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 די און קאמפלעקס שפראך־לימעד, פון צילן די .1
לערער פון אויפגאבן

 און קענטענישן שפראכלעכע די פון צושטאנד ניטבאפרידיקנדיקעד דער
 פארשפרייטע אלבעמיין אן איז שילערשאפט היינטיקער דעד בא !עוואוינהייטן

 פע־ דער אין אפט זייער יארן לעצטע די מען רעדט דעם וועגן דערשיינונג.
 שארף גאנץ צוזאמענפארן. און לערער-קאנפערענצן אף פרעסע, דאגאגישער

 דער גובבילדן די פון צוזאמענפאר טן-5 אפן ארויסגעזאגט דעם וועגן דך האט
פאקראווסקי: כ׳ דער "גום", אלפארבאנדישן פון מארזיצער

 דער פון ארויסגייענדיק קינדער, די האבן שול אלטער דעד "אין
 שווערער אלטער דער לויט ריכטיק געשריבן שוין שול, פירקלאסיקער

 אר- פאריינפאכטער דעד בא אבער, איצטער ארטאגראפיע. גראט׳שער
 דער פון סאף צום אייך דערגרייכט ניט אפט דאם ווערט טאגראפיע,

.1שול״ דבניאריקער

 יערידע דער אף אפט גאנץ זיך מען קלאגט זייט, אנדערער דער פון
שפראך. דעד פון פארארעמוגג דעד אף שאפן, ליטערארישן פון סטיל, פון

 בעסער, ניט דך, פארשטייט לאגע, די איז שול אידישער דעד אין
 רוסישע, די ווי שווערע, אזא ניט ווייט איז ארטאגראפיע אידישע די כאטש
 -אף אונז בא זיינען ליידער, דא. אויך אונז בא זיינען "צארעס" היפשע אבער
 די פארגלייכן ניט אויך קענען מיר אויספארשונגען, קיין ניטא געביט דעם

 פאר האבן מיר ווייל רעוואלוציע, דער פאר פון לאגע דער מיט לאגע איצטיקע
 פעדטעכני- אונזערער אבער געהאט. ניט שול אידישע קיין רעוואלוציע דער

 "צא־ ארטאגראפישע אן פאר וואס דערציילן, קענען אסאך זייער וואלטן קומם
 אירישע זיבניאריקע די פון קומען וואם סטודענטן, די פון האבן די רעם"
 או- שוין ס׳איז אז גרייזן, "פארפעסטיקטע" אזוינע מיט אפט קומען זיי שולן.

 ארטאגרא- די אונז בא איז געזאגט, ווי נאר, אויסצואווארצלען... די מעגלעך
איז אונז בא שול. רוסישער דעד אין ווי הארבע, אזא ניט פראבלעם פישע
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 די* רוסיזם, דער הערשט דא זאצבוי. מיט סטיל, מיט ערגער אסאך לאגע די
 לעבעדיק-פאלקסטימלע- ברעקל א אן טרוקן, איז סטיל דער איבערגעזעצטקייט.

אויסדריקלעכקייט. כער
 פין לעבן אין ארויסגערופן האבן וואם טיבעם, ריי גאנצע א דא ס׳איז

 פיר דערשיינונג. העכסט-טרויעריקע דידאזיקע ארבעט-שול סאוועטישער דער
 באזארגט" ניט מאטעריעל אפט זיינען וראם שולן, נייע אסאך געעפנט האבן

 פעלן עם מאטעריאל. דיראקטישן און לערנמאכשירים נויטיקסטע די ניט פארמאגן
 איד קינדער-ליטעראטור די ארבעט-ביכער. און לייען- גוט-צוגעפאסטע ביכלאל

 אופמערקזאב* גארקי מ. האט דעם )וועגן מאדרייגע נידעריקער א אף זייער
 מוי- זיינען טאלמידים די ארטיקלען(. לעצטע זיינע פון איינעם אין׳ געמאכט

 דער פיט "צאצקעך זיך מעגלעכקייט קיין ניט האבן און איבערגעלאדן רעדיק
 אםאך< דאפקע מען שרייבט שרייבן )און ארבעטן שריפטלעכע די שפראך.

 ראליע קליינע קיין ניט אפגעטאטערט. אבי-ווי, "כאפ-לאפ", געמאכט ווערן
 קענטע- נויטיקע די ניט אליין אפט האט לערער דער וואם דאם, אויך שפילט
נישן.

 נאך שול אידישער דער פון באדינגונגען די אין ווערן סיבעם אלע די
 ווייניקער זי איז נייע, א איז שול אידישע די מאכמעס פארשטארקט: מער

 קאנפערענצן אונזערע אף טאמיד מען רעדט דעם וועגן באזארגט. מאטעריעל
 פון איבערגעלאדנקייט די פ^רגרעסערט פילשפראכיקייט די צוזאמענפארן. און
 ברענגט פילשפראכיקייט די וואס מישמאש, פארמעלער דעד טאלמידים, די

 לערניאר צווייטן בון קלייניקייט, )א טריט ערשטע די פון גלייך שוין זיך מיט
 שטעלע דריטע!(, א אויך אפט און שפראך צווייטע א אן שוין מען הויבט

 ארבעט-בי- און לייען־ מיט אידיש-לימעד. דעם פון רעדער די אין שטעקנם
שול. אלגעמיינער דער אין ווי ערגער, פיל לאגע די איז כער

 ס׳איז ווייל שפאט-ווייניק, קינדער אונזערע לייענען שול דער אויסער
 שפראך- די מיט לאגע די אונז בא איז טרויעריק גאנץ רואם. ניטא פאשעט

 נויגייע. דאם איז דערהויפט גופע. לערער די פון ליטעראטור-קענטענישן און
 ניט. אידיש קיין ס׳ראוו קענען וואס קאנצענטר, אינגערן פון גרופן־פירער די
 קאנצענטער צווייטן אין לימודים אלגעמיינע די פון לערער די פון שפראך די

 פון לערער דער וואם יעסורים... שפראכלעכע ווייניק ניט ארך אונז פארשאפט
 רייסיש"* פאלאווינא דייטש ,כאצי זייער מיט זיי צעשטערן אויף, בויט אידיש
 צו ביטל-באציאונג ספעציפיש־אידישלעכע צו אונז בא נאך קומט עם לאשן.

 ריידעלע, ני "יאק קלייניקייט. א איז שפראך־קולטור פארמען. אויסערלעכע
קלאלע... אלטע אן אונזערע איז מיינעלע" דאברע אבי

 לעגינ- אין לעקציע א זיינער איינער אף פיסטראק, כ׳ האט פאראיארן
 אויס- פון העפטן מיט שלאל א באוויזן קאמפלעקם־סיםטעם, דער וועגן גראד

 האט ער און סיסטעם, דערזעלביקער לויט לערנט מע וואו שולן, לענדישע
אמע- און אומקולטורעלקייט אונזער ניט טאר מע אז אלעמען, איבערצייגט

4



 מיט׳“דע פארקערט, קאמפלעקם... פון כעשבן אפן פארשרייבן ■ראצעם
 פיקמי- די ניט זיך, פארשטייט עמעסע, )די קאמפלעקם־םיסטעם די וואט
 פאר- צו לערנט קלאם( פון ווענט פיר די אין... לעבן דאם דערלעדנט וואט דרע,

לע דעם זי גיט לעבן, אין זיי אנווענדן און לעבן מיטן קענטענישן די ,כעדן
 קען "ער נאר וואט טטימול, פעדאגאגישן מעכטיקן א הענט די אין רער

 אונזער אנשטרענגען, זיך ווילן אונזער אנצינדן, זיך אויגן אונזערע צווינגען
.1 שארפן״ זיך •טייכל

 ענערגיע און קויכעט בעסטע די געפאטערט האט דאר נאך "דאר
 פאר און אומגעלומפערטע זיינע מיט אלעפבייז דעם זיין גויווער אף

 וואט ווערטער, געקינצלט-צונויפגעקליבענע אינטערעטאגטע ניט קיינעם
 )שמאלע ניט ביכל איין קיין אין ווי צעשטעלט, אזוי נאך דערצו זיינען

 אף אין א״ב מיטן ארבעט נודנער דער אף אט ווערטער-טלופיקעם(.
 אוועקגעגאנ- איז לייען־מעכאניזם פון אויטארבעטונג ווייטערדיקער דער
 מע־ נודנערע מער נאך די דעם מיט צוגלייך און יאר. האלב א גען

 פון שטעקעלעך גאכדעם שטעקעלעך, פראטטע פדיער שרייבן, —לאכע
 בושלעס, שווארצע טטאיעם ווי אויסעס, די דערנאך טארטן, אלערליי
 צו מעשוגע ביז די — שפעטער נאך און ווערטער, צופעליקע דערנאך

 דערנאך און אויסיעם... גרויטהאנטיקע מיט פראזעס איינארטיקע ווערן
 ביזרעוואלוציאנערער אונזער פון שעדעוור דער לעטאף, און דיקטאטן...

 איבערגעפלאכטן אלץ דאם און (,03.10^6306) ״אויסלייגונג״ די —שול
 ארטאגרא־ און טינטאקסישע עטימאלאגישע, "אנאליזף, פיינלעכע מיט

 דאס דערביי און קלאלים, פילצאליקע פון איינכאזערונגען פישע,
.2 1 דערקלערונגען" מיט "לייענען נודנע-אויטטייטשנדיקע

מ6מס£סנן10x0.113 .008 .00. .קזס 235 1
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 שמו- די מיט צוזאמען אפט גאנץ שול נייע אונזער האט באדויערן, צום
 ארוים- געווארן, באשריבן גלענצנד אזוי וואט נאר ט׳איז וואט וואטער, .ציקע

 די פון איינע אויך איז דאם און גופע, געוואוינהייטן די קינד, דאם אויך געגאטן
 געוואויג- די פון צושטאנד טרויעריקן דעם צו געבדאכט האבן וואט טיבעם,
 וויב- :״מעמיילע־טעאריע״ שעדלעכע א איינגעבירגערט זיך ס׳האט הייטן.

 די פראצעס, פעדאגאגישער קאמפלעקטישער דער נאר עם, הייסט איז, טיק
 פראגראם, קיין נויטיק ניט ס׳איז קומען. "מעמיילע" שוין וועלן .געוויינהייטן

איבונגען. קיין סיסטעם, קיין
 געוואוינהייטן פארמעלע די צו באציאונג קינדעריש-״לינקע" דידאזיקע אט

 א שפילן געוואוינהייטן די ווערן. באקעמפט אנטשיידן און קאטעגאריש דארף
 לעבנם־בויאונג. און לעבנם־קאטף צום קינדער די צוגרייטן אין ראליע קאלאסאלע

 האנדלונג. טאג־טעגלעכער אונזער פון באזע די ביכלאל זיינען געוואוינהייטן
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 פאר קומען פיזישע, סיי פטיכישע, סיי טאטן, ארנזערע פון טייל גרעסטער דעד
 פסיכאלאגיע-לאשן אפן זיינען, באוואוסטזיין, אונזער פון אריינמישונג דער אן

 וואט רעפלעקסן, באדינגטע פארבונדענע זיך צווישן ענג פון קייט "א גערעדט,
 אופרייצערם".- אנטשפרעכיקע פון אנוועזנהייט דער בא מעכאניש טעטיק ווערן

 זוכן אהיים, גייענדיק טאג, אלע מוזן וואלט איך ווען געוועזן, וואלט מאדנע
 מאל ערשטע דאם געזוכט זי האב איך ווי דירע, מיין אויפן" "שעפערישן א אף

 דארפן וואלט ער ווען שרייבער, דער אריסגעזען וואלט שיין דינגען... באם
 שרייבן״< זיך אויסלערנען פון פראצעם שעפערישן דעם איבערכאזערן מאל יעדעס

 ,קריכן וויילע אלע דארפן וואלט ער ווען רעדנער, דער אוועק וואלט ווייט ניט
 וואלטן גערואוינהייטן אווטאמאטיזירטע פעטכע אן ווארט". א נאך קעשענע אין

 אף נעמען מיר וואלטן וואו געווען. מעגלעך ניט אקטן שעפערישע אונזערע
 רעכענען, איי געוואוינהייטן אווטאמאטיזירטע די אדאנק. צייט? און ענערגיע זיי

 אין ענערגיע קאלאסאלע א איין מיר שפארן א. א. ארבעט-פראצעטן שפראך,
 שע- אונזערע אין פארווענדן צו מעגלעכקייט דל האבן סיר וועלכע צייט,

 און פיזישע אנשטרענגונג, און ענערגיע פיל פאדערן וואט אקטן, פערישע
 פון פונקציע ביאסאציאלע גרויסע די באשטייט טאקע דעם אין און פסיכישע,

געוואוינהייטן. אווטאמאטיזירטע די
 ע גרעסער א ארגאניזם פון פאדערט וואט אקט, שעפערישער "דעו־

 געוואוינ- אווטאמאטישע די און ענערגיע, פון הויצאע און אנשטרענגונג
 ביידע. די אט — מינימום א ביז הויצאע די אט פארקלענערט וואט הייט,
 גלייב- לעבן־טעטיקייט מענטשנם דעם פאר און נויטווענדיקע צוויי זיינען

געצייג"!. ווערטיקע
 פארקומען קענען זאלן אקטן שעפערישע ע יי נ קעדיי געזאגט, בעטער

 פארוואנדלט זאלן אקטן שעפערישע פארגעקומענע פריער די אז נויטיק, איז
 קעטיידער- די נויטיק איז דעם צו און גערואוינהייטן, אווטאמאטישע אין ווערן
 דארף צווייטן אין אקט שעפערישן איין צווישן טרענירונג. און איבונג דיקע

זאמד. אף לערער דער בויט אנדערש איבונגען. פון סיסטעם א זיין
 קעגך איז גום־פראגראם די אז מיינט, מע ווען מאעם, א ט׳איז אבער

 ספע- אויסטיילן דאם אפילע דערלאזט זי פארקערט, טרענירונג. און איבונג
מאטעריאל. צוגעקליבענעם טפעציעל מיט געווארנהייטן־שאען ציעלע

 קאמפלעקטן די פון באזונדער איבונגען ספעצ-־עלע דערלאזן מיר"
 פו געביט אין געוואוינהייטן און קענטענישן טעכנישע דעראבערן אף

 דעמאלט" נאר אבער האנטארבעט, מאלן, שרייבן, רעכענען, לייענען,
 בא- קאמפלעקסן די דערלערנען פון צייט דער אין וועלן שילער די ווען

 אזוינע. פון צוועקמעסיקייט און נויטווענדיקייט די באמערקן וואוסטזיניק
.2 איבונגען״

.231 ז. בוך. פ^ראיוסקים אויבנדערמ. זע 1
.11 ז. קאמפלעקם־אונטעריכט. ורענן ברירו 2
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 נאר,. רופט זי געוואוינהייטן, קעגן ניט וס-פראגראם1 די איז זעען, מיר ווי
 בא- מיט פארבונדן ציל-באוואוסט, ווערן געגעבן זאלן געוואוינהייטן די אז

 אנגע- און לעבנס-אינטערעסן באשטימטע פון נאמען אין לעבנס-נויטן, שטימטע
 אין "צוליב-וואס" באוואוסטזיניקער דער לעבנם־פראגן. קאנקרעטע צו ווענדט

 פירט ער פעדאגאגיק. סאוועטישער נייער דער פון שטערן לייכטנדיקער דער
 פון אריך איז ציל-באוראוסטקייט דידאזיקע מענטשן. נייעם א פון אויפקום צום

 וואט פאקטאר, אומגעהויערער אן שטאנדפונקט מעמאדיש-אדגאניזאציאנעלן
פראצעס. פעדאגאגישן גאנצן דעם אקטיוויזירט און סטימולירט
 פעסט-איינגעשטעלטער דערדאזיקער מיט צוגיין איצט וועלן מיר ווען

 וועגן פראגע דער צו געוואוינהייט און אקט שעפערישן צווישן קעגנבאציאונג
 קעגנבאציאונג דידאזיקע מיד וועלן שריפטקענעוודיקייט, פון געוואוינהייט

בוילעטער. נאך דערזען
 פארמולירט ,"שריפטקענעוודיקייט, ? שריפטקענעוודיקייט אזוינם איז וואם

 שקאליע", וו׳ יאזיק ראדנאיע אין ארטיקל אן זיינעם אין זאלאטאריאוו כ׳ דער
 פרן אויסשפראך און באצייכענונג איינארטיקע ביטנאי-איינגעשטעלטע א איז דאם

 שטענדיקייט ביטנאי-איינגעשטעלטע א ווארט פון זין ברייטערן אין ארן ווערטער,
 און באהעפטונג זייער אין ווערטער, פרן פארבינדונג קעגנזייטיקער דער אין

.1 אגפירונג"

 סאציאל-נוצ- שריפטקענעוודיקייט פעסטע ביטנאי-איינגעשטעלטע אזא איז
 פא- זיך קלייבן מיר ווען דעמאלט, נאר קלאר ווערט דאם צרועקמעסיק? לעך,

שפראך. דער פרן נאטרר דער אין נאנדער
 סימ- בלויז זיינען רעפלעקסאלאגיע, די ארנז לערנט רייד, די רוארט, דאם

 סימבאלישע די איינגעשטעלט ווערט רויאזרי געדאנקען. באטייטן, פון באלן
 אף באמערקן לייכט מיר קענען דאס באטייט? און ווארט צווישן פארבינדרנג

 אף קינד יאריק א מיט מאמע א זאגן, לאמיר שטייט, ביישפיל. פרימיטיוון א
 ליכטיק, ווערט מיטאמאל פארנאכט. איז עם טונקל. איז שטוב אין האנט. דער
 קינד דאם ליכטיק. ארים: שרייט מאמע די עלעקטריע. די אן זיך צינדט עם

 צר אויפמערקזאם זיך הערט און מאמען דער אף דא ליפט, דאם אף דא קרקט
 מאמע.. די מאל אייניקע איבער כאזערט ליכטיק, זאגט. זי וראם ווארט צרם

 צרם צר נאך זי גייט פעדאגאג( באווארסטזיניקער א ררי )ניט, אינסטינקטיור
 מאי- בעיים צר זינגט און מאל אייניקע אן צינדט און פארלעשט אויסשליסלער,

 איז פארבינדונג די ליכטיק... פינצטער, ליכטיק, פינצטער, ניגן: א טיט סע
 פאראלעל געלונגענער דער פארפעסטיקט. זי האט איבונג די איינגעשטעלט.

 און ווערטער די שוין וועלן אן היינט פון געמאכט. בוילעטער נאך זי האט
 א געווארן איז ליכטיק"ע ווארט דאם אנדערע. די איינע ארויסרופן באטייטן
באטייט. באשטימטן א פון סימבאל

.169 ז. ,1926 ,12—11 נום. זאמלבוך דערמאנטן זע 1
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 פרן אריצרעם גאנצע פארמאגט שפראך די באזיצט וראם מענטש, דער
 פרן איבערגענומען האט ער וואס סימבאלן, קאמפליצירטע און איינפאכע אזוינע

 איויפהער־ אין זיינען סימבאלן דידאזיקע און סוויווע. געזעלשאפטלעכער זיין
 אן פאר קומט הערט, אדער לייענט שריפטקענעוודיקער א ווען געברויך. לעכן

 קומט רעדט אדער שרייבט ער ווען געדאנק, צום סימבאלן די פון אריבעדגאנג
 די קעדיי און סימבאלן. די צו געדאנק פון — פארקערט איבערגאנג דער פאר

 אג־ זיין קענען זאל שרייבנדיקן לייענענדיקן, ריידנדיקן, פון ענערגיע גאנצע
 איבערגאנג־ דאזיקער דער אז נויטיק, איז —גופע דענקען דעם אף געווענדט
 דעמדא- אין אווטאמאטישער. שנעלער, לייכטער, וואס פארקרמען זאל פראצעם

 שפראך־גע■ בענויגייע ה., ד. טארמאזן, שום קיין זיין ניט טארן פראצעם זיקן
 רעדנער א בא אדער בוך א אין רייר גרייזיקע גרייזן. פאשעט וואוינהייטן,

 דער- דא געדאנק. צום סימבאל פון איבערגאנג-פראצעם דעמדאזיקן צעשטערט
 שפראך־געוואוינהייטן. פעסטע פון באטייט סאציאלן דעם נלייך מיר זעען

 הערער פון געדאנק דעם ניט ארגאניזירט רייד ניטארגאניזירטע כאאטישע,
אים. צעשטערט פארקערט, נאד, לייענער, אדער

 רעלאטיווער גאנץ א איז שריפטקענעוודיקייט סטאביליזירטע די עמעם,
 זי איז אזעלכע אלם און דערשיינונג, סאציאלע א איז שפראך די .באגריף.

 צוזאמען זיך ענדערט לעבן, סאציאלן פרן אנטוויקלונג דער אונטערגעווארפן
 גע- באשטימכע בא צייט־מעשעך, באשטימטן א אין איז דאך אבער אים. מיט

 שריפט־ אנערקענטע אלעמען פון פעסטע א פאראן פארהעלטענישן זעלשאפטלעכע
 קיין פארקערי געזעלשאפטלעכער קיין מעגלעך ניט איז אנדערש קענעוודיקייט.

