A nyelvek és kultúrák sokfélesége, amelyet a társadalom egyfelől
kívánatosnak tart, de amely ugyanakkor sok kihívással is szembesíti olyasvalami, amivel a gyerekek és a pedagógusok már régen megtanultak együtt élni. A többnyelvűségi módszertan tudatos alkalmazása révén a
gyerekeket a maguk teljességében, nyelvükkel és kultúrájukkal együtt integráljuk az óvodai mindennapokba.
Ez lehet az első lépés Európa nyelvi sokszínűségének megőrzése felé, ahogyan azt az Európai Unió és az Európa Tanács is kívánatosnak tartja.
A következő cél, amelyet a többnyelvűség fejlesztésének módszertana megvalósítani kíván, a gyerekek olyan,
a világra nyitott és érdeklődő emberekké nevelése, akik elég erős saját identitással rendelkeznek ahhoz, hogy
a másságot elfogadják, sőt, meg is értsék. Ez a célkitűzés egybecseng a nyelvek révén történő integráció támogatásának igényével.
Egyedül a képzés- és a munkaerőpiac viszonylatában vitatottak a többnyelvűség előnyei. Jóllehet a fent említett globális és transznacionális folyamatok ismeretében valószínűsíthető, hogy a többnyelvűség (például a
bevándorlók gyerekei esetében) a munkaerőpiacon előnyökkel jár, de erre még nincsenek kimutatható bizonyítékaink. Karrierépítés tekintetében a multikulturalitás láthatóan inkább hátráltató tényező (Esser 2009, 84).
Elmondható, hogy Ausztriában a multikulturalitás, valamint az érintkezési és szomszéd nyelvek elfogadottsága még mindig nem olyan, amilyennek lennie kellene. Ez számunkra további alapot ad arra, hogy munkánk
során óvodáinkban célzottan alkalmazzuk a többnyelvűség fejlesztésének módszertanát. Olyan gyerekek nőnek itt fel, akik a jövőben társadalmunk értékrendjét formálják, és szemléletváltást vihetnek végbe.
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_ 3.5. GONDOLJUK CSAK VÉGIG!
A többnyelvűség fejlesztésének módszertana által kitűzött célok közül a gyerek személyes fejlődése szempontjából melyiket tartja Ön különösen fontosnak? Mutassa be, hogy ezt a célt hogyan valósítaná meg az
óvodai mindennapokban?

Két- és többnyelvű gyerekek nyelvi fejlődése: Melyek az Ön személyes tapasztalatai? Vannak-e különbségek a
nyelvérzék tekintetében a többnyelvű és az egynyelvű gyerekek között az Ön csoportjában?

Európa nyelvi sokszínűségének megőrzése: Ismer-e Ön további, az Európai Unió és az Európa Tanács által
kezdeményezett projekteket, amelyek ezzel a témával foglalkoznak? Melyek ezeknek a céljai? Mely módon
teljesülnek ezek?

Többnyelvűség és társadalom: Melyek az Ön tapasztalatai a szülőkkel folytatott együttműködést tekintve?
Hogyan látják a szülők ezt a témát, hogyan reagálnak az óvodában folyó többnyelvű foglalkozásokra? Mely
területen lenne az Ön véleménye szerint még több felvilágosító munkára szükség, és hogyan kellene ennek
megvalósulnia?

4. HOGYAN SAJÁTÍTJÁK EL A GYERMEKEK A NYELVEKET ÉS MELY
FELTÉTELEK MELLETT TÁMOGATHATJUK ŐKET EBBEN?
_ 4.1. AZ ELSŐ NYELV – STANDARD NYELV ÉS NYELVI VÁLTOZATOK
Bécstől körülbelül 80 kilométerre található Mostviertel alsó-ausztriai régió. Itt a szomszéd gyerekek a kertben németül kommunikálnak egymással, amely az első nyelvük. Ugyanakkor annak valószínűsége, hogy egy
diák, aki a hazájában intenzíven tanulta idegen nyelvként a németet, megértse ezeket a gyerekeket, igen
csekély. Hogy miért van ez így? Azért, mert ezek a gyerekek dialektust beszélnek, mégpedig a mostvierteli dialektust. Az óvodáskort megelőzően a legritkább esetben találkoznak – a televízió-nézést és a meseolvasást
leszámítva – a német standard nyelvi formájával. Első nyelvük ennél fogva a mostvierteli dialektus, amely a
családukban beszélt nyelv és a közvetlen környezetükhöz való érzelmi kötődésük kifejeződésének eszköze.
Egy másik osztrák tartományból származó vagy migrációs háttérrel rendelkező gyermekek, megint csak más
dialektussal vagy más, a családban beszélt nyelvvel nőnek fel, és ezzel azonosulnak. Az óvodában minden
gyerek az standard ausztriai némettel találkozik. Cél ezen nyelv elsajátítása az elkövetkező évek folyamán.
(Ilyenformán a dialektust beszélők a standard nyelvet szinte úgy tanulják meg, mint egy másod- vagy idegen
nyelvet.) Egy gyerek azonban csak akkor nyitott új nyelvek felé, ha a saját nyelvét elismerik és nagy becsben
tartják (Niederle 1987, 99). Így lesz egy második nyelv tanulása, szoros összefüggésben a családban beszélt
nyelvvel, sikeres. Konkrétan az óvodára vonatkozólag például egy óvodapedagógusok számára íródott didaktikai könyvben Bildung und Erziehung im Kindergarten (Képzés és nevelés az óvodában) címen, ezt olvashatjuk:
„Az óvónő ismeri az egyes gyerekek egyéni nyelvi szintjét és nyelvi sajátosságait (dialektusát).” (Niederle
1987, 99). Ha a gyerekeket szem előtt tartva tudatosítjuk magunkban ezeket a sorokat, sokunkban meg kell,
hogy szólaljon a vészcsengő. Mit jelent ugyanis az, hogy az óvónő ismeri az egyes gyerekek egyéni nyelvi szintjét? Továbbá, hogy ismeri minden gyerek nyelvi sajátosságait?
Az iménti idézetnek nem csak egyetlen értelmezése lehetséges. Ugyanakkor a korábbi megállapítások ezt
az értelmezést keretek közé szorítják. Az egyéni nyelvi szint ismerete azt jelenti, hogy az osztrák óvodában
dolgozó pedagógusok ismerik a gyerekek némettudását, illetve képesek annak szintjét megítélni. Ez különböző gyakorlatokkal, tesztekkel, módszerekkel kideríthető. A második kérdés nyitva hagyja az értelmezések lehetőségét. Mit értünk egy gyerek nyelvi sajátosságán? Egy ausztriai óvodás nyelvi sajátossága lehet
egy német/osztrák dialektus és egy másik nyelv. Az osztrák óvónők számára a gyakorlatban könnyebb, ha
többféle dialektust ismernek, és ezek alapos tanulmányozásával tudatossá válik számukra például az, hogy
milyen nyelvtani eltérések mutatkoznak a standard német nyelvhasználathoz képest. Így aztán ezekbe módszertanilag tudatosan is belefolyhat. Sok óvodapedagógus számára egészen más a helyzet akkor, ha egy más
első nyelvvel rendelkező gyerek nyelvi sajátosságait kell ismerniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a második
nyelv sikeres elsajátítását. Egy alsó-ausztriai óvoda példáján mutatjuk be, hogyan lehet megfelelni ennek a
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kihívásnak. Ebben az egycsoportos óvodában 22 gyerek közül tizenkettőnek nem a német az első nyelve. Az
óvónőnek és a dajkának, akik nap mint nap jelen vannak, a családban beszélt nyelvük a német. Ők csak néhány
szót, szólást és kiszámolós versikét tudnak a tizenkét gyerek első nyelvén. Ezeket azonban gyakran használják a mindennapokban azért, hogy éreztessék a gyerekekkel, hogy nagy becsben tartják az első nyelvüket.
Mivel a pedagógusok számára világos, hogy mennyire fontos, hogy ismerjék a nyelvi sajátosságokat, hetente
legalább egyszer egy interkulturális munkatárs érkezik az óvodába. Feladata egyfelől a gyerekek első nyelvének, valamint második nyelvének az ápolása, támogatása, másfelől az óvodai többnyelvűség érzékeltetése
és tudatosa. Ez az együttműködés teszi lehetővé a team számára, hogy biztosítsák az első nyelveknek azt a
ﬁgyelmet, amire a gyerekeknek a sikeres másodnyelv-tanuláshoz szükségük van (Wondraczek 2009, 36. skk.).
A most következő fejtegetések során az áttekinthetőség érdekében a súlypont a német nyelven lesz. Mindamellett hangsúlyoznunk kell, hogy valamennyi első nyelv fejlesztését rendkívül fontosnak tartjuk.

_ 4.2. A KVALIFIKÁCIÓS LEGYEZŐ EHLICH ALAPJÁN – AZ ALAPVETŐ
NYELVI KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA
A most következő fejezetben részletesebben kitérünk a nyelv elsajátítására, és azt fogjuk megmutatni, menynyire összetett az elsajátítás tárgya, azaz a nyelv. Magától értetődik, hogy a gyerekek (legalább) egy nyelvet
elsajátítanak, így a legtöbb emberben nem tudatosul, mennyire komplex módon zajlik a nyelv elsajátítási folyamata. Csak ha a gyerekeknél nyelvi zavarok lépnek fel, és különböző terapeuták és orvosok avatkoznak be,
akkor mutatkozik meg lassan ez az összetettség. Az úgynevezett kvaliﬁkációs legyező magának a nyelvnek,
e sokrétegű képződménynek a szerkezetéből adódik. Ezek a készségek (= alapkészségek) egyidejűleg kerülnek elsajátításra, és az életkor, a kogníció (ﬁgyelem, a felölelt emlékezeti tartomány stb.), a neurobiológiai
fejlődés függvényében különböző mértékig kerülnek előtérbe. A kvaliﬁkációs legyező nyolc alapvető készség
elsajátítását tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

a hangképzés alapjainak elsajátítása (fónikus báziskvaliﬁkáció);
a nyelvhasználat alapjainak elsajátítása (pragmatikus báziskvaliﬁkáció I);
a szemantikai alapok elsajátítása (szemantikai báziskvaliﬁkáció);
a morfológiai-szintaktikai alapok elsajátítása (morfológiai-szintaktikai báziskvaliﬁkáció);
A diszkurzivitás alapkészségeinek elsajátítása (diszkurzív báziskvaliﬁkáció): formális nyelvi kooperáció
stb.;
pragmatikus báziskvalaﬁkáció II

•
•

az írás-olvasás alapjainak elsajátítása (literális báziskvaliﬁkáció) I.;
az írás-olvasás alapjainak elsajátítása (literális báziskvaliﬁkáció) II.

A továbbiakban a különböző alapkészségek elsajátítását magyarázzuk részletesebben (Bredel, Ehlich, Reich
2008a).

_ 4.2.1. AZ ELSŐ NYELV(EK) ELSAJÁTÍTÁSA EHLICH KVALIFIKÁCIÓS
LEGYEZŐJE ALAPJÁN
Az első nyelv(ek) elsajátítása általában magától értetődően zajlik, és senki sem szentel nekik ﬁgyelmet mindaddig, amíg az a társadalom által elvárt normák keretei között zajlik. Különösen a pedagógusok számára fontos, hogy ezt az összetett folyamatot észben tartsák, és ezáltal tudatos formában támogassák a gyerekeket.
Ehlich több szakértő közreműködésével kidolgozott kvaliﬁkációs legyezőjét most gyakorlati példák segítségével mutatjuk be (Bredel, Ehlich, Reich 2008b, 19. skk.).

_ 4.2.1.1. A HANGKÉPZÉS ALAPJAINAK ELSAJÁTÍTÁSA
A hangok képzését a kisgyerekek igen gyorsan elsajátítják, és ez a folyamat már a harmadik életév végére lezárul. Megﬁgyelhető, hogy az egyes lépések szisztematikusan épülnek egymásra, így a gyerekek ezt a
kvalitást célratörően érik el. A folyamat az anyaméhben kezdődik, ahol már hangokat különböztetnek meg.
A babák életük első esztendejében mindent magukba szívnak, amit hallanak. Már felismerik az első nyelvüket, és kezdenek hallgatni a nevükre. A továbbiakban megﬁgyelhetjük, hogy az újszülöttek minden nyelvre
fogékonyak, és minden hangzót megtanulnak megkülönböztetni egymástól. Ez annyit jelent, hogy például
egy Magyarországon született gyermek, akit közvetlenül a születése után Ausztriában egy német nyelvű család vesz magához, ugyanazokkal a feltételekkel sajátítja el a német nyelvet, mint a család saját gyermeke.
Ugyanolyan könnyen tanulja meg a németet, mint ahogyan a magyart sajátította volna el, amely a magyar
család beszélt nyelve lett volna. Ugyanakkor ez a képesség, amellyel más nyelvek hangjait különbözteti meg
csökken, ha azokkal a gyerek már nincs további kapcsolatban.
A csecsemő az első életévben kezd egyes szavakat megérteni. Erre egyes szótagok hangsúlya alapján képes,
ezek egyben tájékozódási pontot is jelentenek számára és tartalommal rendelkező szavakként ismeri fel őket.
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A csecsemők néhány hónap elteltével hangokat kezdenek produkálni. Eleinte mássalhangzók és magánhangzók váltakoznak, a babák „gügyögnek”: ajajaja vagy mamamam – ez az úgynevezett gőgicsélés korszaka.
Ezek hallatán a szülők nagyon örülnek, mert azt hiszik, hogy csecsemőjük kimondta első szavait: mama és
papa. A gyermek azonban csak kísérletezik hang- és szótagkészletével. Később kezdik utánozni a szavakat,
eleinte úgy, hogy csak a hangsúlyos (magyar nyelv esetén az első) szótagot ejtik ki. Így lesz „gyermeknyelven”
a maci „ma”, a cipő „ci”, a baba pedig „ba”. (Német nyelvben ezen kívül a több szótagú szavak esetében csak
a hangsúlyos szótagot ejtik ki, például Elefant helyett csak annyit mondanak: fant.)
A második életév végén a gyerek már kezd több szótagú szavakat is kimondani. Így például az elefánt szó már
nem jelent problémát számára. A továbbiakban a gyerek már mindössze egyetlen hangban eltérő szópárokat
is képes felismerni, úgymint forog – morog vagy vesz – visz. Ekkortájt születnek meg az első szóösszetételek,
mint például faház (fa + ház). Ha a gyerek ebben az életkorban még minden szó után szünetet is tart, ez a
negyedik életévéig erőteljesen javul. A harmadik életévében már helyesen képezi a hosszú és rövid magánhangzókat. Az összetett szavakat helyesen hangsúlyozza, és a beszéde már folyamatos.
A szülők és más felnőttek beszédük megváltoztatásával minden nyelvi szakaszban segítik a gyermekeket. A
legtöbben ösztönösen teszik ezt és ügyelnek, hogy mely beszédmód segíti elő a gyerek fejlődését. Így eleinte
lassan, hosszabb szünetet tartva igen magas hangfekvésben beszélnek a csecsemőhöz. A családtagok sok
kifejezést gyakran ismételnek és kiderült, hogy azok a gyermekek, akiknél hároméves korukig ezt a megfelelő beszédmódot alkalmazták ﬁgyelmesebbek, mintha ezeket a tényezőket ﬁgyelmen kívül hagyták volna.
Ezzel a módszerrel segíthetjük a kisgyerekeket, hogy az egyik fejlődési szakaszról a következőre juthassanak
(Bredel, Falk és Reich 2008, 35. skk.).

_ 4.2.1.2. A NYELVHASZNÁLATI KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA
(PRAGMATIKUS BÁZISKVALIFIKÁCIÓ I. ÉS II.)
Pragmatikus báziskvaliﬁkáció alatt a nyelvi cselekvési lehetőségek elsajátításának folyamatát értjük, amely
egészen a felnőttkorig tart. Az első életévben a nyelvi lehetőségek még igen korlátozottak, a kisgyerek kommunikatív céljainak elérése érdekében nonverbális eszközökhöz folyamodik, mint például a mimika, a testbeszéd és a sírás. Azonban a nonverbális eszközök szituációhoz kötöttek és erősen korlátozzák a csecsemő
cselekvési képességét. A következő két évben a kisgyerek kognitív, szociális és érzelmi téren intenzíven
fejlődik tovább és nyelvi kompetenciája is annyira kialakul, hogy szavakkal képes kifejezni, mit szeretne a
vele szemben állótól. Természetesen mindez elsősorban az érintettek támogatásával zajlik, akik a kisgye-

rekkorban leggyakrabban a családtagok. Minél kisebb a gyermek, annál nagyobb segítségre van szüksége.
Azonban ﬁgyelembe kell venni, hogy a segítségnyújtást úgy kell fokozatosan csökkenteni, hogy a kisgyerek
kommunkiációs képessége optimálisan fejlődjön. A harmadik életévben a gyerek már szinte egyáltalán nincs
ráutalva a kommunikációs segítségre és ekkor kezd beszélgetni más (vele egykorú) gyerekekkel. A bekerülés
egy intézménybe nagy változást jelent a kisgyerek beszédfejlődésében. A gyerek már nem kizárólag a családja
körében tartózkodik, hanem idegen személyekkel is találkozik, akik a nap nagy részében nemcsak gondozzák,
hanem pedagógiailag is fejlesztik. A képzett pedagógusok tudatosan építik fel a kisgyermekekkel töltött időt,
célzott játékkezdeményezésekkel biztosítva a tanulási, illetve a megértési folyamatok fejlődését.
További kihívást jelent a sok azonos korú gyerek jelenléte. Az óvodába újonnan érkező gyerekeknek ki kell tudni
fejezni magukat verbálisan társaikkal és az óvónőkkel szemben. Meg kell tudniuk indokolni mondanivalójukat,
meg kell érteniük az utasításokat és jó, ha a közös játékokban is részt tudnak venni. Az óvodában eltöltött idő
alatt erősen megnő ezeknek a kommunikációs helyzeteknek a jelentősége. Így például egy reggeli beszélgetés
nagy nyelvi kihívást jelent a gyerekek számára. Itt ugyanis bizonyos beszédbeli szabályokhoz kell tartaniuk
magukat. Mindig csak egy valaki beszélhet, önkényesen nem ragadhatja senki magához a szót és ha valaki beszél, akkor világosan kell tudnia kifejezni magát úgy, hogy a többiek meg is hallgassák. Mindenekelőtt hétvégi
beszámolók vagy történetek elmesélése jellemző erre a kommunikációs helyzetre (Frances 2002, 35 skk.).
A hat-hétévesek már számos társadalmi kommunikációs szabályt és mintát ismernek. Elvárás, hogy már ne
csak válaszoljanak a kérdésekre, hanem hogy saját kezdeményezésükre kérdezősködjenek és szerezzenek információkat. A gyermekek ismeretekre tesznek szert és arról számot is adnak. Védett keretek között tanulnak
meg vitatkozni és érvelni, de megtanulják azt is, hogy a hallottakkal kapcsolatban konkrétan állást foglaljanak. Ebben az összefüggésben a gyerekek érzelmei is felszínre kerülnek, s tudatosan beszélnek is róluk. Tervezett projektjellegű játékkezdeményezések és saját kezűleg írt és illusztrált könyvek történeteinek felolvasása
további nyelvi kihívásokat jelentenek, amelyekkel a gyerekek ebben a korban találkoznak.
Ezt a komunikációs képességet kamaszkortól egészen felnőttkorig gyakorolják, s ez elősegíti az egyén megítélését és az önreﬂexió egészséges fejlődését (Reich, Trautmann 2008, 41. skk.).
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_ 4.2.1.3. A SZEMANTIKAI ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA
A szemantikai alapok elsajátításán (szemantikai báziskvaliﬁkáció) egy nyelv szavainak elsajátítását értjük.
Továbbá, hogy az egyes fogalmak kialakítására hogyan kerül sor és a jelentések hogyan válnak átvitt értelművé, mint például a szólások esetében. A következő szint a mondat, ahol már a mondat egészének jelentését
kell megérteni. Ez az egyes szavak jelentése és összjátéka alapján határozható meg, valamint a szavaknak
mondatbeli elrendeződése és kapcsolódása révén. A szemantikai képességek elsajátítása során három folyamat zajlik: a szókincs bővülése, a felnőttek nyelvéhez való alkalmazkodás és az elvonatkoztatás folyamata.
A csecsemők első életévükben hangok különféle egymásutánját kezdik produkálni, amit leggyakrabban csak
a szülők értenek meg. Ezek a hangsorok egy bizonyos állat vagy dolog hangjának utánzásai, mint például egy
autó esetében, amelyet brr-nek hallat. A második életévüktől a gyerekek már teljes szavakat használnak. A
szókincs még igencsak korlátozott és nagy a különbség aközött, amit ki is tud mondani, illetve aközött, amit
megért. Így egy kétéves gyereknek a produktív szókincse mintegy 50 szóból áll. Felbukkannak az első igék,
az úgynevezett többfunkciós igék, úgymint jönni, csinálni stb. Ha a gyerek kezdi ugyanazokat a szavakat különböző helyzetekben használni, az már egy meghatározott elvonatkoztatási folyamat jele. Háromévesen a
gyerek körülbelül 14 új szót tanul naponta, ebből nagyjából hármat vesz föl a produktív szókincsébe. Ekkor már
képes összetett szavakat alkotni, mint a madárfészek (madár + fészek). Ebben a gyerekek, ha valami konkrét
dolgot akarnak kifejezni, nagyon kreatívak tudnak lenni és olyan szavakat alkotnak, amelyek talán (még) nem
is léteznek. Példa erre, ha egy gyerek a kiﬂi és a bolt szavakat (kiﬂibolt) alakban illeszti össze, és ezzel nevezi
meg azt, ami a felnőttek nyelvén pékség. Másfelől a kisgyerek a szavakat kezdi szófajokba sorolni, vagyis a
szavak szófajok szerinti eloszlása közeledik a felnőttek nyelvéhez. A gyerek már olyan struktúrákat érzékel,
amelyekhez igazodni tud. Egyre gyakrabban használ mellékneveket, úgymint szép, nagy, hosszú és módbeli
segédigéket muszáj, kell, szabad. Négyévesen aztán már sok igét használ és megjelennek szóhasználatában
az igekötős igék is, olyanok mint felkapcsolni, kinyitni, beadni. Sok gyerek ekkor kezd óvodába járni, ahol számos új témával ismerkednek meg. Szókincsük olyan szavakkal gyarapodik, amelyek fontos szerepet játszanak
az óvodában, mint például csúszni, olvasni, vásárolni.
Az ötödik életévben a szóösszetételek mellett mind nagyobb súllyal jelennek meg a szóképzések, mind például a napos a nap szóból, vagy a szabadság a szabad szóból. Ugyanakkor a szóösszetételek is egy szinttel magasabbra emelkednek és a gyerekek most már névszókból és igékből alkotnak szavakat, mint például a szerelni
és az autó szó összetétele az autószerelő szót eredményezi. Ha eddig leggyakrabban olyan igéket használt,
mint a csinálni, lenni és jönni, most bővülés következik be és például az felnyitni helyett a gyerek kinyitni igét
használja. Hatéves korban az új szavakat nagy arányban származékszók alkotják. Az új szavak alkotása csak
hétéves korban csökken számottevően. „Átvitt értelmű szavak és szófordulatok használata és megértése
csak aránylag későn kezdődik […]” (Komor, Reich 2008, 50).

_ 4.2.1.4. A MORFOLÓGIAI-SZINTAKTIKAI ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA
Ha hagyományos nyelvtanról beszélünk, akkor a morfológiai-szintaktikai alapokra gondolunk (morfológiaiszintaktikai báziskvaliﬁkáció). Az elsajátítás folyamata nyelvenként változó, de az alapvető struktúrákra vonatkozóan elmondhatjuk, hogy a gyerekek a nyelvtan legfontosabb alapjait hétéves korukig sajátítják el. Az
elsajátítás egyes folyamatait ötéves korig tudományosan már egyértelműen sikerült feltárni. Így a morfológiai-szintaktikai alapok elsajátítása során három fázis volt elkülöníthető:
•
•
•

egyszavas fázis: kb. 0,1 évtől kb. 1,8 évig;
kétszavas fázis: kb. 1,6 évtől kb. 2,3 évig;
három- és többszavas fázis: 2 éves kortól.

