
A kiadványt a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete jelen-
tette meg, és az intézet székhelyén, Tatabánya 2800 Fő tér 4. címen lehet megrendelni.
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Schwalmné Navratil Katalin: Szabálybarát. Helyesírási 
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Annak ellenére, hogy az anyanyelvi tárgyakban szükséges felzárkóztató, kompenzáló pe-
dagógiai munkát örvendetesen sok gyakorlóanyag, feladatgyűjtemény segíti, kívánatos,
hogy a választék egyre bővüljön, hiszen minden esetben más és más készség fejlesztéséhez
keres anyagot a fejlesztőpedagógus. Különösen nagy az igény felső tagozatos tanulók
fejlesztésére, mert ebben az életkori szakaszban az olvasás és írás durva hibái nagyjából
megszűnnek, de feltűnőek és makacsok a helyesírási hibák.

Nagyon gyakran a szülők is szívesen fogadják a tanácsot, melyik könyvben találnak
olyan anyagot, ami a leggyakoribb hibák kiszűrését és a „helyes” írás újratanítását segíti.
Ilyen helyesírási gyakorlóanyagot állított össze a szerző, aki társszerzője volt a sikeres Írd
füllel! fonémahallási-képességfejlesztő programnak.

A Szabálybarát 168 oldalán bőségesen adódik alkalom a helyesírás gyakorlására, a kötet
további oldalai pedig a feladatok helyes megoldását tartalmazzák, segítve az önellenőrzést.

A könyv szerkezete könnyen áttekinthető és végtelenül egyszerű: sorra veszi a „ve-
szélyes” nyelvhelyességi csapdákat, és azokat, sok példával megerősítve, újra tanítja. Így
a magán- és mássalhangzók helyesírását, a j hang jelölését, az igék, főnevek, melléknevek,
számnevek stb. helyesírását. Külön fejezet a nyelvi szerkezetek, nyelvi alakok felismerése
és alkalmazása, valamint a kiejtéstől eltérő betűkapcsolatok írása.

A szerző már más könyveiben is bizonyította, hogy vonzódik a rímes beszédhez, és
ebben a gyakorlóanyagban is számos, mondogatásra, rögzítésre alkalmas versike szerepel,
melyek egyúttal egy szabályt tanítanak. Pl. a j hang kétféle jelölésére tollbamondásként
szereplő rövid szöveg: „Hej, de kicsi ez a hely! Színpad előtt súgólyuk! Benne ül a sú-
gójuk.”

A munkatankönyv emblémája egy egyenlő oldalú háromszög, ami önmagában jelzi a
szabályosságot a helyesírásban is. A háromszög-emberkének teste és ruházata van, a
megnevezett részletek mindegyike egy-egy fontos szempontra irányítja a tanuló figyelmét:

A kiejtés (a helyes beszéd),  a szóelemzés (a szabályok alkalmazása),  a hagyomány
(amikor sem a kiejtés, sem a szóelemzés nem segít, mert a hagyomány a mérvadó),  az
egyszerűsítés (ha ezt a szabályok megengedik).

A legfőbb szabály azonban nagyon rövid: írj ésszel és füllel. Ésszel, mivel helyes-
írásunk értelemtükröző, füllel, mivel az élő beszédre épül.

A feladatok gyakorlása előtt lehetőség van szintfelmérésre, hiszen a felmérő eredménye
jól mutatja, hogy mely készségterületeken vannak erős hiányosságok, vagyis indokolt a
szabályt alkalmazó tudás újra tanítása.

A kiadvány a szerző gondozásában jelent meg, mindazokban a könyvesboltokban meg-
található, melyek fejlesztő anyagok forgalmazásával foglalkoznak.
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