 זי אלע. באזיצן דארפן שריפטקענעוודיקייט דידאזיקע ביכלאל. געדאנקען־לעבן
 באדויערט פאלקסווארט דאם לענן. פארן קאמף אין געווער מעכטיק א איז

 צונג, צוגעבונדענע "א ניט", מויל קיין האט "ער :לאשן אן מענטשן א שטארק
 "עם געלויבט: ווערט באל־לאשן א פארקערט, נעשאמע". שטומע "א נעבעך",

 פאר- ניט אינערגעץ ער וועט צינגל זיין "מיט מויל", פון פערל אים זיך שיטן
א. א. אויסטאינען" זיך קען "ער ווערן", פאלן

 אווטאמאטישע וועגן אלץ רעדט איר לייענער, דער פרעגן וועט נו, —
 שוין- ניט שפראך־אקט? שעפערישער דער איז וואו און — שפראך־געוואוינהייטן

לעבן? אין ניט ראליע קיין גאר שוין ער שפילט זשע
 שעפערישער דער ריידן. איצט טאקע מיר ווילן דעם וועגן אט איז

 פון לעבן אין און ביכלאל לעבן אין ראליע געוואלדיקע א שפילט שפראך־אקט
 פון אנטוויקלונג לעבעדיקע גאנצע די זיך האלט אים אף ביפראט. שפראך דער
 א אין געווארן פארגליווערם שפראך די וואלט ער, ניט ווען שפראך. דער

 סוי- שפראך־אקט שעפערישער דער איז דען צי אבער געמייזעכץ. שטייענדיקן
 ער פארקערט ניט. בעשומויפן שפראך־געוואוינהייטן? אווטאמאטישע די סער

יאכיד פונם שפראך־שעפערישקייט די וואלט אנדערש, זיי, אף זיך .באזירט
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 ווירקונג שום קיין אן און געזעלשאפט דער פון ראמען די אויסער !עבליבן
פערז: זיין מיט אזוי אונז באגייסטערט האפשטיין ווען איר. יאף

מענטשן־רו פון אינזעלעך ווי
 פארווארעמט, נאכס אף פארהילט, שטרוי אין
 געארעמט שלאף אין פלויט און שטאל מיט
צו. זיך האלט הייזעלע א הייזעלע פאר

 א אונז אין דערוועקט שעפערישקייט דידאזיקע ווייל דערפאר, עם איז
 איג- ער וואלט אנדערש שפראך־געוואוינהייטן. אווטאמאטיזירטע ריי גאנצע
אונז. פאר פארשטענדלעך געווען ניט גאנצן

 שפראך־שעפעריש. די קינד באם אנטוויקלען צו שטרעבן מיר דארפן צי
 ווייניקער ניט איז שפראך־אקט שעפערישער דעד געווים! און געוויס קייט?

 אנדערש ווייל שפראך־געוואוינהייטן, אווטאמאטישע די ווי סאציאל־נוצלעך,
 די און פארשקלאפט. איר צו זיין נאר שפראך, די באהערשן ניט הייסן וואלט

 מעגלעכ- קאלאסאלע גיט רואם סיסטעם, די אט טאקע איז קאמפלעקם־סיסטעם
 פירט קאמפלעקסן די פון סיסטעם די שפראך־אקטן. שעפערישע פאר קייטן
 בריי- א אלץ אין יאר צו יאר פון כוידעש, צו כוידעש פון קינד דאם אריין
 פרא- ריי גאנצע א אים גיט זי נאטור-איינדרוקן, און לעבן- פון קרייז טערן

 שפראך דער אין אויסגעדריקט ווערט אלץ דאם געוואוינהייטן. דוציר-טעכנישע
 לערער דער ? שפראך־שעפערישקייט פאר פלאץ קיין ניטא דא איז דען צי

 גרוי- די אט אויסנוצן מעטאדיש-ארגאניזידט און ראציאנעל קענען נאר דארף
מעגלעכקייטן. סע

 שפראך־לימעד דער :אזא איז דערפון מאכן מיר וואס אויספיר, דער און
 ריב- צוויי אין ווערן געפירט פראצעם, פעדאגאגישער גאנצער דער ווי דארף,
 שע- צו קינד פונם פעאיקייטן די אנטוויקלען פון ריכטונג דער אין —טונגען

 בא אויסארבעטן פון ריכטונג דער אין און טעטיקייט, שפראכלעכער פערישער
 סיסטעמאטי- ארגאניזירטער )דורך געוואוינהייטן אווטאמאטיזירטע פעסטע .אים

איבונג(. שער
 ווערן דורכגעפירט זאל געביט שפראכלעכן אין ארבעט די אבער קעדיי

:פארבאדינגונגען גרונטיקע אזוינע נויטיק זיינען דערפאלג טיט
 דער קעדיי קעגנשטאנד. פונם קענטענישן טע יי בר א.

 שפראך־קענטענישן נויטיקע די טאלמידים זיינע געבן קענען ווירקלעך זאל לערער
 איז שפראך־פראצעסן שעפערישע די זיי פאר אנטפלעקן און געוואוינהייטן און

 דארף ער וויפל מער, )פיל מאם גענוגנדיקער א אין באזיצן אליין זאל ער אז גויטיק,
 באהאוונט זיין אליין געוואוינהייטן, און שפראך־קענטענישן די שילער( די געבן

 אין ^פערירן זיי מיט קענען און שפראך דער פון פראצעסן שעפערישע די אין
שול-ארבעט. טאגטעגלעכער זיין
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 לעצטע די אין .ד נ א ט ש נ ג ע ק ם נ ר פ ק י ד א ט ע מ די ן ש ר ע ה א ב ב.
 באזונדערם מעטאדיק, צר באציאונג גרינגשעציקע א איינגעשטעלט זיך האט יארן

 בון זין )אין לימעד באזונדערער דער לימעד. א פון בוי וועגן פראגן צו
 פע־ דער אפנויג. שעדלעכער א איז דאס אינטערעסירן. צו אופגעהערט האט

 ווען — לימודים באזונדערע פון קייט א סאפקאלסאף איז פראצעס דאגאגישער
 ארבעטי גאנצע די דודך פאלט ראציאנעל, דורכגעפירט ניט ווערן לעצטע די

 אדיין מען פאקט אפט שלעכט. זייער אונז בא מען בויט לימעד א בויען און
 א אף גאנצע א שא א מען פאטערט אפט מאטעריאל, צופיל שא איין אין

 פראגע די מיד שטעלן אפט שטעלן. פראגע קיין גיט קענען מיר נארישקייט.
 פירן ורידער אפט איבעריק. שוין בלייבט אקטיווקייט קינדערשע די אז אזוי,
 ניס אויך באזארגן מיר וועג. פון אראם קינדער די פראגן אונזערע מיט מיר
 מאכן אים זאל וראם מאטעריאל, דידאקטישן נויטיקן דעם מיט לימעד דעם

* אינטערעסאנט. און אנשוילעך
 גע־ די איינפלעכטן וועגן פראגן די אויך זיינען וויכטיק ווייניקער ניט

 -3א פארשיידענע די פארבינדן ווי און קאמפלעקס-טעמע דער אין וואוינהייטן

 די איינע העלפן זאלן זיי אז אזוי, זיך צווישן שפראך־לימעד פוגם צווייגן
 דער וואם צייט, קנאפע די שפארעוודיק זיי צווישן פארטיילן ווי אנדערע,

רעשום. זיין אין האט שפראך־לימעד
 שול אלסע די שול. אונזער פאר וויכטיק באזונדערם איז מעטאדיק די

 דורך מיטלען, קאסעסדיקע מיט דערפאלגן שפראכלעכע דערגרייכט אפט האט
 נאך האט שול אונזער ווייל ניט, דאס קענען מיר שאען. צאל די פארגרעהערן

 מיר קענען זיי פון וואט אריפגאבן, וויכטיקע ווייניקער ניט אנדערע סאך א
 אונזער אין מוזן געוואוינהייטן פאר שאען די אפזאגן. ניט בעשומויפן זיך

 דורך געוואויגהייטן די דעראבערן בעכיין, מיד, דארפן באגדענעצס. זיין שול
 לערן־מע־ אקטיוו-שעפערישע אזוינע באנוצן דורך קוואליפיקאציע, מעטאדישער

רעזולטאטן. מאקסימאלסטע די געבן זאלן וואט איבונגען, און טאדן
 ווי בעסער, איז סיסטעם ערגסטע די דיסקאנט. און ג נ ו ר י נ א ל פ ג.

 גיס און ענערגיע שיר א אן אפ נעמס סיסטעמלאזיקייט סיסטעמלאזיקייט. בעסטע די
 טאלמיד פירןדעם זאל זי אז ארבעט, די פלאנירן גוט רעזולטאטן. מינימום דעם

 פונם אופגאבן וויכטיקסטע די פון איינע איז שטאפל, צו שטאפל פון בארגארויף
 גוט-ארגאניזירסער׳ א דיסקאנט. וועגן פראגע די איז וויכטיק ווייניקער ניט לערער.

 די פון איינער איז קענטענישן קינדערשע די פון דיסקאנט אויסגעפרואווטער
 פון געביט אין שול אין ארבעט דערפאלגרייכער א פון פארבאדינגען רויכטיקסטע

 איז דיסקאנט פינצטער. דער אין בלאנזשען לערער דער וועט דעם אן שפראך.
 איז ער שול. אין אן קומט קינד דאס ווי טעג, ערשטע די אין גלייך נויטיק
 פארויסזען* דארפסטו — אנפירן ,ווילסטו קער-פונקטן. וויכטיקע אלע אף נויהיק

דיסקאנט. נויטיק איז פארויהזען צו אבער גילטיק. דא אויך איז קלאל דער
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 פאר נויטיק זיינען רואם פארבאדינגען, וויכטיקסטע די זיינען דאם אט
 פונקט ערשמער דער שפראך־לימעד. פון געביט אין ארבעט פרוכטבארער א

 אין אדיין ניט גייט שפראך־קענטענישן וועגן פראגע די אונז. צו ניט געהער
 פארנע- זיך מיר רועלן פונקטן צוויי לעצטע די מיט ביכל. פונם אויפגאבן די

פראקים. ווייטערדיקע די אין מען

* : ר ו ט א ר ע ט י ל
קאמפלעקם: און שפראך־לימעד וועגן

1. 1103810 0סק1קי3ג1\101
2. $ 8. 11 8. 0 8 6 3 3. ?])37X34 1467040X3.

•167043x6!< 3 0 פ 0 0 0 0 — ס46ק00 סח x .3. 3 ד
ק 0 פ 0 0 0 ע — 000670 6 11 .4 x33 701 33 ק740פ x043.
.׳). x040, 1926, 11—12, 07199—169פ 01 33010 04008? .5

:שפראך-קענטענישן אלג.
1. 7013X00 —■ ?]037X08 388,48000 8 337X7 0 3301X0.
2. ?01630X003 — ?0003 0 3301X6.

 3. 111 0 >ן — 513013 0 061400780.
4. גראמאטיק. פראקטישע__י ק צ ע ר א ז

שרייבן ארן לייענען פרן מעטאדיק .11
 דער שרייבן. און לייענען לערנען באם שוועריקייטן וועגן .1

 שול דער פאר נוס׳* "הארטער א איז שרייבן און לייענען פון לימעד
 דאם טאקע איז מאכלויקעסן. פייערדיקע זיך צווישן פירן מעטאדיסטן

 אנהויב פון קינדער פאר איניען הארבער אזא שרייבן און לייענען לערנען
ניט. געווים ? שרל-עלטער

 איז בלאנסקי, פעדאלאג דער שרייבט ווירקלעכקייט, דער איןע
 מער, און יאר ד פון אנטוויקלונג סייכלדיקע פארמאגן וואם קינדער, פאר
 לערנען קינדער ווייניק ניט פראצעס. שווערער קיין ניט לימ>ד דער
 אומעג- וואלט עם וראם זיך. פון אליין שרייבן און לייענען אוים זיך

 אווי געווען ווירקלעך קינדער פאר וואלט לימעד דער אויב געווען, לעך
 פון עלטערע קינדער, אז מיר, ווייסן זייט אנדערער דער פון שוועד.

 מעד ניט זיינען איינצובייסן, ניט לימעד דער איז זיי פאר וואם יאר, 9
 ווערן צו טענדענץ די פראצענם דערדאזיקער האט דערביי ,2% בא ווי

!.נידעריקער״

 אוים- טע-4 שטופע"" טער-1 דער פון מאסן־שול דער אין "פעדאלאגיע י. ק ס נ א ל ב 1
.47 ז. גאבע,
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 מעטאדיסטן די אז זאגט, ער ווען גערעכט, ניט בלאנסקי איז דאך און
 איז שרייבן ארן לייענען פון לימעד דער פראגע. די צעבל^זן צופיל האבן

 בא־ גוט גאנץ זיינען וואט מאמענטן, פיינלעכע פיל מיט פארבונדן רוירקלעך
 אים. מים טאן צר געהאט איז עם ווען נאר האט וועלכער לערער, יעדן קאנט
 פאסיקער א )בא איוורע, אויס אליין אפט זיך לערגען קינדער אז איה עמעם

 געווייג- דאם איז שטאנדפונקט פעדאגאגישן פון אז אויך, איז עמעם סוויווע(;
 ניט מען דארף דאך אבער עלטער, יאריקן 8—7 דעם פאר שווער צר ניט רעך

 שוואך גאנץ נאך זיינען רואם קינדער, מיט איוורע אן הויבן מיר אז פארגעסן,
 קע־ ס׳ראור זיך לערנען עם וואר מאסן־שול, דער אין באזרנדערס אנטוויקלט,

 בע- צרגעגרייט, ניט אבסאלרט זיינען וראם קינדער, ארעמקייט, דער פרן דער
 געביט דעמדאזיקן אף מעטאדיק דער פרן ארבעט אנגעשטרענגטע די איז כיין,

 העכסט- דידאזיקע שאצן גרינג ניט טאר לערער דער איבעריק. ניט בעפיירעש
 פרן אפט קרמען גראמאטע-לימעד אין שררעריקייטן אסאך ארבעט, נריטיקע

 רוייטיקדיקע אטאך מעטאד, דעם שרואך באהערשט לערער דער וראם דעם,
 באקארט געווען מער וואלט ער ווען אויסמיידן, לערער דער וואלט מאמענטן

פראגע. דערדאזיקער רועגן ליטעראטור דער מיט

 סאווע- דעד פרן באדינגרנגען די אין קאמפלעקס. אין איוורע .2
 קאמפלי- נאך איוורעדיקייט רועגן פראגע די ווערט ארבעטשול טישער

 איין געהאט האט לימרדים, באזונדערע פרן שול די שרל, אלטע די צירטער.
 סייכלדיקן א קלוגן, א זרכן איין אין געהאלטן האט זי מעטאד. א דאיגע:

 פרן פראצעס הארבן דעם מאכן קירצער ארן לייכטער זאל וראם מעטאד,
 דער לריט ארבעט רואם שרל, נייער דער פאר לייעגען. זיך אריסלערנען

 פרן ארט דעם וועגן פראגע די אלץ פרן פריער שטייט קאמפלעקם-םיםטעם,
 "סארמעלע ערשטע די איז שרייבן ארן לייענען דאם קאמפלעקם. אין איוורע

 גיס וראם געוואוינהייט, די שול, אין באקומט קינד דאם וראם גערואוינהייט",
 דער פון אויצרעם די צו צוטריט א באקרמען צו מעגלעכקייט די קינד דעם

 באשעפעניש סאציאלער א אין אים פארוואנדלט רואם קולטור, מענטשלעכער
 העכסט-רויכטיקע דידאזיקע אז מעגלעך, דען איז מאדרייגע. העכערער א פון

 פארם, אומבאזיניקטער אזא אין קינד דעם דוערן צוגעטראגן זאל געוואוינהייט
 איז לייענען דאם באזיניקן און שול? אלטער דער אין געורען איז דאס ווי

 גאנצער דער פון טייל ארגאנישער אן ווערן וועט עם ווען דאן, נאר מעגלעך
פראצעם. פעדאגאגישן שעפערישן גאנצן דעם פון שול־ארבעט

 קאמפלעקס־מאטע- דעם אויסצונוצן גענוג ס׳איז אז פיל, אבער מיינען
 דאס איז געווים געלייזט. פראגע די ווערט דערטיט און לייענען, פאר ריאל
 געווארן שוין איצט איז עם רואם דאס, און זאך, פעדאגאביש-נוצלעכע א אויך

 דער פאר דערגרייכונג גרויסע א געווים איז עמעם, אומבאשטרייטבארער אן
 לערנען זאל רואם לערער, א פארשסעלן זיך שוועד שוין ס׳איז ווירקלעך, שול.
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 דער אין אריין ניט אינגאנצן זיינען רואם פראזן, און ווערטער אף גראמאטע
 ספע־ איז וו^ס מאיסעלע, דער אדער שטועם דעם אין טעמע, קאמפלעקסישער

 עלע- פון געהייסן, דאך וואלט דאם געררארן. צוגעקליבן טעמע דער צו ציעל
 אינ- רעכענען ניט זיך זאסד, אף בויען שטאנדפונקט, פעדאגאגישן מענטאר

 און אומזיסט־אומנישט, צערייסן קינד, פונם דענקען קאנקרעטן טיטן גאנצן
 אופמערק- איינגעשטעלטע די גראמאטע-זאך, דער פאר שאדן גרויטן טיט

קינד. פונט זאמקייט
 לייזט עמעם פעדאגאגישער אומבאשטרייטבארער דערדאזיקער אבער

 קאט- אין גראמאטע די איינפלעכטן ארגאנישן פון פראבלעם די ניט נאך
 ווען דעמאלט, נאר געלייזט ווערט פראבלעם דידאזיקע זי. באזיניקן □לעקם,

 גע- א ווי אקט, שעפערישער לעבנס-נויטווענדיקער א ווי קומט, גראטאטע די
 דער- קינדעראליין די ווען פאקטאר, ארגאניזירנדיקער זעלשאפטלעך־ניצלעכער

 באקו- זיי רואם לעבנם־דערפארונג, אנגעקליבענע זייער אז געדאנק, צום גייען
 געזעלשאפט- זייער און לעבנם־דערלערנונג, קאמפלעקסישער פון פראצעם אין מען

 מוז דערלערונג, דערדאזיקער בא אופגעקומען איז וואם ארגאניזאציע, לעכע
 ער אויב מאמענט, דער ווארט. געשריבענעם אין אויסדרוק דעם באקומען

 אר- צו אזוי איז לערער פון אופגאבע די )און עפעקטפול ארויס נאר קומט
 באקו- זיך זאל מאמענט עפעקטפולער דערדאזיקער אז ארבעט, די גאניזירן

 פארשיידנ- מעבלעך מאכט און גראמאטע-פראצעם, גאנצן דעם באזיניקט מען(,
 )און קאמפלעקם אויסערן איז וואם מאטעריאל, אף אפילע איבונגען, ארטיקע

 זיי וואם צוליב ווייסן קינדער די ווייל נוצלעך(, און נייטיק איז איבונג די
 און סאציאל־באזיניקט אויפן, אזא אף ווערט לימעד גאנצער דער דאם. טוען

גראד. העכסטן אפן סטימולירט פעדאגאגיש
 מעגלעכ- קאמפלעקם־סיסטעם די גיט לעבן? אין דורכפירן עם מען קען

 דער נאך ארבעט גאנצע די געווים. איוורע-לימעד? דעם באזיניקן צו קייטן
 באא- פירן שטענדיק דארף טאלמיד דער אז געבויט, אזוי איז גוספראגראם
 ער באריכט, א זיי וועגן אפגעבן זיי, פארגלייכן און קאנטראלירן באכטונגען,

 פאר- פארהיטן, צו באאבאכטונגען די ווי דעם, וועגן טראכטן שטענדיק דארף
 שטענדיק זאל ער קעדיי סימאנים, צייכנם, ס׳איז וואסערע טיט זיי פעסטיקן

 אויסאר- שול־לעבן, דאם ארגאניזירן ווייטער, דארף, ער אויסנוצן. זיי קענען
 אויסאר־ באזרך, רעם רעניסטרירן' זיי, פארשרייבן; אופירונג-קלאלים, בעטן
 קאמפלעקם- דער בא בעקיצער, וו. א. א. וו. א. א. לאזונגען פלאקאטן, בעטן

 דער שריפטקענעוודיקייט. די נויטיק שריט און טריט יעדער אף איז סיסטעם
 נויטווענדיקייט די אז געשיקט, אזוי ארגאניזירן זאך די נאר דארף לערער

 העפטיקער, וואם און גיכער וואם אויסוואקסן זאל שריפטקענעוודיקייט אין
 גליקלעכער דערדאזיקער ביז ווארטן צו געדרלד ביסעלע א האבן עד זאל און

 זיין דעמאלט וועלן דערפאלגן די אנקומען. און ווערן רייף וועט מאמענט
זיכערע. מער און שנעעערע
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 איע־ ,ארגאניש ווייניק אבער ס׳איז מעטאד. און סיפטעם .3
 סאריי- אים זאלן קינדער די אז קאמפלעקם", אין איוורע-לימעד דעס פלעכטן
 "האם- אפן זיך פארלאזן צר גענויגט מיר זיינען אלץ פון ווייניקער גענען.

 וואסער א באהעדשן גרט אין באהערשן, דארף לערער דער פלעקס-באראט".
 זייטן, אלע אין זיך ווארפן און בלאנזשען ער רועט אנדערש מעטאד. ס׳איז

רודער. א אן שיף א ווי
 טאג היינטיקן בא זיינען שול אונזער אין מעטאדן פארשפרייטסטע די

 אמע־ )דער ווערטער גאנצע פון מעטאד דער און קלאנגען־מעטאד דער :צוויי
מעטאד(. ריקאנער

 אנהויב אץ אופגעקומען באוראוסט, ווי איז, קלאנגען־מעטאד דער
 און ,שטורם מיט מעטאד. רעוראלוציאנערער א ווי (1803) יארהונדערט טן-19

 מיטלאלטער- פארעלטערטן דעם אף אנגריף אין געלאזן זיך ער האט דראנג"
 א,—קאמעץ־אלעף סאף א אן כאזערן מעכאניש ניט קאמעץ-אלעף-מעטאד. לעכן

 פאריינפאבטן )לויטן ניט אויך וו., א. א. גא — קאמעץ־ג בא, — קאמעץ־בייס
 נאר וו., א. א. דא, —דע-א גא, —גע־א בא, —בע-א קאמעץ־אלעף־מעטאד(

 קלאג־ ריינע" "נאטירלעכע מיט אויסיעם די פארבינדן קינדער די אריסלערנען
 אויפן ,נאטירלעכן׳ דעמזעלביקן אף אץ וו.( א. א. ר, א, א, ד, ג, )ב, גען

 — ב...א ווערטער: פון טראפן אין קלאנגען ״ריינע״ באזונדערע די צונויפגיסן
וו. א. א. גא — ג...א בא,

 לאנג שוין איז קלאגגען־מעטאד פונם דראנג-פעריאד" און שטורם- דער
 אויסצו- שוין האט אץ מעטאד קאנאניזירטער א שוין ער איז איצט פאריבער.