Mivel a három- és többszavas fázistól fogva a mennyiségi leírásnak már nem sok értelme van, ﬁgyelmünknek
a kijelentések „belső komplexitására” és a „produktív módon használt kifejezési eszközök kiválasztására, jellegére és elrendezésére” (Bredel, Kemp, Reich 2008, 65) kell összpontosulnia.
Az egyszavas időszakban a gyerekek különböző igei alkotóelemeket használnak, mint el vagy fel, továbbá szó
részeket, amelyek során egyszerűen csak a szótagokat veszik át. A kétszavas fázisban igéket és mondatokat,
valamint főnévi igeneveket helyeznek a kétszavas kijelentés végére, úgymint ez is vagy mama el és ekkor
jelennek meg a tartalommal rendelkező funkciós szavak. A harmadik időszakban, a három- és többszavas
fázisban, már összetettebb mondatok alkotására is sor kerül (pl. ő is kicsi, papa nem iszi víz). Már segédigékkel,
módbeli segédigékkel és főnévi igenévvel is képez mondatokat (pl. Léna akar játszani. Mama fog labdát venni).
Ezenkívül ebben az időszakban tanulják meg az igeragozást (pl. beszélni, beszélsz, beszél).
Hetedik életévük végén tudják, melyik szónak hol a helye a mondatban és mely szavakra van szükségük ahhoz, hogy teljes mondatot alkossanak. Azokat az összetettebb szintaktikai jelenségeket, amelyek az élőbeszédben is ritkábban használatosak, mint például a szenvedő szerkezet, gyakran csak az iskolában sajátítják
el (Bredel, Kemp, Reich 2008, 63. skk.).
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_ 4.2.1.5. A DISZKURZIVITÁS ALAPKÉSZSÉGEINEK ELSAJÁTÍTÁSA
(FORMÁLIS NYELVI KOOPERÁCIÓ STB.)
A diszkurzivitás alapkészségeinek elsajátítása (diszkurzív báziskvaliﬁkáció) a személyek közötti interakció
alapvető formáira vonatkozik, ami nélkül lehetetlen az emberek közötti információcsere. Ez a képesség foglalja magába az „kommunikatív együttműködést, […] elbeszélőkészséget, […] játék- és fantáziavilágok felépítését” (Guckelsberger, Reich 2008, 83). Ezeket a szerkezeteket már életük első évétől kezdik gyakorolni,
mert elengedhetetlenek egy társadalomban való túléléshez. Már a beszéd előtti időszakban elkezdődik, s az
iskoláskor végére fejeződik be ez a folyamat. Világossá kell válnia, hogy mely nyelvi formákat mely helyzetben
lehet és kell alkalmazni. Így válhat lehetővé a komplex nyelvi cselekvés. Amint a gyerekek játékhelyzetekben
beszélgetnek társaikkal, megkezdődik e készségek gyakorlatban történő alkalmazása.
A második életévig nagyban függ a beszélgetőpartnertől a kommunikáció eredményessége. Ebben a korban
a beszélgetőpartnerek túlnyomó részt felnőttek, akiknek nagy mértékben rá kell hangolódniuk a gyermekre
ahhoz, hogy követni tudják a beszélgetést. A legtöbb gyerek csak hároméves korában kerül olyan helyzetbe,
hogy vele egykorúakkal kommunikáljon és ilyenkor már teljesen magukra kell hagyatkozniuk. „Meg kell tanulniuk felépíteni és alakítani a velük egyenrangúakkal történő nyelvi érintkezést, összehangolni a beszélgetések
során saját nyelvi cselekvéseiket és mások nyelvi cselekvéseit, [és] elhárítani az észlelt zavaró tényezőket”
(Guckelsberger, Reich 2008, 83).
Ebben a szakaszban nagy jelentősége van a szerepjátéknak, mert a gyerekek így kipróbálhatnak és gyakorolhatnak különböző helyzeteket és beszédszerepeket. Mivel az óvodában a gyerekek a beszélgetés közben
nagyon világos szabályokkal konfrontálódnak, ahol csak egymást felváltva juthatnak szóhoz, fontos, hogy
legyen lehetőségük a kötetlen játékra és gyakorlásra.
Egy további terület, amely a diszkurzivitás alapjainak elsajátításához tartozik, a szóbeli elbeszélés képessége.
Ezt különösen az óvodában kell jól begyakorolni. A reggeli beszélgetés példájához visszatérve: itt a gyerekek
elmesélik, mi történt velük például a hétvégén. Ezt segítik az óvodai mesélések. Itt a gyerekek hallhatják, hogyan épül fel egy történet, milyen szavakat használunk és hogyan lehet feszültséget teremteni. A következő
lépés az írásbeli elbeszélés, amelynek az iskolai oktatás szentel nagy ﬁgyelmet (Guckelsberger, Reich 2008,
83).

_ 4.2.1.6. AZ ÍRÁS-OLVASÁS ALAPJAINAK ELSAJÁTÍTÁSA I. ÉS II.
Az iskolakezdést megelőző korban az írás-olvasási készség alapjainak elsajátítása egyénileg igen eltérően alakul. A folyamat betűk felismerésével és leírásával veszi kezdetét, és ez akár már óvodáskorra is eshet. Az olvasás- és íráskészség elsajátítását az intenzív felolvasás is elősegíti. Egyfelől a családtagok, másfelől az óvónők
azok, akik a gyerekeknek felolvasnak, majd az olvasottakat pedagógiai értelemben feldolgozni segítenek. Az
olvasás- és írástanulás előfeltétele a fonológiai tudatosság – vagyis az, hogy a gyerek felismerje a szótagokat,
a hangsúlyok elhelyezkedését és az egyes hangokat –, a szintaktikai struktúrák tudatossága, valamint annak
képessége, hogy a tanultakat a gyerek hosszabb időn át megjegyezze.
Az írás megtanulása során a gyerekek azokat a két szótagú szavakat jegyzik meg a legkönnyebben, amelyekben az egyik szótag hangsúlyos, a másik meg hangsúlytalan. Ennek magyarázata az, hogy a szóírás a
trochaikus időmértéket követi (Bredel, Reich 2008, 97). Idővel a gyerekek felismerik a szabályszerűségeket,
és ezeket igen gyorsan tudják alkalmazni is. További támogatást jelent az óvodában az írásjelek jól láthatóvá
tétele. Különböző tárgyakra feliratokat illeszthetünk, így az írás a gyerekek mindennapjainak kísérője lesz.
Annak lehetősége is felkelti az írott nyelv iránti érdeklődést, ha történetíró csoportfoglalkozás keretében a
gyerekek maguk is készíthetnek könyveket.
A következő lépés szövegek megfogalmazása, és ehhez a szó- és mondatolvasási képesség előfeltétel. Ha a
gyerekek már óvodában elsajátították az írott nyelvet, akkor sok lehetőséget kell biztosítanunk számukra az
olvasáshoz. Ebben nagy segítséget jelentenek az olyan könyvek, amelyeket nagy betűmérettel és kevés szöveggel nyomtattak. Így megszerezhetik első, szövegekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Az iskolaidő alatt az
írással való foglalatosság mind intenzívebb és tudatosabb alakot ölt (Bredel, Reich 2008, 95. skk.).

_ 4.2.2. A MÁSODIK NYELV ELSAJÁTÍTÁSA
Mint azt a 2.2. fejezetben ismertettük, a második nyelv elsajátítása és az idegen nyelv tanulása elsősorban abban
különbözik egymástól, hogy ez utóbbi esetében a gyerekek a nyelve(ke)t ritkán vagy egyáltalán nem tudják alkalmazni a tanítási órákon kívül. Ezzel szemben a migrációs hátterű gyerekeknél a némettel kapcsolatban beszélünk másodiknyelv-elsajátításról, mert ők az óvodában, valamint odakint az utcán találkoznak ezzel a nyelvvel.
Ha egy második nyelv elsajátításáról beszélünk, akkor ezen az első nyelv(ek) kivételével minden egyéb nyelv
elsajátítását értjük. Most ezt a nyelvelsajátítást mutatjuk be a kvaliﬁkációs legyező segítségével.
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_ 4.2.2.1. A HANGKÉPZÉS ALAPJAINAK ELSAJÁTÍTÁSA
A második nyelv elsajátítása a gyerek korától függ, azaz attól, hogy mikor kerül kapcsolatba a kérdéses nyelvvel. Ha erre már kora gyermekkorban kerül sor, akkor a hangok képzésének elsajátítása – akárcsak az első nyelv
esetében – a harmadik életév végére lezárul. Mindamellett azt is ﬁgyelembe kell vennünk, hogy a kisgyerek
milyen intenzitással van kitéve a második nyelvnek. Így meglehet, hogy a második nyelv hangrendszer elsajátítása lassabban megy végbe, de abból indulhatunk ki, hogy kétéves óvodába járást követően – optimális
feltételek mellett – a kiejtés elsajátítása a gyerek korának megfelelően végbemegy.
Ha azonban a gyerek a második nyelvet fokozatosan sajátítja el, az első nyelv a gyereknél befolyásolhatja
a második nyelv hangrendszerét. Előfordulhat, hogy egyes hangok nem a második nyelvnek, hanem az első
nyelvnek felelnek meg. Erre akkor kerülhet sor, ha például a gyerek erős kötődése eredeti nyelvéhez domináns
tényező. Még felnőtt korban is, ha a kvaliﬁkációs legyező összességében minden ágon magas szintet ért el,
olykor még érzékelhető a hangképzésben eltérés. A köznyelvben ezt úgy fejezzük ki, hogy valaki beszéli az
adott nyelvet, de külföldi akcentussal. Igaz ugyanakkor, hogy egy második nyelv akcentusmentes elsajátításának esélye az iskolát megelőző korban számottevően nagyobb, mint a későbbi elsajátítás esetén (Bredel,
Falk és Reich 2008, 37).
Az óvodákat illetően ezért azt javasolhatjuk, hogy kezeljék értéküket megerősítve a gyerekek első nyelvét,
nehogy kialakuljon bennük a nyelvi fenyegetettségtől való félelem. Legyenek hallhatók különböző nyelvek,
és lehetőség szerint legyenek olyan gyakran képviselve, amennyire csak lehetséges. Így a gyerek megismeri
különböző nyelvek különböző hangjait, és ezeket elraktározhatja emlékezetében. A második nyelvet persze
ezzel párhuzamosan intenzíven fejlesztenünk kell.

_ 4.2.2.2. A NYELVHASZNÁLATI KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA I. ÉS II.
Számos pragmatikus nyelvi készség független a nyelvtől, így mindegy, hogy az első nyelv vagy a második
nyelv elsajátítása során tanuljuk-e meg őket. A kétnyelvűen felnövő gyerekeknél előfordulhat, hogy az alapvető beszédaktusokat a gyerek előbb az egyik nyelv közvetítésével sajátítja el, majd automatikusan átviszi
őket a másik nyelv beszédaktusaira. Amennyiben második nyelvet sajátítunk el, akkor az alapvető nyelvhasználati készségeket előbb az első nyelv révén szerezzük meg, majd ezeket egyszerűen átültetjük más nyelv
beszédaktusaiba. Olyan kultúrafüggő nyelvhasználati készségek elsajátítására, amelyek különböznek az első
nyelvtől, a második nyelv megtanulása során kerül sor.

A szakirodalom szerint a migrációs hátterű gyerekeknek a második nyelv elsajátítása során különös kihívásokkal kell megbirkózniuk. Ha első nyelvükön már koruknak megfelelően képesek végrehajtani a különféle nyelvi cselekvéseket, ugyanakkor a második nyelven még nem tudják (úgy, ahogy szeretnék) kifejezni magukat,
akkor ennek két, egymástól eltérő következménye lehet: a gyerek vagy késztetésnek érzékeli ezt, amely arra
ösztönzi, hogy mind a szókincsben, mind a nyelvtan terén is igyekezzék tudásra szert tenni a második nyelven
is, vagy megelégszik a szerényebb nyelvi kifejezéssel. Ezen második esetben a pedagógusok külön kihívással
néznek szembe: elő kell csalogatniuk a gyerekben a megfelelő késztetést a tanulásra, és ebben őt intenzíven
támogatniuk kell (Reich, Trautmann 2008, 41).

_ 4.2.2.3. A SZEMANTIKAI ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA
Többnyelvűen felnövő gyerekeknél a szavak elsajátítása elsősorban azoktól a helyzetektől függ, amelyekben
az egyes nyelveket használja. Abból indulunk itt ki, hogy amikor a gyerek óvodába kezd járni, csak akkor kerül
intenzív kapcsolatba a második nyelvvel. Az óvodai pedagógusok révén találkozik igényes és sokrétű szókincscsel.
A nyelv elsajátítása során a szófajok fejlődésére vonatkozóan eddig csak annyit sikerült megállapítani, hogy
„jellemző folyamatokat leginkább az igék számának növekedése terén (a nyelvvel történő érintkezés első évétől fogva), valamint a melléknevek számának növekedése terén ismerhetünk fel (a nyelvvel történő érintkezés
második évétől fogva, de a harmadik életév előtt nem)” (Komor, Reich 2008, 55). Így a gyerekek először a lenni
igét használják, majd olyan többfunkciós igéket, mint a csinálni és jönni. Ezt követően aztán aktívan kezdik
használni a konkrétabb jelentéstartalommal rendelkező igéket, úgymint vásárolni, futni, olvasni, illetve igekötős igéket, például felvenni vagy kinyitni. (A német nyelvben először az elváló, majd a nem elváló igekötőjű
igék, végezetül a visszaható, azaz sich-es igék elsajátítása történik meg.) A főneveknél abból indulunk ki, hogy
legelőször az egyszerű főnevek kerülnek sorra, a szóösszetételek csak később következnek.
Mivel a gyerekek első nyelvükön a leggyakrabban nagyobb szókinccsel rendelkeznek, mint a második nyelvükön, a szókincsben mutatkozó hézagok áthidalására különféle stratégiákat alkalmaznak:
•
•
•
•

elnémulás;
az „igen”tartalom nélküli szófordulatként történő használata;
a nem tudás közlése;
kommunikáció gesztusokkal és mimikával;
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•
•
•
•
•
•
•

hangfestés;
nyelvi jokerek;
szavak beillesztése az első nyelvből;
rákérdezés a szavakra;
megközelítő fogalmak alkalmazása;
körülírások;
új szóképzések (Komor, Reich 2008, 56).

Ezeket a stratégiákat a gyerekek eltérő intenzitással alkalmazzák. Már az első nyelvben kialakított szemantikai hálókat, illetve a jelentésekkel kapcsolatosan kialakított elgondolásokat is használhatják a második
nyelvben a jelentések megtanulásához (a szemantikai készségek elsajátításához). A óvodai pedagógusokkal
kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy a második nyelv szókincsének gazdagítása szempontjából a gyerekek
számára mindenekelőtt ők a kulcsszemélyek. Nekik kell ismerniük ezeket a stratégiákat, és gondoskodniuk
kell az óvodába járó gyerek számára a megfelelő támogatásról.

_ 4.2.2.4. A MORFOLÓGIAI-SZINTAKTIKAI ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA
Normális esetben a gyerekek első nyelvük közvetítésével már betekintést nyertek egy nyelv rendszerébe, így
morfológiai-szintaktikai alapokkal kapcsolatos képességeket is elsajátítottak. Így aztán a második nyelven
aránylag gyorsan túljutnak az egy- és kétszavas fázison. Minél idősebbek a további nyelvek tanulása során,
annál hamarabb jutnak el a harmadik szakaszba, a három- és többszavas fázisba. Az elsajátítási folyamatok
hasonlóképpen zajlanak, mint az adott nyelv első nyelvként történő elsajátítása során. „A folyamatok gyorsaságát és bizonyos átmenetek megjelenését az befolyásolhatja, hogy a kétnyelvű gyerekek vagy ﬁatalok első
nyelvében a funkcionális alakmások milyen formai sajátosságokkal rendelkeznek” (Bredel, Kemp, Reich 2008,
66). Előfordulhat, hogy egy gyerek hosszabban időzik egy bizonyos átmeneti szakaszban, ha az az ő első nyelvéhez viszonyítva túlságosan összetett.
Mivel az elsajátítási folyamat az adott nyelv első nyelvként történő elsajátításához igen hasonló, az óvónők
meríthetnek az adott nyelv (Ausztriában a német, Magyarországon a magyar) fejlesztésére kialakított repertoárjukból. Így aztán egy adott nyelv első, illetve második nyelvként történő fejlesztése igen hasonló módon
alakulhat (Bredel, Kemp, Reich 2008, 63. skk.).

_ 4.2.2.5. A DISZKURZIVITÁS ALAPKÉSZSÉGEINEK ELSAJÁTÍTÁSA
(FORMÁLIS NYELVI KOOPERÁCIÓ STB.)
Akárcsak a nyelvhasználattal kapcsolatos alapkészségek, a diszkurzivitás alapkészségei sem kapcsolódnak
egyetlen nyelvhez. Ha egy nyelvben a gyerek már elsajátította őket, akkor egyszerűen átemeli őket egy másikba. E készségek elsajátítása a társas környezet függvénye, ennélfogva a kulturális beágyazódásnak fontos szerepe van. „Sok kultúra kialakította a maga elbeszélő hagyományait, s ezek érzékelhetővé válhatnak a
mindennapi beszédben is” (Guckelsberger, Reich 2008, 84). Ezen túlmenően eltérő beszédszabályok lehetnek
érvényben, amelyek az átvitel során félreértésekre adhatnak okot.
A diszkurzív képességek érvényesítéséhez a nyelvismereteknek már el kell érniük egy bizonyos szintet. Csakis
így emelhetők át az egyik nyelvből a másikba – amikor ez szükséges. Ez aztán erőfeszítés nélkül is rendkívül kedvező hatásokat eredményezhet a második nyelv használata során. Frusztrációt eredményezhet, ha a
nyelvi eszközök nem adottak, és ennélfogva a diszkurzív alapkészségek az első nyelvről nem vihetők át. Ez
ugyanakkor a nyelv mihamarabbi megtanulására irányuló késztetéssé is válhat.
Ha a pedagógusok a gyerekeknél egy bizonyos fokú nyelvi kétségbeesést észlelnek, akkor fontos, hogy motiválják őket, rávezessék őket a második nyelv javítását elősegítő lépésekre, és ennek során őket végigkísérjék.

_ 4.2.2.6. AZ ÍRÁS-OLVASÁS ALAPJAINAK ELSAJÁTÍTÁSA I. ÉS II.
Vizsgálatok kimutatták, hogy egy adott nyelvet második nyelvként beszélő gyerekek, abban az esetben, ha az
írott nyelv tanulása előtt elegendő kapcsolatban álltak a nyelvvel, akkor az írott változattal sem akadt gondjuk.
Az íráskészség elsajátítása az adott nyelven második nyelvként ugyanúgy zajlik, mint első nyelvként. Így a nyelvi fejlődést elősegítő eszközök valamennyi gyerek javát szolgálják az óvodában (Bredel, Reich 2008, 101 sk.).
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_ 4.3. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Első nyelv – Standard nyelv és dialektus
A standard nyelv
Azoknak a gyerekeknek az esetében, akiknek egy adott nyelv nem első nyelvük, (német nyelv esetén
akkor is, ha valamely német dialektust beszélik), a standard nyelv elsajátítására leggyakrabban csak az
óvodában kerül sor.
Első nyelv/dialektus
Minden nyelv értékes! A második nyelvet a gyerek csak ebben a szellemben fogja valóban megtanulni.
A gyerek nyelvi sajátossá- Az óvodában a pedagógusoknak ismerniük kell valamennyi gyerek nyelvi sajátosságait.
gai

A kvaliﬁkációs legyező Ehlich szerint
Az alapvető nyelvi készségek elsajátítása egy adott nyelvre vonatkozóan
A hangképzés alapjainak elsajátítása (fónikus báziskvaliﬁkáció)
Első nyelv
1. életév: A gyerek felismeri a saját nyelvét, más nyelvek hangzóit egyre kevésbé képes megkülönböztetni. Hangok egymásutánjának képzése, mint pl. brrr, amin autót ért.
2. életév: A gyerek többszótagos szavakat produkál, felismer egyetlen hangban különböző szavakat
(minimálpárokat). Megalkotja első szóösszetételeit.
3. életév: Célzottan képes már hosszú és rövid magánhangzók kiejtésére, az összetett szavakat helyesen hangsúlyozza. Beszéde egyre folyamatosabbá válik. A 3. életév végére a hangképzés alapjainak
elsajátítása lezárul.
Második nyelv
A hangképzés alapjainak elsajátítása a gyerek korától függ. Minél korábban szembesül a gyerek a
második nyelvvel, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a második nyelv kiejtését a korának
megfelelő szinten elsajátítja. A második nyelvnek azok a hangzói, amelyek nem léteznek az első nyelvben, nehézségeket okozhatnak a második nyelv kiejtésében.
A nyelvhasználat alapjainak elsajátítása (pragmatikus báziskvaliﬁkáció I. és II.)
Első nyelv
A nyelvhasználat alapjainak elsajátításán a nyelvi cselekvési lehetőségek (beszédaktusok) elsajátítását értjük.
1. életév: mimikával, testbeszéddel és sírással a gyerek eléri a maga kommunikációs céljait. Céljának
elérése erősen függ a vonatkoztatásai személy (kulcsszemély) megértésétől (leggyakrabban családi
környezetben).
2–3. életév: a gyerek megtanulja, hogyan fejezze ki szavakkal, mit szeretne, és céljának elérése még
erősen függ a vonatkoztatási személy (kulcsszemély) megértésétől.
A 4. életévtől kezdve: A vonatkoztatási környezet kiszélesedik, kibővül az óvodával és az iskolával. A
gyereknek például most már tudnia kell megkülönböztetni annak a kérdésnek a célját, amelyet az óvónő tesz fel, annak a kérdésnek a céljától, amely szülei szájából hangzik el. A gyerek megtanulja, hogyan
közölheti szándékát a vele egykorúakkal, és hogyan az “idegenekkel”.

Második nyelv

Számos, a nyelvhasználattal összefüggő képesség független a konkrét nyelvtől. Automatikusan
átvihetőek a második nyelvre. Ha történetesen a kultúrák különbségeiből adódóan mégis lennének
eltérések a nyelvhasználattal kapcsolatos készségek terén, úgy ezeket az adott nyelvben külön meg
kell tanulni.
A szemantikai alapok elsajátítása (szemantikai báziskvaliﬁkáció)
Első nyelv
Szavak elsajátítását jelenti, azt, hogy hogyan alkothatunk meg egy-egy fogalmat, de azt is, hogy
miképpen vihetünk át jelentéseket (pl. szólások) egy másik nyelvbe, valamint egy mondat értelmezésének képességét.
1. életév: Hangok egymásutánjának képzése, mint pl. brrr, amin a gyerek az autót érti.
2. életév: A gyerek egy kb. 50 szóból álló produktív szókincset sajátít el. Használ már olyan többfunkciós igéket, mint a csinálni.
3. életév: A gyerek naponta mintegy 14 új szót tanul, összetett szavakat alkot, mint pl. fa + ház =
faház. Kezdetét veszi a gyerek nyelvének a felnőttek nyelvéhez való hozzáidomulása.
4. életév: A gyerek mind nagyobb számban alkot összetett szavakat, és már sok konkrétabb jelentéstartalommal rendelkező igét használ (igekötővel és anélkül): futni, inni, festeni.
5. és 6. életév: Mindehhez egyre nagyobb mértékben jönnek hozzá a szóképzések, mint pl. nap és
napos.
Második nyelv
A szavak elsajátítása igen egyéni. Az egyszerű normák megtanulására a szóösszetételek előtt kerül
sor. Az igék elsajátítása a következő sorrendben történik:
·
létige,
·
többfunkciós igék,
·
konkrétabb jelentéstartalommal rendelkező igék,
·
igék igekötővel (német nyelv esetén elváló igekötővel)
·
német nyelv esetén igék el nem váló igekötővel,
·
német nyelv esetén visszaható (sich-es) igék.
Mivel a gyerekek szókincse a második nyelven rendszerint szerényebb, különböző stratégiákat vetnek
be, hogy kommunikációs céljukat elérjék, így pl. elnémulnak vagy megkérdezik egyes szavak jelentését.
A morfológiai-szintaktikai alapok elsajátítása (morfológiai-szintaktikai báziskvaliﬁkáció)
Első nyelv
Ezen alapkészségek elsajátításán a hagyományos értelemben vett nyelvtant értjük. Habár az elsajátítás az egyes nyelvek sajátosságainak megfelelően eltérő módon zajlik, az alapvető jegyek mégis
megegyeznek. Így a gyerek hétéves koráig minden lényegi készségre szert tesz, éspedig:
·
a szintaxis terén (pl. a szórend);
·
a morfológia, az alaktan terén (szóképzés: szél – szeles);
·
a szó különböző alakjainak ragozással történő képzése terén (menni – mész).
Második nyelv
Mivel ennek az alapkészségnek az elsajátítása során a második nyelvként használt németben vagy
magyarban a folyamat szinte teljesen megegyezik az első nyelvként elsajátított némettel vagy
magyarral, itt mindössze azt kell összefoglalnunk, hogy minél idősebb a gyerek, annál gyorsabban jut
túl az elsajátítás egyes szakaszain. Ha egy gyerek hosszabban időzik valamely stádiumnál, annak okát
leggyakrabban a nyelv összetettségében kell keresnünk.
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A diszkurzivitás alapkészségeinek elsajátítása (diszkurzív báziskvaliﬁkáció)
Első nyelv
Ennek a készségnek az elsajátítása a személyek közötti interakcióra vonatkozik, méghozzá a dialógusokra éppúgy, mint a monológokra. A kezdetektől fogva egészen a második életévig családi környezetben a kommunikáció sikeressége elsősorban a beszélgetőpartnertől függ. Hároméves kortól a
gyereknek a többi gyerekkel folytatott interakcióiban önmagára kell hagyatkoznia. A gyerek megtanulja, hogyan zajlik egy beszélgetés, és hogy ő hogyan játszhatja el benne a saját szerepét.
Második nyelv
Ennek a készségnek az elsajátítása független a konkrét nyelvtől, és átvihető az egyik nyelvről a másikra. Ez aztán nagyszerű teljesítményt eredményezhet a második nyelvben, ugyanakkor frusztrációt is
abban az esetben, ha a nyelvi eszközök nem elégségesek.
Az írás-olvasás alapjainak elsajátítása (literális báziskvaliﬁkáció I. és II.)
Első nyelv
Az írás-olvasási készség elsajátítása már óvodás korban elkezdődik. A gyerekek először az íráskép
alapján két szótagú, trochaikus időmértéket követő szavakat tanulnak meg. Különböző foglalkozásokkal, továbbá feliratok jól látható helyen történő elhelyezésével az óvodában fejleszthetők ezek a
képességek.
Második nyelv
Ha a gyerekeknek az írás-olvasás tanulása előtt volt elegendő kapcsolatuk egy adott nyelvvel második
nyelvként, akkor minden probléma nélkül elsajátítják ezeket a képességeket. Az elsajátítás folyamata
ugyanúgy zajlik, mint az adott nyelvet első nyelvként beszélő gyerekeknél.

