Otthoni tanulási módszerek
Ne többször olvasd el a leckét*, helyette inkább az alábbi módszereket ajánlom:
Kérdezz!
Ennek egyszerűen az a lényege, hogy egyszer elolvassa az anyagot és kérdésekre
válaszol vagy megpróbál kérdéseket feltenni magának és válaszolni*. Persze ha
nem megy a válasz, bele kell nézni a könyvbe, tehát így is átnézi az anyagot. Első
lépésként én a könyv kérdéseit javasolnám, ezzel ösztönözve tanulóinkat a
könyvhasználatra is. De második lépésben vagy a jobb képességűeknél javasolnám
akár első alkalommal is a saját kérdéseket is. Házi feladatnak is fel lehet adni,
fogalmazzon meg kérdéseket a leckével kapcsolatban, de válaszokat is lehet kérni,
vagy a következő óra elején ismétlésre használjuk a kérdéseket, Gyakorló órára is
kiváló, egy diagnosztikus ellenőrzésre.
Tanórákon is lehet kérdeződobozt készíteni. Ebbe bedobják a tanulók a saját
kérdéseiket, majd mindenki húz egyet és mondhatja a választ is, De lehet egy lapot az
egyik oszlopba hátraadni és kérdéseket kell felírniuk rá, a lap egyik oszlopába. Míg a
másik oszlopba szintén kérdéseket feliratni. Ha készen vannak csere, és a válaszokat
kell felírniuk sorban, vagy esetleg a gyengébbek kezdik, választhatnak. De lehet a
papírra felírt kérdésekkel amőbázni is, ha az osztályt két csoportra osztod.
Mi is a lényeg?
A lényegkiemelés gyakorlása, megtanulása igen fontos a hatékony tanulásban. A
legegyszerűbb módja, ha az olvasás közbeni aláhúzzuk a lényeget. Lehet alkalmazni
különböző aláhúzást: folyamatos egyenes vonalat, vagy kettős vonalat, hullámos
vonalat és szaggatottat. A hullámos vagy kettős vonalat javaslom a leglényegesebb
kulcsszavak megjelölésre. Nem javaslok egész mondatokat aláhúzni, inkább szavakat,
szókapcsolatokat. Akkor sikerült jól kiemelni a lényeget, ha legfeljebb a szöveg felét
húztad alá. Ha már igazán ügyes vagy, akkor akár a szöveg negyede aláhúzásával
kiemelheted a lényeget.
Írd le viccesen! Ha szereted a humort, akkor egy-egy tanult ember, élőlény nevében is
írhatsz vicces bemutatkozó sorokat a kiemelt lényegből.

Írj vázlatot!
Az aláhúzásos lényegkiemelés után nagyon gyorsan elkészíthetjük a vázlatot. A
szöveg olvasásakor az egyes egységek végét jelöljük meg egy kis vonallal, ami
gyakran egybeesik a bekezdésekkel. Majd a megjelölt egységnek adjunk címet. Ha a
lényeget a szövegben aláhúzással kiemeltük az előbbi módszer szerint, akkor az adott
egységnek könnyen adunk címet. A címek lesznek a vázlatpontjaink, amiket kibővítjük
az aláhúzott lényeggel, amit vagy rövid szavakkal, szókapcsolatokkal
felsorolásszerűen fogalmazzuk meg vagy egész mondatokba foglaljuk tetszésünk
szerint.

Vizuálisabb tanulásúaknak a gondolattérkép készítését javaslom, ahol a fő
vázlatpontokat a főcímet tartalmazó központi körhöz kapcsolt körbe, ellipszisbe vagy
bármely formába írjuk be. Ehhez kapcsoljuk a további aláhúzott ismereteket és azt is
érdemes körbekeríteni. A gondolattérképet nyomtatott betűvel javasolt írni, e miatt is
rövidebb szavakat, szókapcsolatokat használjunk. A színek és a különböző
betűtípusok formák használata könnyíti a bevésést.

Idézd fel az előzetes ismereteidet!*
Az új anyag megtanulása közben mindig próbálj visszaemlékezni az eddigi
ismereteidre!
Ebben sokat segít a tankönyekben gyakran a szöveg közben (gyakran dőlt betűkkel)
megjelenő ismétlő kérdések.
Legegyszerűbb otthoni módja, hogy leírjuk a megtanulandó tananyag címével
kapcsolatban meglévő ismereteinket pár mondatban, szókapcsolattal. Ezt követi a
lecke elolvasása, ami közben akár ki is egészíthetjük a leírtakat és már kész is egy
rövid vázlat, ha a lényegkiemelésben ügyes vagy. (Ha még gyakorolni kell, akkor kicsit
hosszabb lesz.) De egy színes gondolattérkép is kikerekedhet belőle.
Sokkal szórakoztatóbb módja ennek a szómankó, amikor függőlegesen leírjuk a már
tanult fogalmat, lehetőleg nyomtatott betűvel. A rövid és hosszú magánhangzó nem

