МЕТОДИЧКИ ПОЛАЗНИ ТЕКСТ

Ниједан час граматике, било да је реч о обради, утврђивању или
проверавању, не сме проћи без тзв. методичког полазног текста. То је нека
врста текстовне основе или текстовног полазишта које се обично ситуира на
почетку часа када је реч о часу обраде новог градива. То је текст од ког се
полази у процесу усвајања граматичких категорија. Методички полазни текст
је вишеструко функционалан. Помаже да се о језику говори из непосредне
језичке праксе, а не из одређених апстрактних полазишта. Граматика ће у
школи бити мање апстрактна и сведена на минимум граматизирања ако се
више користе методички полазни текстови.
Ти текстови жанровски могу бити веома различити. Углавном, то су
књижевноуметнички текстови, везани (целовити) или невезани (дати у форми
садржински невезаних реченица). Али, веома функционално могу послужити
и друге врсте текстова: научно-популарни текст, новински чланак, пословно
писмо, расправа, ученички писмени задатак, тонски материјал и све оно што
може бити подстицајно за усвајање одређених граматичких категорија.
Методички полазни текстови могу бити исписани на плакату, графофолији,
наставном листићу, табли или на неки други начин. Пожељно је да текст буде
целовит, а ако је истргнут из целине, потребно је да је и она целовита као
одломак. Понекад морамо употребити и тзв. неповезане и непотпуне исказе,
међусобно неповезане реченице и речи. Битно је да се уклапају у одређени
граматички контекст, да релевантно доказују и илуструју језичке појаве и
правила. Методички полазни текстови морају бити кратки, примерени
узрасту ученика и што је најважније – морају бити засићени језичком појавом
коју обрађујемо.

Лингвометодички текст (методички полазни текст)
1) Везан
- одломак из књижевног дела,
- басна,
- краћа прича,
- пословица,
- загонетка,
- новински текст,
- ученички рад,
- говорни текст.
2) Невезан
- реченице које не чине целину.
Карактеристике лингвометодичког текста:
-

засићен примерима језичке појаве,
кратак,
логичан, разумљив,
разумљив, примерен ученицима,
садржајан,
занимљив,
економичан,
прилагођен потребама наставе граматике.