_ 4.4. GONDOLJUK CSAK VÉGIG!
Hány nyelv és dialektust fordul elő az Ön csoportjában? Az Ön teamjében (óvónő, dada, interkulturális munkatárs stb.) ki az, aki ezek közül a nyelvek vagy dialektusok közül ismeri valamelyik nyelv sajátosságait, és
melyikét?

Hogyan segíti elő az óvodában a hangképzés alapjainak elsajátítását a második nyelven?

Milyen stratégiákat ﬁgyelt meg Ön óvodai csoportjában a szókincs hiányosságainak áthidalására egy adott
nyelvet második nyelvként beszélő gyerekek között?

Azoknak a gyerekeknek az esetében, akik az Ön óvodájában második nyelvként beszélik a magyart, milyen segédeszközöket, játékokat bocsát rendelkezésükre azzal a speciális céllal, hogy magyar nyelvtudásukat fejlessze?

Mivel a többnyelvű gyerekek kulturális háttere fontos szerepet játszik a kölcsönös megértésben, gondolja át
az Ön óvodájába járó gyerekek kultúrájáról szerzett ismereteiről – kerülje a kliséket!

Hogyan segíti elő az írás- és olvasás készségének fejlesztését az óvodában?
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5. MIÉRT TANULJANAK A GYEREKEK MÁR AZ ÓVODÁBAN TÖBB NYELVET?
Kezdjük egy viccel, amelyet Peter Bichsel svájci író mesélt el a többnyelvű tanítás témájával kapcsolatos egyik
előadásában:
A rotterdami kikötőben egy nagy hajó előtt egy svájci áll, kezében kis csomag. Odafent, a fedélzeti korlátnak támaszkodva, egy matróz áll. A svájci fölkiabál neki: – He Sie, chönteder das Päckli am Kapitän gäh?
[Hé, Maga, át tudná adni a kapitánynak ezt a csomagot?] A matróz meg sem moccan. – He – kiált a svájci
–, chönteder das Päckli am Kapitän gäh? –, és amikor a matróz erre sem mozdítja füle botját sem, a svájci
hosszas töprengést után odakiált: – Français… parlez-vous français? – Megint semmi. – Aenglisch – kiáltja
oda jellegzetes „schwyzertütsch” dallamossággal. Nagy csönd. – Vagy talán italiänisch – italiano? A matróz meg sem rezdül, még mindig csöndben álldogál a korlátnál. – Spanyol… Spanyolország… español? – kiáltja a svájci. Lám, most végre a válasz is megérkezik: – Si, señor, si señor, hablo español. – Nos – kiált föl
megkönnyebbülten a svájci –, chönteder das Päckli am Kapitän gäh? (Bichsel 1997, 5).
Az iménti viccben egyetlen szó (méghozzá az español) vezetett a kontaktusfelvételhez két ember között. A
svájcit szorongatta a kényszer: a csomagot el kellett juttatnia a megfelelő címre, és ez arra ösztökélte, hogy
minden nyelvtudását mozgósítsa, egészen addig, amíg próbálkozását siker nem koronázza. Bizonyára a matróz és a svájci aztán megtalálta a módját annak, hogy miképpen értsék meg egymást, úgyhogy a kis csomag
végül eljutott a kapitány kezébe.
A mi társadalmunkban, egy olyan Európában, ahol a Sokféleség az egységben! mottót írják ki a zászlóra, egyre
nagyobb hangsúlyt fektetünk különféle nyelvek ismeretére, úgyhogy az érintkezés megvalósulhasson.
A most következő alfejezetekben annak okait fogjuk sorra venni, miért van szükség a többnyelvűségre, és
miért kell már az óvodában nyelveket tanulni (Chighini és Kirsch 2009, 8).

_ 5.1. A NYELVEK TANULÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI
Számos oka van annak, miért akarnak az emberek nyelveket tanulni, illetve miért kényszerülnek erre. Ebben
az alfejezetben a motiváció személyes és társadalmi okait ismertetjük. Igen gyakran említett motiváció azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik egy bizonyos nyelvet meg akarnak tanulni, az, hogy élni és túlélni akarnak egy másik országban. Ez lehet azon emberek cselekedetének egyik indítéka, akik bevándorolnak egy másik országba, szándékuk szerint ott rendezik be életüket, és ott befogadottnak, mondhatnánk „otthon” érzik
magukat. A ﬁatalok számára, akik kíváncsiak más kultúrákra, beutaznak számukra új országokat, a nyelv híd,

amely a megismerést és a felfedezést segíti elő. Ezzel van összefüggésben a világkép szélesítésének igénye,
valamint a nyelv révén másfajta gondolkodásmódok megismerése. Európában, ahol közös célokat követünk,
gyakran halljuk, hogy több nyelven beszélő emberekre egyszerűen a tolerancia megteremtése és erősítése érdekében van szükség. Egyénre jellemző indok lehet még a nyelv dallama iránt mutatkozó vonzalom, valamint
az az érzés, hogy valaki könnyen tanul nyelveket. Akadnak olyanok, akik a nyelvtanulás okaként azt nevezik
meg, hogy nyelvi határon laknak, így automatikusan legalább két nyelvvel találkoznak nap mint nap. Ezt a
jelenséget mindenekelőtt országhatárokon ﬁgyelhetjük meg, így az osztrák–magyar határon is.
Ha megkérdezik a gyerekeket és a ﬁatalokat, miért tanulnak több nyelvet, egyszerűen rámutatnak az órarendjükre, amelyben ott olvashatjuk például a francia vagy az angol nyelvet. Egy meghatározott iskolába járnak,
így egyszerűen tanulniuk kell ezeket a nyelveket. Mások ellenben egyértelműen leszögezik, hogy szívesen
tanulnának külföldön, ezért meg kell tanulniuk a nyelvet. Ezek a személyes és társadalmi motivációs tényezők
sok ember számára mérvadóak a tekintetben, hogy miért vállalkoznak a nyelvtanulás izgalmas kalandjára,
ami folytán lelkesedésükkel környezetüket is gazdagítják (Chighini és Kirsch 2009. 8. sk.).

_ 5.2. A KORAI TÖBBNYELVŰSÉG POZITÍV ASPEKTUSAI
A kisgyerekeket intenzíven foglalkoztatja mindenféle dolog megtanulása, és ehhez számukra annyi idő biztosított, amennyi csak szükséges. Nincsenek felesleges gátlásaik, és mindent megvizsgálnak, amit csak a
környezetükben felfedeznek. Életük első éveiben a legteljesebb mértékben meg vannak elégedve önmagukkal
mint „játszópajtással”, de egy bizonyos kortól fogva igényük van már arra is, hogy más gyerekekkel és felnőttekkel játsszanak. Ha például egy gyerek szeretne részt venni egy játékban, de nem érti a többiek nyelvét,
a játék áll a fontossági sorrend csúcsán, és a gyerek motivációja magas fokú. Mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a többiekkel megértesse, szeretne játszani velük, és ehhez akár az intenzív testbeszédet is
be fogja vetni. Így könnyen adódhat olyan helyzet, hogy például egy gyerek, akinek az első nyelve német, szívesen játszana azzal az óvónővel, aki épp abban a pillanatban kezdett el egy játékot olyan gyerekekkel, akikkel
csak törökül beszél. Ha adott az együttjátszás szükséglete, akkor a német ajkú gyerek a nyelvet mellékesnek
fogja tekinteni, és mindenképpen megpróbál részt venni a játékban (Apeltauer 2007, 12. sk.).
Látható, hogy egyfelől az időtényező, másfelől a gyerekek gátlásmentessége két olyan ok, amikből kifolyólag
a gyereket a lehető legkorábban kell különböző nyelvekkel megismertetni.
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_ 5.3. IDENTITÁS ÉS INTERKULTURALITÁS
A nyelv az emberi élet igen fontos eleme. Része az ember egzisztenciájának, identitásának.
A nyelv a legfontosabb eszköz, amellyel hivatkozunk a világra, a közlés eszköze, segítségével tudatjuk másokkal véleményünket és kinyilatkoztatjuk érzéseinket. Ugyanakkor a nyelv annak is a legfontosabb eszköze, hogy elvont és összetett gondolatmenetekbe bocsátkozzunk, és ezeket irányítsuk (Schwarz-Friesel 2007,
18). A nyelvnek mindebből adódó jelentősége sejteti, mennyire összekapcsolódik identitásunkkal. Már a Biblia
egyik passzusa is (Bírák könyve, 12, 5–6) példázza, mekkora a nyelvek jelentősége az ember számára. E történetben emberek akarnak átkelni a Jordán folyó megszállt gázlóin, de feltartóztatják őket, és ki kell mondaniuk
a sibbolet szót. A kiejtésről a gileabeli őrszemek nyomban felismerik, mely nép ﬁaival van dolguk. Ha a kiejtés
selypes, efraimi beszédmód volt, akkor azt az embert nyomban megölték (Löffler 1998, 11. sk.). Ha valakinek
más a beszédmódja, úgy ezt a különbséget egyes személyek olykor tudatosan érzékelik, és sajnos még ma is
gyakran értékelik – pozitívan vagy negatívan. Nyelvhasználatunk elárul bennünket, honnan jövünk, hogy nők
vagyunk-e vagy férﬁak, de talán még az is érződik, hogy mely társadalmi réteghez tartozunk stb. Krumm ezzel
kapcsolatban úgy vélekedik, hogy a gyerekek első nyelvükkel alakítják ki „a maguk személyiségét, önmagukról
alkotott éntudatukat, valamint a családhoz tartozás érzését” (Krumm 2008, 7). A családi nyelvben végbemegy a „szociokulturális” szocializáció, mivel ezzel
„a társadalomban élő ember […] belenő a világról és az értékekről alkotott első képzetekbe. Ha elfogadjuk,
hogy a világ az emberek számára csak a nyelv(ek) révén válik egyáltalán világként megragadhatóvá – a saját
nevétől kezdve a családon át egészen a fogalmiság felé vezető első lépésekig –, akkor annak is egyértelműnek kell lennie, hogy az első nyelv/nyelvek központi szerepet játszik/játszanak ebben (Krumm 2008, 7).
Egyszóval az első nyelv az, amely egy pozitív identitásfejlődés alapját alkotja, következésképpen alapfeltétele
további nyelvek sikeres tanulásának. A migrációs háttérrel és kisebb presztízsértékű anyanyelvvel rendelkező
gyerekeket ennek tükrében kell támogatni nyelvi fejlődésükben.
A szakirodalomban továbbá azt olvashatjuk, hogy minden embernek legalább egy language ego-ja van. Azaz
egy olyan nyelve, amellyel azonosul. Így mármost megﬁgyelték, hogy az egynyelvűen felnövő gyerekek később
ﬁataléként vagy felnőttként fenyegetve érzik magukat, ha egy másik nyelvet kell tanulniuk. Ekkor érezteti hatását a language ego. Ha az énkép nem eléggé stabil, ez a „nyelvi ego” elhárító mechanizmusként kezd működni
más nyelvekkel szemben. Ezért nagyon is ajánlatos, hogy már koragyermekkorban sor kerüljön legalább egy
második nyelv elsajátítására, amivel kifejlődhet egy második „nyelvi ego” (Chighini és Kirsch 2009, 14).

_ 5.4. PSZICHOLÓGIAI ÉS PEDAGÓGIAI OKOK
Leonora Fröhlich-Ward évek óta tanít idegen nyelvet az óvodában és az általános iskolában. Meg van győződve azokról az előnyökről, amelyeket a több nyelvvel való korai konfrontáció jelent a gyerekek számára. A
sikeres tanulás szempontjából fontos a tanulási környezet, valamint a megfelelő módszertan és didaktika. Így
a kisgyerek életében igen nagy szerepet kap a játék. Ennek révén fedezi ugyanis fel a világot. Ha a nyelvtanítás
módszere illeszkedik a játékhoz, szinte garantálhatjuk a nyelvtanulás iránti lelkesedést. A cselekvésorientált
munkának kell ennek során az első helyen állnia, a gyereket pedig a maga egészében kell ebbe bevonnunk.
Példaként hozhatnánk fel erre a mozgássorozatokkal kísért énekeket, mint amilyen a If you’re happy and you
know it, ahol az első strófában azt éneklik a gyerekek, hogy clap your hands, és ezzel párhuzamosan valóban
tapsolnak. Így a szöveg soraiban elhangzottakat valóságos cselekvéssel kombinálják. Ha a gyerekek örömteli
tevékenységek során találkoznak a nyelvekkel, akkor annak a valószínűsége is igen nagy, hogy akarják majd
folytatni a tanulást. Motiváltak lesznek, és pozitív érzésekkel kapcsolják össze ezeket a gyakorlatokat. A kedvező tapasztalatok erősítik a személyiséget, ugyanakkor elősegítik a kognitív fejlődést. (Fröhlich-Ward 2003,
199; Nürnbergi ajánlások, 1997, idézve Chighini és Kirsch 2009, 8. nyomán).
Tudvalevő, hogy a gyerekek magukkal hozzák az óvodába a kutatás iránti erős késztetésüket, a kommunikáció
okozta örömérzetet, valamint az utánzás képességét, és ismeretes, hogy ezt éppen a korai nyelvtanulásnál
aknázhatjuk ki. Ugyanakkor a kisgyerekek még előítélet-mentesek, ezért könnyen kaphatók az újra, anélkül,
hogy kritikusan állnának vele szemben. Ha még azt megelőzően találkoznak idegen nyelvekkel és más kultúrákkal, hogy kialakulhatna bennük az mássággal szembeni félelem és ellenszenv, akkor nagy valószínűséggel
toleranciával és érdeklődéssel fognak közeledni az idegen dolgokhoz és személyekhez. (Fröhlich-Ward 2003,
199; Nürnbergi ajánlások, 1997, idézve Chighini és Kirsch 2009, 8. nyomán).
Itt az óvodában nagy szerepet játszik az előkészített környezet. A gyerekek jó, ha látják és érzik, hogy MINDEN
nyelvet értékesnek tartunk. Ennek az épületben láthatónak, érzékelhetőnek, és különféle tevékenységformák révén tapasztalhatónak kell lennie. Így például különböző nyelveken feliratozhatunk különböző dolgokat,
mint az ablakot, játékokat, vagy a bejáratnál különböző nyelveken többféle plakát is üdvözölheti a belépőket.
Különböző nyelvű könyveket helyezhetünk el a könyvsarokban. Különböző kultúrákból származó játékok adhatnak az óvodában alkalmat arra, hogy más nyelven folytassunk beszélgetést. Ha segítségre van szükségünk
ebben, bizalommal fordulhatunk interkulturális pedagógusokhoz, vagy különböző egyesületekhez és szervezetekhez, olyanokhoz, mint a BAOBAB – Globales Lernen9.

9
Itt látogathatók például speciális szemináriumok óvodai pedagógusok számára a Globális tanulás témakörében. BAOBAB – globales
Lernen. http://www.baobab.at (2010. június 13.).
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_ 5.5. AZ AGYKUTATÁS FELISMERÉSEI
Agyunk fejlődése jelentős evolúciós szakaszokat járt be. Eleinte olyan volt, akár egy hüllőé, majd kialakult a
limbikus rendszer, amely az érzelmek és az ösztönök területét fedi le. Fejlődéstörténetileg a legﬁatalabb része
a nagyagykéreg vagy neokortex, ahol a magasabb kognitív funkciók helyezkednek el.
Hosszú időn át úgy képzelték, hogy az agy úgy működik, akár egy számítógép, amely az inputot, illetve a felismeréseket szisztematikusan tárolja, és racionális megfontolásoknak engedelmeskedik. Ugyanakkor megmutatkozott, hogy az érzelmek éppilyen erősen befolyásolják az agyat, és ezzel a tanulást is.
Agyunk másodpercenként számtalan ingert fogad, és ezeket fontosként vagy lényegtelenként, ismertként
vagy ismeretlenként értékeli. „Ahhoz, hogy egy inger akár csak rövid időre is az agyba jusson, illetve, hogy
adott körülmények között tárolódjék is, át kell jutnia egy agyi elbírálási ponton, amely eldönti, hogy az egyén
számára releváns-e – ennek során rendkívül fontos az affektív-emocionális értékelés […], de nem marad el a
racionális értékelés sem” (Boeckmann 2009, 9). Ha tehát a pedagógusok az óvodában egy nyelvet szeretnének közvetíteni, akkor tisztában kell lenniük azzal, mennyire különböző módon fogják a gyerekek befogadni
azt, amit hallanak. A kritériumok kombinációja alapján megállapíthatjuk, melyek azok az ingerek, amelyek a
leginkább eljutnak a tudatig, és talán sikerül tárolni is őket. Ha egy ingert az agy ismertnek és lényegtelennek
minősít, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy el sem jut a tudatig. A legnagyobb ﬁgyelemre az számíthat, amit agyunk ismeretlennek és fontosnak sorol be. Mindamellett ez tapad meg a legkönnyebben az
emlékezetben (Boeckmann 2009, 10).
Az óvodában nagy jelentőséget tulajdonítanak még az érzelmi síknak és a cselekményorientált tevékenységeknek, ami szintén rendkívül fontos a tanulás szempontjából. Bárki elmondhatja saját tapasztalata alapján:
ha valaki valamit maga élt át, tett meg, ráadásul jókedvvel, akkor sikerült a legjobban megjegyeznie. Egy
tanulmány az 1980-as végén már rámutatott, hogyan lehet a legtartósabban tanulni: az ember abból, amit
olvas, 10 százalékot, abból, amit hall 20 százalékot, abból amit lát, 30 százalékot, abból, amit lát és hall, 50
százalékot, abból, amiről maga is beszél, 70 százalékot, és abból, amit maga valósít meg, 90 százalékot jegyez
meg (Chighini és Kirsch 2009, 13). Ez az emelkedő százalékos arány a neuronok (=idegsejtek) között létrejövő
hurokpályákra vezethető vissza. Vagyis azt sikerült bizonyítani, hogy a sikeres tanulás összefügg a neuronok
közötti kapcsolatok számának növekedésével. A tanulás során neuronháló épül ki. Egy kísérletben, amelyet
az 90-es években végeztek, két vizsgálati csoport vett részt. Az egyik csoporthoz tartozók egynyelvűen nőttek fel, és csak felnőttként tanultak meg valamilyen idegen nyelvet. A második csoport kétnyelvű nevelést
kapott. A kísérleti személyek mindkét csoportjának, anélkül, hogy azok tagjai megszólaltak volna, az elmúlt
nap eseményeit kellett mindkét nyelven szóban – gondolatban – leírnia. Arra a megﬁgyelésre sikerült jutni,

hogy azoknál, akik már koragyermekkorban elsajátítottak két nyelvet, közös neuronháló alakult ki, míg azok
a személyek, akik csak felnőttkorban tanultak meg valamilyen idegen nyelvet, két független neuronhálóval
rendelkeztek. Felmerül így a kérdés: vajon nem a teljesen új neuronháló kiépítésének szükségessége lehet-e
az egyik oka annak a sok-sok fáradságnak, amit felnőtt korban egy további nyelv megtanulása jelent (Kim,
Relkin, Lee és Hirsch 1997. 171. skk.; Götze 1999, 10. skk.)?

_ 5.6. PSZICHOLÓGIAI FELISMERÉSEK
Hogy még egyszer nyomatékkal hangsúlyozzuk, mennyire fontos a nyelvtanulás, ismertessünk egy felmérését, amelyet a 90-es évek végén Bécsben végeztek. Ennek során gyerekeket kérdeztek meg, akik egy kísérleti
angolnyelv-oktatás során már első osztálytól fogva tanulták az angolt.10 Az eredmények világosan mutatják,
hogy a korai nyelvtanulás kedvezően hat a gyerekek énképének fejlődésére. Ami a részleteket illeti, az alábbiakat állapították meg 11:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyerekek bátrabban szólalnak megy egy csoportban.
Egy nagyobb csoport előtt is kinyilvánítják véleményüket.
Szívesebben játszanak együtt más gyerekekkel, mintsem hogy egyedül hallgatnának zenét vagy olvasnának egy könyvet.
Nincsenek problémáik az emberekkel való érintkezésben, és könnyen kezdeményeznek beszélgetést.
Könnyen találják meg a más nyelven beszélő gyerekekkel a kontaktust.
Nem félnek, ha idegen emberekkel találkoznak és mások társaságában kell beszélniük.
Nem jelent számukra problémát, ha meg kell szólítaniuk egy ismeretlen gyereket.
A lányok összességében, de ennek az iskolai kísérletnek a során is, a ﬁúkénál kedvezőtlenebb énképet
mutattak.
A külföldi munkavállalók gyerekei, (akiknek az anyanyelve nem a német volt), a velük összehasonlítható,
osztrák gyerekekénél kedvezőtlenebb énképet mutattak (Seebauer 1997, idézve Chighini és Kirsch 2009,
14. sk. nyomán).

A kutatás ezen értelmezése a nyelvek tanulásának számos kedvező oldalát mutatja, és minden egyéni eltérés
dacára abból indulhatunk ki, hogy az előnyök messze túlsúlyban vannak.

10
Egy iskolai kísérletre vonatkozó vizsgálatra utalunk itt, mivel a szerző nem ismer hasonló kutatást, amely óvodai berkekben zajlott
volna. Mivel azonban az eredmények szigniﬁkánsak, itt említést teszünk kutatásról.
11
Az eredmények egy vizsgálat interpretációi, ennélfogva mint ilyeneket kell értelmeznünk őket.
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_ 5.7. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
Nyelvelsajátítás a koragyermekkorban
A nyelvtanulás motivációja • élet és túlélés egy idegen országban
• más kultúrák iránt megmutatkozó kíváncsiság –> a nyelv mint híd
• a saját világkép kiszélesítése
• nagyobb fokú tolerancia másokkal szemben
• a nyelvek szeretete
• a lakhely egy nyelvi határon található
• az iskolában tanítják a nyelvet
• tanulás külföldön
A korai többnyelvűség
• időtényező: a gyerekeknek sok időt biztosítunk
kedvező aspektusai
• a gyerekek nem gátlásosak
• nagy fokú motivációs tényező a gyerekeknél
Identitás és
• a nyelv az identitás és az egzisztencia része
interkulturalitás
• az első nyelv a kedvező személyiségfejlődés alapja
• gyerekként legalább két language ego felépítése
Pszichológiai és pedagógiai • A tanulási környezet fontos szerepet játszik a nyelvtanulásában –> az óvoda előkészített környezetet
okok
biztosíthat, pl. a többnyelvűség láthatóvá tételével
• Módszertan és didaktika:
• cselekvésorientált tanulás: pl. játék
• a gyereket mint egészet kell bevonnunk
• a kisgyerekek szívesen kommunikálnak
• a kisgyerek kíváncsiságának kihasználása
• a kisgyerekek könnyen utánoznak
• nincsenek előítéletek az idegenekkel szemben
• nem éreznek félelmet és ellenszenvet ismeretlen dolgokkal és személyekkel szemben
• nyelvek értékének elismerése a velük való kapcsolatban –> az óvodai pedagógusok mint példaképek
Az agykutatás felismerései • Az érzelmek erőteljesen befolyásolják a tanulást
• Elsősorban a fontos és ismeretlen inputokat tároljuk –> minden gyerek maga dönt erről
• Az ember azt jegyzi meg legjobban, amit maga hajtott végre
• Eredményes tanulás = az idegsejtek közötti kapcsolatok gyakoriságának növekedése az agyban
–> neuronháló
• A többnyelvűen felnövekvő gyerekek kiterjedt neuronhálóval rendelkeznek
• Az egynyelvűen felnövekvő gyerekek, akik ﬁatal- vagy felnőttkorukban megtanulnak egy újabb nyelvet, két különböző neuronhálóval rendelkeznek –> agyuk nem a már kiépült kapcsolatokra nyúl vissza
Pszichológiai felismerések A nyelvek korai tanulása kedvező hatással van a gyerekek énképére. Például:
• Az ilyen gyerekek bátrabban beszélnek egy csoport előtt
• Könnyebben teremtenek kapcsolatot más nyelven beszélő gyerekekkel
8. táblázat: Nyelvelsajátítás koragyermekkorban

Ezek az okok és felismerések fontos szerepet játszanak az óvodai munkában is. Egyfelől ki kell emelnünk az
előkészített környezet szerepét, vagyis amilyen az óvoda, olyannak látjuk rajta keresztül a többnyelvűséget.
Másfelől említést kell tennünk a módszertan és a didaktika jelentőségéről: a gyerekeket attól a ponttól kezdve kell fejlesztenünk, ahol éppen tartanak. Tele kíváncsisággal, kalandvággyal és előítéletek nélkül jönnek
az óvodába, és ezt ki kell használnunk a nyelvtanulás módszertana szempontjából. A cselekvésorientált és
a személyiségük egészét bevonó tanulás segít a gyerekeknek a dolgok megjegyzésében és az agyban zajló
neuronális kapcsolatok kialakításában. Interkulturális munkatársak vagy egyesületek és szervezetek segítenek, ha anyagokat keresünk, illetve ők maguk különböző nyelvek szakértői.