 אמעריקאנער דעם — ברודער יעגעדן זיין מיצאד אנפאלן פארביהענע שטיין
 קלאנגען- פון גרוגט-האנאכע די קאטעגאריש אפ לייקנט לעצטער דער מעטאד.
 באשטימטע אנטשפרעכן וואט אויסיעס, פון באשטייען ווערטער אז מעטאד,

 אייב- ווי ווערטער די באטראכט מעטאד אמעריקאנער דער קלאנגען. ריינע
 אריפ- די לעכאשל. )ווי, באטייטן כץ צייכנם ווי אידעאגראמעס הייטלעכע
 קינדער די בא איינשטעלן שטרעבט עד א.(. א, \ _,1- צייכנם מעטישע
 אידעאגראמע אלם פראזע(, אפילע )אדער ווארט צווישן אסאציאציעם פעסטע

 פראזן, גאנצע )פארגעדענקען( לייענען דעריבער לערנט ער באטייט. זיין און
מיטאמאל. ווערטער

 ענט- דעם אף ראציאנעלערער? א בעסערעד, א איז מעטאד וואסער איז
 מערער: אנטשפרלכט וואט בעסעדער, א איז מעטאד דער אזוי: ביר פערן

 פאדערונגען די ב( ארבעט-שרל, סאוועטישער דער פון פאדערונגען די א(
 איוורע בענויגייע שול אונזער פון פאדערונגען די שפראכוויסנשאפט. דער פון

 אויפן אזא אף איצט׳ מוזן מיר .2 פונקט אין אויבן באטראכט שוין מיר האבן
 צום ארוים שטעלט שפראכוויסנשאפט די וואם פאדערונגען, די באטראכטן

שרייבן. אין לייענען לערנען פון מעטאד
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 וועג! שפראכקענטעניש וריסנשאפטלעכע די אונז לערנט רואם ,4
1 ? אס און ,קלאנג זוארט

 און ווארט וועגן פראגע די אויסן דא איך לאז פראגע, די פארפלאנטערן צו ניט קעדיי 1
באהעפט.

 פון סומע פאשעטע קיין ניט איז ווארט דאם ט: ר א וו עגן וו א.
 קלאנ־ ריינע באזונדערע פון סומע קיין ניט איז "טיש" קלאנגען. באזונדערע

 ארן "טוש" און "טיש" ווערטער די מריל פון ארחם ברענגט ש. י, ט, גען
 עד אז זען, איר וועט פויל, אייער פון צושטאגד דעם בייסמאיטע באטראכט

 די פון 2/3 כאטש "טוש", פא אנדערער אן און "טיש" בא אנדערער אן איז
 אף ורירקט וואקאל מיטלטטער דער דיזעלביקע. און איין דא זיינען קלאנגען

 ארויטגעבראכט זאלן זיי אז קאנסאנאנט, נאכגייענדיקן און פארגייענדיקן דעם
 סרמע פאשעטע קיין ניט איז ווארט דאס אויפן. אנדער אן אף אינגאנצן ווערן

קלאנגען־קאמפלעקם. אייגנארטיקער אן נאר קלאנגען, באזונדערע פון
 איז פריער-געזאגטן דעם פון אם; און ג נ א ל ק ן ג ע וו ב.

 בא- איין האבן זאל אס אן אז זיין, ניט רייד קיין קען סע אז קלאר, שוין
 גאנצער א פון צייכן א איז אס יעדער קלאנגען־באטייט. שטיפטן

 פאר- "ק" דער איז — קי קו, קע, קא, קא, אין קלאנגען. קאטעגאריע
 האר- און ווייכע צווישן אונטערשייד דעם אכט אין נאך נעמט מע ווען שיידן.

 ניט ארן אקצענטירטע צורישן (, ״לעבן און ״לענין״ )פארגל. קאנסאנאנטן טע
 אסי- די "בעסאד"(, און "בעט" אין "ע" דעם )פארגל. וואקאלן אקצענטירטע

 באשיינ- דעמאלט מען זעט —א. א. שפראך דער אין מילאציע-דערשיינונגען
 יעדן אין באהאלטן ס׳זיינען וראם מעגלעכקייטן, פארשיידנארטיקע די •פע־לעך

אנג
 אן איז ווארט שריפטלעכע דאם אז געדרונגען, דעם פון אבער איז ג.

 און מער ניט הייסן וואלט מאכן אריספיר אזא !ניט בעשופויפן ? אידעאגראמע
 אונזער און היעראגליפישער א פאר שריפט אונזער דערקלערן ווי ווייניקער, ניט

 פא- פיל פארמאגט אם דער עגיפטישער... אדער כינעזישער א פאר איוורע
 צווישן האבן מעגלעכקייטן אלע די אט אבער קלאנגען־מעגלעכקייטן, טענציעלע

 גרויסע א זייער שפילט שוטפעסדיקע דאם אט ארן שרטפעסדיקעס. עפעם זיך
 געגעבע- פרן קלאנגען־באטייט אבסטראהירטער אלגעמיינער דער איז עם ראל;

 זיין מיט צרנג פון אנשפאדן דאם לעמאשל, דאס, איז "ק" אם פארן אם. נעם
 דער וואם רעפלעקם, אלגעמיינער דער איז דאט גומען. אין טייל הינטערשטן

 אבטטראהירטער דער אט אז קלאר, ט׳איז ארנז. בא ארחם רופט "ק" אם
 ער איז ארויסגעבראכט ודייל ווערן, ארויסגעבראכט ניט מויל פון קען קלאנג

 דאם ארויס רעדט איד א ווי זיך, )דערמאנט יק אדער קר, קאנקרעט, שוין
 אויטלערנען ניט זיך קען מע אז קלאר, אויך אבער ס׳איז ^(, ווארט רוסישע
 אטא־ פעסטע קיין איין ניט שטעלט מע ניט, פארבינדט מע קאלזמאן לייענען,
 אונ- זיינען. קלאנגען־באטייט אבסטראהירטן דעם און אם צווישן ציאציע
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 אידעאגראפישעי קיין ניט ^ין פאנעטישע א סאפקאלסאף איז שריפט זער
 אינהאלט זייער וראם ווערטער, איבערלייענען קענען מיר וואלטן ווי אנדערש,

 קיין ימנ עאקין אין ווארט שריפטלעכע דאם אומבאקאנט? לאכלוטן אונז איז
 אויך איז עם אבער אויסיעם־קלאנגען, "דיינע" באזונדערע פון סומע פאשעטע

 די פון קאמפלעקס א איז עם באטייט. א פון צייכן היעראגליפישער קיין ניט
 די- וואס באפארבונגען, קאנקרעטע די פלוס קלאנגען־באטייטן, אבסטראהירטע

ריידן. אין באקומען באטייטן דאזיקע
 וועגן גרונט-האנאכעס געבראבטע די אם פון ארויסגייענדיק אויספירן. .5
 גע- זייער אז איבערצייגונג, פולער דער צו מיר קומען קלאנג, און אם ווארט,
 קלאנגען־פעטאד )דער יענער סיי דער, סייע אז זאגט׳ ער ווען בלאנסקי, איז רעכט

 אויסטראכטע- מעטאדישע א — אויפן איין אף זיינען מעטאד( אמעריקאנער דער און
 אין אמעראצעם פון פרוכט א איז און גרונטן רעאלע שום קיין ניט האט וואס ניש,

 ער קלאנגען־מעטאד? דער טוט וואם בעעמעם, פעדאלאגיע"!. און שפראכקענטעניש
 ארויטבאקומען אבער קלאנגען. "ריינע" באזונדערע ארויסברענגען קינדער די לערנט
 דער- וראם דעם, מיט בעניין, ניט. מען קען שוין, ווייסן מיר ווי קלאנבען, ריינע

 א איין ער שטעלט קלאנגען, באזונדערע ארויסברענגען לערנט מעטאד דאזיקער
 וואם אין קלאנג. קאנקרעטן באשטימטן איין און אס צווישן פארבינדונג פעסטע

 קלאנ־ לויטן עם וועט ב, אם דעם טרעפן ניט וועט קינד דאם ווארט א פאר
 מעטאד, אפן געקוקט נישט עם, וועט )סאפקאלסאף בו לייענען גען־מעטאד

 איבערלייענען עם וועט אויפן אזא אף אבסטראהירן...( אויסלערנען זיך דאך
 צונויפ- דאדף מע אז לערנט, קלאנגען־פעטאד דער בו-ו-וך. בוך"" ווארט דאס
 בו-ו אומעגלעך. לאכלוטן איז קלאנגען קאנקרעטע צוויי צונויפגיסן אבער גיסן,

 פלעגט ער און זאגן. ניט זאל טאלפיד דער גיך ווי בו-ו, אלעמאל בלייבס
בו.. אונסערזאגן ניט פלעגס לערער דער ביז "צונויפגיסן", ניט קיינפאל טאקע

 אידעאגראפישער(׳ ריינער, )דער מעטאד אמעריקאנער דער אויך אבער
 אוג- פון פעהום פאנעטישן פיטן ניט לעגאמרע זיך רעכנט ער ווייל ניט, טויג
שריפט. זער

 אנצורופן ריכטיקער געווען וואלט ווערטער גאנצע פון מעטאד "דעם
 לייענען מען לערנט שריפט כינעזישער דער אין נאר ווייל מעטאד, כינעזישער

 אונזער אין ווערט ווירקלעכקייט דער אין — ווערטער, גאנצע פון מעטאד נאכן
.2 1ווערטער" פון אנאליז אין פ^רוואנדלס ווערטער גאנצע פון מעטאד דער שול

.47 ז. מאסן־שול״ דער אין ״פעדאלאגיע בלאנסקי 1
.48 ז. דארמן, 2

 אבער מעסאד, דעמדאזיקן לויט לייענען אוים זיך לערנט מע עמעם,
 דעם אליין סאפק$לםאף דערנייען קינדער די ווייל דערפאר, פאר קומט דאס
 וועלן קינדער די וראם דעם, אף זיך פארלאזן נאד אם. אוו קלאנג פון סאד

 ה ד. מעטאד, א שאפו ניט הייסט לערנען, ניט דאך הייסט דערגיין אליין
געוואוינהייטן. דעראבערן פין פראצעם שווערן דעם פארלייכטערן
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 באוואוסטער דער נגען-מעטאד.8קל פון רעפארם שאפאשניקאוום .6
 רעפארפירט אויפן געראטענעם א אף זייער האט שאפאשניקאוו מעטאדיסט

 קלאנגען"., ,לעבעדיקע פון פרינציפ דעם אריינפירנדיק קלאנגען-פעטאד, דעם
:זיינען פעטאד שאפאשניקאוום פון גרונט-האנאכעם די

 קלאג- לעבעדיקע אירע און שפראך לעבעדיקער דער פרן ארויסגיין א.
פארם. גראפישער אין אויסדרוק זייער צו גען

 צייכנם,. גראפישע פארשיידנארטיקע צייט ערשטער דער אין באנוצן ב.
אויסיעם. אויך און פאסיקלעך בילדלעך, ווי

 פעג- אלע אין און קלאנגען-סוויווע לעבעדיקער א אין אם דעם געבן ג.
 אבסטראהי- דעם פארלייכטערן צו קעדיי זיינען, קלאנגען־וואריאירונגען לעכע

רונג-פראצעם.
 ווערכער" צונויפשטעלן ה. ד. שרייבן, נאר צייט ערשטער דער אין ד.

 דערוואקסע- א ווי זיך, )דערפאנט אנאליזירן הייסט שרייבן לייענען. ניט און
 דערהערן צו פיט עם העלפט דעריבער ווארט(, אופבאקאנטן אן שרייבט נער
 שפורך פרישע די נאך נאר לייענען אם. מימן אים פארבינדן אין קלאנג דעם
אלעפבייז. באוועגלעכן דעם באנוצן ברייט —שרייבן צום

 שאפאש- אנצראווענדן שווער שול אידישער דער אין איז באדויערן, צום
 רוסיש, אין ווערטער די אוים ברייט נוצט שאפ^שניקאוו פעטאד. ניקאוום

 ,5 א, ווי אם׳ איין פיט באצייכנט זיינען און קלאנג איין פון באשטייען רואם

 פיל אבער ניטא, ווי קיפאט ורערטער אזעלכע זיינען אידיש אין ץ, ,0 ,0
 אנדערע בא אויך אויסנוצן זיך לאזן פעטאד שאפאשניקאוום פרן עלעפענטן

? מעטאדן
 פארט$ציע. רוסישער זיין אין ווערטער גאנצע פון מעטאד .7

 דער פרן פאדערונגען די באפרידיקט מעטאדן אנדערע אלע פרן פער
 קאי־ די פיט העסקעם אין אויך איז און שפראכקענטעניש רויסנשאפטלעכער

 — אויסלייג פאנעטישן פער-ווייגיקער א ווי אידישן, פון באדינגונגען קרעטע
 הויבט רואם פארמאציע, רוסישער זיין אין ווערטער גאנצע פון מעטאד דער

 באקענען דאם דערלאזם אבער וועדטער, גאנצע פון גראפ^טע-ליטעד דעם אן
 באשטאנד-טיילן די פיט אויפן לעבעדיקן און סיסטעמאטישן א אף קינדער די

 ארגא־ און זיכער טאלפיד דעם פירט און קלאנג, און סראף פיט ווארט, פון
 דער- אז אנצואווייזן, איבעריק ס׳איז אבסטראהירונג. פון וועג דעם אף ניזירט

 ער וראם קלאנגען־פעטאד, דעם לעגאבע פאילע א נאך האט פעטאד דאזיקער
קאפפלעקם־סיםטעם. דער פיט פארבינדן ארגאניש און ענג זיך לאזט

 באזונדערם ווערטער, גאנצע פון פעטאד לויטן לערנען ,דאס
 אייניקע פון רעקאפענדירט ווערן וואם אויפאנים, די אנווענדן מיטן

פלאקאטן- פלאטניקאוום אן־אלעפבייז-פעטאד, )שאפאשניקאוום פעדאגאגן
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 אנט־ טיכייעווע(, און מאראזאורע פון קעגנשטאנד-מעטאד דער מעטאד,
 קאמפלעקם־ דער לויט ארבעט דער בון כאר^קטער דעם מעד שפרעכט
 אייג־ גראמאטע-ארנטעריכט פרן פראצעם דעם אריך דערלויבט און סיסטעם

ז. קאמפלעקם" לויטן ארבעט אלגעפיינער דער אין שליטן
שרייב-לימעד? און לייען- פונם גאנג קאנקרעטער .8

 אג- נארוואם זיינען רואם קינדער, ט מי לערנען צר אויס קומט איוורע א.
 א עמד פר דער אין אוראדע זיך שעמען רואם קינדער מיט שול, א־ן געקומען

 דעד פרעמדע, א נאך זיי פאר דערווייל איז שול די און עפענען. צו מויל
 ניט לערער דער דעריבער זיך זאל ארמבאקאנטער... פרעמדער, א —לערער

 ערשטע די זיין דארף —קינדער די צו נעענטער צוגיין אס. אן ווייזן מיט איילן
 זייערע עפענען הערצער, זייערע צר וועג א געפינען לערער, דעם פרן אואוודע

 זיי, טרוימען רו^ם ולעגן קינדער, לעבן רואם מיט זיך דעררויסן מיילכעלעך,
 דררך דערגרייכן לערער דער וועט דאס רר. א. א, אנטרויקלרנג זייער איז ווי

 און זינגען. מאלן, מאיסעלע, א שמועס, נאענמ-אינטימען א שפאצירן, שפילן,
 ה^לטן דאס אנטאן, עסן, זייער ארגאניזירן, ביסלעכורייז זיי אנהייבן דערווייל

 פרא- אין דאן, און א. א. שול פון אוועקגיין און קרמען דאם לערן־מאכשידיס,
 אף פאדערונג די זיי בא ארויסרופן ביסלעכרוייז אדבעט, דערדאזיקער פון צעס

 פרן ר^מען די אין דררכפידן אויסגעצייכנט מען קען אדבעט די אט איוררע.
 אריין גייען דא זומער". דעט פארבראכט מיר האבן "ווי קאפפלעקם ערשטן

 טוען קינדער וראם מענטשן, פונם זומער-ארבעט נאטור, דער פון מאמענטן
 די מיט באקענען אויך זיך מען קען טעמע דעד פון ראמען די אין וו. א. א.

 פער- אין קינדער די מיט שמועסן )דורך קינדער די פון איניאנים היימישע
 מעג- פרלסטע די גיט קאמפלעקם דעד בעקיצער, לערער(. פוגם באזוך זענלעכן

 גע- נאר עם דארף לערער דער היימיש. קעדער די מיט וועדן צו לעכקייטן
.3אויםנוצן שיקט

:ווערמער-אנזאמלונג אירורע-לימעד, פון עטאם ר ע ט ש ר ע ב.
 ווארט. א וועגן פארשטעלרנג א קינדער די געבן מען דארף קוידעמקאל

 ווי ורארט. ורעגן פארשטעלונג א שרל אין זיך מיט ברענגען קינדער אלע ניט
 פאר אויסגעטיילט. ניט קלאנגען-ווירקלעכקייט דער אין ער ווערט באוואוסט

 צי לייכט זייער ס׳איז און ניימיק. אומבאדינגט אבער ער איז גראמאשע דער
 אר- דארף מע באשעפעניש: פארבארגענער דער אט מיט קינדער די באקענען
 רע- אויסנוצן קען מע וועלבע פאר ררערטער-שפילן, גערופענע אזוי די גאניזירן
3 לידלעך קורצע טענישן,

 ־טער2 ארבעט-שול, איינהייטלעכער דקר פון דערקלערונגען מעט^דישע און פראגראמען 1
457 ז. טייל,

טקכניקום פעד אידישן וויטעבשקער באם פרואוושול דער פון מאטקריאלן אויסגענוצט 2
 ״06736308 סזיסע&עי! 063 6ע3- סט?פא:אוו — שול אין טעג קרשטע די וועגן זע 3

14-37 ז.
40 ז. אווטאר, דעמזעלבן בא זע מוסטער, א 4
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 ורענן פארשטעלונג די פארפעסטיקט שדין דך האט קינדער די בא ווען
ווערטער-אנזאמלונג. די אנהייבן מען קען ורארט,

אנזאמלונג: דערדאזיקער ורענן קלאלים אייניקע
 ווי נעמען, מען דארף איוררע-לערנען פאר ווערטעד-מאטעריאל דעם (1

 מאיסעלע, א שמועס, א )פון קאמפלעקס-טעמע דער פון נאד, זיך ס׳לאזט ווייט
 )נעמען קלאם אין ארגאנידר-ארבעט דער פון ארן דערציילונג( פארגעליינטע א

 כא- א אף ווערן גענומען ניט טארן זיי אבער א.(. א, דעזשררנע קינדער, פרן
סיסטעם. באשטימטער א לריט נאד דך, מאכט עם וראם אויפן, אטישן

 דריי פון ווי מער, ניט און צומי פון באשטיין דארפן וועדטער די (2
 ע- פ א — טדאפן די פארגעדענקען(. צו גרינגער — צומי פון )געוראונטשן טראפן.

)פאנעטישע(. ע ל א מ ד א נ און מידע( עפעלע, מאמע, :וראקאלן )מיט ע נ
נייעם. א קלאנג ן יי א נאר האבן דארף ורארט ניי יעדער ץ3
 אלצייגע מיט טראפן סיידעדן דך זאלן ווערטער אנגעזאמלטע די אין (4

מוסע(. מישע, )מאשע, פארקערט ארן רראקאלן פארשיידענע און קאישאנאנטן
 פארשוועריקן ניט קעדיי ווערטער, 20—15 פון מער ניט אנזאמלען (5

קינדער. די פרן זיקארן דעם
 צוליב ווערטער. די דערקענען אויסלערנען גרט זיך דארפן קינדער די (6

 נאך אדער, בילדלעך מיט רוערטער די פרן )טאבעלעם שליסלען אייבפירן דעם
 ,קאטעגארישע", זיין דארפן בילדלעך די עקספאנאטן(. לעבעדיקע בעסער,

 אריב ורערטער. נייטיקע די דאפקע קינדער די בא ארויסרופן זאלן די ה., ד.
ניט*. זיי מויגן ,1םאפעק א פאראן איז לערער באם

אזא: איז שליסל פון פארם די

בילד בילד

ווארט ווארט

 זוכט שליסל, צום צו ער גייט רוארט, א פארגעסן האט קינד א ווען
 איבער אים ער לייענט דאן און שליסל אץ וראדט דאם קארטל זיין לויט אויף
בילד. אפן

 קאנרוערטן, ספעציעלע אין ווערטער די זיך בא זאמלען קינדער די ד(
 גע- ס׳איז נאמען. יעדערנס אויסיעם שיינע מיט אנגעשריבן איז זיי אף וראם

ורערן. באמאלט קינדעד די דורך זאלן קארטלעך די אז ווארנטשן,
 )גע- ווערטער די שרייבן אין קינדער די זיך איבן אנהריב פון גלייך ( 8

 שפע- דעם )וועגן סיסטעם. דער אן זיך ס׳ווענדט — געשריבענע אדער דרוקטע
 רוער. באם מען וואלט )דעריבער ליים, פון אויסקלעפן זיי, אויסשערן טער(,

 זע — שריפט־לייכטקייט זייער מיט אריך רעכענען זיך געדארפט טער-אויסוראל
ווארט(. שריפטלעכן פון ,"קולטרד קאפיטל אין ווייטער

קארטלעך. סאטאגראפישע האבן צו גוט איז נעמען קינדערשע די צו 1
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 אף ווערטער די צעשניידן און קינדער די זיך איבן אנהויב פון גלייך (9
איבעראנייס. זיי צונויפשטעלן און צעמישן אריסיעם,
 בא- די צונויפשטעלן אף אלעפבייז באוועגלעכן דעם אויסנוצן ברייט (10

.1 ווערטער קאנטע

 ווער- פעלנדיקע די אנשטאט זאצן. צונויפשטעלן ווערסער די פון (11
 האט, ווערטער די אויהלערנען אן אנהויב פון פאסיקלעך. בילדלעך, באנוצן טער
זאצן. צונויפשטעלן באם נוצלעך זיינען זיי —און א, מיט,

לאטא־שפילן. ווערטער אנגעזאמלטע די מיט ארגאניזירן (12
 פון זעלבסטרעגיסטראציע די ארייגגעפירט ווערט עטאפ דעמדאזיקן אף

 דערציאונג-ארבעט, דער פאר אי באדיימונג גרויסע א האט וואס קינדער, די
 פארשיידענע קינדער די באנוצן אנהויב אין שרייבן. און לייענען פארן אי

 די נעמען. אייגענע די מיט — שפעטער א.(. א. ציילעמל א בילדל, )א טימאנים
 האנטעכער-הענגער אפן קליידער-הענגער, אפן אויך פיגורירן נעמען קינדערשע
 ערשכע די אויסהענגען מען דארף ווענט די אף האנטעך(. זיין האט )יעדערער

 שיין זיין דארפן זיי ארבאניזאציאנעלע(, )סאניטאר-היגיענישע, פלאקאטן־קלאלים
אויסיעם. פעטע גרויטע, מיט געדרוקט( )אדער אנגעשריבן ריכטיק און

וואכן. 3 ביז 2 פרן געדויערט עטאפ דער
טראפן. פון אנזאמלונג טדאפן. פון אויסטיילונג אפ. עט ער ט יי צוו ג.

