
Ötévesekke l a PC-LOGO mesevilágában* 

Állandó vita tárgya az, hogy hány éves korban szabad a számítógép közelébe 
engedni a gyermekeket. Amerikai cégek reklámozzák azt a játékot, amelyről azt 
állítják, hogy a 2-3 éves kisgyermek első  komputere.  A nagy biEentyűkre 
gyümölcsök, háziállatok, színes ceruzák, radír, óra, stb. vannak rajzolva. Ezeket 
nyomkod ják kü lönösen nagy élvezettel a képe rnyő színes rajzainak a 
bűvöletében a beszélni-járni éppen csak megtanult gyermekek. Közben rádöb-
bennek arra, hogy mi a különbség egy és több alma, eprek és nyuszik között, 
vagy mi történik, ha a három dióból egyet felfal  a falánk  mókuska. Nyugat-
Európa több országában viszont 14—15 éves korig következetesen távol tartják 
az iskolásokat a komputertől. Érvek és ellenérvek csapnak össze. Nem szándé-
kozunk eldönteni a vitát, csupán a tapasztalatainkat szeretnénk felsorakoztatni. 

Ha elfogadjuk  a számítógép jelenlétét a kisgyermek környezetében, akkor a 
komputer, illetve a LOGO programozási  nyelv lomha teknősbékája az 5—6 éves 
kor érettségének szellemi színvonalának megfelelő  játékszerré válhat. A LOGO-
nak köszönhetően a számítógép nem egy tanulási folyamat  tárgya, hanem 
egyszerűen egy intelligens játszótárs a gyermek számára. Főhőse a Teknőc, akit 
a gyermekek mozgatnak a képernyőn. 

A LOGO a szó szoros értelmében játéknyelv.  Egyfelől  bevezeti a kicsiket a 
számítógépek oly vonzó világába, legyen az IBM-PC vagy egy MACINTOSH. 
Másfelől  felhasználói,  sőt a nagyobbaknak programozói alapismereteket is nyújt, 
a szövegszerkesztéstől a rekurzív eljárásokig. Arról, hogy minden igényt kielégít-e 
a LOGO programozási nyelv csak annyit szólnék, hogy eljárásorientált és 
rekurzív (mint Pascal), interaktív (mint a Basic), bővíthető (mint a LISP) és nem 
merev, ami az adattípusokat illeti (non-typed). A Teknőc  Grafika  egy játszi 
könnyedséggel használható, erős rajzoló, grafikai  háttere a Lógónak, ami 
szövegszerkesztővel társítható. Innen már csak egy lépés választ el a Teknőc 
Geometriától,  ami a mértani alakzatok, alapismeretek világába kalauzolja a 
gyermeket. Az iskolásoknak a Teknőc  Matek  tárháza segít megérteni a műveletek 
sorrendjét, a zárójelek használatát, megoldani a számtan feladatokat,  beleértve a 
bonyolultabb hatványozást, gyökvonást, a sin, cos, arctg, stb. függvényeket  is. 
Persze minden játéknak a csúcsa a számítógéppel vezérelt LEGO robot, ami a 
Teknőc  folyamatirányítás  felé  tereli a gyermekek érdeklődését. 

A teknőc játékai nem életkorhoz  kötöttek.  Mégis, mit kell tudnia egy ötéves 
gyermeknek, mielőtt leül a képernyő elé? Három lényeges dolgot: 

— különböztesse meg a jobb irányt a baltól, 
— ismerje fel  a számokat és a nagybetűket, 
— tudja kezelni a számítógép billentyűzetét. 
Nem kis feladatok  ezek, de ha mindezek mellé a négy alaputasítás kezdőbetűit 

(M: menj; H: hátra; J: jobbra; B: balra) is be tudja pötyögtetni a billentyűzeten, 
máris vezérelni tudja a Teknőcöt. Akár azért, hogy labirintusból vezesse ki, akár 
azért, hogy házat rajzoljon három- és négyszögekből, napot föléje  egy körből, 
vagy nevének kezdőbetűit pingálja a képernyőre. így próbáljuk elvezetni a 

"Elhangzott az 1993-as SZÁMOKT-on. 



gyermeket a számítógépes alapfogalmaktól  a logikai feladatokon  át a számok, 
mértani formák  rejtelmeibe. 