_ 5.8. GONDOLJUK CSAK VÉGIG!
Ön milyen nyelveket tanult, és mik voltak a mozgatórugói az Ön nyelvtanulásának? Játszott ebben valamilyen
szerepet az óvoda vagy az iskola?

Mi az Ön benyomása a gyerekekről az óvodában más nyelvekhez fűződő viszonyuk tekintetében? Hogyan
érintkeznek egymással a más-más nyelven beszélő gyerekek?

Az Ön óvodájában mely nyelvek vannak jelen, és melyeket fejlesztik? Tesznek-e különbséget a nyelvek között?
Milyen jelentősége van a gyerekek első nyelvének?
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Milyen szerepet játszik a tanulási környezet a nyelvtanulásban? Milyen jelentősége van a nyelvtanulás módszertanának és didaktikájának az óvodában?

Mely inputokat jegyzik meg a gyerekek legkönnyebben? És mit jelent ez az Ön számára mint pedagógus?

Egy gyerek énképének vonatkozásában az Ön véleménye szerint mely a korai nyelvtanulás három legkedvezőbb hatása?

6. KÉZIKÖNYVÜNK DIDAKTIKAI RÉSZE
Kézikönyvünk didaktikai része módszertani útmutatásokkal kíván szolgálni óvodai pedagógusok, anyanyelvi és interkulturális munkatársak számára. E rész hídként szolgál az elméleti és a gyakorlati rész között, és
éppúgy tartalmaz didaktikai magyarázatokat, mint konkrét kezdeményezéseket és példákat, amelyek közvetlenül az alsó-ausztriai óvodák és a magyar partneróvodák anyanyelvi és interkulturális munkatársaitól
származnak.

_ 6.1. KERETFELTÉTELEK
Mint azt kézikönyvünk elméleti részében kifejtettük, a gyerek az iskolát megelőző korban egészen különleges
feltételek mellett tanul. Egy példa: képzeljük el, idegen nyelvet tanítunk egy felnőtt tanfolyamon. Egy menedzser feláll az óra alatt, odamegy Önhöz, és megpuszilja az arcát. Ön hogyan reagálna erre?
Ami lehetetlennek tűnik számunkra a felnőttképzés keretei között, az az óvodában egészen természetes. Így
koragyermekkorban az idegen nyelvek közvetítéséhez megfelelő keretfeltételeket kell biztosítanunk, amelyek ﬁgyelembe veszik a sajátos iskolás kor előtti tanulási helyzetet. Ez egyaránt érinti a gyerek fejlődésének
érzelmi és kognitív aspektusait.
Iskola előtti életkorban a gyerekek kifejezetten igénylik, hogy a velük foglalkozó pedagógushoz baráti, szeretetteljes viszony fűzze őket. Ez a kötődés a kíváncsiság, a játékosság és a motiváltság mellett – tanulást
elősegítő érzelemként – az egész tanulási folyamatot áthatja. Ugyanakkor a csalódottság, az agresszió vagy a
rossz közérzet a tanulást gátló érzelmek, amit a nevelő helytelen magatartása válthat ki. A gyerek viszonya a
pedagógushoz meghatározza a tanulandó nyelvhez való viszonyát is.
A kapcsolat jellegéhez hasonló mértékben hat a tanulási környezet is a nyelvek tanulására. A stressz és a
túlzott akusztikai vagy optikai ingerlés kedvezőtlenül hat a tanulás eredményességére. „Veszélyessé” a koragyermekkori nyelvi közvetítés tehát csak akkor válhat, ha a gyerek úgy érzi, nyomás nehezedik rá. Ennek
oka lehet, hogy az elvárások a szülők részéről túl magasak, de lehet a szorongás is, hogy elveszíti identitását,
például abban az esetben, ha a család bevándorolt és a gyerek ezt az élményt még nem dolgozta fel. Mindkét
esetben fontos a szülőkkel való együttműködés. Az elvárásokat mindkét oldalon tisztázni kell.
A szülőkkel folytatott együttműködés mellett az időtényező is olyan keretfeltétel, amelyet jól végig kell gondolni, mielőtt bevezetjük az óvodában az idegen nyelvi fejlesztést. Optimális az lenne, ha állandó úgynevezett
nyelvfürdő állna rendelkezésre, amelyben a gyerekek „megmártózhatnak”. Ez az „immerziónak” nevezett
kezdeményezés eredetileg Kanadából származik, ahol azzal a céllal jött létre, hogy a nyelvfürdő segítségével

65 ___

___66

elmélyítsék az angolt anyanyelvként beszélő diákok franciatudását (Müller 2003, 65). Ennek feltétele, hogy a
gyerekeket folyamatosan körülvegye a célnyelv. Akárcsak az első nyelv elsajátításakor, itt is kell, hogy legyen
a gyerekcsoportban egy vonatkoztatási személy, aki kizárólag a célnyelven kommunikál a gyerekekkel. Ezzel
egyidejűleg mintegy 9 és fél éves korig a gyerekeknél az első nyelvet is fejleszteni kell (Müller 2003, 66).
A nyelvi fürdő hatékony módszer a koragyermekkori nyelvi közvetítésben. Mindamellett egy gyerekcsoportban, ahol különböző első-, másod-, érintkezési és szomszéd nyelveket kell fejleszteni, könnyen adódhatnak
szervezési nehézségek. Már önmagában a foglalkoztatottsági helyzet sem engedi sok esetben meg, hogy
mindegyik, a csoportban támogatott nyelv tanítására külön pedagógust alkalmazzanak, aki a maga nyelvén
szól folyamatosan a gyerekekhez.
Az anyanyelvi munkatársak gyakran több hely között ingáznak. Heti két alkalommal való találkozás egy reális
átlagérték, ennél kevesebb már értelmetlen. Ha a gyerekek például heti egy alkalomnál kevesebbszer kerülnek
kapcsolatba a célnyelvvel, és a tanultakat csak ezeken a foglalkozásokon ismétlik és alkalmazzák, nem lesz
sikerélményük. A tanulás hatékonysága ebben az esetben egyenlő a semmivel.
Egy-egy nyelvi foglalkozásnak mindenképpen 20-30 percre kellene korlátozódnia. Az iskolás kor előtt a gyerekek ennél tovább képtelenek ﬁgyelmüket összpontosítani.
A legjobb a sok kicsi, változatos tanulási egység lenne, amelyek beleolvadnak az óvodai mindennapokba. Ezt
az óvodai pedagógus is mindenkor maga megvalósíthatja. Énekek, versek, történetek, körjátékok, mozgásos
játék, kreatív tevékenységek stb. kísérhetik végig a gyerekeket több nyelven az óvodai mindennapokban, ezek
által tudatosítható a többnyelvűség a csoportban. A csoport összes nyelvének állandó jelenléte – lehetőség
szerint minél gazdagabb többnyelvű tevékenység révén – közelíti meg leginkább a nyelvi immerziót. Az 5.4.
fejezetben különböző technikákat mutatunk be, amelyek bekapcsolhatók a napi foglalkozásokba.
A nyelvek tanulását mindig folyamatként kell látnunk. Az óvodában és társadalmi környezetében a gyerek
sok különböző nyelvvel konfrontálódik, miközben fejlődése az első nyelven még távolról sem tekinthető lezártnak. Migrációs hátterű társai nyelveit éppúgy megismeri, mint saját első nyelvének különféle változatait.
Az óvodában sok esetben még egy idegen nyelv is szerepel a kínálatban. Ezek a tanulási folyamatok mind egy
időben zajlanak. A nyelv folyamatszerűsége fontos alapelv, amely meghatározza koragyermekkorban a többnyelvűség fejlesztésének valamennyi formáját.

_ 6.2. DIDAKTIKAI ELVEK
A következőkben didaktikai elveket ismertetünk, amelyek az 5.2. fejezetben ismertetett közvetítési technikák alapját képezik. Ezen alapelveket nem fontossági sorrendben mutatjuk be. Kézikönyvünk logikai felépítését követve az alapelvek a javasolt játékok felépítésének megfelelően sorakoznak fel.
(1) Az önkéntesség elve
Mit tervez az óvónő tulajdonképpen, amikor összeállítja heti ütemtervét: szabadidős programot, attrakciókat,
foglalkozásokat vagy fejlesztési lehetőségeket? E fogalmak mindegyike más és más képet közvetít a gyerekről az óvodában, mint oktatási-nevelési intézményben.
A gyerek aktívan kapcsolódik bele a tanulásai folyamatba. A különféle foglalkozásoknak azonban mindig lehetőségként kell megfogalmazódniuk. A gyerek számára fenn kell tartani a választás lehetőségét: hogy elfogad-e egy felkínált tanulási lehetőséget, vagy sem. A fejlődésüket végigkísérő felnőttek fel fogják ismerni és
el fogják fogadni egy ilyen elutasításnak a verbális vagy nem verbális formáját (Stern 1994, 19). Ám a gyerek
számára biztosítani kell, hogy legalább passzív szemlélőként minden esetben részese legyen az eseményeknek. Így lehetősége lesz arra, hogy felelősségteljes döntést hozzon arról, hogy elfogadja-e a kérdéses nyelvi
foglalkozáson való részvételt (uo.).
Különösen fontos, hogy komolyan vegyük a gyerek döntését, mikor és milyen nyelven akar beszélni. A gyerekeket soha nem szabad kényszeríteni a beszédre! Ha a gyerek történetesen inkább félrehúzódik és ﬁgyel, az
agya akkor is erőteljesen működik. Gyakran éppen a rendkívül tehetséges gyerekek azok, akik eleinte vonakodnak megszólalni.12
(2) Az előkészített környezet elve
A környezet számottevően befolyásolja a gyerek tanulási hajlandóságát és képességét. Az érdeklődés és a
koncentráció olyan mértékben nő, amilyen mértékben elhagyjuk mindazt, ami zavarba ejtheti, vagy ami felesleges (Montessori 1993, 127 A gyereknek differenciált környezetre van szüksége, ennek azonban olyannak kell
lennie, hogy a túl sok inger ne jelentsen túlzott megerőltetést számára (Peltzer-Karpf 1994, 27). Ha a tanulósarok optimális, az nyomban a maga bűvkörébe vonja a gyerekeket. Jó, ha a környezetnek ﬁgyelemfelkeltő
jellege van, és a tanulást segítő anyagok úgy vannak előkészítve, hogy az érzékszervekre hassanak. Ez a tanulósarok, éppúgy lehet egy többfunkciós helyiség, mint egy különlegesen dekorált asztal a csoportteremben.
Berendezhetünk akár egy külön termet is, a „Nyelvszobát”, itt minden nyelv jelen lenne, és a gyerekek ennek

12
Butzkamm és Butzkamm (2004, 302–306) Anja-Kristin példáját hozzák fel, ahogyan a kislány az első nyelvet elsajátította: hároméves
koráig következetesen visszautasította a beszédet. Ekkor azonban receptív szókincsének egészét aktivizálta, és kezdettől fogva egész
mondatokban beszélt.
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megfelelően diszíthetnék fel. Az ilyenformán kialakított termet ugyanakkor semmi szín alatt nem szabad
„osztályteremként” kezelni. Szó nincs itt egy vagy több nyelv kognitív közvetítéséről! Arról van szó, hogy
minden gyereket külön-külön arra bátorítunk, hogy „hozza magával” az általa beszélt nyelvet/nyelveket a
terembe, és ezzel bocsássa a többi gyerek rendelkezésére. Ezzel a „Nyelvszoba” olyan tanulásai környezet marad, amely különböző tevékenységformák számára más-más tanulási helyszínt teremt (Zini 2009, 6). Olyan
környezetté, amely összetett ugyan, de a gyerekek számára egyben csalogató. Lehetővé teszi a ritmus váltakozását, s „amelynek – akárcsak a zenének – szüksége van a szünetekre és csöndre is” (uo.).
(3) A kommunikatív kompetencia elve
A beszéd mindenkor a cselekvés egyik formája. A hangtan és nyelvtan közömbös az óvodás korú gyerek számára. Őt a nyelv tartalmi aspektusa érdekli. A kizárólag kiejtésre vonatkozó gyakorlatoknak vagy a tárgyeset,
részes eset stb. megtanulását elősegítő gyakorlatoknak semmi keresnivalójuk a koragyermekkori többnyelvűséget szorgalmazó programokban (Graf és Tellmann 1997, 78–82). A nyelvfejlesztésnek a kommunikáció holisztikus, átfogó teljességre törekvő fogalmát kell képviselnie, a nyelvet pedig „szituációhoz kötött, interaktív
cselekvés részeként” kell felfognia (uo., 79). A gyerekek akkor akarnak megtanulni egy nyelvet, ha érzik, hogy
segítségével más gyerekekkel vagy felnőttekkel fognak tudni beszélni, és így játszani is (Danzer és mtsai.,
2007, 109). A koragyermekkori többnyelvűség felkarolása tekintetében ez azt jelenti, hogy a nyelvtanítást az
első óvodai naptól fogva interaktív helyzetekben kell megszervezni (Wappelshammer és mtsai, 2008, 64).
Az összes felkarolt nyelvnek a gyerek számára megfoghatónak, „megtapasztalhatónak és élőnek” kell lennie
(Gombos 2003, 52). „Az élő nyelv azt jelenti, hogy az emberek ezt a nyelvet kommunikációra használják, de
ugyanúgy azt is jelenti, hogy ezek az emberek ezen a mindenkori nyelven fordulnak a gyerekekhez, és így
kommunikálnak vele” (uo.).
(4) A szemléletesség elve
A gyerek már egészen korán képes a tárgyak jellemzőinek megkülönböztetésére. Tudja: „sárga” például a
banán, a citrom, a Nap vagy egy sál, „szögletes” az asztallap, a kocka, a radírgumi. Ez a kognitív teljesítmény egy nem-nyelvi teljesítmény, szenzomotoros tapasztaláson nyugszik (Schenk-Danzinger 1998, 157). E
szenzomotoros tapasztalatok az előfeltételei annak, hogy ez a tudás nyelvi formában is kifejeződjék. Az óvodáskorú gyerek még messzemenően „rá van utalva a konkrét érzékszervi tapasztalásra, mint gondolati műveleteinek alapjára” (Graf és Tellmann 1997, 84). Ezért annyira fontos a nyelvfejlesztésben a szemléletesség elve
a szókincs kialakulása szempontjából. A gyerekeknek szemléletes, konkrétan megtapasztalható eszközökre van szükségük ahhoz, hogy nyelvet tanulhassanak. „A nyelv befogadására és alkalmazására szemléletes,
konkrétan megtapasztalható kommunikációs helyzetekben kell, hogy sor kerüljön” (Winter 2003, 91). A ta-

nulandó tartalmaknak az összes érzékkel észlelhetőnek kell lenniük. A szemléltető eszközöknek ugyanakkor
nem kell mindig közvetlenül tükrözniük a valóságot. A kitalált történetek is szemléletesek, ha nyelvileg és
tartalmilag a gyerekek fantáziavilágára és képzelőerejére, belső gyermeki szemléletükre apellálnak (Graf &
Tellmann 1997, 85).
(5) A holisztikus tanulás elve
Gondolkodás és tudás, érzékelés és érzelmek, a cselekvés és az akció az átfogó teljességet szem előtt tartó,
más néven holisztikus (nyelv-) tanulás egyenrangú, lényegi alkotóelemei (Huppertz 2003, 25). A többnyelvűség holisztikus fejlesztése a gyereket a maga „testi, szellemi és lelki egészében” veszi ﬁgyelembe (Graf
és Tellmann 1997, 77). Ugyanakkor magát a nyelvet is egészként értelmezi: a nyelv nem csak a hangokat, a
struktúrát és a tartalmat öleli fel, hanem „elválaszthatatlanul összekapcsolódik egy beszélővel és egy beszédhelyzettel” (ugyanott, 78). A nyelv mindig szubjektív, „a nyelv és a nyelvtanulás ugyanis, akár irányított, akár
nem, mindig egy személy egészét érinti” (Schlemminger 2000, 28). A gyerekek számára életük első tíz évében
különösen fontos, hogy a tanulási folyamat érdekében lehetőleg összes érzékszervi csatornájukat használják.
„Az érzékek számára a gyerekek olyanok, akár egy laboratórium, és minden érzékelési tevékenységgel újabb
érzékeket aktiválnak. Szinesztéziás képességgel rendelkeznek, azaz egyszerre több érzékszervi benyomás
észlelésére is képesek” (Zini 2009, 6).
A gyerek a nyelvet kommunikációs eszközként éli meg. Ennélfogva a koragyermekkori nyelvfejlesztésben a
nyelv befogadásának és alkalmazásának „szemléletes, konkrétan megtapasztalható kommunikációs helyzetekben” kell végbemennie (Winter 2003, 91). Ez annyit jelent, hogy a nyelvet gyermekközpontú szemlélettel,
személyiségének egészét szem előtt tartva, a tanulás különböző csatornáinak (Nauwerck 2003, 56), így a
hallásnak, a látásnak, a szaglásnak, az ízlelésnek, a tapintásnak és a mozgásélményeknek a bevonásával kell
közvetíteni. A gyerek idegennyelv-tanulása – mindenekelőtt a tanulási folyamat első szakaszában – túlnyomó
részben „cselekvés, megértés, szemlélés, dolgok észlelése, vidám és játékos élmények útján” zajlik (Leopold
1994, 34), mozgásos tanulással és a beszélgetőpartnerekkel folytatott interakciók során. Így a fogalmak többszörösen is meggyökerezhetnek agyában. A szókincset tároló emlékezetünk működésének alapja a képzettársítás (Gerngroß és mtsai., 1998, 6). Az önálló tevékenység elősegíti „az idegpályák kialakulását az agyban”
(Kühne 2008: 43).
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(6) Az illeszkedés elve
Az illeszkedés elve (Niederle 2000b: 25) a könnyűtől a nehézig, az egésztől a részletekig vezető módszertani
utat írja le. Ennek során minden gyereket azon a ponton kapcsolunk be a fejlesztésbe, ahol éppen tart. Ez
annyit jelent, hogy a tanítani szándékozott idegen-/második/érintkezési nyelv fejlesztési lehetőségeinek tervezésébe mindig be kell vonnunk a gyerek első nyelvi kompetenciáját (Peltzer-Karpf 1994, 28).
A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztése tehát olyan elem a nevelési programban, amelyet egyénileg
hangolunk össze a gyerekek fejlettségi szintjével. A gyerek egyéni tanulási ritmusát érzékelnünk kell, és el
kell fogadnunk (Kühne 2008, 44). Nem könnyű tartani az egyensúlyt „a gyerekek egyéni teljesítőképessége és
teljesíteni akarása, valamint a velük szemben támasztott esetlegesen túl alacsony vagy túl magas követelmények között” (Stern 2004, 20). Ez nagy kihívás a nevelők számára. Megfelelő módon elő kell készülniük, folyamatos megﬁgyeléseket kell végezniük és a tanulási folyamatokról folyamatos visszajelzéseket kell nyerniük.
Aki gyerekeket akar fejleszteni, annak megfelelő kihívást kell teremtenie számukra. A legerőteljesebb kihívásjellegük azoknak a feladatoknak van, amelyeket a gyerek erőfeszítéssel még éppen, hogy meg tud oldani
(Niederle 2000b, 25).
(7) Az önálló tevékenység elve
Az önkéntesség elvével szorosan összekapcsolódik az önálló tevékenység elve. A gyerek szabadon választ
a felkínált tanulási lehetőségek, illetve a rendelkezésére bocsátott eszközök és közvetítő közegek közül, és
önállóan boldogul is velük. A gyerek szempontjából az a jó, ha tudását aktívan gyarapító lényként fogjuk fel
és fogadjuk el. Mindenekelőtt meg kell ﬁgyelnünk, mi az, amit már tud. A következő lépésben megállapíthatjuk, mit tudna még magából kihozni, és ezt hogyan valósíthatja meg (Huppertz 2003, 19). A sokat emlegetett
learning by doing („tevékeny tanulás”) ideális, gyerekekre szabott tanulási forma (Stern 1994, 19). A gyerek
önálló tevékenysége és a fejlesztési segédeszközök rendelkezésre bocsátása a nevelők részéről egyfajta kölcsönhatást eredményez: a gyerek a környezetével való foglalatosság révén tanul. A sikerélmények motiválják
arra, hogy számára nehezebb dolgokat is megtanuljon. Ezek a fejlesztési segédeszközök késztetést jelentenek
számára arra, hogy kreatív módon igyekezzék feltárni a környező világot. A gyerek önálló, aktív tevékenység
folytán történő formálása fontos alapfeltétele tehát annak, hogy növeljük ismeretszerzési igényét (Leopold
1994, 33).
A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztéséhez olyan nyitott tanulási helyzetekre van szükség, amelyeket
a gyerek maga is aktívan alakíthat. Az alkalmazott közvetítő közegnek és eszközöknek kedvező hatással kell