 פאר- )אין כיילן באגריף דער אריינגעפירט ביכלאל ווערט צייט דער צו
 קער- מענטשלעכן פון טיילן — ״געזונט-פארהיטונג״ טעמע דער מיט פארבינדונג

)מינדלעך(. רעכענען אין —פער
 פארשיידנארכיקן א אף געבן מען קען טראפן וועגן פארשטעלונג די

 טראף, א זאגט קינד איין פאנטן. אין שפילט )מע טראפן־שפיל דורך אויפן:
 ,2 וו.( א. א. ווארט א באקומען זיך ס׳זאל אז אזוי, פארזעצן דארף צווייכער דער

 סימעלע—סימע — טראפן נייע ווערטער לאנג-באקאנטע צר צרשטעלן דורך
 דאם טראפן. אף ווערטער די צעטיילן דירעקטן דררך לעסאף, און, וו. א. א.

 מאשע, קארטל דאם זאגן, לאמיר נעמט, לערער דער אזוי: געטאן ווערט
 צווייען, אף קארטל דאם ער צעשייידס דערנאך ווארט, דאם טיילנווייז לייענט

 די אין צעטיילט אן שרייבן קארמלעך, זייערע אויך צעשניידן קינדער די
וו. א. א. ברעט אפן העפטן,

 קען מע לאנג-באקאנסע. די פון מען נעכט צעטיילן אף ווערטער די
קאנסאנאנט(. נייעם איין )מיט ווערטער נייע אריינפירן אויך אבער

 טראפן־טאבעלעס. אין ווערן געזאמלט ד$רפן טראפן אויסגעטיילטע די
איין גיין זאלן ווערטיקאל אז אזוי, ווערן געבויט טאבעלעם די דארפן דערביי

 און צעשניידן שריסס(, גיעדרוקטן פץ <?ן הויבס מע )אויב אלעפבייז סארטיקן א קויפן 1
גראמאטע־איבונג. א אויך ס׳איז — קינדער די־ מיט צוזאמען טאן ארבעט די קארטאן. אף אנקלעפן
פויל.. פונט עפענונגען דאל דער לויט אריך קען מע .50 ז. בוך, סטעפאנאוום אויבנדערט. אין זע 2
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 פאר- האריזאנטאל און וואקאלן פארשיידענע מיט קאנטאנאנטן דיזעלבע ■און
וואקאלן. דיזעלביקע און איין מיט קאנטאנאנטן פארשיידענע — קערט

 אין זיך איבן זעלבשטענדיק מעגלעכקייט א קינדער די געבן צו קעדיי
 בילד- פון פריזן טראפן־שליסלען. אויפגעהאננען ווערן —טראפן די דערקענען

 מען דארף דערביי טראפן. בלויז אונטערנעשריבן זיינען זיי אונטער וואט לעך,
שליטלען(. וועגן-ווערטער געווארן געזאגט אויבן זיינען וואט קלאלים, די אפהיטן דא

 ארגא- מע ווערטער. נייע טראפן די פון קאמבינירן אין זיך איבט מע
טראפן־לאטא. אין שפיל א ניזירט

 פון טראפן ערשטע די דורך זיך רעגיסטרירן אליין אן הויבן קינדער די
נעמען. זייערע

וו. א. א. ביכל אין טראפן באקאבטע אפזוכן אין שפילט מע
קלאנגען. פון אויטטיילונג עטאפ. דריטער ד.

 איצט קלאנג. וועגן לאנג פון מיטטאמע שוין קינדער די ווייטן אינטואיטיוו
 אונטערטעמע דעד בא אדי: ד$ס טוט מע באוואוסטיקן. באזיניקן, דאם קומט

 זאץ א צונויף שטעלט מע שיך. וועגן לעמאשל, מען, שמועסט שוכווארג
 אג- קינדער די ׳קענען טיילן וועלכע פרעגט, לערער דעד שיך". האט "מירע

 אויף מאלט לערער דער שי. ווייסן קינדער די "שיך". ווארט אין שרייבן
 נאך דא מען דארף וואט . שי אונטער שרייבט און שיך פאר א ברעט אפן

 ווער- נאך צוטראכטן קינדעד די הייסט כ, אן שרייבט לערער דער ? צושרייבן
וו.(. א. א. קיך טוך, מאך, )מאך, קלאנגען. אזוינע מיט טער

 אוים־ "ריינער" זעלבשטענדיקער א צו אם דעם צובינדן ניט דארף מע
.1 רוארט לעבעדיקן אין אים נעמען נאר שפראך,

 מיטן און איהויב אין כ קלאנג מיטן דורכמאבן איבונגען דיזעלביקע
מי־כ-לע(. )כ-מארע, ווארט

 אוי- איינצלנע פון אונטערשריפטן האבן וואט בילדלעך, מיט זיך איבן
ווערטער. און טראפן די בא ווי אויטיעט-שליסלען, צונויפשטעלן סיעם.

קלאנגען. אויטגעטיילטע מיט ווערטער-טאבעלעם צונויפשטעלן
 פון ווערטער צונויפשטעלן ווערטער. און־ קלאנגען אויפזוכן אין שפילן
אלעפבייז. באוועגלעכן

 — עם :וואדט טאף אדער אנהויב אין קלאנגען אריינשטעלן אין שפילן
 )קע- צווייטן א אף קלאנג איין פארבייטן בעקעלע. — רעקעלע — עקעלע עם־ט,
 בא- אריינשטעלן וו.(, א. א. מישע —מאשע טארע, — קארע רעמעלע, —מעלע

 — קיעלע זעמדעלע, — )זעמעלע ווערטער באקאנטע אינמיטן קלאנגען קאנטע
.2וו.( א. א. ביכעלע—קישעלע

 דער מים קינדער די באקאנען מען קען וו^קאלן׳ בא באזונדערם קלאגגען, אייניקע בא 1
(."1£עג 067•^ סזסע&קע“ .?■דס 40—42—אפאנאסיזיו )זע ארויסריירן בעאייסן טויל פון •לאגע

—שטיינהויז בא זע מאטעריאל דידאקטישן און שפילן אינטערעסאנטע 2

מ1111ם0ג1£1 11214^11166 פ מ^1י40מ“.
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 קאב- צוויי מיט ווערטער לייענען אץ זיך איבן עטאפ. ער ט פער ה.
ווארט־אויס. ארן ווארט־אין ווארט-איין, סאנאנטן,
 ערשט קלאגג. און אס צווישן סטירע פרן פאלן עטאפ. פינפטער ו.

 קען קלאנג, וועגן פארשטעלונג א ס׳איז וויפל שוין האבן קינדער די אז איצט,
 און אם צררישן סטירע א פאראן ס׳איז וראו ווערטער, אזוינע אריינפירן מען

 א לריס פארזיכטיק, צוגיין דעדצו אבער דארף מע לעבט. ש., ב. צ. ווי קלאנג,
 פארם, דער אין ווערטער די געבן מען דארף פדיער סיסטעם. באשטימטער

 פארפעסטיקטן וועט דאס א.(. א. לעבעדיק )לעב, ניטא איז סטירע די וואו
 האט )דאם ט עד ר ע מ ווי מעך, דארף לייענען ורארט. פון זע-צילד דעם

 אינטערדיאלעק- צו ניט אבער דערשיינונגען, מארפאלאגישע צו נאר שאיכעם א
ישע(. ט

 ך ע ג נ א ל ק די ן ל יי ט ם י ר א פ ע ט ס י ס א פאר ם א וו אין ז.
 ביין לויט דארפן, זיי קאנסאנאנטן. די פאר נאר באדייטונג א האט פראגע די

 ם כ, .1)סאנארע( נ מ, ל, ר, סיידער: אזא אין ווערן אויסגעטיילט מיינונג,
 פ, ט, ב, ק, ארויסריידן(; באם ווערן אויסגעצויגן קענען )וואס וו ז, פ, ש,
 דיפכאג- פאניע, ניאניע, — פארווייכערונג-צייכן אלם י דער )יאט(, י ה, צ, ד, ג,

 וואלס פע ווארט-איין. א שטומער דז, טש, זש, :צונויפגעזעצטע ו, יי, יי, :גען
 אם, דעם אנשרייבן פון לייכטקייט דער מיט רעכענען געדארפט עפשער זיך

 די אין אינערלעך, ראל. ברעסערע א דא שפילט קלאנג פון מעהוס דער אבער
שריפט-שוועריקייט. דער לויט סיידער דעם איינשטעלן לערער דער קען גרופעם

 ניט רוערן זיי קאלזמאן איז קאנסאנאנטן, ווייכע די נויגייע איז וואט
 הארטע די ביט ריי איין אין אנהויב פון גלייך געבן זיי מען קען באצייכנט,

 אייג־ וועט ,יוד" דער אבער אויב אבסטראהירונג. די פארלייכטערן וועט דאס
 וועט דעמאלט וואקאלן, פאר פארווייכערונג-צייכן אלם ווערן געפירם

 נים איז —יאט פארן אים? געבן ווען פראגע: וויכטיקע א זייער אנטשטיין
 לימעד-פרא- דעם פארשוועריקן וועט —סאף אפן אים איבערלאזן צוועקמעסיק,

 ווא- פאר קאנסאנאנטן ווייכע מיט ווערטער היפש פאראן כ׳זיינען ווייל צעם,
טריט. ערשטע די אף ווערן אויסגענוצט קענען וראם נעפען( )דערהויפט קאלן,

 (׳0) 5 (׳7) י (׳0) ? (׳0) ? (׳3) 3 * רן7וו געשריבן דארפן אויסיעם די

וי. (,60) יי ((׳10) י2 )יאט( י (,5) וו

 ל. ר, אויסיעס די שארף ארויסריידן ניט קענען וואם קינדער, דא זיינען קלאס אין אויב 1
איבערבייטן. אביסל סיידער דעם מען דארף

 אויסלער- קינדער די אייך און איינגעוואוינען אליין לערער דער זיך זאל
 פון סאף צום פאסיקל(. א פינטעלע, )א אויסיעס-צייכנס די שטענדיק באנוצן נען

 קינדער די געבן מען דארף לערניאד( ערשטן פון באף )אדער לערן־פראצעס
 ז, ר, וו, ה, ד, ג, ב, א, א, אלעפבייז: אונזער פון סיידער אנגענומענעם דעם

 א״ב- די ווייל נויטיק, איז דאם ש. ר, ק, צ, פ, פ, ע, ם, נ, מ, ל, י, י, ט,
ביכלעך. אונזערע אין צאל-סימבאלן ווי באנוצט, אפט ווערן אויסיעס
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 בא־ קינדער די שוין האבן וויכטיקע. קיין ניט איז נעמען־פראגע די
 אלעף, נעמען: טראדיציאנעלע די אפילע געבן די מען קען שריפט, די הערשט

רו. א. א. גימל בייז,
איוורע-לימעד. פון פראגן באזונדערע אייניקע וועגן .9
 פיל :ג ע נ י מ ן ט עב של ן ט יי ר שפ ר א פ א ם נע יי א ן עג וו א.
 די פאר לימעד דעם פין "יאך" דעס פארלייכטערן צו שטרעבנדיק לערערם,
 "בערישע א דאסאין א. א. אונטער ווי ווערטער, פארגרייזטע אריין פירן קינדער,
 אנהויב, אין אויסמיידן ווערטער אזעלכע עפשער דארף מע קינדער. די טוירוע"

 שריפטקענעוודיקע ווי שרייבן זיי מען דארף אדיין, די שוין מען פירט נאד
מענטשן.
 דינען עם ס. ע י ם י ר א ע ט ק ו ר ד ע ג ר ע ד א ע נ ע ב י ר ש ע ג ב.

 די יענע. פאר אי די, פאר אי מאטיוון וויכטיקע גענוג פאראן
 אנזעערודי- בוילעטער, איז זי מאילעם: האך א האט שריפט געדרוקטע

 טוויווע ארומיקער זייער אין אפטער זי באגעגענען קינדעד אויג, פארן קער
 פארייגענען דאס אומגעהויער פארגרינגערט דאס און פלאקאט(, ברך, )צייטונג,

 אין וואט לערנביכל, צום צוטריט א האבן גיכער אויך קענען די איוודע. די
 ער :מאילעס אויך אבער האט אלעפבייז געשריבענער דער וויכטיק. זייער אויך

 אידישע געדרוקטע )די שרייבן צרם קינדער די פאר לייכטער טעכניש איז
 האט אנהויב פון גלייך ווארט געשריבענע דאם שווערע(. זייער זיינען אויסיעס

ארטאגראפיע. דער פאר באדייטונג וויכטיקע א אויך
 טיכייעווע שאפאשניקאוו, ווי מעטאדיסטן, רוסישע אנגעזעענסטע די

שריפט. געדרוקטער פון אנהייבן דארף מע אז האלטן,
 אויסלער- ער דאדף שריפט געדרוקטער פון אן הויבט לערער דער אויב

שריפט געדרוקטער פאריינפאכטער א מיט באנוצן קינדער די אריך און דך נען
 דארף איינפירן, ניט זאל לערער דער שריפט א פאר וראם אלנפאלם,

 אין באזונדערס שריפט. איין ווי ניט מער באנוצן צייט ערשטער דער אין ער
 געדרוקטע די צווישן ס׳איז וואו אלעפבייז, אידישן דעם בענויגייע וויכטיק דאם
 שריפטן ביידע אידיש אין געבן אפגרונט. גאנצער א אויסיעם געשריבענע און

איוורעם. באזונדערע צוויי מיטאמאל לערנען הייסט מיטאמאל,
 האט יארן לעצטע די אלעפבייז-ביכל? אן אן אדער מיט ג.

 מיט צוזאמענהאנג אין געוויס פארפעסטיקט, און פארשפרייט שטארק זיך
לערנען פון סיסטעם די קאמפלעקם־אידייע, דער פון פארבירגערונג דער

דערדאזיקער פון גרונט-פרינציפ דער אלעפבייז-ביכל. אן אן לייענען
ארבעט דער פון פראצעם אין איז: מעטאד!( ניט און )טיסטעם סיסטעם
ארוים־ זאל וראם א״ב-ביכל, אייגענעם זייער שאפן קינדער די דארפן

דידא- ארגאניזאציע. און ארבעט לערנען, זייער פון גאנג גאנצן פונם דרינגען

 אויסגאבע. מיבסקער "פרייר", לערנביכל אין זע שריפט אזא פון מוסטער א 1
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 אפאנאטיעור אן ווייזט עט וועלכער אף מאילע׳ גרויסע איין האט טיטטעם זיקע
 דער מיס פארבינדונג אין גראמאטע־אונשעריכט פרן ,מעטאדן ביכל זיין אין

 וועט ווארט נויטיקן פון אויטוואל דער שמועט, דער" :קאמפלעקט-םיטטעם״
 קאלעק־ דער און א״ב-ביכל. פון טעקסט פארטיקן דורכן ווערן אנגעבונדן ניט

 אליין קינדער די פארזיכערט: בעטער איז ארבעש דער פון כאראקטער טיורער
 א אף שמועט פונט ארויסגעקרמען נאטירלעך איז וואט פראזע, נויטיקע די גיבן

 פאר געוויינלעך קומען וואט ארבעשן, די גייען ווייטער טעפע. לעבעדיקער
 פאר- פארשרייבונגען, לייענען, אף ווערטער צרנויפשטעלן :איוורע-לימעד באם

 דורך קאלעקטיוו, דורכגעמאכט ווערן ארבעטן אלע די אט וו. א. א. מאלונגען
 דורך גייט ארבעס די לערער. פון אנפירונג דער אונטער גרופע, גאנצעד דער
 אק סיסטעם דידאזיקע גרופע". גאנצער דער פון טעטיקייש לעבעדיקער אין

 אבער האט זי גוס-פראגראם. דעד לויט ארבעט צו.דער אנגעמאטטן ווי בעעמעס,
 ניטגענוגנדקער פון אפט, קען לערער דער כעסרוינעס. וואגיקע גאנץ אריך

 ווערסעד די פון אויטוואל דעם אין דערלאזן איגיען, דעם אין באהאוונטקייט
 טין פראצעם נארמאלן דעם אף אפרופן שלעכט זיך זאלן וואט פעלערן, אזוינע

 דעמדאזיקן לויט וואט דאם, וויכטיק אויך איז ווייטער, איוורע-פארייגענונג.
 ווערטער, אויגן די פאר שטענדיק קינדער די האבן לייענען לערנען פון אויפן
 אליין קינדער די וואט אדער א״ב, בארועגלעכן פון צויפגעשטעלט זיינען וואט
 גע- פון איינדרוק נארמאלן דעם נים גיבן יענע סיי די, סיי אנגעשריבן. האבן

פאן. צו האבן דאדפן שפעטער קינדער די וועלן אים מיט וואט ווארט, דרוקטן
 געפו- לערער די האבן ארבעש פראקטישער דער אין אז זיך, דוכט מיד

 אן אן געלערנט ווערט צייט ערשטער דעד אין מיטלוועג. ריכטיקן דעם נען
 איוורע-מאטעריאל, אייגענער אביטל אנגעזאפלט שוין ס׳אק ווען ביכל. -א״ב

 צופרידג- גדויס מיט אויף איש נעמען קינדער )די ביכל דאס אריינגעפירט ווערט
 איבערגעריטן ניט לערנען פון א״ב-אויפן אן דעד ווערט דערביי אבער קייט(.

 איינגעשלאסן כעגלעך, ווי אויך, ווערט ביכל פון מאטעריאל דער פארקערט,
 פאי פארלייכטערן דאם און איוורע-ארבעט, לעבעדיקער דער פון פראצעם אין
 אל- שיין ביכל אין באגעגענען קינדער די ביכל. צום צוטריט דעם קינדער די
 און פלאקאסן( טאבעלן, די אף ברעש, אפן )געזען ווערשער באקאנטע טע

האנאע. גרוים דעדפון האבן
 זיך אויטלעדנען דאס געווים פארשנעלערש אלעפבייז-ביכל געראטן א
.1 לייענען

 ניש זאל לערער דעד ווי קינדער. אפגעשטאנענע עגן ד.וו
 אפגעששאנענע. גרופע א אויטבילדן אלעמאל זיך וועט ארבעט, זיין ארגאניזירן

 אפגעשסאנענע. צופעליק דאס זיינען אמאל פארלאזן. ניט זיי טאר לערער דער
קייס גאנצע די און ארויסגעפאלן, רינגעלע איין —געווען ניט קלאם אין שאג א

גוש-קאמ•- שפעדיעלער דעה פץ סעזיסן די זע א־ב-ב־כל צום פאדערוגגען אונזערע וועגן 1

? X £ 30803 13X0.16, 1925, 2, 01)). 5 —16בצ^7^^ א עםי
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 אונטערשטופן, העלפן, באזונדער, פארנעמען זיי מיט זיך מען מוז פארפאלן. •איז
 זיך מען דארף שולדיק, אויגן די זיינען מאל אנדערש אן אינדיווידועל. צוגיין
 דאם — טאלמיד שוואכן דעם ד״ילף דערלאנגען צייט דעד צו דאקטער. א צו יוענדן

פעדאגאג. א פאר פארדינסטן גרעסטע די פון איינע .איז

:ר ו ט א ר ע ט י ל
1. 18 10 655 מ ל10ן)03065 - £016073. 3670£ 06730888 ]?3311076.

.0 111 3 0 3 0 3 — 2£381>16 387X3 2. 111 3 ס 
 3. 07633308 — 06736336 )]?311076 663 67^83ק8.
4. 037063 — 06736336 )]?311076 □0 ג!0376000)]3.

5. ^.$3830863 — £])37338 11670^3X3.
6. ^03305 6 8 — £33 0673378 ?])314076.
7. ?31 8 83813 0 ס£8ס X080 ?6X2 8, 11 —12.
8. 38 0 50 85 8 — £])311073 0 £673.