Játékok  egész sorozatát  gyűjtöttük össze, találtuk ki a gyermekek számára. A 
jobb és a bal irányok megértéséhez és begyakorlásához az égtájakról, eszkimók-
ról, ferdeszemű  keletiekről, nyugati indiánokról, mohás fatörzsekről,  stb. 
meséltünk nekik. Kezük volt az óra mutatója, amivel hol balra, hol jobbra 
mutogatták az idő múlását. 

Nagyon élvezték a SIMON  says nevű angol játékot. Jobbra, balra fordulást, 
előre, hátra lépést, leguggolást, felállást,  stb. parancsol nekik katonásan Simon 
őrmester, először magyarul, majd angolul is. Ha már jól megy a játék, akkor 
feltételekhez  is köti a parancsait: csak az hajtsa végre, akinek a ruháján ott van 
a feltételként  említett szín: 

Ha p i r o s a k k o r j o b b r a , k ü l ö n b e n h á t r a e g y e t 

A játék hevében persze észre sem veszik, hogy tulajdonképpen az IF . . . ELSE 
. . . feltételes  utasítás-szerkezetet gyakoroljuk. Becsempésztük a játékba a REPEAT 
és a DO WHILE szerkezeteket is. Simon őrmester parancsaival a gyermekek 
észrevétlenül az irányokat, a LOGO utasításait rögzítik. 

A Teknőc  gyeptégláikkal  kirakott  kertje  klasszikus LOGO játékká vált. Mindenki 
lerajzolja egy nagy rajzlapra és virágokat ültet a kertbe, bogarakkal népesíti be. 
Kínlódhat a kis Teknőc, illetve a képernyő előtt ü lő gazdája, amíg az egyik 
sarokban épített fészkéből  a M, H, J, B parancsokkal elvezeti a túlsó sarokban 
mélázó csigához. Mindezt anélkül, hogy letaposná a virágokat, agyonnyomna 
egy bogarat. Ha este sötétben indul útnak a Teknőc, akkor bekötött szemmel 
kell végighallgatni és megjegyezni az összes parancsot, illetve a teknőcvezérlő 
programot. Ezek után emlékezetből szépen sorban kell végrehajtani az 
utasításokat, azok alapján elvezetni a Teknőcöt a csigához. A játék nem kis feladat 
elé állítja mindkét játékost, azt is, aki elsorolja — helyesen, jó sorrendben — a 
parancsokat, és azt is, akinek meg kell jegyezni és végrehajtani az utasításokat. 

Ezek után ROBOTOTrs  tervezhetünk. A robot különösen izgatja a gyermekek 
fantáziáját.  Kartonpapírból vágják, hajtogatják, ragasztják, amíg meg nem áll a 
saját lábán. Most már csak utasításhalmazt kell kitalálni neki, amivel majd 
programozni lehet, feladatok  elvégzésére megtanítani, azért hogy hasznossá 
tegye magát a gyermekszobában (a játékokat megkeresse, a helyükre tegye, stb.). 

A BANNER  MAN1A  programcsomag a betűket igen sok fantáziával,  különböző 
nagyságban és színekkel, egyenes tartással vagy részegen dőlingélve, lufikon 
lebegve vagy a távolba tűnve rajzolja a képernyőre. Ennél több fantáziával  már 
csak a Betűbéni rajzversenyre benevezett gyermekek tudják megszemélyesíteni 
a nagybetűket, amikor betűbohócot vagy íjjal, pajzzsal felfegyverzett  betűharcost 
rajzolnak. 

Ezek után már nem is tűnt nekik olyan titokzatosnak a billentyűzet  (gombozat). 
Lerajzolták kartonlapra, kivágták és ráragasztott szivacsdarabkákkal használ-
hatóvá tették, azért, hogy hazavihessék és kedvükre nyomogathassák. A betűkön, 
s z á m í t ó n kívül ott volt a mindent végrehajtó Enter (a noszogató), a kimenekítő 
Escape, meg a váltogató Shift  is. 

