
3. Gyakorlat 

Vázlatírás  

Az alapokat átvettük legutóbb. Nézzünk néhány konkrét gyakorlatot. 

Amikor új tananyagot kezdenek valamilyen órán, többnyire az a módszer, hogy végigmennek 

a leckéken sorban, majd a végén összefoglalják az anyagot, utána számonkérés következik. 

Annak a gyereknek, akinek van egy kis figyelemzavara, ez a legrosszabb módszer. Ami segít 

az az, ha megfordítjuk a sorrendet.  

Először olvassa el a gyerek az egész anyagot, ne csak az első leckét, az egészet. Legyen egy 

képe arról, hogy miről is lesz szó. Először olvassa el az egészet, de anélkül, hogy meg akarná 

tanulni. Olvassa el, mint egy történetet. Utána bontsa kisebb anyagrészekre, majd leckékre, 

alrészekre.  

Egy lehetséges módszer arra, ha a nagyobb anyagból indulunk a kisebb felé: 

Vegyetek egy nagy csomagolópapírt, terítsétek ki a földön. Miután a gyerek elolvasta a teljes 

anyagot, a csomagoló felső harmadára írja fel mindazt, amire emlékszik. Elég csak 

címszavakban. A felső harmadot, ahol az írás van, hajtsátok le. Utána jöjjön egy kisebb 

alegység, azt is olvassa el újra (lehet másnap), majd erről is írja fel, amire emlékszik. Utána 

egy kisebb fejezet következzen, ismét írja ki a lényeget. Ezek után ki lehet hajtani az egész 

csomagolót, így egyben láthatja a teljes anyagrészt. Azt is, hogy hova kell eljutnia a tananyag 

végére.  

Segít egyben tartani a teljes képet, nem forgácsolódik úgy szét a lecke. A csomagolópapírt 

utána ki lehet bővíteni még információkkal, képekkel, rajzokkal. Amikor az iskolában 

eljutnak az összefoglalásig, neki meglesz a teljes anyag egyben és szemléletesen. Ráadásul a 

saját gondolata és emlékei lesznek a papíron, azokra a legkönnyebb emlékezni.  

Ha megírták a dolgozatot, össze lehet hajtani és el lehet tenni, nem foglal sok helyet, de 

amikor később (a középiskolában) előkerül ugyanaz a téma, elő lehet venni, és akkor már 

könnyebb lesz megtanulni.  

Szöveges vázlat 

A vázlat segít a tananyag lényegének kiemelésében, az összefüggések megjelenítésében. Ha a 

vázlat többnyire összefüggő szövegrészekből áll, akkor fontos a megfelelő tagolás. 



Bekezdések, aláhúzások, színek is segíthetnek ebben. A legjobb, ha a mondatokat sem 

kimásolja a tanuló, hanem ő maga fogalmazza meg azokat.  

A vázlat lehetőleg férjen rá egy A/5-ös írólapra. Egy pillantással átlátható, és ez segít majd a 

számonkérés során felidézni a tartalmát. A szöveges vázlatnál nem szerencsés, ha túl színes, 

ha túl sok rajz vagy kép szerepel rajta. A tananyag lényege kerüljön rá abban a sorrendben, 

ahogy a gyerek meg tudja tanulni.  

A lap tetején mindig legyen ott a témakör, és az alfejezet is, hogy tudja, melyik tananyaggal 

foglalkozik épp. Az elkészített vázlatból kikérdezni is könnyebb, mint a könyvből, mert 

tetszőleges sorrendben lehet őket elővenni.  

Ha minden óra után azonnal megcsinálja a vázlatot, a témazáróra sokkal gyorsabban és 

hatékonyabban fel tud készülni.  

Folyamatábra 

Ha például egy kémiai folyamat megértése és megtanulása a feladat, akkor segít a 

folyamatábra. Csak a lényeges kifejezések, az összefüggések jelennek meg nyilakkal mutatva 

a folyamat irányát.  