számít, a kétjegyű mássalhangzókat egy sorban javaslom leírni.) Az egyes betűkhöz
a fogalomra igaz szavakat, állításokat, szókapcsolatokat kell írni, amelyekben az adott
betű szerepel.
Másik játékos feladat az előfelvetés indoklással vagy tudni vélem, tudni akarom, amit
megtudtam játék, aminek a lényege, hogy a lecke megtanulása előtt összegyűjtjük a
témáról eddig meglévő ismereteinket egyénileg, tanulópárban vagy a tanórákon
csoportokban vagy frontális osztálymunkában. Ez megvalósítható kérdeződobozba
bedobott kérdéskártyákkal vagy csak egyszerűen labdás feladatadással közösen is
összegyűjthetjük a táblánál. Legegyszerűbb módja, hogy elsőként a témával
kapcsolatos kérdéseket gyűjtjük össze és erre próbálunk csoportban vagy közösen
válaszolni. De az előfelvetésből kiinduló táblázatot is kiadhatunk az óra elején a felelet
közben önálló, páros vagy akár differenciált munkában is. (Kooperatív munka esetén,
főleg akkor, ha közben felelő is van, akkor meg kell a diákoknak tanítani a suttogást
kis játékos gyakorlással, izgő-mozgó osztálynak érdemes különböző hangerőt
közösen kipróbálni.)
**Előfelvetésből kiinduló táblázat: A táblázat középső oszlopában lévő kérdésre önállóan, tankönyv használata
nélkül válaszoljatok az első oszlopban. Válaszotokat indokoljátok is! A közös megbeszélés, vagy a tankönyv
alapján javítsd a válaszodat az utolsó oszlopban!
Előfelvetés indoklással

Állítás/Kérdés
Mire használjuk a napraforgót?

Tanulás utáni értékelés

Honnan kaphatta a napraforgó a nevét?
Miért kaphatta a cukorrépa ezt a nevet?
A táblázat középső oszlopában lévő kérdésre önállóan, tankönyv használata nélkül
válaszoljatok az első oszlopban. Válaszotokat indokoljátok is! A tankönyv elolvasása után
javítsd a válaszodat az utolsó oszlopban!

Rajzold le!*
A tanulandó lecke elsősorban a természettudományos tantárgyaknál, mint például a
biológiánál egyértelműbben lerajzolható. Ebben az esetben javaslom még a
feliratozást is, az egyes részek megnevezését, hogy a fogalmak bevésése még
eredményesebb legyen. A lerajzolni mindent lehet, attól függetlenül, hogy látható-e.
Például a melegről lerajzolod, hogy ami eszedbe jut és könnyen le tudod rajzolni. (Én
egy hőmérőt szoktam rajzolni magas higanyszállal.) Így akár egy vers vagy bármilyen
tananyag lerajzolható. A színes használata tovább könnyíti a bevésést. A rajzoknál
nem fontos, hogy az esztétikus legyen, elegendő az, hogy a rajzoló fel tudja ismerni.
Nem igényel ezért rajztehetséget ez a módszer sem. Kisebb gyerekeknél érdemes
lehet egy kis táblát venni, amivel külön ösztönözzük a rajzolásra, esetleg
érintőképernyőn rajzolhat a gyermek. Nagyobbaknál sima lapú füzet használatát