Ha a gombozattal megbarátkozott, akkor eljön a várva-várt pillanat, amikor a 
gyermek a gép elé ülhet. Első nagy kalandja a számítógéppel a betűháború. 
Támadás érte betűországot, helikopterekből lövik a billentyűzet alapsorának A 



S D F és J K L betűit. Csak úgy mentheti meg őket, ha mind a tíz ujját a megfelelő 
billentyűkre téve gyorsan azt a betűt nyomja le, amelyik felé  közeledik a gyilkos 
golyó. Bevallom, hogy mindezek ellenére szinte reménytelén ábránd a tízujjas 
billentyűhasználatra szoktatni a gyermekeket. Meg lehetünk elégedve, ha mind 
a két kezét a billentyűk felett  tartva több ujjával nyomkodja a gombokat. 

Ezek után a színre lépett Teknőc  Ernő,  az okos kis teknőc, és következhetnek 
a teknőcjátékok. A MARTA  LOGO gyeptéglákkal kirakott tágas kertjében a 
Teknőcöt megtanítják körbe járni a kerítés mellett. Közben tojásokat rakhat le, 
majd kereshet meg és vihet máshová, falakat  emelhet és tologathat. Labirintust 
is építhet, amiből majd a társa próbálja meg kivezetni a Teknőcöt. 

A legnagyobb sikere a LOGOWR1TER  sokszínű, álruhába rejtett, szellemmé 
varázsolt vagy mozgó autóvá, helikopterré változtatott négy teknőcének van. A 
gyermekek önfeledten  noszogatják őket, rajzolnak, festenek,  helikopteres 
autóüldözést rendeznek a képernyőn, miközben észrevétlenül a magukévá teszik 
a számítógépet, elsajátítják a programcsomagok használatát, a LOGO nyelv 
utasításkészletét, a programozás alapszabályait. És még csak 5-6 évesek. 

Rendkívül jó oktatási, pedagógiai gyakorlatot jelent az 5 évesek korosztálya. 
Ezek a gyaermekek még nincsenek betörve a mindenható és mindentudó oktató 
kényuralma által, nincsenek beidomítva a biflázásra.  Nem lehet a padba 
merevíteni őket azért, hogy a tőlük gyakran oly idegen tananyag feltétlen 
fogyasztóivá  silányodjanak. Igénylik, követelik az állandó mozgást, a játékot, 
mindazt ami az ő világukba, lényükbe beletalál. Igénylik, hogy aktívan  részt 
vehessenek  a tanulási folyamatban.  Talán azért oly vonzó számukra a számítógép, 
mert egy aktív, intelligens, játékos kapcsolatba bonyolódnak vele. Ha értelmes 
a program, szórakoztató a játék, akkor a gyermek  maga tapasztalja  meg a mértani 
formák  vagy a halmazok keletkezését, változásait, törvényszerűségeit, a számok, 
betűk varázserejét, lényegét, hasznát, stb. Csodálatos és végenincs ez a felfedező 
út, amire a számítógép magával csalogatja a gyermeket. 

A háttérből figyelő  oktató amolyan "csendes  társ"  a gyermek önálló vállalko-
zásaiban. Lehetőségeket és kellékeket biztosít. Nem áll a gyermek útjába, 
tanácsait megtartja magának, és csak akkor válaszol, ha kérdezik. Cél az, hogy 
a gyermek örömmel merüljön el a játékban, és hagyjuk őt békén! Az oktató által 
kialakított környezet legyen az önfeledt  játék, a gyermek fantáziadús  próbál -
kozásaink, önálló tevékenykedéseink a színtere, és ne a nyaggatás, agyontánítás 
börtöne. Pilinszky János oly csodálatosan fogalmazta  meg: "Ahogy egy gyerekhez 
kell közelednünk: csak néhány jelzésre szorítkozva, hadd legyen ő az aktív. . . 
Ahogy madarakat etet az ember. . ." 

Szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos  ebben a környezetben, hogy 
minden történés mögött — kényszer és korlátozás helyett — ott legyen a 
motiváció, játék, szórakozás, de mindenek fölött  a versenyszelleme. Semmi sem 
azért történjen, mert az oktató úgy akarja, hanem mert a gyermek kéri, kívánja, 
igényli. Talán semmi nem lehet vonzóbb egy gyermek számára, mint a vele 
szemben értelmesen, sőt kihívóan viselkedő, akár labirintust játszó, akár robotot 
szimuláló, sőt irányító, színesen rajzoló vagy zenei hangokat eljátszó komputer. 
Az okosan, mértékkel használt számítógép rendkívüli motivációk forrása  lehet, 
akár egy öt éves gyermek számára. 

A fentebb  elmondottak különleges  feladatokat  rónak az oktatóra. Nagyon sok 
fantáziával  és leleményességgel kell előkészíteni a foglalkozás  minden egyes 



mozzanatát. 30 percen át szórakoztatni, hasznos tevékenységekkel lekötni egy 
öt éves figyelmét  - nem kis feladat.  A legnagyobb gonddal előkészített óra is 
állandó improvizációs készséget igényel, a kicsik elvárásai szerint. 

A marosvásárhelyi ERANUS Képességfejlesztő  Társaság és az őt támogató 
TALENTUM Tehetséggondozó Alapítvány keretében lebonyolított magánoktatás 
nem kötelező  és nem ingyenes. A szülő fizet  és elvárja, hogy a gyermeke érezze 
jól magát, legyen elégedett, szívesen jöjjön a foglalkozásokra  és miután hazament, 
otthon tovább gondolja, rajzolja a tanultakat. Látványos gyorsasággal tanulja meg 
mindazt, amire az elfoglalt  szülőnek sem ideje, sem türelme nem marad. Kevés 
túlzással nálunk egy jó képességű gyermek a világ közepe! Fokozottan figyelünk 
mindannyira, hozzájuk próbáljuk igazítani mindazt, ami a foglalkozásokon 
történik. Egy se maradjon le, eredményes legyen, sikerélmények tegyék 
élvezetessé a tevékenységeit, valamelyik ezerördög társa meg ne keserítse az 
ottlétét. Két-három sorozatos kudarcélmény, vagy egy erőszakosan tolakodó társ 
kellemetlenkedései minden valószínűség szerint a gyermek kimaradását fogja 
eredményezni. A lemorzsolódások erkölcsileg és anyagilag tönkretehetik a 
vállalkozást. 

Az elfogadás  a szeretet egyik megnyilvánulása. Simogatásainkban érzi a 
gyermek, hogy őszintén elfogadjuk  őt olyannak, amilyen. Az elfogadás  nyitottá 
teszi a gyermeket, felszabadítja  a félelmek,  gátlások béklyóiból és lehetőséget ad 
önállóan és kreatívan gondolkodni, cselekedni és azzá fejlődni,  ami benne van 
elrejtve — önmagává válni. 

Dóczy Tamás 
TALENTUM Tehetséggondozó Alapítvány, Marosvásárhely 

SZÍNEK, SZÍNES ANYAGOK, SZÍNEZÉKEK 

7. Szerves festékanyagok  osztályozása 
Az 1856-ban elsőként előállított és szabadalmazott movein (W.H. Perkin) 

elindította a különböző sszerves festékanyagok  előállítását, ezek száma napjaink-
ban több százezerre megy. Természetesen, nem valamennyi színes vegyület 
használható a gyakorlatban festőanyagként,  hiszen ahhoz, hogy egy anyagot 
festésre  alkalmazhassák, számos követelménynek kell eleget tennie; így az eddig 
előállított szintetikus színezékeknek alig 10%-a használható fel.  Hogy eligazod-
h a s s u n k a szerves festékek  nagy t ö m e g é b e n , szükségessé vált ezek 
rendszerezése, osztályozása, csoportosítása, mégpedig a három legfontosabb 
követelmény alapján: a szerves vegyület alapváza, a kromofor  csoport (csopor-
tok) típusa és az auxokrom szerepét betöltő szubsztituensek szerint, (lásd az 1. 
táblázatot.) 

Jellemző a szoros kapcsolat a szín és szerkezet között; így pl. az aromás gyűrű 
esetében az auxokrom csoport típusa, száma és a gyűrűben elfoglalt  helyzete 