9. בע?608?373 — !£3083 £88 1138811860 3 ^.88833.
 די זיך לערנען דאלטאן־שולן ענגלישע די אין ווי , שטיינהויז דערציילט ביכל דעם )אין

לייענען(. אויס אליין קינדער
 "מעטא־ ביכל אין .1912 ווילנע, מעטאד, וויזועל-פאנעטישער—זשיטאמירסקי .10

אידיש". לייענען לערנען צו אווייזונגען .רישע
איוורע. טייל, ] ליטעראטור, און שפראך פון מעטאדיק — ספיוואק וו. !!.

ווארט מינדלעכן פון קולטור 411
 די אף פאקטאר. סאציאלער לעבעדיקער א —שפראך די .1

 טעכני־ די אין אויך )און שולן זיבניאריקע די אין ארויםלאזן־קאלאקוויומם
 שרייבן טאלמידים דערשיינונג: מין אזא ארוים אפט זיך ררייזטז קומם(
 עם ווי נאד וו. א, א. ביכל צום צוטריט א האבן נישקאשעדיק, גאנץ
 אוים־ פראווינציעלע זאץ־בוי, סארקריפלטער כאלאשעם. איז —ריידן צום קומט

 פע וואט דערפון, עם זיך נעמט נעמען און לעקסיק. קאפצאנעסדיקע שפראך,
ווארט. מינדלעכן אפן אכט ווייגיק אונז בא לייגט

 מע פאקטאר. סאציאלן לעבעדיקן אלם שפראך דער אן פארגעסט מע
 לייע- און שרייבן לערנען בלויז הייסט —שפראך לערנען אז אלץ. נאך שיינט

 דאם און ריידן? ניט דאס קען איד וואסער לימעד. קיין ניט איז ריידן נען.
 אין באנוצן צו אוים אמערסטן קומט רייד־שפראך די וועי צייט, דער אין איז

 אין שרייבן צו מענטשן דורכשניטלעכן דעם אוים קומט וויפל בעעמעם, לעבן.
 אנ- דארף ווארט מינדלעכן פון קולטיווירונג די ריידן? —וויפל און לעבן זיין

 געוואל- א ס׳האט שול-ארבעט. אונזער אין ארט כאשעוון א פארגעמען הויבן
 א אף ווי דעם, אף אלץ נאך קוקט מע וו^ם אידיש, פאר באדייטונג דיקע

 טוט שול אונזער און סארט, נידעריקן פון שפראך א שפראך, ,געטישטער"
ביטל־קוק. דעמדאזיקן אט אויסצולעבן אף ווייניק, זייער אדער .גארניט,
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 הייסס שפראך די קולטיווירן שפראך. די קולטירוירן עס הייפט ויאם .2
 בוילעטער׳ קלארער, א ימיט אויסדריקן זיך קינדער די אויסלערנען קוידעמקאל

 פון לעבן אין ארויס קופען מיספארשטייענישן וויפל שפראך. פארשטענדלעכער
 גע־ סאציאל מעכטיק א אלץ פון פריער איז שפראך די ריידי קלארע ניט

 א אויסגעשלייפטע, אן ווערן באנוצט דארף געוועד: דאסדאזיקע און וועד,
 א דעמאגאגיע(, פון זין אין ניט אויך און זיך זידלען פון זין אין )ניט שארפע

 לעוראוש ווארטלעכער זיין און קלאר. זיין דארף געדאנק דער בלאנקענדיקע.
 קלאר- פוגקט. צווייטן א צו מיד קומען דא און אנגעמאסטן. ווי זיין אים דארף
 רייד, מאס ניין בארעדעוודיקייט, ניט הייסט פארשטענדלעכקייט און קייט

 בע- דאס איז וויכטיק באזונדערס אומקלאר. מאכט איבעריקע דאם פארקערט,
 פון סעווע די דערהיים פון אבט ברענגס וואט קינד, אידישן דעם נויגייע

 שפראך- אין שפארזאמקייט אנטוריקלען "טעפל". פון אידענע שאלעם־אלייכעמם
שול. ער ד פון אריפגאבע צווייטע די זיין דארף דאם —באנוץ

 פין גאנג אין ארעמקייט. ניט הייסט באוואוסט, ווי אבער, שפארזאמקייט
 פארסיפס ווערט געדאנק זיין אנטוויקלט, קינד דאס ווערט שול-ארבעט דער
 דעי־ אין אויסדרוק צום קומען בוז דאם און דיפרענצירט, פארברייטערט, און

 בוילעטער. געדאנק דעם אויסדריקן הייסט —לעקסיק רייכע א פארמאגן שפראך.
 דריכע די איז —קינד פונט לעקסיק די בארייכערן ניראגסירטער. אלזייטיקער,

שפראך־ארבעט. דער בון אויפגאבע וויכטיקע
 זיך קענען דארף מע ווייניק. נאך איז לעקסיק רייכע א פארמאגן אבער

 סיר באפערקן רייד-שפראך דער פון פראצעם אין דעם. מיט באנוצן שעפעריש
 אויב- דער פאפיוו-נאכמאכנדיקן. און אקטיוו-שעפערישן אן עלעמענטן: צוריי

 פאר- פון צעגלידערונג :איז שפראך אקטיור-שעפערישער דער פון גאנג-פונקט
 דאס באוראוסטיקן מאכן, קלאד קעדיי איבערלעבוננען, פרן קאמפלעקסן וויקלטע

 ,דאם אגרופן. דאם —איז ענדפונקס דער און איבערגעלעבטע, נאכגעמערקטע,
 קאן ווארם דאם באוראוסטיקן". צו אנשטרענגונג פון רעזולטאט א איז ווארט

 א בדענגט פאטעבניא הילע. די נאד איז אלטע דאס $בער אלכם, אן זיין דא
 דאם לעך.”ק גלעזערנעם א געוויזן אים האט מע וואט קינד, א פון ביישפיל

 ארויסגעשאסן: פיטאמאל און באמדאכט שמארק דעם, אף געקוקט האט קינד
 שעפערישן א פון ביישפיל כאדאקטעריסטישער נאר קליינינקער, א —ארבוז,

שפראך־אקט.
 ריידער דער שפראך. פאסיוו-נאכמאכגדיקער דער ביט איז פארקערט

 אייפ- ניט איז ערע דערשיינונג. כ׳איז וואסער א פון זייטן נייע קיין ניט זוכט
 רייד- מיס זיך באנוגנט ער ווארט-שאפן. פון אומרו הייליקן מיטן גערודערס

געדאנקען"!. אייגענע קיין ניט אויסדריקן אף שטאמפן, שאבלאנען,

 אויסגאבש זג ל ו פ מוטער-שפראך"" פץ "מעטאדיק אפאנאכיעוו—פראגע דער וועגן זע 1
.16 ז. ,1924 פון
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 פראצעם. שפראכלעכן אקטיוו-שעפערישן דעם אנטוויקלען דארף שול די
 די אנטוריקלען ארן אדויסררפן זאלן רואם מעטאדן, אזרינע באנוצן דארף זי

 דעד אף זיך באזירן :דא איז גרונט-צוגאנג דעד און רייד. שעפערישע אקטיווע
 איבערלעבונגען. און איינדרוקן זיינע אף קינד, דעם פון שפראך לעבעדיקער

 איבערגע־ דאם אינטימע, דאם נאענטע, דאם :קלאל אלטער אן שוין ש׳איז
 ווארט- שעפערישע א פאר וואם וואדט. שעפעדישע דאם אדרים דופן — לעבטע

 —טויט לענינם פון רואך דעד אין שולן די אין דורכגעגאנגען איז עם כוואליע
 פלאנמעסי- אריינטראגן דארף שול די לערער. אלע מיטטאמע נאך געדענקען

 אפ- גיס זיך טאר זי ^בער שפראך־ארבעט, דער אין סיסטעמאטיזאציע קייט,
 זיינען קינדער שפראך. קינדערשער דער פון קוראל לעבעדיקן דעם פון רייסן
 אפט זיי שאפן אנאלאגיע אינטעטיווער אלפי שפראך־שעפער. גרויסע אפט

 אויסגענוצט אפילע קענען וואם אויסדריקן, און ווערטער געדאטענע אזוינע
 פוגם שפראך־שעפערישקייט די דערמונטערן וועקן, ? דערוואקסענע פרן ווערן
 דעד בענויגייע לערער פונם אויפגאבע גרויסע פערטע די איז דאם —קינד

שפדאך־קולטור. סינדלעכער
 אבער טארן מיר שפראך. ליטער^רישע די און ארטאעפיע .3

 זיין פון אפט ברענגט קיגד דאט פעטישיזירן. ניט שפראך קינדערשע די
 —ארטאעפיע זאצבוי. )רוסיזמען(, לעקסיק אויהשפראך, אין גרייזן גראבע סוויווע

 בעקא- א פארנעמען דארף —ריידן שיין און ריכטיק קינדער די לעדנען דאס
 באקעמפט דארפן גרייזן די לערער. פונט שפראך־ארבעט דעד אין ארט וועדיקן

 וועגן פראגע דעד אן אן שטויסןמירזיך דא אבער ווערן. אויסגעווארצלט און
 שטאנדפונקט סאציאל-קולטורעלן פון איז געווים דיאלעקט. ליטערארישן

 פארשיידענע די ארויסשטויסן זאל אויסשפראך ליטערארישע די אז וויכטיק,
 שפראך דעד פון פונקציע טאציאלע די שטארק פארמינערן וואס דיאלעקטן,

 ערשטנם, אבער, איז אנדערע(. די אייגע גוט ניט פארשטייען )מעיששן
 ליטערארישן. פארן האלטן מיר זאלן דיאלעקט וואסער ארגז, ב§ קלאר ניט נאך

 דיאלעקטן-שטרייט, דעמדאזיקן אין אריינמישן ניט שול די זיך קען צווייטנם,
 פונם רייד לעבעדיקע די פארגוואלטיקן אויסגעקומען איד וואלט דעמאלט ווייל
 דארפן אלנפאלם, .2היים און קינד צווישן וואנט א אויפשטעלן און קינד

 שפראך, דעד פון ווילד-גראזן פראווינציעלע גראבע די ווערן אויסגעווארצלט
 א. א. סוסטער סאבעס, האבון, עד, ק שיג ט וי ר זשעבטשיק, ווי

 קאדאנדאש" סקאמייקע, ווי סיגטאקסישע, און פאנעטישע לעקסישע, רוסיומען,
 טיעב- ליטיעראטור, כאראקטיער, פאלוטשעט; טעטריאד בליודקע, קאטנאטע,

רייד-דעפעקטן. קינדערשע ביכלאל אנד. א. פרי זייער אופגעשטאנען איך ;ניקום

 זע ליטעראריש. לייענען און דיאלעקטיש ריידן אויסוועג: אזא פאר הייגט זארעצקי כ׳ 1
.65 ז. ,1 נום. ,1928 וועגן״, די ״אף

 מאטע. קיין געווארן. געטאן גארניט אזנז בא נאך געביט דעם אף איז באדויערן צום 3
געזאמלט. ניט ריאלן
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 קעגן קאמף זיין אין זינען( אין האבן לערער דער דארף זאך איין
 דער אין פאלקסטימלעך־קינדערישע ווירקלעך ראם באקעמפן ניט — גרייזן

 זאפ- הארציקע און כיין גאנצן דעם צר אפט איד גיט עם רואם דאם שפראך,
 דיאלעקטיש-פאלקסמיטלעכע דאס אז גערענקען, לערער דער זאל טיקייט.
 רואם שפראך. ליטערארישע די בא-ייען אין ד?ל קאלאסאלע א ביכלאל שפילט

 שיי- גאי, ארל, ווי”רוערטלעך שאוויניסטישע "פאלקסטימלעכע" די שאיעך איז
 אויסגע־ אקשאנעסדיקער רואם ארן גיכער וראם זיי דארפן — אנד. א. געץ

ווערן. ווארצלט

 דעבאטירט לערער צרוישן שפראך. עמאציאנעלע אדער זאכלעכע .4
 אדער זאכלעכע די קינד באם אנטוויקלען מען דארף צי :פראגע די אפט מען

 פרן אפגעריסן זיין הייסט פראגע די שטעלן אזוי אבער שפראך. עמאציאנעלע
 קאלאסאלע א שפילן שפראך עמאציאנעלע די סאי זאכלעכע, די סאי לעבן.
 רעד- א לעמאשל' האט, עם ווירקונג געוראלדיקע א פאר וראם לעבן, אין ראל
 ארן נעפיל פרן שפראך דער ם־ט ריידן צר פעאיקייט די באזיצט וראם נער,

 טאג-טעגלעכן געוויינלעכן אין אויך אים! הערט מע געשפאנט ווי בילד,
 און ראל גרויסע א שפראך עמאציאנעלע די שפילט מענטשן פון צווישנלעבן

 עמאיציאנעל ווי פאלקשפראך, די —באווייז א לעשאער. איין איז ווירקונג איר
 פיל פאראן לעבן אין זיינען זייט, אנדערער דער פון !איז זי עקספרעסיוו און

 גענריע פינקטלעכע, א; באנוצן קענען מוז און דארף מענטש א ווען פאלן,
 ריין באהאנדלט ס׳ווערן וראו זיצונג, זאכלעכעד א אף ש., ב. צ. ווי שפראך,

פראגן. פראקטישע

 ראל כאשעווע א שפילט לערער דעד לערער. פונם ראליע די .5
 זיין דינט ריישים, שפראך־קולטור. מינדלעכער דעד פרן אנטוויקל.ג: דעד אין

 שפראך- קולטורעלע די זאגן, צו אזוי שאפט, ער מוסטער, א פאר שפראך
 טאג-טעג- לעבעדיקער זיין אין בעכיין, דארף, לערער דער קינד. פארן סוויווע
 גע- ימיר האבן זיי וועגן וואם אויפגאבן, אלע די פארווירקלעכן שפראך לעכער
 צר ס׳באדארף ווי ניט אליין אפט לערער דער קען באדויערן צום אויבן. רעדט

 פארגרייזטן אפט צעבראכענעם, טרוקענעם, א אף רעדט שפראך, די זיין
 דא איו אויס" אליין זיך הייל ,רויפע, שפריכווארט, אלטע דאם "זשארגאן".

גילטיק.
 אלם ראל לערערם דעם וועגן פראגע דער צו טאקע מיד קומען דא און

 'לערער דעד שפראך. קינדערשער דעד פון רעגרליאטאר אלם שפראך-רויפע,
 דארף דא אבער שפראך, קינדערשער דער אין אריינמישן זיך מוז און דארף

 זיך זאגן, לאמיר לערער, דער וועט טאקט. מאקסימום דעם ארויסווייזן ער
 —אויסבעסערונגען זיינע מיט רייד״ די אין ״אריינפאלן אריינמישן, וויילע אלע
 םאפ> און אים, נערווירן געדאנקען־שטראם, קינדם דעם איבערשלאגן ער וועט

 אדער ווארט א נעמען צר צענטן א פארזאגן שרין איינער אזא וועט קאלסאף
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 פאדשרייבט דיסקאנטירט, לערער דער ררען איז, בעסטע דאם .1 דערציילן עפעם
 קלאם, גאנצן טיטן פאנאנדער דערנאך זיי קלייבט און גרייזן די זיך בא
 אינדיווידועל דורך זיך ט שטועם איבונגען, ארגאניזירט אנווייזוננען, זיינע גיט

 לערער דער קען אפט קינד(. פונם רייד-דעפעקטן אינדיווידועלע ריין )וועגן
פעלער. דעם אויסבעסערן אומבאמערקט

 —גוטשינקער. א זייער איז געגעבן פיר האט איר רואם ביכעלע, דער —
גומינקער? א ער איז וואס טיט

 שפראך־אנטוויקלוננ, מינדלעכער דער טיט אנפירן קענען צו קעדיי
 סוויווע, קינדערשער דער פון דיאלעקט דעם דערלערנען גוט לערער דער דארף
 אין נויטיק ביכלאל איז דאם באזונדערקייטן. לעקסישע און פאנעטישע זיינע

 ניט דאס ווייל פראצעם, פעדגאגישן פרן גאנג נארמאלן פון אינטערעסן די
 וואנט א אויפשטעלן אפט קאן ארום זייער און קינדער די פון שפראך די וויסן

 א ווען לימעד, א אף בייגעווען אמאל בין איך קינדער. און לערער צווישן
 קינדער, די טיט צונויפריידן געקענט ניט צייט לענגערע א זיך האט לערער

 אומפאר- געווען זיי פאר איז וואס "קו", ווארט דאם באנוצט האט ער ווייל
בעהיימע(.—קו א הייסט דיאלעקט זייער )אין שטענדלעך
 די פון שפראך־אנזאמלונג די זיך בא דיסקאנטירן דארף לערער דער

 פאר- און זיי טיט זיך באנוצן צו פעגלעכקייט די האבן צו קעדיי קינדער.
קאפיטאל. ווירקעוודיקן לעבעדיקען, אין זיי וואנדלען

 ליטערא- דעם אף ריידן דארף אליין לערער דער אז זיך, פארשטייט
 אונ- פאראנען. טאג היינטיקן בא שוין איז אזיינער וויפל אף דיאלעקט, דישן
 האט מאמע די ווי רעדט, לערער )דער געביט דעם אף אפגעלאזנקייט זער
 דאדפן האסכאלע די אויסרייסן. ווארצל טיטן מען דארף געלערנט( אים

פעדטעכניקומם. די מאכן

 טינדלעכע די אנטוויקלען פון מעטאדן און פארטען נאטירלעכע .6
 גרויסע גיט קאמפלעקם-םיםטעם די קאמפלעקס-סיסטעם. דער בא שפראך

 ארבעט די קינדער. די טיט שפראך־ארבעט דער אין לערער דעם מעגלעכקייטן
 ווירקלעך־לע- א אף דורכגעפירט נאר ווערט זי אויב גוס-פראגראם, דער נאך

 פארברייטע- די קינדער. די פון רייד די סאנאנדערוויקלען מוז אויפן, בעדיקן
 קענטענישן נייע די ארבעט-פראצעסן, די לעבן־דערפארונג, דער פון רונג

 דער פון קוואליפיצירונג און אנטוויקלונג קיין ארויסרופן ניט ניט קענען
 אין לערער דער האט קאמפלעקס-סיסטעם דער לויט ארבעט דער בא שפראך.

 אנט- דער טיט העלפן וואם מעטאדן, נאטירלעכע ריי גאנצע א רעשום זיין
 4גע און געהעריק ווי נאד דארף ער שפראך. מינדלעכער דער פון וויקלונג

:זיינען מעטאדן דידאזיקע אויסנוצן. זיך זיי מיט ט שיק

 גרייז דעם איבער סער באך קינד דאס כאזערט אנווייזן לזרערס נאכן אז טרעפט, אפט 1
לאכן כאוויירים זיינע און
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 סאראן זיינען וואם שמועטן טיפן פארשיידענע די פון ן. עש שמו א.
 דערישפראך-אנטרויק־ פאר איז פאנאנדערצוקלייבן(, זיי ארט דער איז דא )ניט
 אייג־ נייע פריש-איבערגעלעבטע נאך שמועט. דער וויכטיק באזונדעדם לונג

 דאם אייזגאנג. דעם טאן קוק א פרילינג גייט מע נאטור. און לעבן פון דרוקן
 מוירעדיקע גרויסע, ברילט. ארן שטורעמט און אויפגעהויבן זיך האט וואסער

 אייז- אן אן גייט אט אנדערע. די אף אייגע קריכן שווימען, אייז-כאיעס
 פארגאפט... זיינען קינדער די צעזעצט. ווערט און בריק-נאז דעד אף כאיע

 לערער דעד איינדרוקן. די מיט זיך טיילט מע קלאם. אין צוריק קומט מע
 קריעט? די אויטגעזען האבן ווי פראגע. א צייט צו צייט פון אדיין שטעלט

 אריינ־ ווערן ארגאניש שיפעלע? א באגעגנט וואלטן זיי אז געווען וואלט וראם
 נאך אויך דאסזעלבע א. א. אויסדריקן עמאציאנעלע ווערטער, נייע געפירט

דארף. אין פאבריק, א אף עקטקורסיע אן
 דערפאנט מע שמועס-דערינערונג. דעד אריך איז טיפ דעם צו באענט

 טעפע די גייט עם איבערגעלעבט. לאנג שוין האט מע וראם דעם, וועגן זיך
 מע ווי געדענקט, וועד :פראגע א קיגדער די שטעלט לערער דעד ,"קליידונג".