lenniük a gyerekek önálló tevékenységére. Tekintettel kell lennünk az egyéni érdeklődésre és szükségletekre
is. Ha különleges érdeklődésű és tehetségű gyerekeket fejlesztünk, úgy ez kedvezően hat az egész csoport
játék- és tanulási tevékenységére (Niederle 2000b, 24). Az egyes gyerekek első nyelvbeli készségeit a többnyelvűség fejlesztése során fontos adottságnak kell tekintenünk, és ilyen szellemben kell fejlesztenünk.
(8) A szorongásmentes tanulás elve
A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztése esetében nincsenek iskolai dolgozatok és tesztek, ennek ellenére létrejöhet teljesítménykényszer az iskoláskort megelőző időszakban is . A szülők adott esetben elvárhatják,
hogy a gyerekük az óvodában olyan szinten elsajátítsa például a horvátot, mint érintkezési nyelvet, hogy a
nyaralás alatt le tudja adni a pincérnek az egész család vacsorarendelését. A nevelőkön múlik az óvodában,
hogy „elkerüljenek minden teljesítménykényszerként jelentkező terhelést” (Graf és Tellmann 1997, 85).
Első lépésben a szülők elvárásait kell tisztázni és megbeszélni. A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztése
csak akkor lehet sikeres, ha a gyerek mentes minden idő- és teljesítménykényszertől. A „feszültségmentes
környezetben történő tanulás” előfeltétele, hogy a gyerekek maguk határozzák meg saját teljesítményi szintjüket (Niederle 2000b, 24).
Csak akkor „fordíthatók képzettársítási képességei a gondolkodás és a tanulás javára”, ha a gyerek stressz
mentesen tanul (Vester 1994, 155). Ebben az esetben „kettős hatást” ﬁgyelhetünk meg (uo.): ha a nyelvek
tanulása kellemes, szép emlékekkel fonódik össze, a tanultak későbbi felidézése során (pl. az általános iskolai
órákon) a gyerek a pozitív érzelmekre, a nyelv és a nyelvtanulás okozta örömérzetre is visszaemlékezik.
(9) A kreatív magatartásmódok prioritásának elve
Hogyan ellenőrizhető, hogy a gyerek megért-e engem azon a célnyelven, amin szólok hozzá? Az eldöntendő
kérdések (amelyekre igennel vagy nemmel kell válaszolni) ilyen esetekben jól beváltak. – Fát rajzolsz? – Igen.
– Minden rendben, a gyerek megértette a mondatot és megfelelően reagált is rá.
Persze kíváncsiak vagyunk arra is, mit sajátított el a gyerek mindabból az ismeretanyagból, amit közvetítettünk felé. Ez esetben azonban kerüljük az eldöntendő kérdéseket! Egyszerűen kiegészítendő kérdésekkel helyettesíthetjük őket. Ahelyett, hogy ezt kérdezném: – Fát rajzolsz? –, kérdezhetem azt is: – Hát te mit rajzolsz
itt? – Erre a kérdésre is „rövid válaszokat fogunk kapni, de nincs kizárva, hogy a gyerek már névelőt is használ,
sőt a főnév nemét és esetét is helyesen használja” (Tracy 2008, 174).
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A nyelvfejlesztést célzó minden gyakorlatnál „olyan feladatokat kell előnyben részesítenünk, amelyek kreatív
probléma-megoldási és hatásmechanizmusokat indítanak be” (Niederle 2000b, 16). A gyerek csak ebben az
esetben tud „a maga tapasztalási képessége és képzelőereje segítségével” (Winter 2003: 91) bekapcsolódni a
tanulási folyamatba. Legyünk merészek, és tegyünk le róla, hogy előre megtervezzük a gyerek nyelvi reakcióit.
Adjunk szabad utat a kreativitásnak.
(10) Az ismétlés elve
„Gyakorlat teszi a mestert.” – Így bíztatják a nevelők a kicsiket évszázadok óta, ha be akarják kötni a cipőfűzőjüket, vagy újra próbálkoznak a karkötőhorgolással. Az ősi bölcsesség ma is aktuális – főleg a nyelvtanulás
esetében.
A tanuló gyerekeknek ismétlésre van szükségük. A tartalmak csakis akkor rögzülnek tartósan az emlékezetben,
ha a megtanultakat állandóan ismételjük. Ebben az esetben akár hosszabb szünet után is csekély ráfordítással
újra előhívhatók. Azoknak a felnőtteknek, akik ezt a tanulási folyamatot végigkísérik, következetesen kell alkalmazniuk a célnyelvet. A gyerekek csak így fogják tudni kiszűrni a mondottak értelmét. Az átéltek ismétlés
révén rögzülnek. Az így megszerzett tudás ezután más helyzetekben is felhasználható (Stern 1994, 19. sk.).
„Amit megtanultunk, annál értékesebb lesz, minél gyakrabban alkalmazzuk” (Niederle 2000b, 28). Ha a gyerekek átélik, hogy fejlődnek, a játékok és a foglalkozások is egyre érdekesebbek lesznek. Az ismétlések alkalmazásának egyik módja a rituálé. Például a reggeli kör során rendszeresen énekelhetünk több nyelven is
dalokat. Ez különösen a tanulási folyamat kezdetén biztonságérzetet ad a gyerekeknek. További lehetőség
több nyelven különböző szavak vagy mondatok alkalmazása változatos helyzetekben (Björklund 2009), olyan
foglalkozások és spontán szituációk során is, amelyek a napi programba ékelődnek. A változatos gyakorlási
lehetőségek révén megmarad a gyakorlás okozta örömérzet is (Niederle 2000b, 28).
Egy gyakorlati tanács: ha a nyelvi anyag átadása során, azt is beleértve, amikor a gyerekek kérésére mondunk,
magyarázunk el valamit, folyamatosan jegyzetelünk, nem veszítjük el a fonalat, még akkor sem, ha hosszabb
szünetet iktatunk az egyes foglalkozási egységek közé (Schliewert 2003, 127).
(11) A tárgyra vonatkozó megerősítés elve
A siker és a kudarc fontos mércék a nyelvek tanulásában. A sikerélmények ugyanolyan mértékben erősítik az
önértékelést és a tanulás motivációját, mint ahogyan a kudarcok gyengítik azokat. „A kisgyerek, akinek az
önértékelése még csak kialakulóban van, különösen sérülékenyek. Sok-sok sikerélményre van ezért szüksé-

ge (Niederle 2000b, 28). Közvetlen összefüggésben áll ezzel a hibák kezelése. A gyereknek megfelelő időre
van szüksége ahhoz, hogy „a megﬁgyelés állapotából eljusson odáig, hogy a hallottakat vissza- vagy velünk
együtt mondja, és mindeközben hibákat is ejthessen” (Wappelshammer és mtsai., 2008: 47). Ez megint csak
nagy kihívás a nevelők számára, arra kell törekedniük, hogy türelmesek és elfogadóak legyenek a hibákkal
szemben. Ennek kapcsán különösen fontos, hogy a pedagógus legyen körültekintő az értékítéleteiben. „A
gyerek saját maga tudja a teljesítménye alapján, hogy ő »jó« (Niederle 2000b, 28). A pedagógusnak mindössze
elegendő ismeretanyagot és beszédlehetőséget kell biztosítania, hogy ez által a gyereknek elegendő alkalma
legyen foglalkozni a tanulandó nyelvekkel, és sikerélményekben lehessen része.
Mi sem természetesebb, mint hogy ennek során hibákat fog elkövetni. „A hibákkal szemben tanúsított türelem [azonban] azt jelenti, hogy úgymond megfosztjuk őket ellenállhatatlanságuktól, azaz hogy nem veszszük őket többé túl komolyan” (Wappelshammer és mtsai., 2008, 49). Nem fontos, hogy azonnal kijavítsuk a
gyerekeket, ha hibáznak. A hibák hozzátartoznak a tanuláshoz. Minél jobban megbarátkozik egy gyerek az új
nyelvvel, eleinte annál több hibát fog ejteni. Ez lehet annak a jele, hogy kezdi megérteni az adott nyelv valamely szabályát, és most próbálgatja azt. Ezt a merészséget nem büntetni, hanem inkább jutalmazni kell.

_ 6.3. A NYELVI FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSÉNEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Vajon minden gyerek szabadon tud dönteni a felkínált foglalkozást illetően? Tartalmaz a foglalkozási tervezetem választási lehetőségeket a gyerekek számára?
Úgy alakítottam ki a tanulási környezetet/azt a helyet, ahol a foglalkozásra sor kerül, hogy az csalogató
legyen a gyerekek számára? Van ﬁgyelemfelkeltő jellegük a segédeszközöknek?
Valódi kommunikációs helyzeteket tartottam szem előtt a tervezetemben? Lehetővé teszem a nyelvi cselekvést?
A megtanulandó elvont tartalmakat vajon olyan eszközökkel és módszerekkel tettem szemléletessé, amelyek megfelelnek gyerek világának?
A gyereket teljes valójában szólítom meg a foglalkozás során? A gyereknek hány érzékszervét aktivizálja
a programom?
A foglalkozás kihívást jelent-e minden gyerek számára? Beterveztem-e fokozatos alternatívákat is, hogy
a feladat minden gyerek számára kihívást jelentsen, de egyet se terheljen túl?
Önállóan és saját felelősségére tevékenykedhet-e a gyerek, ha részt vesz a foglalkozásban?
Tartalmaz a foglalkozás olyan elemet, amely egyes gyerekek számára stresszhelyzetet okozhat?
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•
•
•

Nyitott vagyok-e a feladatok egyéni megoldási lehetőségeivel szemben? Van-e lehetőségük a gyerekeknek arra, hogy kreativitásukat kibontakoztathassák?
Hol, mikor és milyen módon fogom ismételni az átadott ismereteket? Hogyan alakítom át módszertanilag
a kérdéses ismeretanyagot, hogy az ne váljon unalmassá?
Hogyan erősítem meg önbizalmában a gyerekeket? Tudok-e minden egyes gyereknek rövid és pozitív viszszajelzést adni?

_ 6.4. A NYELVFEJLESZTŐ JÁTÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA
A most következő fejezetben azokat az ajánlott játékokat, amelyeket a gyakorlatban alkalmazhatunk, rendszerezzük, csoportokba foglaljuk. Így nem kell sokáig keresgélni, ha kézikönyvünket segítségül szeretné hívni
a foglalkozások megtervezéshez. A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésének technikáit összesen kilenc
kategóriába soroljuk.
Kiindulási pontunk a csoportosítás során az a már ismertetett alapelv, hogy a célnyelvet mindig életszerű
kommunikációs helyzeteket létrehozva használjuk és gyakoroljuk. Ezek olyan szituációk, amelyekkel a gyerekek nem csak a nyelvi foglalkozás során, hanem a hétköznapokban is találkozhatnak. Az életszerű beszédhelyzetek az óvodás korú gyerekek esetében a játék során jönnek létre. Az óvodai didaktika szem előtt tartása
mellett az ajánlott játékokat olyan kategóriákba gyűjtöttük, amelyek a gyerek természetes tanulási formáiból
vezethetők le.
A különböző nyelvi gyakorlatok célkitűzése sokszor átfedésben van: az önkéntesség és a kreatív magatartásmódok prioritásának elve értelmében a gyerekekre bízzuk, hogy mit kezdenek a rendelkezésükre bocsátott
nyelvi ismeretanyaggal. A tanulással szemben tanúsított magatartás az aznapi alaphangulat, a pillanatnyi ráhangoltság, az egyéni érettség és tanulási ritmus szerint fog alakulni. A pedagógusok feladata, hogy a tanulási
célokat és az átadni kívánt ismeretanyag mennyiségét összeegyeztessék a gyerekek egyéni képességeivel, és
minden gyereket eszerint fejlesszenek. A nyelvtanulás során nem szabad a szókincsgyarapítást kikérdezés
formájában erőltetni. Az alsó-ausztriai óvodai törvény 3 (2) §-a értelmében az óvodai foglalkozások célja, hogy
„az iskolaszerű tanítás valamennyi formájának kizárásával fejlessze és támogassa a gyerekeket”.
Az összes dalhoz, rejtvényhez, történethez és ujj-játékhoz megtalálja a megfelelő szövegeket más nyelveken
is. Ha még Ön is csak tanulja ezeknek a nyelveknek valamelyikét, a német fonetika segít a helyes kiejtésben.

_ 6.4.1. MOZGÁSOS JÁTÉKOK
A koragyerekkori nyelvfejlesztésről elmondható, hogy „az egész gyerek részt vesz benne, nem csak az agya”
(Zimmer 2003). Iskoláskor előtt a gyerekek nem 45 perces egységekben, és mindenekelőtt nem ülve tanulnak.
A mozgás elősegíti a kognitív tanulási folyamatokat. Már az egyszerű járkálás a teremben, vagy másfajta
„csekély intenzitású mozgás is […] serkenti az agy vérellátását” (ugyanitt, 11), és ezzel biztosítja az információ
feldolgozását.
A beszélőszervek az ember mozgásszerveinek részét alkotják. „A mozgás-, az észlelési és a beszédfunkciók
neurogenetikailag összekapcsolódnak egymással” (Kraxberger 2007, 43). A mozgásélmény a nyelvi tapasztalat alapjául szolgál.
A többnyelvűség fejlesztésében a mozgás mindenekelőtt mozgásos játékok formájában javasolt. Ez alatt értünk minden olyan játékot, amelyben a mozgás központi elem, így például a fogócska, egyéb, futásra, szaladgálásra építő játékok, vagy a reakciójátékok. Az összes mozgásos játéknál a nyitottság és a szabadság,
valamint az együttműködés és a szolidaritás áll előtérben. (Ezzel szemben a sportjátékok, mint a futball vagy
a röplabda, a teljesítmény összehasonlítását, a versengést és a rivalizálást célozzák.)

_ 6.4.1.1. TOTAL PHYSICAL RESPONSE
James J. Asher professzor, a kaliforniai San José State University pszichológia és statisztika tanára 1963-ban
alapozta meg a Total Physical Response13 (teljes ﬁzikai válaszadás) módszerét, amelynek elemeit sok reakciójátékban megtaláljuk. Ashers célja a nyelvtanulás egy új, hatékonyabb eszközének megteremtése volt gyerekek és felnőttek számára. Az elv egyszerű: Fogjunk kézen egy gyereket, kiáltsuk azt, hogy „Spring!”, és
ugorjunk. A gyerek hallja a felszólítást a célnyelven, érzi a mozgásimpulzust, és megérti: „Spring!” azt jelenti,
hogy „Ugorj!”. Tízszer megismételjük ezt a játékot. Hamarosan a gyerekek már önállóan is végre fogják tudni
hajtani a mozgást. A 6.4.1.3. pontban található „Feuer, Wasser, Sturm“ [Tűz, víz, vihar] nevű játék is a Total
Physical Response elvei alapján működik.
A Total Physical Response egyik célja, hogy a tanulót mentesítse a stressz alól (Larsen-Freeman 2000, 114):
nem verbális úton reagálhatnak, a verbális kifejezés kényszere nélkül. Az önkéntesség elve is érvényesül: a
nyelvet tanuló gyerekek maguk döntik el, mikor szeretnének megszólalni. (Asher ezt az időpontot csak mintegy tíz-húsz tanítási óra utánra teszi!) A gyerekek csak akkor adnak maguk is utasításokat, ha ehhez kedvet

13

A Total Physical Response kifejezést a szakirodalomban gyakran TPR-nek rövidítik.
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éreznek. Ekkor már felnőtt nélkül is játszhatják a játékot. A Total Physical Response a hibák korrigálására is
megfelelő módszert nyújt (Wappelshammer és mtsai., 2008, 48). Egyfelől a tanuló a többi gyerek reagálása
alapján ellenőrizheti, hogy megértették-e az utasítást. A pedagógus ugyanakkor szándékosan is reagálhat
hibásan az utasításra, és a gyerekek hangos tiltakozására korrigálhatja a mozdulatot – ezt a gyerekek minden
bizonnyal nagyon fogják élvezni!

_ 6.4.1.2. HALLÁS ÉS MOZGÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK TECHNIKÁJA
(AUDIO-MOTOROS TECHNIKA)
Az úgynevezett audio-motoros technika alkalmazása során előregyártott, hanganyagokkal dolgozunk. A „hallás utáni megértés egyik stratégiájáról” van itt szó, amelynek értelmében „a gyerekek hangokat hallanak, látják ezek jelentését, és testbeszéddel válaszolnak” (Ortner 1998, 69). Az egyes gyakorlatok mintegy tíz percig
tartanak (uo.). E technika egyes elemeit felhasználhatjuk a többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésében.
A gyerekek környezetében előforduló, számukra ismerős különféle zajok és hangok alapján könnyen eljátszhatjuk ezt a játékot. Először – akárcsak a Total Physical Response esetében – egy utasítás vagy egy kijelentés
hangzik el a célnyelven (pl. „Moss fogat!” vagy „Fogat mosol.”). Ezután szünet következik. A gyereknek fel
kell ismerniük az elhangzottak jelentését, és le kell fordítaniuk a test nyelvére, azaz például pantomimszerűen
fogat kell mosniuk. Megoldásként bejátsszuk a megfelelő zajt, vagy hanghatást.
Digitális hangrögzítőkkel ez nem jelentős technikai beruházás. A kész hanganyagot maguk a gyerekek is újra
és újra meghallgathatják a nap folyamán, illetve otthon.
A gyereket a maga teljességében kell fejlesztenünk. A mozgásnak ezért a koragyermekkori nyelvfejlesztésben
mindig nagy szerepet kell kapnia. Minden olyan technikához, amely bevonja a mozgást, elegendő térre van
szükségünk. A gyerekek csakis akkor tanulják meg tudatosan észlelni és birtokukba venni saját terüket, ha
elegendő mozgásszabadságot biztosítunk számukra (Kaul és Wagner 2009, 22–24).
A koragyermekkori nyelvfejlesztésben hasznosítható mozgáselemekkel kapcsolatban további gyakorlati ötleteket kínál Fischer (2009), Ihlius (2001), valamint Müller és Schminder (2009).

_ 6.4.1.3. GYAKORLATI PÉLDÁK

Hatschi Patschi

Játszhatja: az egész csoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: csoportszoba, tornaterem
Eszközigény: nincs
Célok: ismerkedés, különböző nyelveken érdeklődés a nevek iránt
Nyelvi anyag:
Wie heißt du? – Hogy hívnak?
A játék leírása:
A gyerekek székeken ülnek körben. Az egyik gyerek kimegy a teremből. Egy széket eltávolítunk. Kiválasztjuk
az egyik gyereket: ő lesz a Hatschi Patschi. A kiküldött gyereket behívjuk. Megkérdi a gyerekektől: – Wie heißt
du? – Minden gyerek megmondja a saját nevét. Ha az a gyerek kerül sorra, aki a Hatschi Patschi, elárulja ezt.
Villámgyorsan az összes gyerek felugrik, és helyet cserélnek. Most az a gyerek megy ki, aki nem talál magának
helyet, és a játék kezdődik elölről.
1. változat: A játékot minden nap más nyelven játszhatjuk.
2. változat: Maguk a gyerekek dönthetik el minden új játéknál, mely nyelven szeretnék azt játszani.

77 ___

___78

Piratenspiel / Kalózjáték

Játszhatja: kis csoport, max. 5 fő
Időtartam: kb. 20 perc
Helyiség: tornaterem
Eszközigény: 1 nagy habszivacs dobókocka (legyenek rajta a számok vagy pöttyök egytől háromig), 2 matrac,
75 habszivacs korong piros, zöld, sárga kék és fehér színben (minden színből 15 korong), kincsek piros, sárga,
fehér és kék színben (láncok, gyűrűk, szablyák, drágakövek…)
Célok: A mennyiségek és a színek megértése, a számsor megértése egytől háromig, a többnyelvűség fejlesztése, ﬁgyelemösszpontosítás
Nyelvi anyag:
rot - piros
grün- zöld
gelb – sárga

weiß - fehér
blau – kék
ein - egy

zwei - kettő
drei - három

A játék leírása:
A terem két sarkába egy-egy matracot helyezünk. Az egyik matrac a hajó (start), a másik pedig a kincses
sziget (cél). A matracok között színek szerint egy sorban rendezzük el a korongokat (vagyis öt út vezet a hajótól a szigetig). A második matracon vannak a kincsek (minden gyerek számára egy kincs), amelyeket el kell
onnan hozni. A cél, hogy a hajóról minden gyerek eljusson a kincses szigetre, hogy biztonságba helyezhesse
saját kincsét. Mindegyik gyerek választ magának egy kincset, amelyet el szeretne hozni. A gyerekek egymás
után dobnak a kockával. Mindenki annyi korongot haladhat előre, ahány pontot dobott (a gyerek ráállhat, vagy
ráteheti a kincset, és leülhet mellé). Minden egyes alkalommal hangosan, különböző nyelveken számolnak.
Győztes az a gyerek lesz, aki elsőként éri el a kincses szigetet.
Változatok:
A játékot játszhatjuk asztalnál is. Ehhez azonban kisebb méretű eszközöket kell alkalmaznunk. A játékszabályok ugyanezek. A játékot bővíthetjük egészen a 6-os számig, mozgásos és asztali játékban egyaránt.
A játékkal kapcsolatos további információ: Marija Marić (marijamaric@gmx.at)

Feuer, Wasser, Wind / Tűz, víz, szélvihar

Játszhatja: kb. 10 gyerek - részcsoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: tornaterem
Eszközigény: színes kendők (piros – tűz, kék – víz, fehér –szélvihar)
Célok:
• színek megnevezése, megkülönböztetése
• szókincsbővítés
• nagymozgások fejlesztése
Nyelvi anyag:
Színek:
rot - piros
blau - kék
weiss - fehér

Utasítások:
Feuer! – Tűz!
Wasser! – Víz!
Der Wind weht! – Fúj a szél!
laufen - futás

A játék leírása:
Minden színes kendő valamilyen utasítást jelent. A tornateremben a gyerekek szétszóródva futkároznak, közben ﬁgyelnek, hogy az óvónő melyik kendőt mutatja fel, tudniuk kell, melyik szín mit jelent. A jelzés után
a gyerekeknek minél hamarabb az előzőleg megadott testhelyzetet kell felvenniük. „Feuer!” (piros kendő)
jelzésre: az ajtóhoz kell szaladni, és eloltani a tüzet, „Wasser!” jelzésre minél magasabbra fel kell kapaszkodni
vagy felállni – matrac, pad, bordásfal… „Der Wind weht!“ (fehér kendő) jelzésre hasra kell feküdni.
A játékkal kapcsolatos további információ: Alexandra Stanitz (szandy9@gmx.at)
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.4.2. ZENEI TECHNIKÁK
A zene egy olyan nyelv, amelynek révén az emberek kapcsolatba léphetnek egymással. Az a nyelvismeret,
amelyre dalok által tettünk szert az idő múlásával elszivárog ugyan, de mintegy „búvópatakként” tovább
működik, és a későbbiekben táplálhatja más emberek nyelve iránt mutatkozó érdeklődésünket (Butzkamm és
Butzkamm 2004, 358. sk.).
Az éneklés fontos „táplálék” a gyermeki agy számára (Hüther 2008, 8. sk.). Azonban korántsem egyforma
minden dal. A dallamnak alkalmazkodnia kell a gyermeki életérzéshez, tartalmilag pedig meg kell felelnie a
gyerek tapasztalati világának, és játékosan előadhatónak kell lennie (Große-Jäger 1999, 15).
Az éneklés egy vagy több idegen, érintkezési vagy szomszéd nyelven nem könnyű feladat. A gyerekeknek
akusztikusan érzékelniük kell, és helyesen vissza kell adniuk a részben idegen hangokat és szavakat. Jó tanács,
hogy bevezetésképpen a gyereknek énekeljük el a dalt a nyakszirtje mögött. A fej hátsó részén a rezonancia
sokkal jobb, mint a homlok tájékán (Schliewert 2003, 129 sk.).
Sokféle játékot ismerünk, amelyben zenei elemek vannak. Minden egyes játékfajta más és más célt követ, és
a nyelvtanulás más és más szakaszában használható fel.

_ 6.4.2.1. VERKLI
A verkli a körjáték legegyszerűbb formája. Állandóan ismétlődő egyszerű verssorokból áll. A ritmikus éneklést
leggyakrabban közös „körbemenetelés, ugrálás, szökdelés, tapsolás, jövés-menés, utánzás stb. kíséri” (Müller
2005, 6). Ezt a játékot már egészen kis gyerekek is játszhatják, illetve olyanok is, akik a nyelv tanulásának
kezdetén állnak. Példa erre az „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann”.14

_ 6.4.2.2. MOZGÁSOS DALJÁTÉKOK
A mozgásos daljáték az egyszerű gesztusokat kapcsolja össze az énekelt beszéddel. A gesztusok, amelyek a
dalt kísérik, differenciáltabbak mint a verkli során alkalmazott dobbantás, tapsolás vagy menetelés. Itt azonban a mozdulatokat minden gyerek saját magától hajtja végre. Példaként említhetjük a Head, shoulders, knees
and toes (A fej, a váll, a térd, a lábujj) kezdetű népszerű daljátékot, amelyet csekély ráfordítással valamennyi
nyelvre lefordíthatunk. Különféle mozgásos daljátékokat mutat be Fischer (2009, 47 sk.).

14
A verklit (Leierspiel) és annak didaktikai alkalmazását gyerekek számára iskolás kor előtt Hermann Große-Jäger mutatja be: Hermann
Große-Jäger (1999): Freude an Musik gewinnen. Musikerziehung im Kindergarten. (Okozzon a zene örömet! Zenei nevelés az óvodában),
átdolgozott, új kiadás, 1. Freiburg im Breisgau, Herder. 160–165.
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_ 6.4.2.3. DRÁMAJÁTÉKOK
A drámajátékokra jellemző a jól kivehető cselekmény. Több strófában egy történet hangzik el, és a gyerekek
egyszerű eszközökkel eljátsszák. Ennek során több gyerek egyszerre is előadhat egy jelenetet. Különféle kellékek alkalmazása erősíti a gyerekek motivációját (Müller 2005, 6). Ahhoz, hogy megértsék a történetet, a gyerekeknek rendelkezniük kell a szükséges szókinccsel és a cselekmény követéséhez szükséges kognitív készséggel.
Példa a drámajátékra a „Gestern an der Haltestelle” című dal (Große-Jäger 1999, 41 sk.). A dal rövid verssorokban
meséli el két, különböző nyelvet beszélő ember kommunikációs problémáját. Az idegen nyelvet értelmetlen
szótagok helyettesítik, megoldásként pedig a dal a nem verbális síkra tereli a ﬁgyelmet.

_ 6.4.2.4. TÁNCJÁTÉKOK
A táncjátékoknak különösen jelentős a ﬁgyelemfelkeltő jellegük az óvodás korú gyerekek számára. A mozgásos daljátékokkal ellentétben a zenére történő mozgás itt már nem korlátozódik az egyénre, hanem azt
a gyerekek kettesével vagy nagy körben adják elő (Müller 2005, 7). A táncjátékra példa a macskamancs tánc
(Große-Jäger 1999, 58–66). A dallam, a különböző nyelveken énekelt dalszöveg és a táncos mozdulatok összehangolása természetesen nagyfokú ﬁgyelemösszpontosítást követel a gyerekektől.