A honlapon írtam már arról, amikor egy hozzám járó fiúnak nagyon nem ment a kémia. Nem 

a tananyaggal volt problémája, hanem a tanítás módjával. Folyamatosan stresszben volt, 

egyáltalán nem értette, hogy a tanár mit vár el tőlük és miért, mik a számonkérés és az 

értékelés szempontjai. Vele csináltuk meg a kémiai folyamatok megértéséhez a focis 

hasonlatokat. A fiú nagyon szeretett focizni, értette a kifejezéseket, komfortosan mozgott a 

szakszavak között. Átültette és folyamatábrán megjelenttette a kémiai folyamatokat, mindezt 

focis hasonlatokkal megfogalmazva. A bukás széléről egy hónap alatt hármasra javított 

(ebben nemcsak a hatékony vázlatok segítették persze, később a többi módszerről is lesz szó). 

Gondolattérkép 

Régóta ismert módszer, mégis csak kevesen használják, pedig nagyon hatékony. Mivel a 

tanuló saját magának készíti el, sokkal könnyebben tanulja meg, ami rákerül, mintha csak a 

könyvből olvasná.  

Használja a vizualizáció és az asszociáció előnyeit. A lapot fektetve érdemes használni a 

térkép elkészítéséhez. Középre kerül a fő téma, a megtanulandó tétel. Onnan ágaznak ki az 

információk, tények, következtetések. Vízszintes vonalakra, nyilakra lehet írni őket, de egy 



vonalra csak egy kulcsszó kerüljön. Azt, hogy melyik szó mennyire fontos, vastagabb vonallal 

lehet jelölni, így azonnal látszik, ha valaki ránéz, hogy hol van a lényeg.  

Különösen jó eredményeket lehet elérni ezzel a módszerrel dislexiásoknál, vagy valamilyen 

tanulási zavarral küzdő gyereknél. Mivel a térkép egy szöveggel ellentétben nem használja a 

sorrendiséget, az egész téma egy időben egyszerre van jelen az ábrán.  

Ezt a módszert úgy lehet a legkönnyebben elsajátítani, ha a gyerek látja, hogy hogyan készül. 

Ha a tanár térkép segítségével rajzolja fel a tananyagot, a diákok önkéntelenül is elsajátítják. 

Ha a pedagógusok nem használják, akkor a szülő is megtaníthatja a gyermekét. Dolgozzatok 

fel egy anyagot együtt, vagy egy bármilyen közös témát. Lehet valamilyen hobbi, otthoni 

munka, bármi, mert a lényeg a módszer elsajátítása.  

Még egy hasznos tipp: különböző tantárgyak, különböző témák kerülhetnek más-más színű 

papírra, így nem kavarodnak bele a gyerekek. Az a tárgy, amit a legkevésbé szeret, 

mindenképpen valamilyen pozitív szint kapjon, hogy öröm legyen ránézni.   

Itt megnézhettek néhány kész térképet: 

https://www.google.hu/search?hl=hu&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1263&bih=640&q=gondolatt%C3%A9rk%

C3%A9p&oq=gondolat&gs_l=img.3.0.0l10.3447.4927.0.6379.8.8.0.0.0.0.138.1025.0j8.8.0....0...1ac.1.64.img..0.8.1023.7dI-

TLL-T5w 

Ha ezen kívül még szükség van segítségre, tippekre, írd meg a zárt csoportba! 

Vázlatot írni sok idő és sok energia, ezt a tanulók nem szívesen áldozzák rá, de gyorsan bele 

lehet jönni, ha valaki elkezdi gyakorolni.  

Ha úgy olvassák a diákok a tankönyvet, füzetet, hogy mellettük van egy írólap, kezükben toll, 

és felírják rá a lényeget, az sokat segít a koncentrálásban és a szövegértésben is. Ha csak úgy 

olvasgatják a tankönyvet, akkor nagyon gyorsan elkalandozik a figyelmük, és percek múlva 

már fogalmuk sincs, hogy mit olvasnak éppen. Ráadásul minél több érzékszervüket vonják be 

a tanulásba, annál könnyebben rögzül az anyag. Olvasás, írás, hangos felmondás… 

Akár a folyamatot jegyzik fel, akár gondolattérképet rajzolnak, sokkal többet tesznek, mint az 

olvasgatással.  

Ez is olyasmi, amit azonnal érdemes elkezdeni, nem lehet fokozatosan bevezetni. Jó munkát! 
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