 קינדער די קאטטירמעלע? ניי א קליידעלע, ניי א אויפגענייט אים האט
 אויך... זיך ורעגן עפעס דערציילט לערער דעד איבעדלעבונגען. זייערע דערציילן
 טכעמאטישע טרוקענע פיט באנוגענען ניט לערער דער זיך דארף ביכלאל,
 אף שטויסן אומבאמערקט ססימולירן, זיי דארף ער קיגדער, די פון ענטפערן
 ביי- אייגענער זיין ארן איינדרוקן־איבערגעברנגען, און דערציילונגען לענגערע

 ווערן טינטעזירט טאף צרב דארף שמועט אזא העלפן. אסאך דא קען שפיל
 פע )מינדלעך, צונויף שטעלן קינדער די וראם מאיסעלע, קאלעקטיוו א אין
 געשאפענע דאס פארשרייבן(. שוין, קענען קינדער די אויב דעדנאך, זי קען

 פאר- גוט דארף קליידעלע( כאנעם קריעס, די צווישן שיפעלע )א מאיסעלע
איר. צו זיך אומקערן אפטן דורך זיקארן קינדערשן אין ווערן פיקסירט

 אן האבי קען דערינעררנג-שמועם דעד סיי איינדרוקן-שמועם, דער סיי
 קאם- א אין עלטערע די )אין קאנצענטר אינגערן פון קלאסן אלע אין ארט

פארם(. אינדיווידואליזירטערער פליצירטערער,
 באהאנדלט מע שמרעט-באהאנדלונג, דעד איז שמועט טיפ צווייטער א
 זאגן קינדער די נאסור-דערשיינונג. און לעבן פראגע, ס׳איז וואמער א זאכלעך

 שטעלט מע אויספיר, אן צו מען קומט סאפקאלטאף מיינונגען. זייערע אדרים
 אנטוויקלונג דעד פאר וויכטיק זייער איז שמועט טיפ דער אט פעטט. עפעט

 די ווי נאכדעם, פארקומען ער דאדף געוויינלעך, שפראך. זאכלעכער דער פון
 אזא בא איינדרוקן. לעבעדיקע זייערע מיט געטיילט שוין זיך האבן קינדער
 די פוי קלארקייט דער פון וואך דער אף שטיין לערער דער דארף שמועט

 דארף געדאנק, זיין ארוים קלאר ניט זאגט קינד א אויב ענטפערן, קינדערשע
 ׳זיך פארשטייט געדאנקען, זיינע מיט ניט הילף, צו קומען אים לערער דער
כיג- שמועט אזא דארף טאף צום שטריט-פראגן. ארויפירנדיקע זיינע מיט נאד
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 ווערן וראם פארמולירונגען, פינקטלעכע קורצע, עטלעכע אץ ווערן •טעזירט
פארשריבן.
 קלאסן. אלע אין ורערן אנגעורענדעט ברייט קען שמועם טיפ ר ע ד אריך

 כאראקטער דעם אנעמען שטועם דערדאזיקער דארף העכער, גרופע א רואם
 דער- ס׳איז וואסער א פון פארשונג רויסנשאפט-ארטיקער, קאלעקטיווער, א פרן

 מאדערנער ארנזער "אץ אויפן. אינדוקטיוון שטרענג א אף געפירט שיינונג,
 א רוי ניט באקומען זיך קענטענישן די דארפן שטופע טער-1 דער פרן שול

 מאטע- דעם דררכארבעטן פין נאר פארטיקעם, איינכאזערן מון פויעליויצע א
 אויסטריש פון טאלמידים, די פאר צוטריטלעך זיינען רואם מיטלען, מיט ריאל
 א טאקע איז שטועם דער דערפארונג. אייגענער דער פרן רעזולטאטן די טיט

 אוים- די אריך געמאכט ררערן אים אף דערפארונג־אויסטויש, אזא פרן מאמענט
 אריספירן די גדופע, גאנצער דעד פרו דערפארונג קאלעקטיווער דעד פרן פירן

 ניט זיי וועדן געמאכט אבער לערער, דררכז פאריכט נויטיק, ס׳איז אריב ורעדן,
 ריכטיק, אוועקגעשטעלט איז ארבעט די אריב קינדעד. די דררך נאר אים, דררך
 דער- פרן פראצעס לאנגן א פרן רעזרלטאטן^ טאקע זיינען אויספירן די אויב

 נאכמער- זעלבשטענדיקע פון אנגעהריבן זיך האט ור^ם איניען, דעם לערנען
 א אין —מינדלעך שריפטלעך, גראפיש, געווארן פארפעסטיקט און קונגען

 אריסכאזערן נויטיקייט קיץ ניטא איז דאן — פארטראג אדער איבערדערציילונג
 קענטענישן פון אויצער דעם אין אריינגיין אליין דארפן זיי אויספירן, די אט
.1 טאלטידים" די פון פארשטעלונגען און

 פון פראטים די אין אריינלאזן ניט פארשטענדלעך, דא זיך קענען מיר
 טעאדיע אלגעמיינער דעד צו געהער דאס שכועס. א פון ארגאניזאציע דער
 שאי- נעענטערע א האט רואם מאמענט, איין נאר פדאצעם. פעדאגאגישן פרן

 שפראך־אנט- פרן שטאנדפונקט פרן רוערן. אפגעמערקט דא מרז שפראך צר בעם
 איז דאם ענטפערן. פרלע קינדער די בא לערער דעד אפט פאדערט רריקלרנג

 פאדערן דאם ענטפערן. פולע מיט ניט מען רעדט לעבן אין ריכטיק. ניט
 יא: דאס אנגעצייגן. נאטירלעך, ניט שכזועס דעם מאכט ענטפעדן פרלע

 געצוואונגען זאל קינד דאם אז פראגע, די שטעלן אזרי דארף מע
 מאי- דאם געפעלן איז "דיר פראגע: דעד אך ענטפערם פולערע געבן צר זיין

 )גי- "ניין" ארעד "יא" לאקאניש גאנץ ענטפערן טאלמיד דעד רועט סעלע?"
 רועט לערער דער רוען באקרמען, זיך רועט ענטפער אנדער אן "יא"."(. כעד

 זיך קינד דאם ררעט דא געפעלן?" מאיסעלע דאם דיר איז רואם "מיט פרעגן:
 דעפ פון גוירל דעד ענטפער. זיין מאטיררירן צו זוכן פארטראכטן, אביסל דארפן

 פולע די זיך באקומען אגערר, גופע. פראגע דער אין בעכיין, ליגט, ענטפער
 פון שטאנדפונקט פון אריספירן. די פארמולירט מע ווען ׳םאף צום ענטפערם

גרעסערע א וואם שמועם אץ אריינציען נויטיק אויך איז שפדאך־אנטוויקלונג

1 נןח01.נןי ט 14610.^ 321ם0ס1מ: 6^0006 ,טגסמט .סטפ 11, 1928 .יז
 01.נן 165.

31



 בג דעם, יא פדעגן אליין האנה-הויבעריי, אף זיך פארלאזן ניט קינדער, צאל
יענעם.

 אוב- דעם זיך אין האט שמועכ-כעטאד דער ן. ל יי צ ר ע ד ס א ד ב.
 ער גיס ארגאניזידט, י זיין ניט זאל ער גוט ווי וואט דעפעקט, פארמיידלעכן

 אין געהערט כוצדעם, שפראך. און געדאנק פון אויסדרוק צעברעקלטן א דאך
 קען און דארף כעטארן דעם אט לערער. דעם אינגאנצן איניציאטיוו די שמועט

 שפייטן, לערער דער דארף שכועס אין שוין דערציילן. דאס זיין כעמאלע
 אד- ארן ווייטער גיין נייכיק אבער ט׳איז דערציילן. צר קינדער די סכימולירן

 ווי דערציילן. פרן שאען ספעציעלע קלאם( צווייטן פון )אנהויבנדיק גאניזירן
 בריען קאנסטרואירן, דארףער דא דערציילן. זיין אין קינד דאם איז שעפעריש

 דער- פאר מאכעריאל בעסכער דער אויסדריקן. ווערטער, פאסיקע די געפינען
 אקסיוויזירס און טטיטולירט וואט איבערלעבונג, פערזענלעכע די איז ציילן
 געהערטע א איבערדערציילן דאס אריך אבער ס׳כויג שאפן. קינדערשע דאס

 לע־ דעם קינד דאס רעפראדוצירט פאל ערשטן אין מאיסע. געלייענטע אדער
 כרעפס פאל צווייטן אין סוריווע, זיין פרן דערצייל-סטיל זאפטיקן בעדיקן,

 ביכל. געלייענטן פון שטיקער גאנצע פארגעדענקס קינד דאם אז אפט, נץ גא
 קינדער ווייל נודנע, געווען איז געלייענסן פון איבערדערציילן אלטע דאס

 דער- דא געלייענס^ שוין האבן אלע וואט כאל, הונדערט איבערגעקייט האבן
 אויטטראכטע- פאנטאזיע-מעפען, באנוצן אריך מ׳קען נייס. א קינד דאם ציילט
 פאפירע:עפ א אף פלי איך" שיפלעך־שפאציר". אפן געשעעניש "א נישן,

 וו. א. א. לענדעד" ורארעמע די פון פייגעלע דאס דערציילט "וואט שלאנג",
א. א. כאלעם א

 קינדער די אויפן. צוגעגרייטן א אף פארקוכען דארף דערציילן דאם
 דערציילן. ווילן זיי וואט וועגן און ווען לערער, באם פריער זיך פארשרייבן

 אים אף ורארטן קינדער די—וראך אין טאג באשטיכטער א דא ס׳איז אז גוט,
 לערער דער אויך ארוים. קינדער די יךז ןג5ז דערציילן נאכן אופגעדולד. מיט
 גוי־ איז באזונדערם כעטרוינעם. און מאילעם די אן ווייזט אפשאצונג, זיין גיט
 סיידערונג צייטלעך־רויכלעכער דער אין דעפעקטן אף אכן כ אופכערקזאם טיק
 ווידק- דער קעגן זיינען וואט כאמענטן, די אפמערקן דערציילונג. דער פון

 א אף געקראכן איז ער ווי דערציילט, האט קינד א לעמאשל, )ווי, לעכקייט
 א ווען פאל, דעם מיט צונויפפישן ניט נען דארף דאט יאגעדעס. רייסן בוים
 געמאכס דארפן אנווייזונגען די סעכע(. פאנטאטטישע א אף דערציילט קינד

 דער- צו כיישעק דעם קינדער די בא אפשלאגן ניט קעדיי טאקט, מיט ערן וו
ציילן.

 אינ- די פאר נאר אייכעק אן איז דערציילן דאם אז מיינען, אנדערע
 מען דארף קלאס פערטן און דריטן אין אויך פאלש. איז דאט גרופן. גערע

 פארם קאמפליצירטער א כים זיך, פארשטייט נאר, דערציילן, דאס פראקטיקירן
אינהאלט. טיפערן אין
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 מיט און פאדערן, קינדער די לערער. ם נ פו דערציילן ראם ג.
 קענען טאקע דארף ער און דערציילן. עפעם אויך זאל לערער דער אז רעכט,
 איג- פץ מוסטער א זיין טאקע דארף דעדציילונג זיין און דערציילן. עפעם

 אג- און קאנקרעטקייט שפראך, לעבעדיק-זאפטיקער אופריבטיקייט, טימקייט,
שוילעכקייט.

 אונז. בא אנטוויקלט שוואך זייער דערצייל-קונסט די איז באדויערן, צום
 ניט איז דאס טאלאנט. האבן מען דארף דערציילן צום אז האלט, לערער דער

 אד- נאר דארף ער דערציילן, אויסלערנען זיך קען לערער יעדער ריכטיק.
 זיך אלזייטיק צוגרייטן, גוט זיך מען דארף דערציילן צום זיך. איבער בעטן

 דער אין פיגורירן תעלן תאם מענטשן, די מיט מאטעריאל, מיט באקאנען
 פא- א אריסארבעטן דענקען(, ארט שפראך, וואוינונגען, )קליידונג, דערציילוגג

 אומטוי- דאם בוילעט. שטארק זיין דארפן טיילן באזונדערע די פארם. סיקע
 דער באלעבט, און אומיטלבאר פאשעט, — האנדלונג, די באזייטיקט. — ביקע

 — דעריקער און ניט, מען טאר —צוריק זיך אומקערן דירעקטער. א — דיאלאג
 דער ווען איז, בעסער האנדלונג! מער וראם און באשרייבונג ווייניקער וואם

 און פארויסזען ער קען דא דערציילונג. די זיך פאר פריער אן שרייבט לערער
 שעפעריש, פריי, נאכדעס מען דארף דערציילן אבער פראטים. אלע באטדאכטן

 לעבע- אויטדריקלעך, דערציילן טעקסט, אנגעשריבענעם צום פארשקלאפט ניט
 אינדי- און באטאנונג נייטיקער מיט שטים־טעמבר, און טאן פאטיקן מיטן דיק,

 טעאטראלישער און האוואיעס איבעריקע אן אבער דיאלאג, פון ווידואליזירונג
זשעטטיקולאציע.

 אויס- הייסט זאך א באשרייבן באשרייבונגען. כע ע דל מיג ד.
 אומגעבונג, אומבאקאנטער אן אין זיך אריענטירן העדן, און זען זיך לערנען

 דעריבער געהערטע. און געזעענע דאס אויהלייגן סיידעד באשטימטן א אין
 אנטוויק- אינטיליקטועלער דער פאר וויכטיק אויסערסט באשרייבונגען זיינען

 באשרייבונגען פאר מאטעריאל ביפראט.—שפראך־אנטוויקלונג און ביכלאל לונג
 קאנ- קליינע פון קלאם ערשטן אין אנהויבן קאמפלעקטן־טעמעם. די פון —

 אריבער- ווייטער וואס און געוויקסן( באלעכאים, לעמאשל, )ווי, זאכן קרעטע
 אויסזען אויסערלעכן דעם באשרליבן זאכן. קאמפליצירטע מער אלץ צו גיין
 מענטשן באקאנטע זאכן, אויסגעשטעלטע מיט וויטרינע א געביידע, א פון

 אינדער- שול, )אין קלאנגען־וועלט, די באשרייבן דערקענען"(, זיי זאלן ),מיר
 פא- א אף עקסקורסיע אן וואלד(, אין און פעלד אין זרמער גאם, אפן היים,
 קיגסטלע- פון פארשוינען כאראקטעריזירן מארק, אפן נאטור, דער אין בריק,
 טאטן זייערע נאך לעבן פון גרופע(, עלטערעד דער )אין ווערק רישע

 פון אי נאטור, פון אי באשרייבן אין זיך איבן צו נויטיק ס׳איז אויפירונג. און
 איינזאמער אן אין אינגל א פון לעבן )"דאס פאנטאזיע פון אי זיקארן,

 לימעד. אפן הילף־פראגן נילטיק זיינען קלאסן אינגערע די אין שמירע-ביידל"(.
 פעדערן לענגסטע די איר בא זיינען וואו הון? די באדעקט איז וואס )מיט
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 מע וראם קעגנשטאנד, דעם קינד צרם דערנעענטערן צר "קעדיי וו."(. צ. א.
 היג- ניט באשרייבן פאדלייגן ה. ד. קאנקרעטיזירן, צים מען דארף באשרייבט,

 לערער דעד ווען .1 געלעד״ אונזער פון "קינדערלעך די נאר ביכלאל, דעלעך
 א מיט פדיער קינדער די ער דארף זיקארן׳ פון באשרייבונג א דורכפירן וויל
 וועלן אדום טעג אפאר )"אין זאך. דעד צו צרקרקן גרט זיך פארגעבן טעג פאר
 ארבעט, מע ווי און ווער צו גוט זיך קרקט שמידעריי, א באשדייבן קינדער מיר,
 נאכ־ די קינדער די בא אנטוריקלט דאס וו.(. א. א. געצייג וואסערע מיט

מערקונג-פעאיקייט.
 א טראגן שטופן ערשטע די אף דארף באשרייבן פון כאראקטער דעד

 גייען עמאציאנעל-קינסטלערישע און זאכלעכע דאם כאראקטער. סינקרעטישן
 דיפע- שוין דארף מע און מען קען (4 ,3) גרופן עלטערע די אין צוזאמען.
עמאציאנעל-קינסטלערישע. און זאכלעכע אף באשרייברנגען די רענצירן
 רייד-פארמע מינדלעכע דידאזיקע ן. ג א ר ט ר א ם און ן ט כ י ר א ב ה.

 קע־ וויפל דאך און פארשפרייטע, א זייער לעבן היינטצייטיקן אונזער אין איז
 קענען וויפל מעלאכע? שטיקל אפגעטאנענער אן וועגן דערציילן קלאר נען

 אריבנאוף פון פראגע? איז עם וואסער א וועגן פארטראג א זאכלעך מאכן
 צו ניט שטופע ערשטער דער מיט האבן פארמען דידאזיקע אז דוכטן, זיך קען
 קעדנדל א פאראן איז קלאם ערשטן אין שוין ריכטיק. ניט איז דאם נאר טאן.
 זיךאיג- דערוויסן עפעם אויפגאבע אן באקומען האט קינד א באריכט. א פון

 זאגן(. לאמיר מאי, מן-1 )וועגן אלעמען, פאר קלאם אין דערציילן און דערהיים
 די- אט וו. א. א. אדבעט זיין וועגן באריכט א אפגעבן דארף סאנקאם דעד

 יא■ און גרופעם עלטערע די אין אוים וואקסן מיטיילונגען פאשעטע דאזיקע
 דעש ניט שרעקן ניט דארף ווארט הויכע "דאסדאזיקע פארטראגן. און ריכטן

 טאלמיד א פון מיטיילונג זאכלעכע א איז דאם טאלמידים. די ניט לערער,
 קאלעקטיוו, פרן שליכעם דער לויט אריסגעפילט האט ער רואם דעם, וועגן
 דער פון דערוואוסט זיך האט עד רואם איניציאטיור, אייגענער דער לויט אדער

 דררכגעליי- א פרן אדער מאכן, צו איבערגעגעבן אים איז רואם ארימפארשרנג,
 אין ניי זיין דארף פארטראג אדער באריכט פונם אינהאלט דעד ברך. ענטן

 גוט זיין דארף פארטראג אדער באריכט דעד .2צוהערער״ די פאר נייטיק
 באקע- ניט פארטרעגער, דעם ארריסלאזן ניט טאר לערער דער צרנעגרייט.

 אומבאדינגט ס׳איז נאכמער, טעזיסן. אדער פלאן זיין מיט פריער זיך נענדיק
 צרזאמענ- באם פארטרעגער דעם צוהילף קומען זאל לערער דער אז נייטיק,
 א צף לערער, דער דארף פארטראג נאכן טעזיסן. אין פלאן דעס שטעלן

 פאר- פון פארם דעד אין כעסרוינעם ורעגן באמערקרנגען מאכן אויפן טאקטישן
טראג.
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 גרופעם אין אדער אינדיווידועל צרגעגרייט זיין קענען פארטראגן די
 די פארטרעגער. פאראנטווארטלעכן א גרופע די ארוים רוקט פאל לעצטן ארן

 איב- קיין אז זין, דעם אין ווערן פארשטאנען ניט דארף ארבעט קאלעקטיווע
 בא- דארף קאלעקטיוויזם דער זיין. ניט טארן ארויסטרעטונגען דיווידועלע

 זאל פארטראג גרופעדיקער אדער אינדיווידועלער דער וואם דעב, אין שטיין
 האט קאלעקטיוו דער וראם ארבעט, גאנצער א פרן טייל ארגאנישער אן זיין

אגגעהויבן.
 זיי- געבן קינדער די איינגערואוינען פונאנהויב גלייך געוואונטשן ס׳איז

אויסווייניק. באריכטן ערע
 דעם!( מיט מיסברויכן )ניט צייט צו צייט פון קען לערער דער אויך

 צוגרייטן געהעריק ווי זיך דארף ער וועלכן צו פארטראג, א מיט ארויסטרעטן
מוסטער. לעבעדיקער א קינדער די פאר זיין וועט פארטרא: זיין דוייל

 אק- אלגעמיינע אויך זייגען דאם דראפאטיזאציע. און שפיל ו.
 גרוי- א שפילן קענען וואם שול, אונזער פון ארבעט-מעטאדן טיוו-שעפערישע

 לע- וויפל ניט, ווייס וועד שפראך-אנטוויקלונג. מינדלעכער ער ד אין ראל סע
 די אין פאראן איז עם לאגיק אויסדרוקפולקייט, טעמפעראמענט, געדיקייט,
 די אף אכט לייגן אינזינען, האבן עם דארף לערער דער שפילן. קינדערשע
 אלם זיי אויסנוצן מאדרייגע, העכערע א אף זיי אופהויבן שפילן, קינדערשע

 אין שפילט מע און מען טוט באדויעדן, גרוים צום ארבעט-מעטאד. אקטיוון
דאראגאיו"." ק^זיאל ,שאל אין שולן אונזערע

 פון אנטוויקלונג ווייטערדיקע א אייבנטלעך אריך איז דראמאטיזאציע
 ביידע קינד פארן צונויף גיסט רואם שפיל, ארט באזונדער א איז "ראם שפיל.

 דער אט אין ווערטפולסטע דאס פארגעשטעלטע. און ווירקלעכע די —וועלטן
 פארשטיין צו פעאיקייט די אויסגעארבעט ווערט עם וואם דאם, איז שפיל

 פארשיידע- בא עלטערם פארשיידענע פון מענטשן לאגע( דער אין )אדיינגיין
 —שפראך דער פון פונקציעם סאציאלע די באגרייפט לעבן־באדינגונגען, נע

 סוי- דער רואם שפראך, דער מיט ניט ריידן אים בא וועט באלמעלאכע דער
.1 פויעך״ אדער פער

 בלויז שפיל דראמאטיזאציע די אוים נוצן לערער די וואם נאד, שאד א
 אויך אויסגוצן האגט פולער דעד מיט קען מע ווען בוך, פון סצענקעם פאר

 מארק"- "אין קאאפעראטיוו", )"אין ווירקלעכקייט דער פון סצענעם לעבעריקע
 גראד העכסטן אפן דערביי זיד אנטוויקלט נאכמערק-פעאיקייט די אנד.( אץ

 לעבן־בילדל. דעם און דעם צו צו זיך קיקט אויפגאבע: אן באקומען קינדער
 טראכט ריידן, זיי ווי צו, זיך הערט מאכן, מ,נטשן באוועגונגען וואסערע זעט
 וועט נאכדעם פאראן. בעאייסמאיסע זיי בא זיינען געדאנקען וראסערע אריין, זיך
 דאם פארשטיין. זאלן קינדער אלע אז אזוי, קלאס אין איבערגעבן עם איר
אופגאבע! אקטיוו-שעפערישע זעלטענע א דאך איז

35

?213811136 £033 •81 בארכין 1



 שפילן ך א ר פ ש ר ע ד אף אכטגעבונג די ארן ן ע נ ע יי ל ם א ד ז.
 —מונדלע דער פון ווי שפראך, דער פרן אנטוויקלונג דעד אין ראל אומגעהויערע א

 די אץ ווערן גערעדט וועט דעם וועגן נאר שריפטלעכער, דער פון אזוי בער,
פראקים. געהעריקע ווייטערדיקע

 ע- ל ר טי נא אלם שול פרן ן לעב געזעלשאפטלעכע ראם ט.
 געזעלשאפסלעכע דאם שפראך־אנטוויקלונג. פון אד ט פאק כער
 פאר- אוונטן, קרייזלעך, קאמיהיעס, פארזאמלונגען, די שרל, דעד פרן לעבן

 וו. א. א. שול, דער אויסער ארבעט געזעלשאפטלעך־נוצלעכע די וויילונגען,
 שפראך. מונדלעכער דעד פרן אנטרויקלונג דעד פאר באדייטונג גרויסע א האבן
 זיין אלעס. דעם פרן זייט א אן שביין ניט דארף שפראך פון לערער דער

 לעבן געזעלשאפטלעכע דאסדאזיקע אט אז פיטורירקן, איז כריוו דירעקטער
 דארף ער שפראך. קולטורעלער קלארער, א אין אויסדרוק דעם באקומען זאל

 ווי אנפראגן, מיט אים צר ווענדן זיך זאלן זיי אז קינדער, די צוגעוואוינען
 זייער אף אכטגעבן דערף ער פאל. יענעם אדער דעם אין ארים זיך מען דריקט

דעם. וועגן שטועם א פארפירן נאכדעם און פארזאמלונגען די אף שפראך
 פא- נאר זיינען זיי אויב ארבעט־פדאצעסן, ן. ם ע צ א ר פ - ט ע ב ר א י.