_ 6.4.2.5. RITMIKUS JÁTÉKOK
A ritmikus-zenei nevelés „az ember eredendő mozgásszükségletéből indul ki, és a zenét, a hangképzést, a
nyelvet és a különféle anyagokat a mozgással kombinálva használja fel a nevelés eszközeként” (Witoszynskyj
és mtsai., 2000, 11). A testi tapasztalás és a differenciált érzékszervi benyomások serkentik a fogalomalkotást.
A ritmussal és a zenével összekapcsolódó mozgásélmény révén aktiválódik a testi emlékezés. Ez elősegíti a
nyelvtanulás tartóssá és intenzívebbé tételét. Ezen játékfajta további célja a kreatív képességek fejlesztése, a
társas tanulás, valamint az érzékszervi észlelés differenciálása (uo.). A hangképzésre és nyelvközvetítésre építő ritmikus játékok kiválóan alkalmasak a többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésére. Ide tartozik például
versek és szövegek kórusban történő ritmikus skandálása, a rímekkel és nonszensz versekkel való kísérletezgetés, amiben a fő hangsúly a nyelv ritmusának erőteljes hangsúlyozásán van, egyszerű szótagok, magán- és
mássalhangzók hangzásbeli és dinamikai változatainak képzése, valamint történeteknek mozgásfolyamatokká való átalakítása (vö. ugyanott, 19 sk.).

_ 6.4.2.6. GYAKORLATI PÉLDÁK

Lapadu

Játszhatja: részcsoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: tornaterem, csoportszoba, kert
Eszközigény: nincs
Célok: a testrészek megnevezése, szókincsbővítés
Nyelvi anyag:
Lapadu • Kindertänze aus aller Welt , Auf den Spuren fremder Kulturen c. könyvsorozat, Író: Hartmut E. Höfele,
Susanne Steffe, Kiadó: Ökotopia Verlag, Kiadás: 2004. április
A játék leírása:
A gyerekek körbe állnak. A következő kérdésről van szó: „Schon mal Lapadu getanzt?” A válasz minden esetben hangos „Ja” vagy „nein”. Éneklés közben a gyerekek ütemről ütemre bal lábbal oldalra lépnek, majd jobb
lábukat maguk után húzzák.

A játékkal kapcsolatos további információ:
Waltraud Aigner (lkg.rossatz-arnsdorf@aon.at), Milica Ladjević (milica.ladjevic@gmail.com)
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Jeder tanzt wie er will / Mindenki úgy táncol, ahogy kedve tartja

Játszhatja: részcsoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: tornaterem, többfunkciós terem
Eszközigény: gitár
Célok: A többnyelvű gyerekeket igyekszünk motiválni a játékban való részvételre, mégpedig úgy, hogy a német nyelvű dalban felismernek egyes szavakat, amelyek az ő nyelvükön hangzanak el. Ez a meglepetés-effektus minden gyereket alapos odaﬁgyelésre késztet. A szórakozás álljon előtérben!
Nyelvi anyag:
Jeder tanzt wie er will • Singzwerge & Krabbelmäuse: Frühkindliche Entwicklung musikalisch fördern mit
Liedern, Reimen, Bewegungs- und Tanzspielen für zu Hause, für Eltern-Kind-Gruppen, Musikgarten und
Krippen (Taschenbuch), Író:Elke Gulden, Bettina Scheer, Kiadó: Ökotopia Verlag, Münster, Kiadás: 7. kiadás
(2004. április 1.) Zene: Ralf Kiwit, Elke Gulden, Bettina Scheer
A játék leírása:
Előfeltétel: A gyerekeknek már ismerniük kell a dalt.
A dalt énekeljük és gitárral kísérjük. A különböző, egymást váltogató igékre, amelyeket más nyelveken szintén
eléneklünk, a gyerekek a megfelelő módon mozoghatnak.
A játékkal kapcsolatos további információ:
Michalela Flick (michaela.f@inode.at), Nada Hrvaćanin (hrvacanin.nada@kstp.at)

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

87 ___

___88

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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_ 6.4.3. UJJ-JÁTÉKOK, RÍMEK ÉS TALÁLÓS KÉRDÉSEK
Az ujj-játékokban, a rímes versikékben és a rímes találós kérdésekben a különlegesség az alkalmazott nyelv
ritmusa. „A ritmussal és az ütemmel egy olyan nyelvi szerkezetet határoznak meg, amelyben a gyerekek könynyen megkapaszkodhatnak” (Näger 2002). A gyerek először a hangzással foglalkozhat anélkül, hogy a megértés nehézsége elbátortalanítaná. A verssorok jelentése lépésről lépésre, szinte önmagától tárulkozik fel. A
gyermekeket a nyelvi játékok arra sarkallják, hogy maguk is kiválasszanak szavakat különböző nyelvekből és
hangzásuk alapján értelmezzék őket illetve hogy első nyelvükből származó szavakat idegen elemekkel szőjék át.

_ 6.4.3.1. RÍMES GYEREKVERSEK
A versikék remek nyelvi közvetítők mindamellett a megjegyző-képességet is fokozzák (Kohlbacher 1994, 47).
A rímelő sorok meghallgatása, majd együtt- és utánamondása, fejleszti a gyerekek fonológiai tudatosságát
(Näger 2002). Teljesen önmaguktól fedezik fel, hogy a szavak különbözőképpen hangsúlyozott szótagokból
állnak. A többnyelvűség korai fejlesztése során sokféleképpen alkalmazhatjuk a rímes versikéket: ritmikusan
skandálhatjuk őket, kitalálhatunk hozzájuk dallamokat, kísérhetjük őket Orff-hangszerekkel, eljátszhatóvá
alakíthatjuk őket, vagy akár képtörténetet is készíthetünk hozzájuk úgy, hogy az egyes versikékhez megkomponált jeleneteket fényképfelvételekkel dokumentáljuk (Näger 2002). Az eff éle történetek aztán kiválóan alkalmasak kiállítás megrendezésére.

_ 6.4.3.2. UJJ-JÁTÉKOK
Az ujj-játékok per deﬁnitionem „népi rigmusok vagy rímbe szedett történetek eljátszása” (Arndt és Singer
2001, 27). Szóban és írásban számos nemzedéken keresztül áthagyományozott kulturális örökségként az ujjjátékok fontos helyet foglalnak el a többnyelvűség fejlesztésében. Csekély ráfordítással mindenkor bevethetők, és a vidámságot középpontba állítva hozzák közelebb a gyerekekhez a nyelvet. A ﬁnommozgás mellett
az ujj-játékok a rímek és a ritmikus beszéd révén a fonológiai tudatosságot is fejlesztik. „Megfelelő betanítás
esetén az ujj-játékkal a gyerek gyakorolja a versikék megfelelően hangsúlyozott és kifejező elmondását. Új
szavakat, új fogalmakat ismer meg, felfedezi a szavak és az utolsó szótagok hasonlóságait. A mozgással fokozatosan átveszi a játékok nyelvi formáját” (ugyanott, 27).
Mindez igen összetett tanulási folyamat. Ezért az ujj-játékokat eleinte csak a felnőtt nevelőnek javasolt ját-

szania a gyerekek számára. A gyerekek feszülten ﬁgyelnek, fejlesztik receptív képességeiket, és egyes mozdulatokat maguk is elvégeznek, ha kedvük tartja.

_ 6.4.3.3. TALÁLÓS KÉRDÉSEK
A találós kérdések régóta léteznek, méghozzá eredetileg a felnőttek számára készültek. Az emberek gondolatait, eszméit és elképzeléseit voltak hivatottak kódolt nyelven elrejteni, és óvni az embereket a gonosz
erőktől. Egyes találós kérdések esetében kimutatható az összefüggés ősi varázsigékkel (Arndt és Singer 2001,
122). Nem csoda, hogy lenyűgözik a gyerekeket. A többnyelvűség fejlesztése szempontjából a találós kérdések
igen értékesek. Sokféle lehetőséget hordoznak, megmutatják „hogyan lehet különbözőféleképpen beszélni
egy és ugyanazon dologról” (ugyanott, 123).
A rímes versikék segítik a gyereket a nyelek tanulásában. A találós kérdéseknél ugyanakkor körültekintően
kell eljárnunk. A rímes találós kérdések könnyen megjegyezhetők ugyan, de sokkal összetettebbek és sokkal
nehezebben megfejthetők, mint a szabad versformájú rejtvények, így a gyereknek – mindenekelőtt a kezdeti
szakaszban – még túlzott megterhelést jelenthetnek. Ezért, ha a találós kérdések között válogatunk, arra kell
ügyelnünk, hogy a felépítésük egyenes legyen. A kitalálandó dolog ismertető jegyeinek egyértelműen szerepelniük kell benne (ugyanott, 126).
Azok a találós kérdések, amelyekben a megoldás rímként szerepel az utolsó sorban, különösen alkalmasak a
többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésére. Azokat ellenben, amelyekben többjelentésű szavak szerepelnek (ilyen a németben a „Schloss”, amely lehet a király lakhelye [kastély], de lehet a zár is), jobb, ha kerüljük.
Különösen egy új nyelv tanulásakor rendkívül fontos a találós kérdések megoldásával szerzett sikerélmény.
Hogy segítsünk a gyerekeknek, becsempészhetünk a játékba egy kézi bábot, hogy az „titokban” súgjon nekik.
Figyelem! A találós kérdéseket ne használjuk „új szavak bevezetésére vagy első találkozásként egy új nyelvvel,
nem alkalmazhatók elszigetelten önmagukban, hanem egy-egy tágabb tárgyi és nyelvi összefüggés részeként
kell őket szemlélnünk” (Krull 2003, 73).
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_ 6.4.3.4. GYAKORLATI PÉLDÁK

Schneemann Klaus

Játszhatja: 2 gyerek
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: csoportszoba, asztal mellett
Eszközigény: 1 nagy kerek deszka, 12 db hóembereket ábrázoló kép, 6 db kék és 6 db piros kártya, amelyekre
préselt hópelyheket ragasztunk, fa kisegér.
Célok: A gyerekek érezzék a német nyelv lüktetését, a nyelvi kifejezés javítása, a mondatmodellek átvitele a
mondókából a mindennapi nyelvbe.
Nyelvi anyag:
Schneemann Klaus • Mein Mi- Ma- Mitmachbuch vom Winter. Geschichten und lustige Sachen zum Spielen
und Selbermachen [Broschiert], Író: Gabriele Roß, Robert Erker, Kiadó: Pattloch Verlag, Kiadás: 1999
A játék leírása:
A gyerekek az óvónővel együtt az asztal mellett ülnek. Középen fekszik a deszka, amelyen körben elhelyeztük a hóemberes képeket. Az egyik gyerek megkapja a kék kártyákat, a másik a pirosakat. Az egyik gyerek az
egérrel (a mondóka beszédritmusának tempójában) szép sorjában rábök mindegyik hóemberes kártyára, és
maga mondja hozzá a kiszámoló versikét. A mondóka végén a saját kupacából egy színes kártyát fektet a hóemberre, úgyhogy az tényleg eltűnik. Most a másik gyerek kezd bele a kiszámoló versikébe, de azt a hóembert,
amelyet már letakartak, nem érinti meg. A játék addig tart, míg az összes hóembert le nem takarták.
Változat:
Az is szórakoztató, ha a kiszámoló versikét a gyerekekkel játsszák. Ilyenkor több gyerek is játszhat. Az a gyerek, aki utoljára megmarad, az az igazi Schneemann Klaus.
A játékkal kapcsolatos további információ:
Sülbiye Akma (suelbiye.akman@hotmail.com), Milica Ladjević (milica.ladjevi@.gmail.com)

Wo ist der Daumen? / Hol a hüvelykujj?

Játszhatja: részcsoport, egész csoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: csoportszoba
Eszközigény: nincs
Célok: az ujjak elnevezésének megismerése
Nyelvi anyag:
Wo ist der Daumen • http://www.kidsweb.de/kleinesweb/spiele/ﬁngerspiele/wo_daumen.html
der Daumen – hüvelykujj
der Zeigeﬁnger – mutató ujj
der Mittelﬁnger – középső ujj

der Ringﬁnger – gyűrűs ujj
der kleiner Finger - kisujj

A játék leírása:
A gyerekek kezüket a hátuk mögé rejtik. A szövegnek megfelelően előre lendítik a kezüket, és azt az ujjukat,
amelyről énekelnek, megmutatják. Úgy néz ki, mintha a jobb kéz ujjai a bal kéz ujjaival társalognának.
Ha az egyik ujj elbúcsúzik, a gyerekek megint egész kezüket eldugják a hátuk mögé. Ötször hangzik el az ének,
mígnem a jobb kéz valamennyi ujjáról énekelt a bal kéz.
A játékkal kapcsolatos további információ: Sülbiye Akman (suelbiye.akman@hotmail.com)
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.4.4. NARRATÍV TECHNIKÁK
A nyelv mindig kommunikációt jelent. A kommunikáció egyik sajátos fajtája a történetmesélés. A történetek olyan tanulságokat hordoznak, amelyeknek „didaktikai dimenziója magában a történetben rejlik, s így
nem kell kívülről hozzáadni” (Chighini és Kirsch 2009, 30). A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztése során
használt történetek „képekké és cselekvésekké kell, hogy lefordíthatók legyenek” (Kirsch 1993, 71). Ahhoz,
hogy a történeteket cselekmény révén tegyük befogadhatóvá, mindenekelőtt a gyerekek érdeklődését kell
felkeltenünk.
Ez csak olyan történetek segítségével lehetséges, amelyek a gyerekek számára érdekesek, és ezáltal könnyen
megjegyezhető dolgokról mesélnek (uo., 76). Nem feltétlenül szükséges, hogy rögtön minden egyes szót megértsen a történetben. Amikor a gyerek első nyelvén hallgat népmesét, akkor sem ért meg mindig minden szót.
Ugyanakkor a gyereknek azért olvasunk mesét, hogy „közelebb hozzunk hozzá más világokat, hogy feltárjuk
előtte a nyelv gazdagságát, és hogy fejlesszük kifejező készségét” (Massoudi 2007). A gyerekek különféle
stratégiákat fejlesztenek ki arra, hogy miképpen szűrjék le a lényeget egy történetből. Megtanulják, hogy a
történetben az üres helyeket saját gondolataikkal és képzeletükkel egészítsék ki. Az új nyelveken megismert
történetek révén új világok tárulkoznak fel előttük.
A történet iránti érdeklődés segít a gyereknek az odaﬁgyelésben. Az érdeklődés persze önmagában még nem
elegendő ahhoz, hogy az új nyelv tartósan rögzüljön az agyban. Az új szavak, de a nyelvtani szerkezetek is,
csak akkor tapadnak meg az emlékezetben, ha több érzékszervre hatva adjuk elő a történetet és közvetítjük a nyelvi ismereteket. Miközben a gyerek hallja a történetet, éppúgy aktiválja a történetek felépítésével
kapcsolatos összes ismeretét, miként a világról szerzett ismereteit. Az „Egyszer volt, hol nem volt” fordulat
nyomban elárulja számára, hogy meséről lesz szó. Az erdővel kapcsolatos ismeretei segíteni fogják őt annak
megértésében, miért is fél Jancsi és Juliska, és miért is annyira nehéz hazatalálniuk.
Lesznek a történetnek olyan építőkockái, amelyek nem tárulkoznak fel a gyerek számára narratív tudása és
a világról szerzett ismeretei alapján. Ezeket az információkat a gyerek a történet több érzéket megmozgató
bemutatása révén maga is képes lesz feldolgozni. Különféle kísérő előadásmódok segíthetik a történetből
származó benyomások rögzülését. Az egyes érzékszervi csatornákat képes kártyákkal, plakátokkal vagy ﬁgurákkal (vizuálisan), zörejekkel, hanghatásokkal vagy zenei aláfestéssel, például Orff-hangszerekkel (auditív
módon); olyan illatokkal, amelyek például a keleti hercegnő világát tehetik érzékletessé (olfaktorikusan); egy
tapintóasztallal, ahol különféle, a mesében is szereplő tárgyakat helyezünk el (haptikusan); tánccal, különféle
tornaszerekkel, vagy rövid színpadi játékkal (kinesztetikusan/motorikusan) stb. aktivizálhatjuk.
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A képeskönyvek már önmagukban hordozzák a mesélés érzékszervekkel felfogható dimenzióját: a képek révén
a megértésnek egy újabb szintje tárul fel a gyerekek számára. Amit a szövegből nem hallanak ki, azt kiolvashatják az illusztrációkból. Különösen vonzóak e tekintetben azok a képeskönyvek, amelyeknek az illusztrációi
nem egyszerűen megismétlik, ami a szövegben olvasható, hanem önálló történetet mesélnek el. Példa erre a
számos díjjal kitüntetett német illusztrátor, a Wolf Erlbruch Nachts (1999) című könyve: apa és ﬁa együtt sétálgatnak az éjszakában. A ﬁú, aki nem akar aludni, fantasztikus felfedezéseket tesz, Erlbruch pedig ezeket éppoly
fantasztikus kollázsok által teszi érzékletessé. Ugyanakkor a szöveg síkján az apa arról igyekszik meggyőzni a
ﬁát, hogy éjszaka, amikor minden csöndes és alszik, legjobb, ha az ember az ágyában fekszik.
Azok a kritériumok, amelyek a többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésére alkalmas történetek kiválasztásakor érvényesülnek, egyfelől a gyerek nyelvismeretét, másfelől fejlődési szintjét és érdeklődését tartják
szem előtt. Négy és hat éves kor között a gyerekeknek olyan történetekre van szükségük, amelyek saját énjükre vonatkoztatottak, azaz szorosan összefüggnek saját tapasztalati világukkal (Beier 2007, 15). A történetből a gyereknek legalább egy szereplővel tudnia kell azonosulni. A szereplők, a jellemek körülhatárolásának
eközben viszonylag élesnek kell lennie (uo.) – erkölcsi kérdésekben a gyerekek még a fekete-fehér gondolkodás
rabjai. Ezenkívül a történet cselekményvezetésének kronologikusnak kell lennie (uo.). A gyerekek elvesznek a
túl sok mellékcselekményben, és nem tudják követni a történetet. Minél inkább alapszíntű a nyelvtudás, annál
inkább legyen egyenes vonalvezetésű a cselekmény, és áttekinthető a szereplők, karakterek száma.

_ 6.4.4.1. GYAKORLATI PÉLDÁK

Der Froschkönig / A békakirály

Játszhatja: nagycsoport, részcsoport, 2 pedagógus
Időtartam: kb. 20 perc
Helyiség: csoportszoba, többfunkciós terem, tornaterem
Eszközigény: CD-lejátszó, CD relaxációs zenével, illatlámpa és illatolaj, 1 karika kendőkkel díszítve, 2 asztali lámpa, 1 sál mesekendőnek a mesélő pedagógus számára, kellékek a meseország felépítéséhez, ﬁgurák a játékhoz.
Célok: A mese tartalmának érthetővé tétele drámajátékkal és kulcsmondatok lefordításával.
Nyelvi anyag:
Der Froschkönig • Märchen für die Kleinsten , Író: Constanze Schargan, Kiadó: Coppenrath Verlag, Münster,
Germany, Kiadás: 2003
A játék leírása:
Mielőtt belefogunk a mesélésbe, szükséges néhány előkészület. A teremben egy helyen elhelyezzük a mese
eljátszáshoz szükséges összes kelléket. Az ellazulást segítő, relaxációs zene szól, és varázslatos „meseillat”
érződik. A gyerekek a mesekarikán át a helyükre másznak, „Üdvözlünk Meseországban” köszöntéssel fogadjuk őket. Ha már mindannyian a helyükön ülnek, felkapcsoljuk a „meselámpákat”. Az egyik pedagógus olvassa
a mesét, a másik a ﬁgurákkal eljátssza a történetet. A legfontosabb mondatok több nyelven is elhangzanak.
A kellékeket a gyerekek rendelkezésére bocsátjuk, hogy a szabad játékidőben játszhassanak velük.
Változat:
• Mesezsinór: egy hosszú fonalra a mesélés megkezdése előtt szép sorjában felerősítünk olyan tárgyakat vagy
képeket, amelyek a mesében előfordulnak. A mesélés alatt a zsinórt lassan előhúzzuk egy dobozból, és a tárgyak a mesének megfelelő helyes sorrendben kerülnek elő.
• Kitapintós mesés kincsesláda: egy dobozban összegyűjtünk minden olyan tárgyat, amely különböző mesékre
tipikusan jellemző. A gyerekek kitapintják a tárgyakat, és kitalálják, melyik tárgy melyik meséhez tartozik.
A játékkal kapcsolatos további információ:
Süheyla Candan (scandan@gmx.at), Milica Ladjević (milica.ladjevic@gmail.com)
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Die kleine Raupe Nimmersatt / A kis telhetetlen hernyó

Játszhatja: kb. 10 gyerek – kiscsoport
Időtartam: kb. 10 perc
Helyiség: csoportszoba, pihenősarok
Eszközigény: nincs
Célok:
• a szókincs bővítése hallás és látás útján,
• a számok, a hét napjai, valamint az élelmiszerek nevének begyakorlása,
• empátiás készség.
A gyerekek gyakran egész könyveket képesek szó szerint megjegyezni, ha elegendő alkalommal hallották és
utánmondták őket. Ez a könyv különösen alkalmas rá, mert ismétlődnek benne a mondatok.
A telhetetlen hernyócskával nemcsak a hét napjait tanulhatják meg könnyűszerrel, hanem ötig a számokat is,
valamint az élelmiszerek neveit.
Nyelvi anyag: Die kleine Raupe Nimmersatt, Író: Eric Carle, Kiadó: Gerstenberg Verlag, Hildesheim; Kiadás: 15.
kiadás (2009. január 1.),
die Raupe - hernyó
der Schmetterling - lepke
der Montag - hétfő
der Dienstag - kedd
der Mittwoch - szerda
der Donnerstag - csütörtök
der Freitag - péntek
der Samstag - szombat
der Sonntag - vasárnap
eins - egy

zwei - kettő
drei - három
vier - négy
fünf - öt
der Apfel - alma
die Birne - körte
die Pﬂaume - szilva
die Erdbeere - eper
die Orange - narancs
der Kuchen - süti

das Eis - fagyi
die Gurke - uborka
der Käse - sajt
die Wurst - kolbász
das Lolli - nyalóka
Obstkuchen - gyümölcskenyér
der Maffin - maffin
die Melone - dinnye

A játék leírása:
A gyerekek az egyik pihenősarokban ülnek. Teremtsünk mesehangulatot (üljünk kényelmesen, beszéljünk halkan).
Beszéljünk érthetően, a fontos szavakat emeljük ki azzal, hogy hangosan mondjuk őket. Ezt követően a gyerekek
megnézhetik a képeskönyvet, együtt újra megszámlálhatják a gyümölcsöket, elismételhetik a hét napjait stb.
A játékkal kapcsolatos további információ: Alexandra Stánicz (szandy9@gmx.at)

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.4.5. SZEREPJÁTÉK ÉS DRÁMAJÁTÉK
Négy-öt éves korban a gyerek a fantázia- és szerepjátékok csúcsára jut. „Történetek sokasága él benne, ezeket folyamatosan variálja, újra és újra gazdagítja, és kreatív módon megváltoztatja, átalakítja” (Beier 2007,
13). A többnyelvűség koragyermekkori fejlesztése drámapedagógiai technikákkal a maga javára tudja fordítani
ezt a kreatív energiát.
Ezeknek a technikáknak egyike az intencionálisan ösztönzött és pedagógiailag irányított szerepjáték (Huppertz
2003, 58). A szerepjáték nem más, mint „a valóságnak a gyerek által kitalált átstrukturálása” (SchenkDanzinger 1998, 203), és ezzel tulajdonképpen „híd a gyermeki felfogáshoz és megértéshez” (uo.). Egyaránt
fejleszti a társas és kognitív, valamint a nyelvi készségeket. A szerepjátékban a gyerek saját cselekvése révén
gyűjt tapasztalatokat (Winter 2003, 98). Szituatív módon, szemléletesen és aktívan tanul.
A többnyelvűség óvodai fejlesztése során néhány olyan drámapedagógiai technikát is hasznosíthatunk, amelyet felnőttek idegennyelv-oktatásában alkalmaznak. A tükrözés, a visszhanggyakorlat, valamint a jelenetkomponálás és a tárgyi transzformáció Manfred Schewe (1993) drámamódszeréből, továbbá Marie és Bernhard Dufeu (2003) nyelvészeti pszichodramaturgia elnevezésű módszeréből (Psychodramaturgie Linguistique,
PDL) az óvodás gyerekekkel való foglalkozás során is alkalmazható.
A tükörgyakorlatnál a gyerekek párban dolgoznak. Az egyik gyerek valamilyen mozgást végez, amelyet a másik gyerek, mintha csak a tükörképe lenne, utánoz. Egyelőre ez nem verbális gyakorlat. A gyerek kapcsolatot
épít ki a vele szemben álló gyerekkel. Megtanulja, hogy belebújjon egy másik ember bőrébe, egy szerepbe,
amilyen az idegen nyelven való megszólalás is. A mozgásokhoz aztán társulhatnak különböző, a célnyelven
elhangzó hangok és szavak is, a tükörkép ezeket is utánozza.

