ELŐSZÓ
Egy új sorozat indult a Tinta Könyvkiadónál Anyanyelvi felmérők címen, melynek első, 5. évfolyamosoknak szánt kötetét tartja kezében az olvasó. Az egészen 12. évfolyamig terjedő munkafüzetek alapjául egy lassan 20 éves versenysorozat, a Volf György nyelvi vetélkedő feladatai
szolgáltak.
Volf György nyelvész, 1843. október 3-án Törökbálinton született, Budapesten halt meg 54
éves korában, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Számos tanulmányt írt, amelyekben
főleg a régi magyar műveltséggel és nyelvvel foglalkozott. Ő szerkesztette a Nyelvemléktárat,
amelynek köteteiben egy az 1400-as évek elején kézírással készült magyar nyelvű kódex szövegeit adta ki nyomtatásban. E munka nyomán vált lehetővé, hogy az egyetlen példányban meglévő kézírásos kódexek anyagát és nyelvezetét sokan vizsgálhassák.
A törökbálintiak a nagy nyelvész emlékének szentelik az évről évre megrendezésre kerülő Volf
György nyelvi vetélkedőt, amelyen a település felső tagozatos általános és középiskolás tanulói
vetélkednek (Bálint Márton Általános és Középiskola, Zimándy Ignác Általános Iskola). A vetélkedőt minden évben Volf György születésének napja (október 3.) közelében rendezik meg.
A tanulóknak szövegértési, fogalmazási és helyesírási feladatokat is meg kell oldaniuk a rendelkezésükre álló egy óra alatt. A versenyt a törökbálinti Volf György Könyvtár munkatársai szervezik évfolyamok szerint több kategóriában. A feladatlapokat minden évben e kötet szerzője
állítja össze úgy, hogy minden korcsoport számára a feldolgozandó szöveg azonos témát ölel föl
(pl. olimpiák, divat, természetvédelem szótárak stb.)
Jelen válogatás összetett feladatokat tartalmaz. Minden feladatsor egy szövegből indul ki,
amelyhez szövegértési, grammatikai és helyesírási feladatok tartoznak. Ezek igyekeznek a
szöveg témájához kapcsolódni. Minden feladatsort valamilyen játékos nyelvi gyakorlat zár. Mivel a feladatokra meghatározott pontot lehet adni, így az egyes feladatlapok jól használhatók
versenyfeladatként, számonkérésként, ellenőrzésként, de hasznosak lehetnek gyakorlásra, ismeretbővítésre is. Ugyan a feladatsorok egyéni megoldásra készültek, de egy kis ötlettel, átalakítással akár páros munkában is megoldhatók, továbbgondolhatók, kiegészíthetők. Ha valaki otthoni,
önálló gyakorlásra szeretné használni a munkafüzetet, azt is megteheti, mivel a feladatok megoldását is tartalmazza a kis füzet.
A feladatok hasznos segítséget nyújtanak a szövegértés, a helyesírás, a nyelvtani ismeretek
gyakorlásához, bővítik a szókincset, fejlesztik az anyanyelvi kompetenciát, és mindezek mellett
szórakoztatnak is.
A munkafüzet használatához sok sikert, kellemes és hasznos időtöltést kívánok!
Budapest, 2020. március 2.
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