 שפראך־אנט- מינדלעכער דער אץ ראל קליינע קיין ניט שפילן שול, אץ ראן
 ארבעט-פרא- אדבעט-פראצעסן, געצייג, פון טערטינען צו קרמען עם וויקלונג.

 שפראך־פארקער. לעבעדיקער א פאר קומט גופע ארבעט דער ביים דוקטן.
 צו זארגזאם באציען זיך דארף ארבעט-פדאצעסן דידאזיקע פרן לערער דעד
 באציאונג די איז אבער, באדויערן צרם וו. א. א. טערמינאלאגיע שפראך, דעד
"זשארגאך.... עמעסער דעד אפט העדשט דא דארף. מע ווי אזא, ניט ווייט נאך

ך.8שפר מינדלעכע ד- ענמוויקלען פון מעטאדן ספעציעלע .7
 שפראך- פרן פארמען נאטירלעכע די ארופגערעדט מיר האבן איצט ז ב

 רעשום איר אין שרין האט מוטערשפראך פון מעטאדיק די אבער אנסוויקלונג,
 מען דארף שפראך. די אנטוויקלען אף מאסמיטלען ספעציפישע ריי גאנצע א

 גיס רואם ארבעט, קאטפלעקסישער דער בא שול אונזער אין אריינפירן זיי
 שפראך? די אנטוויקלען צי מעבלעכקייטן גרריסע אזוינע ארגאניש און נאטירלעך

ליטעראטור. טעטאדישער דער אין מאכלויקעס א איז דעם וועגן
 ספע־ דידאזיקע קעגן קאטעגאריש ארויס זיך זאגט טשעכאוו נ.

 באזונדערן קיין און שאען באזונדערע שום "קיץ מעטאדן. ציעלע
דער פרן שול אין מען דארף מאטעריאל צרגעקליבענעם טעטאדיש
 קאם־ דער פון טעמען די איבער ארבעט די אריינפירן. ניט שטופע ערשטער

 .קינדער די פון אנטייל שול-זעלבסטפארוואלטונג, די פראגראם, פלעקסישער
 גע- גיבן הויז און שול אין גופע לעבן זייער און לעבן געזעלשאפטלעכן אין
 סינדלעכעד אין איבונגען צוועקמעשיקע פאר געלעגנהייטן און מאמענטן נוג

מע אז דערוויזן, האט יארן לעצטע די פון אבער דערפארונג די .1 שפראך״
 54 ז. טייל, דריטער — לערער* דארפישן פארן וועגרוייזער ״מעטאדישער 1
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 עם שפדאך-טטיכיע. קאמפלעקטישעד דער אף פארלאזן אינגאנצן ניט דך יטאר
 בענויגייע אריך דך האלמן צו נייטיק אופבאדינגט פאר ארריטגעוויזן זיך ־.האס

 צו- ספעציעל א באנוצן און טיטטעם באשטימטער א פאר שפראך־אנטוויקלונג
 ספע־ די אט אויך אז זען, אבער דארף מע מאטעריאל. מעטאדישן געגרייטן

ארבעט. גאנצער דעד מיט פארבונדן זיין זאלן מעטאדן ציעלע
אזוינע: סאראן זיינען מעטאדן טפעציעלע

 אנטוויקלען בילדער. לויט דערציילונגען און שמועסן א.
 די בארייכערן געשמאק, עטטעטישן דעם און קינד באם קראפט פארשטעלונג- די

 זיין דארפן דיבילדער פאדמולירונגען. דייטלעכע און קלארע צו געוואוינען שפראך,
 נאטור, דער פון סיוזשעטן די קינד. פארן נאענטע ארן קינסטלערישע פולקום

 טעמע דעד אנטשפרעכן דארפן זיי וו. א. א. כאיעס קינדער-וועלט, שול-לעבן,
 פאר- ניט דארפן זיי אלם. פאר הילף־מאטעריאל אלם דינען און קאמפלעקם פון

 קינדער- די פון אויסדרוק קינסטלערישער אלם דינען נאר לעבן, דאס בייטן
 כאראק־ פרימיטירון א ארבעט די טראגט קלאם טן-1 אין לעבן־אייגדרוקן. שע

 צו־ אים, אף מען זעט וואט איבערציילן, בילדל, דעם געבן נאמען א טער:
 קאמפליצירטער. ארבעט מין דעד ווערט ווייטער וואט מאיסעלע. א טראכטן

 שוין נעמט גרופע 4־3 אין טעמע. איין אף בילדלעך דיי א אדיין פירט מע
 ארויס, זיך זאגן קינדער די כאראקטער. שעפערישן מער א ארבעט די אן

 אפן אויסגעמאלט זיינען רואם געשעעענישן, די פאר פארגעקומען איז וואט
 דערגאנצן און האגדלונג די מאטיווירן די די. נאך פאדקומען וועט וואט בילד,

 שטעלן דערפארונג, אייגענער זייער פון מאטעריאל מיט אנגעזאמלטע ד$ם
 פלאן דעם צונויפשטעלן מיט איילן ניט זיך דארף מע דערציילונג. א צונויף

 >אונ־ קיינע אן אליין ק־נדער די "זאלן ארבעט. פארשטייענדיקער דער פון
 בילדלעך, די באטראכשן אופמערקזאם לערער, דעם מיצאד סערשטופונגען"

 לערער דעם און צעריידן, זיך אליין דערנאך און אנגעמאלטע, דאם ,דערפילן"
 פלאג- צו וועג א אנווייזן אנריידן, זיך גענוג קינדער די לאזנדיק פאר, שטייט

.1 פארשטעלונגען" באקומענע די פון פאדמירונג מעסיקער

 מעגיטדיקיג- ווערטער. דורכגעלאזענע פון דערזאגונג ב.
 פאטיקן דעם אריינשטעלן דארפן זיי און ווערטער, דורכגעלאזענע מיט טעקטט א דער

 : אדבעט מין דעם פון טיפן צוויי פאראן ס׳זיינען :ריטם( אינהאלט, ווארטולויטן
 שלאף, "שלאף, )לעמאשל איינם נאר זיין קען פעלט וואט ווארט, דאם (1

 דין וועט עפעלע, אן בריינגען ער וועט אין... פארן וועט טאטע דער —שלאף
 פעלג־ דאס :קאמפליצירטער מער א איז טיפ צווייטער דער (2 אין...״ געזונט

 פון זין אין ריטם דורבן אונטערגעואגט בוילעט אזוי ניט ווערט ווארט דיקע
זאך. גאנצער דעד

 אין קלאם. ־טן2 און ־טן1 צוגעפאסשפארן מער איז איבונג-שפיל די אט
דערציי־ א פארזעצן פרן כאראקטער דעם אנעמען זי קען גרופן עלטערע די

18 ז. ,שפראך־אנטוויקלרנג״ בארכין 1
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 כאן׳ דעם אויסהאלטן קינדער די דארפן דא אנהויב. געגעבענען לויטן לונג
וו. א. א. פארשוינען די פון כאראקטער ז־עם אומגעבונג, די

 ער. ט וועד געגעבענע לויט צונויפשטעלןדערציילונגען ג.
 פארבינדונג. א האבן זיך צווישן קאנען וואס ווערטער. עטלעכע קינדער די גיס טע
 פדואוו- דער פון קלאם טן-2 אין מאיסעלע. א שאפן זיי פון דארפן קינדער די

 דריי געגעבן לערערקע די האט טעכניקום פעד. איד. וויטעבסקער באם שול
 אופ- די פארכאפט זייער האט קינדער די פישעלעך. טייך, קינדער, ווערטער:

 גיק צוזאטענגערעדט קינדער די זיך האבן ווי צוגעטראכט, האט טע גאבע:
 האט ב^קוטען וו. א. א. נאטור די טייך, דער אויסגעזען האט ווי פיש, כאפן
 צוזאמענ- קינדער זיך האבן זומערטאג א אין : 1 מאיסעלע אזא לעסאף, זיך,

 שטיי- די באוויזן. ערשט זיך האט זון די אינדערפרי. פיש. כאפן גיין בערעדט
 טיט נאכט. דער פון קילקייט דער פון נאם געווען נאך זיינען גאס אפן נער

 קינדער די ווען טייך. צום געגאנגען קינדער די זייגען נעצן מיט און קוישן
 שפיגלדיקע די שטראלן טיט באגילט זון די האט טייך, צום געקופען זיינען

 געווארט האבן און וואסער אין נעצן די אראפגעלאזט האבן קינדער די וואסער.
 אום- קוישל אין זיך האבן בעלד געכ^פט! געכאפט, געשריי: א —טיטאמאל
 די טיט אוועק קינדער די זיינען צופרידענע פישעלעך. לעבעדיקע געווארפן

אהיים. פיש
 עמאציאגעלע. זיין זאלן ווערטער פארגעבענע די אז זען דארף טע

פאנטאזיע. קינדערשע די רעגן
 טע גרופן. אינגערע די פאר מער צופאסיק אויך איז ארבעט מין דער

 עלטערע די אין אויך דורכפירן פארם קאמפליצירטערער א אין אבער, זי קען
גרופן.

 ווערטער, גרופע א קינדער די גיט טע זאצבוי. אין איבונגען ד.
 פויער, דער, טיט, קארן, ש. ב. )צ. סיידער ריכטיקן קיין ניט אין צעשטעלט

 פארזייט פויער דער :אץ ז ריכסיקן א אוף שטעלן זיי זיין( פארזייט, פעלד,
 ד און זאצן, צוויי פון ווערכער צונויפמישן קען טע קארן. טיט פעלד זיין

 אין ווי און זאץ וו^סער א צו געהערס ווארט 8 פאר וואט געפיגען, קינדער
געבויט. זאץ דער

 לאגיש איין זיי געוואוינט עס ארן ליב ארבעט דידאזיקע האבן קינדער
זאץ. א בויען צו ריכטיק און

 און אנקעטעם טינדלעכע באנוצן אויך טען קען צוועק דעמזעלביקן צו
רעבוכן. לייכטע

גרופן. אינגערע די פאר פאסיק
 צו טיט העלפן ווערטער. פץ באשטיטונגען — קלאסיפיקאציעס ה.

 זיי אים. בארייכערן און מאטעריאל לעקסישן אנגעזאמלטן דעם אקטיוויזירן
א ליים. פון געטאכט איז 2טא )א מאטעריאל לויטן (1 ווערן: געמאכט קענען

פארהיט. הטיל געקירצט, איבערגעגעבן 1
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רו. א. א. איז... ציבעלע זים, איז )האניק טאם לויטן (2 וו. א. א. פון... גלאז
 וו.(*• א. א. פליט פייגעלע )א באררעגונג ארט דעד לויט (4 פארב. דער לריט (3
 וועגן וו. א. א. נידעריק קוסט דער הויך, איז בוים )דער פארנעם לויטן (5

 מיט ררערן געמאכט אויך קעבען איברנגען אזרינע טיף(. גויים, ברייט, לענג,
וו. א. א. לאנג—איצט שפעט,—פרי ווייט,—נאענט :רוים־באגריפן און צייט-

גרופן. אינגערע די פאר פעסיק
 די פארשארפט און אנטוריקלט זאכן. צו עפיטעטן צוקלייבן ו.

 די קלאסיפיצירן קינדער די אויסלערנען נויטיק ס׳איז נאכמערק-פעאיקייט.
 מיט ענלעכקייט וואוקם, קאליר, נאכן—גראז ש., ב. צ. עפיטעטן, אנגעזאמלטע

 ארים- נאכן—שניי וו. א. א. רייעך ווינט, פון באוועגונג בא קלאנג מאטעריע.
גרופן. עלטערע די פאר מער פאסיק וו. א. א. פעסטקייט בליאסק, זען,

 גראמאטיק, און סעמענטיק לעקסיק, איבער §רבעטן טיפן אנדערע וועגן
 פיירעק אין ווייטער ווערן גערעדט וועט —גרופן עלטערע די פאר באזונדערם

שפדאך". דער אף ,אכטגעבונגען
 געדיכטן אויסווייניק אף לערנען דאם אויסווייניק. אף לערנען וועגן .8

 נאך האט ווער וואונדער: קיין ניט ס׳איז און קינדער. די זייער פארכאפט
 אן עם האט שפראך־אנטוויקלונג דער פאר קינדער? ווי ריטמיק, ליב אזוי

 קינ- אין ווערן אינהאלט געפילפולן דעם מיט צוזאמען ווערט: אויסטערלישן
אויסדריקן. קינסטלערישע שיינע אייביק אף פארקריצט זיקארן שן דעו

 שטיקער לערנען פראקטיקירן אויך מען קען גרופן עלטערע די אין
נאטור־באשרייבונגע;(. מענדעלעם ש., ב. )צ. אריסרוייניק אף פראזע

 אף אויסווייניק אף לערנען קינדער די איינגעוואוינען אבער דארף מע
.1 אינהאלט אין זיך אריינטראכטנדיק לייענענדיק, :אויפן ארגאנישן אן

 ווערטלעך, שפראכווערטער, שפראך־אנטוויקלונג. און פאלקלאר .9
 בעקאררעדיקן א פארנעמען שטופן ערשטע די פון שוין דארפן שפאסן רעטענישן,

 שפראך־ פאלקסטימלעך-שפילעוודיקע און אינהאלט טיפן גיבן זיי שול. אין ארט
 אפצו- ניט איז שפראך דעד פון אנטוויקלונג דער פ§ד ווערט זייער פארמען.

 פאלקשאפן אידישן פון מאטעריאל פאסיקער דער איז באדויערן, צום שאצן.
 פארבינדרנג אין טאן; אליין לערער דער עם דארף צונויפגעזאמלט. ניט נאך
 פארשיי- קינדער( די פון הילף דער )מיט זאטלען קאמפלעקם־טעמעם די מיט

 געזעל- נרצלעכע א אויך אגעוו איז דאם מאטעריאל. פאלקלאריסטישן דענעם
ארבעט. שאפטלעכע

 דערפאלגרייכע אז אנצואווייזן, נויטיק איז סאף צום פראנט. איין .10
 דע- נאר זיין וועלן שפראך־קולטור מינדלעכער פון פראט אין דערגרייכונגען

 באדויערן, צום אכט. דעם אף לייגן מען וועט לימודים אלע אף ווען מאלט,
שכראך די אז קוק, אזא טאג היינטיקן בא פאראן נאך אידיש בענויגייע איז

 ,93־79 ז. "שפראכנאנטוויקלונג" בארכין זע אויסנווייניק אף לערנען פון טעכניק וועגן 1
83-68.
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 אידיש... פרן לימעד אפן בלויז זארגזאם איר צר זיך באציען $פהיטן, מען ארף *
 לערער. איין פאראן איז גררפע אין ררען אלן,פ די 1אי אפילע פש- איז זוי^

׳סאף. א זיך, פארשסייט ווערן, געמאכט דארף דערצו

:ר ר ט א ר ע ט י ל
1. ג!6נ30730ס?01־19 0זיץ63ס001י6י.1גנ 3. 111 .?זס 40 54

2. ?33301י06 נן630 (060חק33 000 ?64• ^66006309, •>ןזס 5 14, 40 4.

.119—109 ,83 -66
3. 5 4מגן 8 —?3380136 ע630

4. $ 3 3 360 6 2 — ?00309 33. 3 30^1306X63. 3^6300303300
5. 33300 .346100 0 1 סת0ן?)3331נ X0 600309 1^700509 31X0312 .3143 ,1־.

6. 10X6 63 3 —?00333 13303100[ 66 3710 0 633ע
7. 6 0 3 0 833 3({3377 ןץ — 1ץז X1X3

1929 ,2 נוט. וועגן", די ״אף שול. אין ארטאעפיע — י ק צ פ ר א ז א. .8

ווארט שריפטלעכן פון קולטור ¥!.
האנטשריפט א.

 שריפט. פרן גילטיקייט סאציאלע די פלינקייט. און לייענבארקייט .1
 ן3לע דאם האנטשדיפט. דעד פון קוידעמקאל אפהענגיק איז ווארט לענן

 פאדעדוננען• גערענטע גרויטע צוויי האנכשריפט דעד צו ארוים שטעלט
 דארפן' לייענער דעד טיי שרייבעד, דעד טיי פלינקייט. און לייענבארקייט

 ענערביע. אוי ציים ווייניקער וואט ארבעט ד־נרדאזיקצר אף פארשווענדן
 אוים! מינימאלש די )אין שול דעד פון אופנאבע דירעקטע די דעדיבעד טיאיז

האנטשדיפט. פלינקע גענוג און לייענבארע א טאלמידים די בא ארבעטן
 זארגן לערער דעד פוז ריישיסקאל ארבעט-געצייג. פאסיקע .2

 "=כשלע ,ד שול וןפ אויסווארצלען מוז סע ארבעט-נעצייג. פאטיקע וועגן
 בליי מיט שרייבן דאס רעוואלוציע: דעד נאך יארן ערשטק די פון יערושע

 אף נאר באנוצן קינדער די זיך דארפן בלייפעדער א מיט פעדערט.
 "יי טיב- צר אריבער אומבאדינגט מען דארף שפעטער שרייב-לימעד. פון טריט
 פאר- און זארגזאם זיי מיט זיך באגיין קינדער די איינגעוואוינגזגן און פען

“-י *י' ־ זיכטיק.
 אנ- צרם רעקאמענדירט ווערט עם שארפע. קיין זיין גיט טאר פענע די

 186 נוב־ צו אריגער נאכדעט )מאל-פענעם(, פענעם ברייטשפיציקע באגוצן זזויב
ניטגלאטער א מיט” קיילעכדיקע א און הילצערבע א זיין דארף הענטל די

 געדאדייט יואלט עאגפר די .10 ז. מאסן־שול״ אין ״פעדאלאגיע י ק ם ב א ל ב זע 1
שריפט. אידישן פון שטאנדפונקה פון ווערן אויסגעפארשט הפעציעל
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 פינגער די קעדיי פענע, דער צו נאענט איז וואס טייל: דעם אץ ־אריבערפלאך
 פץ לענג די דארף באאבאכטונגען בלאנסקים לריש גליטשן". ניט זיד זאלן
ווייז-פינגעד. 2/!2—2 זיין הענטל ■דער

 מע קרישלדיקע. קיין ניט סארט, גוטן א פון זיין דארפן בלייפעדערם די
בלייפעדער. א פארשניצן לערנען קינדער די דארף

 קינדער אנפאנגער. בענויגייע איבערהויפט[ העפט, די אריך איז וויכטיק
 אכט, אין נעמען עם מען דארף—אויסיעס גרויסע שרייבן צו גענריגט זיינען
 פון שרייבן צום בעתאדראגע זיך דערנעענטערן צו שטרעבן דארף מע אבער

 סאי- שרייבן צו גרינג קינדער די שוין איז יאר 8—6 צר דעררראקסענעם. א
 סאנט־־ א פרן שורעם מיט העפטן פרן אנהייבן מען דארף אריסיעס. טימעטרישע

 ברעגן. מיט 15 אדער סאנט. 12—העפט דער פון ברייט די ברייט. די מעטער
 קליינררארג(. דערעסשדי העפט גרויהע צר )א 16—12 ווי מער ניט —זייטלעך צאל

 בילד־ קינדערשע בלומען, מיט באמאלט זיין זאל הילע די אז רוינטשנסווערט,
 באקומען דאן העפשן, זייערע אליין באפוצן קייד>ר די אז איז, בעסער לעך.