_ 6.4.5.1. KÉZ- ÉS BÁBJÁTÉK
Mindegy, hogy puha plüss állatﬁgurás kézibáb, pimasz arcú, ”beszélő” báb, nyeles báb, kis meseﬁgura, árnyjáték, fakanálbáb vagy ujjbáb: a gyerekek örömmel hagyják, hogy a bábok a bűvkörükbe vonják őket. „Magas
fokú ﬁgyelemfelkeltő jellege folytán a báb beszédre ösztökéli a gyereket” (Möller 2008, 23). A (kézi) bábjáték
tehát remekül hasznosítható a koragyermekkori nyelvfejlesztésben. A legjobb ennek során, ha minden bábunak választunk egy nyelvet, amit mindig következetesen használunk. A gyerekek számára ez a bábu aztán
szorosan összekapcsolódik a célnyelvvel (Schliewert 2003, 126). A játékban persze szerepelhetnek más bábuk

103 ___

___104

is, amelyek más nyelveken szólalnak meg. Mindenesetre a bábuk számának áttekinthetőnek kell maradni,
nehogy a gyerekek összezavarodjanak.
A bábu több funkciót is betölthet. Lehet például ő a segítő, ha a gyerekek nem értenek valamit, adhat ő tanácsokat, magyarázhat meg problémákat stb. Ennek akkor van értelme, ha például egy anyanyelvi pedagógus
hetente néhány alkalommal kizárólag azért jön az óvodába, hogy az idegen nyelvi foglalkozásokat tartson, és
a gyerekekkel csakis a célnyelven kommunikál.
Jöhet azonban a bábu egy „másik országból” is, akár egy szomszéd országból is, és beszélhet idegen nyelven.
Szeretne egy másik nyelvet megtanulni, és most a gyerekek segítenek neki ebben. Ha a gyerekek kapcsolatba
akarnak lépni vele, igyekezniük kell a bábu nyelvén megszólalni. Ez a modell kínálkozik például, amikor nem
állnak rendelkezésre anyanyelvi munkatársak, és maga a pedagógus sem érzi magát még teljesen biztosan
abban az idegen nyelvben, amelyet közvetíteni szeretne. Még ha a gyerekcsoport nyelvileg nagyon heterogén
is, előnyös, ha a bábu csak a célnyelven beszél. Akkor mindenki számára egyenlő mértékben idegen.
A megértési problémákat mindkét esetben tematizálhatjuk és humorosan feloldhatjuk a bábuval való játék
révén. Fontos, hogy a bábu soha ne dorgáljon. Ő a gyerekek barátja, és nem feladata a nevelés (Schliewert
2003, 127).
A bábut nem szabad túlzott mértékben igénybe venni, nehogy elveszítse vonzerejét. Foglalkozási egységenként ötpercnyi játék gyakran már elegendő ahhoz, hogy „megnyissa az utat egy témához, és a […] [csoport
hangulatát] varázslatos légkör és igézet lengje be” (Möller 2008, 23). Idővel a bábjáték is változhat. A gyerekek
számára előadott játéktól első lépésben a gyerekekkel együtt játszott játékhoz jutunk el. A gyerekek maguk is
alakítják a játék menetét, beszélgetnek a bábuval, kreatív módon kapcsolódnak be a játékba. A bevezető fázis
után a gyerekek már felnőtt nélkül is játszhatnak, és maguk is improvizálhatnak játékot.
Hogy miképpen készíthetünk mi magunk is különböző bábukat, arról Bodingbauer és Mehl (1997) írnak bővebben, didaktikai útmutatásokat is adva a bábuk felhasználásához a gyerekekkel folytatott játékban. A mozgatható szájú „beszélő” bábukkal kapcsolatos gyakorlati tanácsokat olvashatunk Olaf Möllernél (2008, 25).

_ 6.4.5.2. GYAKORLATI PÉLDÁK

Timpe, Tampe, Zaubermann

Játszhatja: az egész csoport, részcsoport
Időtartam: kb. 15 perc
Helyiség: tornaterem, udvar
Eszközigény: egy köpeny, egy varázspálca, egy fekete kalap
Célok: szerepjáték, mozgás, a gyerek nyelvi aktivitásának fejlesztése
Nyelvi anyag:
Timpe, Tampe , Zaubermann • Bewegungshits Von Moskau Bis Marokko, Wolfgang Hering (Audio CD - 2006)
die Hunde – kutyák
die Pferde - lovak

die Elefanten - elefántok
die Schlangen - kígyók

A játék leírása:
Az egyik gyerek varázslónak öltözik. A többiek a teremben mozognak. A varázsló azon töri a fejét, milyen
lénnyé változtassa át őket. A magasba emeli a varázspálcát, és már mondja is a varázsigét (Timpe, Tampe…)
Ekkor a gyerekek „átváltoznak” a kívánt lénnyé. Egy idő után a varázsló egy másik gyereknek adja át a varázspálcát, a köpönyeget és a kalapot. És a játék kezdődik elölről.
A játékkal kapcsolatos további információ: Neslihan Kilic (Neslie_uemit@hotmail.com)
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Das Rübenziehen / Répamese

Játszhatja: 7 gyerek – kiscsoport
Időtartam: 10-15 perc
Helyiség: csoportszoba, pihenősarok
Eszközigény: jelmezek
Célok: A szókincs bővítése szerepjátékkal. Utánzás révén a gyerekek könnyebben tanulják meg az új szavakat.
Az ismétlődő mondatokat gyorsan meg tudják jegyezni.
Nyelvi anyag:
Das Rübenziehen • Meine ersten Märchen zur guten Nacht, Sorozatcím: Es war einmal…., Kiadó: Coppenrath,
Münster, Kiadás: 2007. november 1.
die Rübe - répa
der Vater - apa
die Mutter – anya

das Enkelkind - unoka
der Hund - kutya
der Hahn - kakas

die Maus - egér
ziehen – húz

A játék leírása:
A gyerekek eljátsszák a mesét. A játékhoz hét személyre van szükség, mindegyikük a mese egyik alakját kelti
életre (répa, apa, anya, unoka, kutya, kakas és egér). Valaki felolvassa a mesét, és a hét gyerek eljátssza, ami
elhangzik. A répa középen ül, és engedi, hogy kihúzzák.
A játékkal kapcsolatos további információ: Marija Marić (marijamaric@gmx.at)

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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_ 6.4.6. KREATÍV ANYAGFORMÁLÁS
A művészet „különböző országokban különböző időkben teljesen mást jelenthet” (Gombrich 2001, 15). Éppen ezért
a művészi technikák már egészen kis gyerekek számára is ideális hozzáférést biztosítanak más kultúrákhoz (Hartz
és Reuter-Kaminski 2008, 4-7). A művészet „a bizonytalanhoz, a szokatlanhoz vezető út” (Walter 2008, 52).
A többnyelvűség korai fejlesztése szempontjából ez többféle tanulási célt hoz közös nevezőre: a művészettel
való foglalkozás révén a gyerekek különféle nyelveken tanulnak új szavakat, egyszersmind azonban érzékenynyé válnak a csoportban képviselt kulturális értékek iránt. A szabad kreatív anyagformálás alkotja ennek során
a környezetet az új szavak jelentéséhez, amelyet a pedagógussal együtt dolgoznak fel (Walter 2008, 52). Az új
fogalmakat más tevékenységformák során mélyíthetjük el – például az őszi erdőben tett séta közben.
A funkcionális játék szakaszában kisgyermekkorban a gyerekek a legkülönfélébb anyagokkal kísérleteznek.
A harmadik életévtől kezdve „a ﬁgyelem fókusza […] egyértelműen eltolódik az élvezetet okozó tevékenykedéstől és a véletlenszerű történések okozta örömérzettől […] a cselekvés eredménye felé” (Schenk-Danzinger
1998, 198). Ezt az úgynevezett alkotó játékot tervezett, célirányos tettek jellemzik. A tevékenységeket a gyerekek előre végiggondolják. Ez az érési folyamat lényeges tényező a gyerek önirányításának fejlődése szempontjából. Az idegen nyelv tanulásának alapját is ez képezi. A gyerek nem csak azt tanulja meg, hogy különbséget tegyen önmaga és az őt körülvevő világ között. Most már fel tudja ismerni a különbséget a saját nyelve
és kultúrája, valamint mások nyelvei és kultúrái között.
Egy embert, aki ilyen összetett gondolatmenetekre képes, nem szabad korlátoznunk, vagy képességein aluli
feladatokkal megbíznunk. Az olyasfajta szókincsbővítő gyakorlatoknak, mint hogy „Ez az ecset. – Mi ez?”,
vajmi kevés közük van a kreativitáshoz. A többnyelvűség fejlesztése eleget kell, hogy tegyen a kommunikatív
kompetencia és a nyelv cselekvési aspektusa elvének. A kreatív alkotás egész folyamatát nyelvileg kísérnünk
kell (Tracy 2008, 193 sk.). Épp a kreatív anyagformálás alkalmas kiválóan meghatározott szavak és mondatok
többszöri ismétlésére anélkül, hogy a nyelvet megfosztanánk összetettségétől. Erre megfelelő mennyiségű
időt kell szánnunk.

Természetesen számtalan kreatív technikát ismerünk. Nem lenne célravezető, ha itt felsorolnánk valamennyit.
Hogy azonban mégis legyen valamilyen áttekintésünk arról, mely technikák alkalmazhatók eredményesen a
többnyelvűség koragyermekkori fejlesztésében, csoportokba rendezve megemlítjük itt a legismertebbeket 15:
•
•
•
•
•
•
•

nyomásos technikák: átütéses technika, levéllenyomat, dörzsölés (frottázs), kézlenyomat, anyaglenyomat, sablonnyomás;
graﬁkus technikák: ceruzarajzok, színes ceruza, ﬁlctoll és szénrajz;
festéstechnikák: festés akril színekkel, fedőszínek és temperafestékek, fújásos technika, sgraffito, viaszfestés, cukorkréta festés;
anyag-megmunkálásos technikák: kollázs, mobilié, mozaikok, természetes anyagokkal végzett munkák,
újrahasznosított anyagokkal végzett munkák;
papírtechnikák: hajtogatós papírvágás, leporelló, vágás ollóval, hasításos vágás, szövés papírral;
plasztikai anyagformálás: famegmunkálás, gyurmázás, papírmasé munkák, hajtogatott plasztikák, agyagmegmunkálás;
textiltechnikák: ﬁlcelés, varrás, gyapjú munkák.

15

Fő vonalakban a tagolás az Kikunst – Kinderbilder im Kunstunterricht (Kikunst – Gyermekrajzok a művészeti oktatásban)
online kézikönyvet követi. Ott az összes általunk felsorolt technika szemléletesen bemutatásra kerül.
Honlap: http://www.labbe.de/kikunst/ [2010. február 15.]
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_ 6.4.6.1. GYAKORLATI PÉLDÁK

Zwei-Freunde-Hut

Játszhatja: az egész csoport vagy kiscsoport
Időtartam: kb. 20 perc
Helyiség: minden terem alkalmas
Eszközigény: színes ceruzák, 2 ív természetes papír
Célok: barátokat találni, a barátság megtapasztalása
Nyelvi anyag:
Du ind Ich • Liederquelle, Szöveg és zene: Sepp Faist,
Kiadó: Kath. Jugend und Kirchenmusikreferat OÖ Kiadás: 2002
A játék leírása:
Bevezető beszélgetés a barátság témakörében. A gyerekek elmesélik, kivel és mit játszanak a legszívesebben,
ki a legjobb barátjuk a lányok és a ﬁúk közül, és ki az, akit az óvodai csoportból még nem ismernek igazán
jól. Ennek során több nyelven is megkeressük, felkutatjuk a barátsággal kapcsolatos szavakat. Mi magunk is
kitalálhatunk újakat. Ezeket a szavakat aztán összegyűjthetjük egy „Barátság szótárban”, vagy felírhatjuk,
felrajzolhatjuk, felfesthetjük egy plakátra.
Elkészítjük a nagy kalapot, amely alatt két jó barát is elfér. Két nagy ív papírt egy nagy kalappá hajtogatunk
össze, annyira naggyá, hogy két gyerek egyszerre tehesse fel a fejére. A kalapot aztán együtt díszíthetik ki.
(A gyerekek rárajzolhatják a kezüket, önarcképeket stb.). A gyerekek kipróbálják a kalapot. Két gyerek áll középen, a kalap a fejükön. Lassan mozognak körbe-körbe, nehogy elveszítsék. A többi gyerek a „Du und Ich”
című dalt énekli. Találjunk a kalapnak egy helyet a teremben! Így a gyerekek maguk is játszhatnak majd vele.
A játékkal kapcsolatos további információ: Tatjana Šehić (tatjana.sehic@chello.at)

Készítsünk bohócot!

Játszhatja: kb. 5 gyerek – kiscsoport
Időtartam: 20-30 perc
Helyiség: ülősarok, az asztalnál
Eszközigény: színes karton
Célok:
A szókincs bővítése barkácsolás és a ﬁnommozgásos tevékenység fejlesztése révén. A barkácsolás során a gyerekeknek egymás után el kell magyarázniuk, mi a következő lépés. A gyakorlás tárgya a testrészek és a színek.
Nyelvi anyag:
rot - piros
blau - kék
grün - zöld
gelb - sárga
schwarz - fekete
weiss - fehér
braun – barna
orange - narancs
grau - szürke

rosa - rózsaszín
das Gesicht - arc
der Kopf - fej
das Auge - szem
das Haar - haj
die Nase - orr
der Mund - száj
das Ohr - fül
der Hals - nyak

der Arm, die Hand - kéz
der Finger, die Zehe - ujj
der Fuß, das Bein - láb
die Brust - mell
der Bauch - has
die Schere - olló
der Clown - bohóc

A játék leírása:
Először színes kartonra rajzoljuk az egyes testrészeket. Ezt követően a gyerekeknek ki kell ezeket vágniuk.
A kivágott testrészeket ezután felragasztják egy másik lapra úgy, hogy végül ott álljon előttük a bohóc.
Most már történeteket is mesélhetnek a bohócról, méghozzá olyanokat, amelyekben megnevezik annak egyes
testrészeit stb.
A játékkal kapcsolatos további információ: Alexandra Stánicz (szandy9@gmx.at)
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.4.7. DIDAKTIKAI JÁTÉKOK
A didaktikai játékokat mind asztal mellett játsszuk, ide tartoznak a társas- és kirakós játékok, valamint az
összes Kim-játék. Továbbá azok a körjátékok is ehhez a kategóriához tartoznak, amelyekben nem a mozgás
áll előtérben. A nyelvfejlesztésben didaktikai játékokat a már tanultak megszilárdítása céljából használunk
(Leopold 1994, 34), de új, elvont fogalmak bevezetésére is. Ennek kapcsán azonban nem árt az óvatosság: a
képes kártyákkal és a hasonló anyagokkal való munkában kerülnünk kell a Pattern-Drill minden formáját. Az
új struktúrák merev ismételgetésének rossz hatása van: csökkenti a motivációt és kifáraszt. Nem veszi ﬁgyelembe a nyelv cselekvési aspektusát. A nyelv ezáltal funkcióját veszti (Garlin 2008, 56).

_ 6.4.7.1. TÁRSAS- ÉS KÁRTYAJÁTÉKOK
A nyelvfejlesztés szempontjából elvileg az összes társas- és kártyajáték hasznosítható. A játékszabályok
könnyen adaptálhatók, és kreatív módon alkalmazhatók a nyelvfejlesztésben. A legfontosabb kritérium, hogy
a játékok érdekesek legyenek a gyerekek számára. A gyerekek közvetlen élethelyzeteit kell, hogy visszatükrözzék (Kohlbacher 1994, 47). A különböző anyagoknak természetesen egészen eltérő a céljuk a tanulás szempontjából. A kártyajátékokban és a képes kártyákkal például „gyerekeknek megfelelő módon, konkrétan nevezünk meg dolgokat” (Kohlbacher 1994, 47). Új szavak, jelentéstartalmak feldolgozását teszik lehetővé. „Az
ábrázolások alkalmasak továbbá színek és számok ismétlésére és megjegyzésére” (uo.).

_ 6.4.7.2. KIM-JÁTÉKOK
A gyerekek örömüket lelik abban, ha a világot összes érzékükkel megtapasztalhatják. A Kim-játékok didaktikai
játékok, amelyek ezt az elvet hasznosítják. Ezek úgynevezett „észlelési játékok”, amelyekben a szem, a fül,
az orr, a garat, a kéz és az agy játékszerekké válnak” (Bücken 1996: 13). A megcélzott érzék alapján a Kim-játékokat gondolkodási, ízlelési, hallási, szaglási, tapintási és látási Kim-játékra osztjuk. Az ízelési Kim-játékban
például különböző gyümölcsöket kell bekötött szemmel az ízük alapján felismerni. A szaglási Kim-játékban
ugyanezen elv alapján illatok, szagok, a hallási Kim-játékban pedig zörejek forrását kell kitalálni, a tapintási
Kim-játékban vakon kell a játékosnak tárgyakat kitapogatni, amelyeket aztán meg is kell neveznie. A látási és
a gondolkodási Kim-játék hasonlóan működik: egy tálcára különféle tárgyakat teszünk, a játékosoknak ezeket
kell megjegyezniük. A látási Kim-játékban ezt követően elveszünk egy tárgyat, a játékosoknak pedig ki kell
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találniuk, melyik hiányzik. A gondolkodási Kim-játéknál az egész tálcát letakarjuk, és a játékosok egymással
versengve próbálnak meg annyi játékot felsorolni, amennyit csak tudnak. Minél jobban hasonlítanak egymásra
a tárgyak, annál nehezebb a játék.
Elnevezését a Kim-játék Kimről, az indiai utcakölyökről kapta, Rudyard Kiplings hasonló című regényének főszereplőjéről (Kipling 1998).Kimet Mr. Lurgan, a kereskedő kémmé képzi ki. Kim játékosan tanulja meg, miként
vesse be nem csak az eszét, de érzékeit is.
A versenyhelyzeteket elkerülő, szórakoztató játék pontosan megfelel az óvodás korú gyerekek játszási helyzetének. Az érzékek kiművelésével kiszélesedik a gyereknél a megértés struktúrája (Kaul és Wagner 2009,
47). A látásérzékelésen keresztül például az észlelt tárgyak képként rögzülnek (Wappelshammer és mtsai.,
2008, 21). A képet, például az autó képét, a mindenkori fogalom akusztikus ingerével kombinálhatjuk a célnyelven (vagy célnyelveken), esetünkben például a motorzajjal. Legszerencsésebb esetben ezt a kombinációt
egy életszerűen kialakított helyzetben alkalmazhatjuk, például egy eljátszott autóversenyen. Ilyenformán az
„autó” szó a többcsatornás tanulás értelmében több szinten egyszerre is elraktározható.
A Montessori-eszközök e vonatkozásban gazdag tárházát kínálják a nyelvi fejlesztési lehetőségeknek: a tapintótáblákkal például különböző felszíni szerkezetű felületek válnak – a durva minőségtől egészen a ﬁnomig
– a kinesztéziás érzék révén megtapasztalhatóvá. A hasonló felépítésű tapintható memória játékok is vonzó
lehetőségeket biztosítanak a beszédre, a játékban ugyanis a gyerekeknek verbalizálniuk kell érzéki benyomásaikat (Kaul és Wagner 2009, 65–67).

_ 6.4.7.3. VÉDETT ZÓNA
A csönd lényeges elem a nyelvi fejlesztésben. Az érdekes anyagokkal folytatott, ﬁgyelmet összpontosító
munka során leülepedhetnek és rendszereződhetnek a tanultak. Egy kis szőnyeg különösen vonzó helyszín a
didaktikai játékokkal való foglalkozáshoz (Kaul és Wagner 2009, 22 sk.). Természetes „védőkeretet” biztosít
a tevékenykedő gyerek számára. A padlón való tevékenység egyszersmind „lényegesen nagyobb mozgásteret
biztosít a gyerekek számára, mint az asztal mellett végzett munka” (ugyanott, 22). A szőnyeg közös kiterítésére a didaktikai játékok alkalmazása előtt akár rituáléként is sor kerülhet. Fontos, hogy ﬁgyelmesen bánjunk
az eszközökkel, a szőnyeggel, nemkülönben a gyerekek védett magánszférájával.
A nyelvtani formák, mint például a tárgyeset végződése, nem teljesen maguktól jönnek, azzal hogy a gyerek-

kel összerakunk egy puzzle képet, vagy hangos memória játékot játsszunk velük. A foglalkozás során szereplő
ilyen jellegű foglalatosságot is kihasználhatjuk azonban arra, hogy a gyerekek a célnyelve(ke)t „értelmes, a
mindennapokban is fontos helyzetekben éljék át” (Tracy 2008, 163). Így elvont nyelvtani jelenségekről is szereznek tapasztalatot, „amelyeknek önmagukban nincs megfelelőjük a világban” (uo.).
A szeretetteljesen kialakított eszközök „kulcsot jelentenek a világhoz” (Kaul és Wagner 2009, 47). A didaktikai játékok bevezetését követően a gyerekek számára lehetővé kellene tennünk az óvodában, hogy szabadon
választhassanak az eszközök között. Így ezek az eszközök értelmet nyerhetnek az óvodai mindennapokban az
idegen nyelvi foglalkozásokon túl is.
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_ 6.4.7.4. GYAKORLATI PÉLDÁK

Gegensätze / Ellentétek

Játszhatja: 3-4 gyerek
Időtartam: kb. 15 perc
Helyiség: csoportterem
Eszközigény: kártyapárok. Az egyes kártyák úgy vannak kialakítva, mint a puzzle játék elemei: csak a megfelelő ellentétpárok illenek össze.
Célok: Jellemzők és tulajdonságok felismerése és megnevezése, melléknevek megértése és használata
Nyelvi anyag:
wenig - kevés
weich - puha
dünn - vékony
schnell - gyors
lang - hosszú
lustig - vidám

leer - üres
groß - nagy
viel - sok
hart - kemény
dick - kövér
langsam - lassú

kurz - rövid
traurig - szomorú
voll - tele
klein - kicsi

A játék leírása:
A kártyák a szimbólumokkal lefele fekszenek az asztalon. Két kártyát megfordítunk, és megnézzük, hogy
összeillenek-e. Aki összetartozó párt talál, összeilleszti őket. Megnevezi az ellentétét, és megtartja ezt a kártyát. Az ellentétes párokat a gyerekek anyanyelvükön is meg kell nevezniük.
Az összes fogalom érthetővé tétele érdekében fontos, hogy a gyerekek a tárgyak tulajdonságait a valóságban
is megtapasztalhassák.

Formen in den Säcken / Formák a zsákokban

Játszhatja: 2-4 gyerek – kiscsoport
Időtartam: 10-15 perc
Helyiség: csoportszoba (asztal)
Eszközigény: 10 zsák (kb. 10 x 10 cm), 10 különféle forma sós süteményből, 10 kártya
Célok:
• a különféle formák megnevezése;
• a tapintásérzék fejlesztése.
• Szókincsbővítés a témának megfelelően (pl. Karácsony)
A gyerekeknek a különböző formákat tapintással kell a zsákban megtalálniuk, anélkül, hogy azt felnyitnák.
Nyelvi anyag:
Kérdés-felelet:
Hol a …? [Hol a...?] - Wo ist der/die/das…?
der Tannenbaum - fenyőfa
die Glocke - harang
der Mund - hold
der Stern - csillag

die Masche - masni
der Stiefel - csizma
der Handschuh - kesztyű
der Schneemann - hóember

das Herz - szív
der Engel – angyal

A játék leírása:
Előkészület: az aktuális témának megfelelően különféle formákat és ﬁgurákat készítünk sógyurmából. Ugyanezeket a formákat/ﬁgurákat papíron is megfestjük. Mindegyik formát/ﬁgurát beletesszük egy kis zsákba, és
összecsomózzuk azt. A játékot vezető pedagógus egy kártyát mutat a gyerekeknek, rajta egy forma/ﬁgura.
Most a gyerekeken a sor: az formát/ﬁgurát tapintással kell megtalálniuk a zsákocskákban, anélkül, hogy azt
felnyitnák. Aki a leggyorsabban találja meg a formát/ﬁgurát, az kapja meg a kártyát. A győztes az a gyerek,
akinél a játék végén a legtöbb kártya van.
A játékkal kapcsolatos további információ: Alexandra Stánicz (szandy9@gmx.at)
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.4.8. KÍSÉRLETEZÉS, KUTATÁS ÉS A HÁZTARTÁSSAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
Az iskolás kort megelőzően a gyerekeket minden érdekli, ami tapasztalati világuk részét képezi. Környezetüket ugyanakkor nemcsak elméletileg akarják megérteni, hanem mindenekelőtt cselekvően akarják magukévá
tenni. Az többnyelvűség korai fejlesztése során a gyerekeket újra és újra motiválhatjuk „felnőtt tevékenységekre” és olyan kutatási feladatokra, amelyekkel egyedül vagy csoportosan birkózhatnak meg. Csak meg kell
bíznunk bennük, hogy saját felelősségükre fogják azt végrehajtani (Niederle 2000b, 19).