javaslom, mert az a témazárókor is elővehetjük és gyorsan átismételhetjük a
tanulandókat.
Minden tantárgyból igen hatékony, de különösen ajánlom felsorolások megtanulásánál
és természettudományokból, ahol a számonkéréseknél is igen gyakoriak a rajzok.
Tanuld meg szókártyákkal! *
Egy A4-es lapot háromszor félbe hajtjuk, amiből 8 lapocskát kapunk. Az egyik oldalára
a kérdést, a fogalmat írjuk fel, a másikra a megoldást. Idegen nyelv tanulásánál
kifejezetten ajánlják. A lap egyik oldalára magyarul, a másik oldalára a tanulandó
idegen nyelven írjuk fel a szavakat. Felsőtől egyre több tantárggyal és szakszóval
találkozik a diák. Természettudományos tárgyaknál gyakran halljuk gyerektől, felnőttől,
hogy én nem értem. Ez sokszor visszavezethető a szakszavak vagy szabályok
nemtudására. Matematikából érdemes a viszonylag kevés szabályt ilyen
tanulókártyákra felírni, egyik felére a szabály nevét, másikra a szabályt. Kémiánál
kimondottan hatékony, ha a szakszavakat alaposan megtanuljuk és tanulókártyákkal
rendszeresen átismételjük. A kémiában a tananyag nagymértékben egymásra épül,
így az előzetes ismeretek frissen tartása nagymértékben növeli az eredményességet.
Történelemből az évszámok tanulásánál is nagyon hatékony. A kártya egyik oldalára
az eseményt, másikra az évszámot írjuk fel.
A tanulókártyát igen sokféleképpen lehet használni:
Legegyszerűbb módja, hogy magunkat kikérdezzük, vagy esetleg szülő/ testvér/
tanulótárs is segíthet. A kártyákat először lehet akár sorba is rakni, de a tanulás végén
mindenképpen érdemes megkeverni a kártyákat. Véleményem szerint azokat a
kártyákat, amit nem tudunk, érdemes félre rakni és azokat addig felmondani, amíg nem
megy mindegyik. A kártyákat akár ki is lehet teríteni az asztalon, vagy akár a földön is.
Kisgyerekek élvezik, ha eldugjuk a kártyákat és meg kell keresni. Ha van testvér,
tanulótárs, még izgalmasabb is lehet a játék. Ha nem egyedül tanulunk, akkor a
tanulópár meg is taníthatja úgy, hogy felolvassa mindkét oldalát. Ezt követően
kikérdezik egymást kölcsönösen. az nyer, aki többet tudott. Persze érdemes ezt addig
játszani, amíg nincs vagy igen kevés a hiányosság.
Vers is tanulható úgy, hogy kinyomtatjuk és szétvágjuk először soronként. A feladat
természetesen az, hogy megfelelő sorrendbe rakjuk. A magolás után, közben ez a
módszer játékosan segíti a bevésést. A figyelemzavarral küzdő gyermekeknél
érdemes a verset is olyan időpontban tanulni, amikor kipihentebb, fogékonyabb. Nem
az a hatékony módszer, hogy órákon keresztül tanuljuk, amíg nem megy, hanem
inkább többször vegyük elő egy-egy negyed órára.
Folyamat tanulásánál a tanulókártyák megfelelő sorba rakása is alkalmas a hatékony
rögzítésre.
Játszd el!
Kisebb gyerekeknél hatékony a tanulandó eljátszása vagy activity szerű mutogatása.
Ha tanulópárokban tanulnak, egyszerre lehet így játék a tanulás. A játékos eszközök
is könnyíthetik a bevésést, mint például a labda dobása az egyes kérdéseknél. A
mozgásos feladatok is hatékonyak, mint például különböző szófajok tanulásánál a pár

lap lerakása a földre és az egyes példáknál a megfelelő szófaji lapra kell lépnie. De
bármely más csoportosítást igénylő anyagnál jól alkalmazható. Vannak ismeretbővítő
társasjátékok is, de mi is könnyedén készíthetünk egyszerű társasjátékot. Az
előzőekben leírt tanulókártyákat készítünk. A kérdésekkel felfelé tetszőleges alakú
kígyót/pályát formázunk és a kezdő kártya lesz a START mező, az utolsó pedig a CÉL.
Két bábut állítunk a START-ra, amivel a tanulópár, a testvérek vagy a szülő és a
gyermek lép. Dobókockával ahányat dob, annyiadik kártyára lép és meg kell mondania
a választ. Ha nem sikerül, természetesen vissza kell lépnie a startra.
Figyeld meg!
Természettudományos tárgyaknál a tananyag sokkal jobban rögzül, ha sok
érzékszervhez kötött tapasztalatszerzéssel párosul. Például környezetismeretből a
termesztett növényeket, háziállatokat mindenképpen javaslom megfigyelni. A fizikai és
az egyszerűbb otthon is elvégezhető kémiai kísérletek nagyban könnyítik a tananyag
elsajátítását. Matematikából a mértékegységek megtanulását is segíti a
tapasztalatszerzéses tanulás, a mérések otthoni elvégzése, akár a kis plüssállat vagy
a kedvenc játék lemérése.
Szakszavakat, felsorolásokat így tanulj!
A szakszavakat minden tantárgynál jól be kell vésni, ami általában még a jobb
tanulóknak is nehéz feladat. A szakszavak rögzítésének módjai, hogy elmondjuk
legalább tízszer és vagy írunk belőle két sort. Érdemes úgy rögzíteni, hogy valamilyen
ismert hasonló kezdésű szóval elevenítjük fel.
A felsorolások esetében a szavak kezdőbetűinek sorrendjét érdemes megtanulni, ami
segít feleleveníteni a megfelelő sorrendet.
Mondd fel!
A tanulás utolsó és kötelező mozzanata a felmondás. A felmondás, ha magunkba
történik, akkor álmodozásba torkollik, nem hatékony. E miatt hangosan vagy
félhangosan javaslom felmondani a leckét, akár magunknak is. Ha nem megy, bele
kell nézni a könyvbe, vagy a jegyzeteinkbe, rajzba. Ha lerajzoltuk, akkor először a rajz
segítségével érdemes felmondani, majd a végén önállóan.
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