
Csabay Katalin
LEXI TANKÖNYVCSALÁD
Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
logopédusoknak, gyógypedagógusoknak,
fejlesztõpedagógusoknak, tanítóknak, óvónõknek, szülõknek és
érdeklõdõknek

LEXI ÉS LEXI ISKOLÁS LESZ

Iskola-elõkészítõ mesetankönyvek iskolába
készülõ gyermekek számára azon képességek
fejlesztéséhez, amelyek nagyon fontosak a
sikeres olvasás-írás tanulás megkezdéséhez,
elsajátításához. A feladatlapok a következõ
témákat tartalmazzák: térbeli tájékozódás,
irányok; hallási figyelem fejlesztése; ritmus-
fejlesztés, a sorrendiség és az emlékezet
fejlesztése; beszédfejlesztés; a szem-kéz
koordináció fejlesztése. Bármely olvasástaní-
tási módszer megalapozásához alkalmazha-
tóak, a feldolgozás üteme a gyermek egyéni
tempójától függ. A tankönyvek egymásra
épülõ, fokozatosan nehezedõ feladatokon keresztül fejlesztik a gyermekek
képességeit. A feladatok sikeres megoldása hozzájárul ahhoz, hogy a gyer-
mekek szorongás nélkül, vidáman készülõdjenek az iskolába.

LEXI BETÛORSZÁGBAN 1-2.

A kétkötetes olvasókönyv a Lexi és a Lexi iskolás lesz címû program
folytatása. „Betûkóstolgató, szótagoló” mesetankönyv. A szerzõ célja, hogy
kedvet ébresszen a gyermekekben az olvasáshoz. A Lexi Betûországban a
hangoztató, szótagoló módszerrel kívánja megvalósítani az olvasástanítást.
Tekintettel van a gyermekek nyelvi fejlõdésére, a különbözõ érési szintekre.
Sajátossága a homogén gátlások elkerülése, a fokozatosság elve és a
játékosság. Mindhárom észlelési csatornát aktivizálva  – mozgás, látás, hallás
– tanítja a betûket. Az olvasás játékosságára törekszik. A történetek a
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szótagoló olvasást helyezik elõtérbe,
nagy hangsúlyt fektetve a szöveg-
értésre. Kiemelten fontos szerepet kap
a verbális emlékezet fejlesztése,
elsõsorban mondókákkal, versekkel.

LEXI ÍRÓKA 1-2.

A szerzõ az írás tanításánál figye-
lembe veszi a gyermekekben lezajló
érési folyamatokat, a fokozatosság
elvére épít. A betûk írásának tanítását
a grafomotoros készség fejlesztésével
alapozza meg, játékos íráselemeken
keresztül ébreszt kedvet az írásta-
nuláshoz. A késleltetett írástanítás
során elõször az írott kisbetûket és
azok kötéseit, majd az írott nagy-
betûket tanítja.

Madár Eszter illusztrációi teszik
kedvessé, szemléletessé a tankönyv-
csomagot.

A tankönyvcsalád ajánlható a
beszéd-és nyelvi fejlõdés nehézsé-
geivel, zavarával küzdõ gyermekeket
tanító gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, a többségi általános iskolák
tanítóinak, fejlesztõpedagógusoknak, akik tanulóik egyéni fejlõdési ütemét
kívánják szem elõtt tartani.

Schuchné Rumpli Henriette
ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és 

Korai Fejlesztõ Módszertani Központ

293

5_6_7_konyvek_ujdonsagok.qxp  2008.12.08.  17:02  Page 293