_ 6.4.8.1. A KORAGYERMEKKORI TÖBBNYELVŰSÉG FEJLESZTÉSÉBEN
ALKALMAZOTT MONTESSORI-ESZKÖZÖK
Ezeket a „gyakorlati életből vett feladatokat” (Kaul és Wagner 2009, 7) mindenekelőtt a Montessoripedagógiában alkalmazzák. Kétféle tevékenység tartozik ide: olyanok, amelyek a környezet gondozására irányulnak, és olyanok, amelyeknek célja a gyerek saját személyének művelése (uo.). A gyerekek ennek során
megtanulják, hogyan tervezzenek meg egy munkát, hogyan szervezzék meg, és hogyan valósítsák meg értelmes sorrendben a munka egyes lépéseit. Az ilyen tapasztalatok erősítik bizalmukat önmaguk teljesítőképességével szemben (Niederle 2000b, 19). Egészen „mellékesen” egy árnyalatokban gazdag és differenciált
szókincset is elsajátítanak. A megnevezett dolgokkal folytatott cselekvés révén a fogalmak több érzékszervi
csatornán keresztül is rögzülnek.
Ahhoz, hogy ez a tanulási effektus létrejöjjön, a tevékenységeknek erőteljes ﬁgyelemfelhívó jelleggel kell rendelkezniük. Ha a pedagógus a gyakorlati élettel kapcsolatos feladatokat maga is nagy odaﬁgyeléssel hajtja végre, akkor ez a gyerekekben is növeli a motiváltságot. Ezenkívül minden felhasznált tárgynak „színekben összehangoltnak és kellemes hangot adónak” kell lenniük (Kaul és Wagner, 2009, 9 sk.). A gyereknek mindenképpen
legyen lehetőségük arra, hogy „a cselekvéssort a maguk módján és a maguk tempójában kipróbálhassák” (uo.,
15). Ha aztán a gyerek belefeledkezik a tevékenységébe, a pedagógus már nyugodtan hagyhatja dolgozni, és
bízhat abban, hogy ami a nyelvi anyagot illeti, az szintén dolgozik és megmarad a gyerek emlékezetében.
A Montessori-eszközök olyan tevékenységformákat tesznek lehetővé, amelyek a gyerek nyelvfejlődése szempontjából általában is értékesek. A masnikötés például egy masnikötő keret segítségével (uo., 12 sk.) jó előkészületként szolgál szövegek megfogalmazásához. A zsinórfonás (uo., 19) a nyelvi fejlődéshez fontos ritmusérzéket ﬁnomítja. A kendőhajtogatást pedig arra használhatjuk, hogy a geometriai formákkal kapcsolatos
szókincset bővítsük és elmélyítsük.
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_ 6.4.8.2. A KUTATÁS, MINT TANULÁSI FORMA
„A gyerekek önállóan hódítják meg a maguk számára a világot. Kezükkel akarják megfogni és alakítani” (Beins
2005). Kiváló gyakorlóterepet biztosítanak a gyerekek kutatás iránti érdeklődése és a kíváncsisága számára
a kísérletező játékok. Felnőttek vezetésével a gyerekek kipróbálhatnak és alkalmazhatnak egyszerű kutatási
módszereket. Ennek során ügyelnünk kell a valósághűségre: a felnőttek kutatásaival összevetve a különbségek „csak a tevékenység színvonalában, nem pedig annak lényegében rejlenek” (Niederle 2000c, 37).
Ezekkel az alapszintű természettudományos kísérletekkel és kutatásokkal gyakran differenciált szókészlet
fonódik össze. Mielőtt a gyerek ezeket a bonyolult szavakat megtanulhatná „a valóságban is meg kell szereznie a megfelelő tapasztalatokat” (Standing 2009, 67). Hogy az ilyen kísérleteket a nyelvfejlesztés szempontjából is hasznosítsuk, a gyereket tehát aktívan be kell vonnunk a folyamatba. Mint a kreatív anyagformálás
esetében is, az összes folyamatot következetesen nyelvileg is kommentálnunk kell.
A nyelvfejlesztés szó szerinti értelemben is termékeny talaja a természetes játszótér. Természet adta kíváncsiságukkal a gyerekek minden eleven dolog iránt különösen érdeklődnek. „Figyelmüket elképesztő mértékben tudják összpontosítani, ha érdeklődésük belülről fakad. Maguktól kezdenek kérdezősködni, méricskélni. próbálkozni és összehasonlítani” (Krüger 2008: 14). Izgalmas tapasztalataikról elbeszélgetnek, kicserélik
azokat, elmondják közlendőiket – első nyelvükön, de akár valamely érintkezési nyelven is. A többnyelvűség
koragyermekkori fejlesztése mindehhez több szálon kapcsolódik. (ugyanott, 13).
Ezenkívül az építőjátékokkal való kísérletezés is értékes forrás a nyelvfejlesztés szempontjából. Az építőjátékkal játszó gyerek nemcsak a statika alapvető törvényeit ismeri meg, hanem ﬁnomítja szókincsét is: megkülönbözteti a nagyot a kicsitől, a keskenyt a szélestől, a magasat az alacsonytól. Térbeli meghatározásokat
használ, úgymint fent és lent, hátul és elől, mellette, alatta és felette. Végül szert tesz „tárgyak fajtáinak
megfogalmazására” (Bein 2005), mint például építőanyagok, háromszögek, kúp, rúd stb.
A felnőttek a legjobban azt teszik, ha az összes imént leírt tevékenységforma során tartózkodnak a kritikától,
még akkor is, ha a gyereknek nem sikerül mindig minden azonnal a legelején, vagy a feladatokat a legkevésbé
sem megszokott módon végzi el. A gyerek maga is képes viselkedését kontrollálni és értékelni. Ha magától
megtalálja egy probléma megoldását, az nemcsak a tanulás hatékonyságát fokozza, hanem erősíti a gyerek
önbizalmát is.

_ 6.4.8.3. GYAKORLATI PÉLDÁK

Wir backen ein Fladenbrot / Cipót sütünk

Játszhatja: kiscsoport
Időtartam: kb. 30-40 perc
Helyiség: konyha, csoportszoba
Eszközigény: hozzávalók a kelt tésztához (lásd lent), vaj, lekvár, nutella, sodrófa, pizzasütő kemence
Célok: szókincsbővítés, az egyes munkafázisok és cselekvéssorok megtapasztalása és nyelvi kifejezése, az érzékszervi észleletek ﬁnomítása (olfaktorikus az, amit szagolunk, gusztatorikus az, amit ízlelünk), közös munka.
Nyelvi anyag:
Főnevek: Germteig, Mehl, Butter, Marmelade oder Schokoladeaufstrich, Nudelholz
Igék: kneten, bestreuen, ausrollen, bestreichen, kosten, ins Backrohr schieben, backen, schneiden, teilen, essen
Melléknevek: rund, warm, heiß, fett
A játék leírása:
Mindegyik gyerek kap egy darab tésztát, és gömböt formál belőle. A sodrófával 10-15 cm nagyságú kerek formákat gyúr belőle, amit aztán a sütőben kb. 15 percig süt. A kész cipót aztán vajjal, lekvárral vagy nutellával
kenjük meg, és megesszük. A játék minden egyes szakaszát két nyelven kommentáljuk.
A továbbiakban:
A recept felrajzolása és felírása egy plakátra. A felrajzolt receptet a gyerekek akár haza is vihetik, vagy felhasználható egy óvodai szakácskönyvben.
A kelt tészta receptje:
2 kg fehér liszt, 2 kocka élesztő, 1 liter langyos tej, 3 dl olaj, só.
Az összes hozzávalót gyúrjuk tésztává, és egy-két órán át hagyjuk megkelni.
A játékkal kapcsolatos további információ: Müse Bagci (sevdamuese1977@hotmail.com)
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Wasserblumen / Tavi rózsák papírból

Játszhatja: kiscsoport, 4-5 gyerek
Időtartam: 10 perc
Helyiség: csoportszoba
Eszközigény: színes papírból hajtogatott virágok, vízzel telt edény
Célok: A szókincs bővítése – színek, kísérletezés
Nyelvi anyag:
Színes papírból hajtogatott virágok / színek
weiß - fehér
schwarz - fekete
blau - kék
grün - zöld
rot - piros
gelb - sárga

orange - narancssárga
rosa - rózsaszín
braun - barna

A játék leírása:
Az asztalra színes hajtogatott papírvirágokat és egy nagyobb, vízzel teli tálat készítünk ki. A gyerekek kiválasztanak maguknak egy színes virágot, és a vízre helyezik. Kis idő elteltével a virág kinyílik.
A gyerekek találgathatják, melyik virág fog elsőként kinyílni, melyik másodiknak stb.
Ezt követően ők maguk is készíthetnek hajtogatott papírvirágokat, amelyeket a vízre helyeznek.
A játékkal kapcsolatos további információ: Lucie Sprung (l.sprung@aon.at)

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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_ 6.4.9. KIRUCCANÁSOK ÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Az utolsó kategória az óvoda négy fala közül kivezet bennünket a nagyvilágba – ahol az idegen nyelv érintkezési nyelvvé válhat. A gyerekek a nyelvet nem öncélúan használják, hanem leggyakrabban azért, hogy általa
valamit elérjenek. Számukra az a fontos, hogy kapjanak egy pohár gyümölcslevet, kérjenek egy szelet süteményt, vagy egy másik gyereket rávegyenek a közös játékra.
Kirándulások, valamint a szomszéd országokban élő olyan gyerekekkel való kapcsolattartás, akiknek a nyelve
az óvodai programban szerepel, segítenek átélni és gyakorolni a valódi többnyelvűséget. A célnyelv országában élő gyerekekkel ápolt ilyen kapcsolatok tanulási célja megegyezik a többnyelvűség óvodai fejlesztésének
céljával. A gyerekek megtapasztalják: a „másik”, a másik nyelv, a másik gyerek éppoly értékes, épp annyira a
„miénk is”, mint a „mi” nyelvünk, mint „én magam vagyok”! (Huppertz 2003, 12).
„Ösztönözni kellene és rendszeressé kellene tenni az olyan programokat, amelyek lehetőséget biztosítanak
[gyerekcsoportok közötti] találkozókra […] a nyelvi határok mindkét oldalán” (Blondin és mtsai., 1998, 62),
olvashatjuk egy tudományos értekezésben az idegen nyelvek közvetítése „Európa gyermekei” számára témakörben. A találkozások abból az országból való gyerekekkel, ahol a célnyelvet beszélik, erős motiváció a
nyelvet tanulók számára. Mindazt, amit megtanultak és megismertek, átélhetik, illetve alkalmazhatják a mindennapokban. A helyzet valódi nyelvi cselekvést tesz lehetővé, itt nincs szükség gyakorlójátékokra (Winter
2003, 103).
A partnercsoportok közötti kapcsolatnak nem kell, sőt, nem szabadna egyetlen találkozásra korlátozódnia.
Még ha az anyagi eszközök természetesen korlátozottak is az ilyen tervek megvalósításához, a látogatást
minden bizonnyal követni fogja annak viszonzása. Addig is küldhetünk egymásnak „alkotásokat” vagy leveleket fényképekkel és rajzokkal. Nincs kizárva, hogy barátságok is születnek, amelyek az érintkezési nyelvet/
nyelveket hosszú éveken át elevenen tartja.

_ 6.4.9.1. GYAKORLATI PÉLDÁK

„Magyar gyerekek Ausztriában” (Játékállomások)

Játszhatja: több csoport (kb. 120 gyerek)
Időtartam: 2-3 óra
Helyiség: óvoda (csoportszobák, udvar)
Eszközigény: kendők, karikák, labdák, hangszerek stb.
Célok: Játék több nyelven, valamint a különböző képességek fejlesztése. Magyar és osztrák gyerekek találkozása. A kommunikáció és az interkulturális kompetencia fejlesztése. Közös élmények a játékállomásokon.
Nyelvi anyag:
Guten Morgen! – Jó reggelt!
Guten Tag! – Jó napot!
Auf Wiedersehen! – Viszlát!
Ich bin „Sandra“ – „Sandra“ vagyok!
Komm! – Gyere!
Setz dich hin! – Ülj le!

Steh auf! – Állj fel!
Laufen! – Futás!
Schau mal! – Nézd!
Hast toll / brav gemacht! – Ügyes vagy!
Du bist dran! – Te jössz!
Würfeln! – Dobj!

Danke! – Köszönöm!
Bitte! – Tessék!
die Krapfen - fánk
der Kuchen - süti

A játék leírása:
A csoportokban különböző játékállomásokat rendezünk be. Mindegyik állomáson egy-egy óvónő vezeti a játékokat. A játékállomásokat a különböző képességek szerint kell kialakítani:
• zenei képességek (éneklés, zenehallgatás – táncolás);
• ﬁnommozgásos képességek (hajtogatás, gyöngyfűzés stb.);
• nagymozgásos képességek (mozgásos játékok);
• didaktikai képességek (társasjátékok, kártyajátékok).
Minden gyerek kap egy JÁTÉKKÖNYVECSKÉT. A feladatuk az, hogy minden állomáson teljesítsék a feladatokat. Így minden állomáson kapnak a könyvecskébe egy pecsétet. Akinek megvan minden pecsétje, az egy kis
ajándékot kap (fánk, sütemény stb.).
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:
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Játszhatja:
Időtartam:
Helyiség:

Eszközigény:

Célok:

Nyelvi anyag:

A játék leírása:

_ 6.5. ÚTMUTATÁS A KATEGÓRIÁK BESOROLÁSÁHOZ
Akad néhány ajánlott játék, amelynek besorolása az iménti kategóriák valamelyikébe nehéz lenne, mert egyszerre több technika jegyeit is magán hordozza. Ez azonban nem probléma. A többnyelvűség korai fejlesztése során holisztikusan, a gyerek fejlődésének egészét szem előtt tartva és multiszenzorosan, több érzéket
megmozgatva kell dolgoznunk. Optimális, ha olyan játékokat állítunk össze, amelyben két vagy több technika
jellemzőit kombináljuk. Így a gyerekre több szinten egyszerre tudunk hatni, ők pedig az elsajátítandó nyelvi
tartalmakat több érzékszervi csatornán keresztül egyszerre tudják befogadni.

_ 6.6. KOMBINÁLHATÓ TECHNIKÁK
Hogyan kombinálhatók egymással átgondoltan a különböző technikák? Nincs olyan minta, amely minden
nyelvfejlesztő foglalkozásra egységesen alkalmazható lenne. A többnyelvűség fejlesztése ugyanis gyakran
az óvodai mindennapok apró pillanataiban dől el, és ezeket nem tervezhetjük meg előre. Ennek ellenére van
néhány irányelv, amelyeket érdemes szem előtt tartanunk.
A fogódzó a „belégzés-kilégzés” elve. Célszerű, ha azok a tevékenységek, amelyek során a gyerekek információkat fogadnak be, vagyis az úgynevezett input fázisok mindig olyan tevékenységformákkal váltakoznak,
amelyekben a gyerekek maguk is aktívvá válnak, ezek az úgynevezett output fázisok. Ezzel együtt a különböző cselekvési és társas érintkezési formáknak is szabályos időközökben kell váltakozniuk (Winter 2003,
93). Jó példa az output fázisokra a mozgáselemek. A gyerek mozgásszükségletét minden foglalkozás során
ﬁgyelembe kell vennünk. Csakis így felelhetünk meg az egészlegesség elvének.
A mondókákat, a verseket és az ujj-játékokat hangok kísérte taglejtéssel és ritmikus mozgásformákkal kísérhetjük. Az énekeket táncmozdulatokba is átültethetjük, a történeteket pedig előadhatjuk pantomim formájában is (Heinemann 2009, 6). A kreatív anyagformálás során fejlődnek a ﬁnom- és nagymozgások, a mozgásos
játékok pedig egy szomszéd országba tett kirándulás során megkönnyíthetik a kapcsolatfelvételt az „idegen”
kultúrát képviselő gyerekekkel.
A mozgásos játékokhoz hasonlóan az éneklés és más zenei technikák is kiválóan alkalmasak egy foglalkozás
elkezdésére, illetve egy új nyelvvel történő ismerkedésre: a többnyelvű dalok éneklését az egész csoport tevékenységébe beágyazhatjuk, ezzel már akár első alkalommal bevezethetjük a csoportban a többnyelvűséget.
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Ennek kapcsán különösen gyakori a mozgás és zene összekapcsolása. Járás és tánc közben rátalálás a saját ritmusra, beszéd vagy éneklés közben a gyerek által kiválasztott hangok, szavak vagy mondatok minden
korcsoportban az első lépést jelenthetik a nyelvi fejlesztés megvalósulása felé. Az ilyen tevékenységformák
segíthetik a gyerekeket abban, hogy hallják önmagukat, és kiiktassák a stresszt vagy más, akadályt jelentő
érzelmeket. Így hozzájárulnak a gyerek jó közérzetének megteremtéséhez.
A mindennapi óvodai munkában a találós kérdéseket szívesen alkalmazzuk egy új téma bevezetéseképpen
arra, hogy egy történet meghallgatását vagy egy új dal megtanulását motiváljuk vele. Ugyanakkor, ha egy
találós kérdéssel akarnánk bevezetni egy új témát egy új nyelven, az inkább ellenkező hatást váltana ki: túlzottan megerőltető lenne a gyerekek számára, ahelyett, hogy felkeltené érdeklődésüket. A többnyelvűség
fejlesztésében a találós kérdések túlnyomó részben a gyakorlást és a tanultak rögzülését segítik (Krull 2003:
8). Találós kérdéseket olyan helyzetekben is feltehetünk, amikor a gyerekek éppen azzal a tárggyal foglalatoskodnak, amelyet ki kell találni, vagy azt a tevékenységet végzik, amelyről éppen szó van. Így könnyebben
rájönnek a megoldásra, a kitalált szóra pedig a célnyelven könnyebben fognak emlékezni.
Lehetőség van a találós kérdéseket optikai szemléltető eszköz segítségével feltenni. Ez történhet például
képkártyák használatával. Ugyanakkor több találós kérdést egy történetbe is csomagolhatunk. A mindenkori
megoldást kis képkártyák segítségével tehetjük szemléletessé. Az összes kis képkártya együtt aztán kiadhat
egy teljes puzzle-képet.
A találós kérdés megfejtésének kedvelt változata a már ismert fogalmak pantomimikus megjelenítése. Ez
mindenekelőtt olyan egyszerű igék esetében alkalmazható, mint enni, aludni, menni stb. Mindamellett a találós kérdéseket nem javasolt „szógyűjtésre” használni. Mindenkor azzal témával összefüggő, értelemszerű
kontextusban kell szerepelniük, amivel a gyerekek éppen foglalkoznak (Krull 2003, 8).
Természetesen a találós kérdések menet közben apró kedvcsinálóként is felkínálkoznak, vagy nagy hasznát
vehetjük, ha éppen valahol várakoznunk kell, mint például egy buszmegállóban, vagy amikor a gyerekek a
szüleikre várnak.
Egy kiruccanásra vagy egy tanulmányi kirándulásra a legkülönbözőbb alkalmakkor és a tanulás folyamatának
legkülönbözőbb szakaszaiban sor kerülhet. Ha egy új témába kezdünk, érdemes a gyerekek érdeklődésének
felkeltése céljából ellátogatnunk egy megfelelő helyre. Az így létrejövő tapasztalatok összessége minden további tevékenység kiindulási alapját képezi. „Ily módon az összes gyerek ismerethalmaza nagyjából kiegyenlítődik” (Huppertz 2003, 53).

Ilyen kirándulás lehet például egy állatkerti látogatás. Minden gyereknek lesz valamilyen benyomása arról,
hogyan is mozog egy „igazi” orrszarvú vagy egy „igazi” gólya, és hogy valójában hogyan is néznek ki ezek az
állatok, mindegy, milyen előzetes ismerettel rendelkeznek a gyerekek, vagy melyik országból jöttek és milyen
kulturális háttérrel bírnak. Már az állatkertben megnevezhetjük ezeket az állatokat a gyerekek különböző első
nyelvein, valamint a közös célnyelven is. Ezt követően ujj-játékokat, versikéket és dalokat is bevezethetünk
a látott állatokkal kapcsolatban. A gyerekek készíthetnek állatos memória játékot, vagy megmintázhatják
agyagból kedvenc állatukat stb.
Egy kirándulás ugyanakkor szolgálhatja egy kiemelt téma elmélyítését is. Egy pékségbe például akkor szervezhetünk látogatást, miután már az óvodában is sütöttünk. A már megszerzett tapasztalatok így elmélyíthetők.
A tanult nyelvi anyagot még egyszer, egy másik környezetben és egy értelemszerűen oda tartozó kontextusban hallják, sőt, akár alkalmazhatják is. Az ilyen látogatások mindenekelőtt a szókincs megerősítését szolgálják. (Tracy 2008, 194).
Különösen jól sikerülhet az a kirándulás, amelyet a gyerekekkel egy olyan területre teszünk, ahol az egyik
(vagy több) célnyelvet aktívan beszélik. Ez lehet egy többnyelvű helységek a határtérségben, vagy akár egy
község a szomszéd országban is. Célszerű találkozót szervezni egy ottani gyerekcsoporttal, amellyel aztán
partnerségi programokat szervezhetünk.
A Montessori-pedagógiában a célnyelven új szavakat a háromfokozatú lecke segítségével vezetjük be, mélyítjük el és rögzítjük (Kaul és Wagner 2009, 48). Az első fokozatban kapcsolatot hozunk létre egy tárgy és
annak neve között. Ez történhet úgy, hogy egyszerűen rámutatunk a kérdéses tárgyra. „Ezzel szilárd kapocs
jön létre a tárgy, a fogalom és a megnevezés között” (uo.). A második fokozat a megszilárdítást szolgálja. A
muszkuláris emlékezet aktiválódik, beépülnek a mozgáselemek és a testi tapasztalatok. Ehhez a fázishoz
minden gyereknek más és más időre van szüksége, ami függ egyéni fejlettségi szintjétől és személyes tanulási
tempójától. Csak a harmadik szinten vesszük rá a gyereket a beszédre. A passzív szókincs átváltozik aktívvá. A
passzív szókincs aktiválására életszerű beszédhelyzetekben, például szerepjátékok, kirándulás során, érdekes
találós kérdésekkel vagy énekléssel ösztönözhetjük a gyereket.
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_ 6.7. A TECHNIKÁK KOMBINÁLÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE16
A technika az alábbiakra alkalmas:

Foglalkozás
felvezetése

Mozgásos játékok

|

Új szavak / témák bevezetése

Gyakorlás és
megerősítés

Foglalkozás
befejezése

input / output

|

output

Dalok

| (ha ismert)

(|)

|

|

(input)/ output

Játékok zenei elemekkel (verkli,
mozgásos daljáték, szerepformáló
játék, táncjáték)

| (ha ismert)

(|)

|

|

(input)/ output

Ujj-játékok

| (ha ismert)

|

Rímes versek

| (ha ismert)

|

input/ output

Találós kérdések

|

input/ output

Mesék

|

|

input

Képeskönyvek

|

|

input

Lazító történetek

|

|

input/ output

Hangokkal kísért történetek

|

|

input/ output

|

Jelenetkomponálás

| (ha ismert)

|

Szerepjátékok

| (input)

| (output)

(Kézi) bábjátékok

|

Más drámapedagógiai elemek

|

input / output

output
input/ output

|

|
|

|

output

Kreatív anyagformálás

|

|

|

output

Játékok képes kártyákkal

|

Társas- és kártyajátékok

|

input (esetleg
output)

|

input/ output

|

output

Kim-játékok

|

|

|

|

input/ output

Kísérletek

|

|

|

|

output

Kutatási feladatok

|

|

input/ output

A mindennapi életből vett gyakorlatok

|

|

output

Kiruccanások, tanulmányi kirándulások

|

|

input/ output

Saját ötletek:

9. táblázat: Áttekintés

16
Az itt következő táblázat a nyelvi foglalkozás tervezésének alapjait mutatja be, leegyszerűsített formában. Mindenekelőtt áttekintést kíván nyújtani az összes technikáról, a foglalkozások tervezése során pedig a tájékozódást kívánja szolgálni. Egyes technikák az itt
javasolttól eltérően is alkalmazhatók.
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