.1 זיי היטן זיי, פאר אפשיי זיי
 ניט טאך אין קענען פארטעס ,גרטע[ שעדלעך זיינען שול-פארטעס די

 קינד דעם בריגט רואם טיש, מעשופעדיקער א איז פארטע יעדעד רוייל זיין,
 די קינד באם סאףקאלסאף בארויבן פאדטעם פארפרלקרמסטע די ארנטן, אף

 אנגעשטרענגטער אן אץ זיצן צר אים צררינגען ארן צופאסונגען, טון פרייהייט
 לייכט אייל-פארב, שוואדצע מיט געפארבט זיין דארף קלאסן־ברעט די .3 2 1פאזע

 אנטוריקלט דאם — אויסרראשן גוט טאג אלע מען דארף ברעט די רייניקן. צו
 באדויערן צום העפטן. זייערע צו אריך באציארנג זארגזאמע א קינדער די בא

 אף קעסיידער שרייבט מע דעם, צר נאכלאזיק לערער אסאך אף זיך באציען
ברעטער. וריים־פארשמירטע

.12 ז. מאסן־שול״, אין ״פעדאלאגיע בלאנסקי זע 1
.9 ז. דארטץ, 3
 דער העשטןפאר ספעציעלע קיין ביטא נאך איז טאג הייבטיקן ביז אז באמערקן, צו קעדאי 3
! דעש ווענן טאן טראכט א צייט שוין הילעם, אידישע טיט שול, אידישער

 ברעט, צום אריס רופס לערער דער ורען איז גדרפעם, אינגערע די אין
 די שרייבן אנדערש ליניעס. לייכטע ברעט אפן אנשטרייכן פריער ער דארף

אריענטירן. צו זיך שווער איז קלאם דעם און בארג-אראם, בארג-ארוף, קינדער
 די צוגעפאסט. זארגזאם זיין דארפן ווישטיכל די און קרייט די אריך

 בלאנםקי: אן ורייזט ריכטיק זייער סארט. בעסטן פון זיין דארפן ארבעט-געצייג
 סע ווי שיר, א אן שרייבן איידער בעסער, נאד ווייניקער, שרייבן "בעסער
 פאר- די שלעכט. שיר א אן שרייבן טאלמידים, אונזעדע געוויינלעך שדייבן
 עקא־ געבן וועט שרייבן שלעכטן אין איבונגען שעדלעכע די אט פון קירצרנג
 אייכעם דעם א״פהייבן מעגלעך זיין וועט זיי אדאנק וואם מיטלען, פון נאמיע

.3 שרייב-מיטלען באנוצטע די פון
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 גלייך קליינווארג מיט אנהויבן ניט טאר מע צוגרייט-ערבעט. .3
 פוכקו־ דער פון אנשטרענגונג שכאנדהאפטיקע א פאדערט וואם שרייבן, פון

 פארב" און פענזל פיט זיך איבן אף אוועקגיין דארף צייט געוויסע א לאמור.
האנט. די ביסלעכווייז דיכציפלינירט וואם

 האנס אין פען קיין קען ,ער האנט. אין פען א האלמן ווי .4
 האלמן אז אפאנים, אנאלפאבעט. אן וועגן פאלק אין מען זאגט—האלטף ניט
 דעם" אף אכט לייגן דארף אוןמע מעלאכע, שווערע אגאנץ טאקע איז פען א

 בא- זיך זאלן פינגער די אז אזו? האלמן מען דארף פען די אן. אנהויב פון
 ווייל ליגן, נאר פען, דעד אף שטיין ניט דארף ווייז-פינגער דעד לייכט. וועגן

פען. די זיך ס׳ברעכט און פאפיר די זיך רייסט אנדערש
 דאס נאד ניט אפ שוין הענגט דעם פון זיצן. דארף מע ווי .5
 קורכזיכטי- אנטוויקלען קינדער בא זיך קען זיצן שלעכטן פון אליין. שרייבן

 בררסכקאהטן פון אנטוויקלונג דל פארהאלטן רוקנביין, דער אויסקרימען קייט,
וו. א. א.

 שדייבן בעאייסן העפט דעד כון לאגע דעד אף אכה לייגן אויך דארף מע
ברוסטקאסשן. קעגן ווינקל מיטן קווער, אביהל העפט די מיר האלטן בעוויינלעך

 )שרייבן שרייבן לערנען ביים אויסיעס. די פון סיידער דער .6
 לייכט- די אכט אין נעמען באדארפט מען רואלט לייענען(* ניט און

 לעפי- איינשטעלן, מען קען אידיש אין אנשרייבן. צום אויהיעם די פון קייט
 א, (3 ד; פ, פ, ה, ב, ז, (2 וו; ק, נ, כ, ר, ם, י. ו, (1 :מיידער אזא ערעך,

 דא וועט לייענער אופמערקזאמער דעד ף. ץ, ך, ם, ן, צ, (4 ג; מ, ל, ע,
 איבער־ דעם אין אזוי ווי גופע, גרופעם די אין סיסטעם א באמערקן געוויס

 ווא- אויסמיידן מען דארף ביכלאל אנדערער. דעד צו גרופע איין פון גאנג
 אלץ—איינפאכער וואס אויסיעם. די שדייבן אין פליטערלעך קונצף כ׳איז כערע

 סיסטעמאטישקייט אזא בא איז עלעמענטן באזונדערע שרייבן לערנען בעסער.
נייטיק. ניט

שריפט-דעפעקטן. טיט קאמף .7
 באוווסט ניט נאך איז געלינגטקייט פון סיבע די ט. יי ק ט ק נ י ל ע ג א(
 ,קרענק׳י דערדאזיקער פון היילן צו ביטלען ראציאנעלע קיין ניטא אויך ס׳זיינען

 זייער דארף לערער דער און כיסארן, גרויסעד א דאך עס איז לעבן אין
 ביט שרייבן זאל ער געלינקטן אפן ווירקן טאקט נייטיקן מיט און פארזיכטיק

 ,ענער- מיט דערשלאגן ניט אלם, נערווירן ניט נאר אבער האנט. רעכטער דעד
געשרייען. גראבלעכע און גישע"

הייסט שפיגל-שריפט שפיגל-שריפט. ב(
גע־ ווי פארשפרייט, ווייניקער שריפט פארקערטע 1
—געלינקטקייט קינדער, 200 אף 1) לינקטקייט ׳ י'

 אויבן. זע )קלאנגען( אויכיעס די פון סיידער וועגן 1
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 נויטיק איז אמאל טעקסט. געשריבענעם א פון אראפשרייבן גוט איז אזא פאר
שרליבנדיקן. פון האנט דעד מיט פירן זאל לערער דער אז

 ביכלאל ווליל זעלטן, זייער טרעפט ם. ט כ ע ר אף לינקם פון ג(
 פון אייגשאפטן די מיט העסקעם אין לינקס אף רעכטם פון שרייבן דאם איז

 רעכטם פון שרייבן "דעפעקטיווך פון פיל זייער דערפאר ליידט )רוטיש קינד
 פון ווירקונג דער אונטער גיכער עם איז זיך טרעפט עם ווען לינקם(. אף

דעם. פון אפגעווילנען לייכט זייער ס׳איז ציפער. פון אדער רוסיש
 וויסן גוט דארף לערער דער האנטשריפט. פון אויספארשונג ,8

 זיינע פון כעסרוינעס - האנטשריפט אינדיווידועלע ארן קאלעקטיווע די
 מער-רוייניקער בעכיין, מוז, ער באקעמפן. זיי קענען צו קעדיי טאלמידים.
 באדויערן, צום טאלמידים. זילנע פון האנטשריפטן די אויספארשן אביעקטיוו
 דערדאזיקער מיט זיך פאדנעמען צו ביכל פון ראמען די ניט אוגז דעדלויבן

 בלאנ- צו לייענער דעם אפשיקן מיט באנוגענען זיך מוזן מיר און פראגע
.15 ,13—12 ז.ז. מאסן־שול, אין ,פעדאלאגיע סקים

 בא'די פאדערן דארף מע האנטשריפט. אין אינדיווידועלקייט .9
 אייג- קיין ניט אבער האנטשריפט, פון ריינקייט קולטערעלקייט, קינדער

 כא- אינדיווידועלן דעם אפ שפיגלט באקאנט, ווי האנטשריפט, די ארטיקליט.
 אונטער זיך שלידן צווילינגער ענלעכע זייער אפילע מענטשן. מ פון דאקטער

האנטשריפט. זייער לויט
 ערשטער !.גרופע ערשטער דער אין שרייבן פון לימעד א .10
 — דארף מע וואס אלץ, טיש אפן אן גרייט מע צרגרייטונג. מאמענט:

 דאס אללנגעוויינען זיך דארפן קינדעד די לעשפאפיר. )בלייפעדעד(, פען העפט,
 דדי- שרליבן(. וועט מע )וואם ציל־איינשטעלונג. מאמענט: צווייטער גיך. מאכן
 שריפט-פראצעדור, די ברעט אפן דעמאנסטרירט לערער דער מאמענט: טעד

 באקוקן קינדער די מאמענט: פערטער ט. ב יי ר ש ער ווי זאגט, און שרייבט
 וואר מוסטעדן(, זיך פאר האבן )זלל אם דעם פענע( טרוקענער א )מיט אקטיוו

 פלנפטער וו. א. א. ענלעך אם וואסער אף זיך, ענדיקט אן, זיך הויבט ער
 פאר- מאמענט: זעקסטער אם. דעם מאל אייניקע שרייבן קינדער מאמענט:

 שענסטע די אוים קלייבן ארן אויסיעם, אנגעשריבענע די מוסטער מיטן גלייכן
מאל. עטלעכע נאך שרליבן און אייגענע די פרן

 פארם: פאזיטיווער אין זיין מאסרע לערער דער דארף פעלערן די וועגן
אזוי. ארן אזוי טאן דארף מע

מינוט. 20—15 ווי מער ניט דויערן דארף שרייבן פרן לימעד דעד
 צייט צר צייט פון דארף מע שיין־שרייבן. אין איבונגען .11

 גרופן. עלטערע די אין אויך שיין־שרייבן פון איבונגען ארגאניזירן
נאכאנאנד )שרייבן ,טשיסטאפיסאניע" שאען אפאליקע דל זיין ניט דארפן דאם

.,19—18 ז. ביכל דערמאנטן זע בלאנסקין. לויט 1
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 זאלן קינדער די אז אזוי, טעקסטן צוקלייבן דאדף מע שורעם(. אומזיניקע
 פרערוא־ טעקסט יעדן אין אויסיעם, אלע שרייבן אין איבן סיטטעמאטיש זיך

 קיב־ די איבער. זיך כאזערט וואס אויסיעם, גרופע געוויסע א לירט
 לערער. פרן אופגאבע דער לויט צרנויפשטעלן זיי קענען אליין דער

 —ד ה, ב. איבערכאזערן זיך זאלן זיי אין וואט זאצן, שרייבן מיר וועלן ״היינט
צו". טראכט

 ווייזן מוז אליין לערער דער סוויווע. די און לערער דער .12
 העפט, אין שרייבט ער ווען סיי קסאוו, שיינעם און ריינעם פון מוסטער א

 מאראלישע גענוג האבן ער וועט דאן נאר ברעט. אפן שרייבט ער ווען סיי
 אף טעכניקומס די לייגן באדויערן, צום קינדער. די בא פאדערן צו רעכט
 א זיין דארפן ווענט די אף טעקסטן די אויך ניט. אכט קיין אבסאלוט דעם

שרייבן. קולטורעלן פרן מוסטער
 א איינשטעלן אן טכילעס פרן דארף מע קאנטראל. סאציאלער .13
 באקוקט מע ווי קינדער. די פון שרייב-מאכשירים די איבער קאנטראל טאציאלן

 די קאנטראלירן איבערקוקן, צייט פרן אויך מען דארף אזוי אויערן, נעגל, די
 זארגזאם באציען איינגעוואוינען קינדער די זיך זאלן וו. א. א. פענעס, העפטן,

 אידעאלא- קינדער די אף ווירקן אריך דארף מע שרייב-מאכשירים. זייערע צו
שרייבן. קולטורעלן פרן באטייט סאציאלן גרויסן דעס באזיניקן דארפן זיי גיש:

ארטאגראפיע ב.
 אלעמאל איז ארטאגראפיע ארטאגראפיע. פון וויכטיקייט די .1
 אונ- דער גרונט-סיבע: די שול. דער פאר האלאבע שווערע א געווען

 דער און ארטאגראפיע איינהייטלעכער אנגענומענער דער צווישן טערשייד
 קומט דעם צו אויסשפדאך. פראווינציאנעלער און דיאלעקטישער פאקטישער

 דער דעפעקטישקייט. - רייד קינדערשע פארשפרייסע גאנץ די צו נאך
 פארגלייך אין שול סאוועטישער דער אץ ניווא ארטאגראפישער נידעריקער

 מאס גרויסער א אין זיך דערקלערט שול פאר-רעוואלוציאנערער דער מיט
 דאם געווארן. דעמאקראטיזידט שטארק איז שול אונזער וואם דעם, מיט

 איז רייד-דעפעקטישקייט און דיאלעקט, זיין זיך מיט ברענגט מאסן־קינד
 לערער דעם מעכריעוו איז דאם פארשפרייט. מער פיל מאסן־קעדער די צווישן

ארבעט. ארטאגראפישער דער אויפמערקזאמקייט פיל אפגעבן
 אידישע די שול. אידישער דער אין פראבלעם ארטאגראפישע די .2

 מיט איז דאך און רוסישע, די ווי לייכטערע, א ערעך אן אן איז ארשאגראפיע
 טן-5 א פון אויספארשונג קליינע א אונז. בא פויגלדיק גאר ניט ארטאגראפיע

 רעזולטאטן: אזוינע געגעבן האט שול( ד-יאריקער וויטעבסקער א )פרן קלאם
 די גרייזן. 20 איז דורכשניטלעכע( די ניט צאל, מיטלסטע )די מעדיאנע די

 לאגע די איז קלאם טן-7 אין .30—צאל גרעסטע די .12—גרייזן צאל קלענסטע
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 גרע- די ,4 — צאל קלענסטע די ,10 —מעדיאנע די בעסער. כאך קיין אף ניט
.19—צאל סטע

 )רראר- )רוין פאנעטיש-דיאלעקטישע: די זיינען 1 גרייזן פארשפרייטסטע די
 גרריסער א א. א. שימכע האבון, גרייסער, ביקאנטער, עם, רושעם, נג,”ל הין(,
 פון קלאנגען־באטייט ורעגן פארשטעלונג קלארער ניט פרן שטאמט גרייזן צאל

 )גייסטר גייסטל—פארקערט און מיידו וואלקנדו, שרייבט: מע אויסיעם. אייניקע
 פארקערט: און טיטאטן דיסטיפלין, סטענע, שרייבט: מע קלאס(. טן-5 א אין

 קאטעגאריע דריטע א וו. א. א. צעלעגראפירן רעפעציציעם, כאראקצעריסציק,
 ליא- :אלעפבייז ארנזעד פון באדינגונגען ספעציפישע די פון זיך נעמט גרייזן
 ררייטער א. א. יצטער רעייטער, עינער, שזוקעלעך, פישטען, שפוליקע, ליקע,
 אין ברייזן א., א. שפילצעך שוועפט, געפרופט, גרייזן: מארפאלאגישע גייען

 אן אנאראבער, נאראבער, א :וואריאנטן דריי א־ן אראבער )אן ווארטגרענעץ
 אבגעגעסן, אויפן, :ארטאגראפיע( )יערושעדיקע טראדיציאנעלע ראבעד(, א

 וראם גרייזן, די פארנעמען ארט בעקאוועדיקן אנץ1 א א. א. אייניגע עטליכע,
 נייעורער- פון פארשטעלונג פאנעטיש-גראפישער קלארעד נימגענוג פון שטאמען

 אין א. א. דיסטעפלין ריפיטיציעט, נאטורררישהאפט, נאטורוויסבשנשאפט, טער:
 אוי- פון שטאמען וואם גרייזן, מיט באזונדערם זיך מיר טרעפן קלאם ערשטן

 רייד- פון און לגעגאנגען( זעזאנזען )שוין(, טוין )זאגט(, צאגט :ביעס-ענלעכקייט
.2 1א. א. טאפעטע מאטליאסל, :דעפעקטיווקייט

שול. זיבניאריקער דער פון קלאסן אלע פון מאטעריאלן געזאמלטע לויט 1
 דער אונסער ניט איך האב באדויערן, צוש צארעס. אייגענע זייערע האבן אוקראינער די 2

מאטעריאלן. קיין האנט

 מעטאדישער ספעציפישער א נויטיק איז גרייזן מינים די אט פון יעדן צר
 קיג- די דערלערנען אלץ פרן פריער לערער דער דארף דעריבער ארן צרגאנג.
גרייזן. דערשע
 צונריפשטעלן פארן יאר, אנהויב אין גרייזן. קינדערשע די דערלערנען .3

 ארן דיקטאנט א :ארבעטן 2 קלאם אין דורכפירן מען דארף ארבעט-פלאן, דעם
 אר- אן צונויפשטעלן ארבעטן די אט פין סמאך אפן און ארבעט, זעלבשטענדיקע א

 באזונדער, טאלמיד יעדן פון און קלאם גאנצן פון כאראקטעריסטיק טאגראפישע
 לעבאף, און, אמערפטן( איבער זיך כאזערן רואם )די, נרייזן טיפישע פון רייסטער א

 אין )נעמענדיק כאדאשים נאענטסטע די אף ארטאגראפיע אף ארבעט-פלאן אן
 ווידעראמאל מען קען פלאן־פעריאד פון סאף צום מעלרכע-פראגראם(. די אכט

קינדער. די פון דערפאלגן די זען צו קעדיי דיקטאנט, דעמזעלביקן דורכפירן
ארטאגראפיע-לימעד: פון מעטאדן .4
 ,די ם. ק ע ל פ ע ר אלם ן ט יי ה נ י ו א וו ע ג ע ש י פ א ר ג א ט ר א די א.

 באדינג- אווטאמאטישער אן איז אנדערע, יעדער ווי געוואוינהייט, ארטאגראפישע
 א פון רעזולטאט אין נאר ארים זיך ער בילדעט אזוינער ווי און רעפלעקס טער

 געוואוינהייטן( געגעבענע די דעראבערן פרן שטאנדפרנקט )פרן ריכטיק צאל גרויסער
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 רעפלעקס׳ יערער פארקערט רעפלעקסן. בארינגטע אגטשפרעכיקע אריסגעפילטע
 אויסביל- איר טארמאזירט געוואוינהייט, געגעבענער דער ניט אנטשפרעכט רואם

 ס׳איז (1:אויספירן רדיכטיקע צרויי מיר מאכן גרונט-האנאכע דער אט פון .1 דונג״
 יערער ווארעם גדייזן, שרייבן פרן קינדער די פארהיטן מעגלעך ררי נויטיק

 טארמאז, רער איז און ביינער" די אין איין זיך "עסט גרייז אנגעשריבענער
 געוואוינהייטן. ארטאגראפישע פעםטע פרן אויסארבעטונג רער שטערט רואם
 ס׳זיי- (2 פראפילאקטיק. ארטאגראפישער פרן סיססעם א בעכיין, נויטיק, פ׳איז

 איבונגען, ארטאגראפישע ארגאניזירטע, סיסטעמאטיש פילצאליקע, נריטיק, נען
 דאדף ארטאגראפיע( )פאר קאמף דער "אט צייט. באשטימטע א פאדערן רואם

 אויםארבעטן קען מע אז מיינען, ניט דארף מע ארן סיסטעמאטיש, פירן זיך
 צייט. קיין רעם אף פאטערנדיק ניט פארבייגייענדיק, ארטאגראפיע, ריכטיקע א

 רואך, א מינרט 100 בא ארטאגראפיע אף אפגעבן מען דארף דררכשניט אין
.2טאג״ א מינרט 20 רוי מער, ניט נאר

 ארטאגראפישעפראפילאקטיק טיק. ק אפילא פר ישע ס טאגרא ר א ב.
 ארגאני- רער בא פעדאגאג פון פרינציפ אנסירנדיקער גרונטיקער רער ווערן רארף
 רער- ניט בעסער שילער. די פון טעטיקייט שריפטלעכער גאנצער דער פון זאציע

 געקוקט האט שול אלטע די זי? פאריכטן נאכדעם איידער גרייזן, קיין צו לאזן
 לערער. באם און אנדערע די בא איינע שילער די פון אנפראגן די אף קרום
 די איינגעוראוינען מידע, גוטע דידאזיקע אונטערהאלטן דארפן פארקערט, מיר,

 מע יעדיעם. ארטאגראפישע נאך לערער און כאוויירים צו זיך ווענדן קינדער
 בא- איז ווערטערביכל ראם ווערטערביכל. צום קינדער די צוגעוואוינען דארף

 זיך, באקאנט קינד דאס וועלכע מיט ווערטער-רייען, די צוליב וויכטיק זונדערס
 שווערע גאנץ א איז ווערטערביכל א מיט זיך באנוצן אבער עם. באנוצנדיק

.3 אים מיט זיך באגיין אין איבונגען ספעציעלע ארגאייזירן מען דארף :מעלאכע

 ווערטער, שווערע מער אדער נייע ברעט אפן אריס שרייבט לערער דער
אדבעט. זעלבשטענדיקער פארשטייענדיקער דעד אין טרעפן זיך קענען רואם

 די אף הענגען רואם לאזונגען, דיאגראמען, און טאבעלן פון טעקסטן די
 אונז בא מען זינדיקט )וויפל גרייזן אן אבסאלוט אנגעשריבן זיין דארפן ורענט

!(.דעם בענויגייע
 די ווען שיד, א אן שדייבן דאס איז שטאנדפונקט דעם פרן שעדלעך

 מע מער רואם ווייל באהערשט, ניט נאך איז ארטאגראפיע עלעמענטארע
מען. מאכט גרייזן מער אלץ שרייבט,

 פאר- דאם צורעכענען אריך מען דארף פראפילאקטיק ארטאגראפישער צו
 געוואריג- קולטורעלע טאלמיד איינפלאנצןבאם אוןדאם ארטאעפיע, מיט זיך נעמען
 מיט שרייבן ראם העפט, דער צו באציאונג זאגרזאמע האנטשריפט, בענויגייע הייטן

46

32331x2 3 מ0ל123€506 01.)] 69. — פעראווסקי 1
"116ג0.10?112 3 14300. 1ם30^0“ .קזיס 24. בלאנשקי 2
שפילן. און איבונגען ריי א סאראן ס׳איז רואו ,30 ז. בוך בלאנסקיש דערמאנטן זע 3



 באציאונג באזיניקטע א טאלמיד באם אויסארבעטן דארף מע פען. ארן טינט
 טייער מוז עד געוואוינהייט. סאציאל-נויטווענדיקער א אלם ארטאגראפיע צו

מענטשן. שריפטקענעוודיקן א פון רעפרטאציע די האלטן
ן. ע ג נ ו ב י א 5? ש י פ א ר ג א ט ר א ג.
 דאם איז ארטאגראפישע פארשפרייטסטע די אראפשרליבן. רועגן .1

 פון אנהענגער די טעקסט. געשריבענעם אדער געדדוקטן א פון אראפשרייבן
 רואם עקספערימענטן, באקאנטע לאים אף זיך באזירן איבונג דערדאזיקער

 סע- 1800 און שילער 3000 אף יאר 6 פרן מעשעך אין דורכגעפירט האט ער
 קלענסטע די אראפשרייבן דאם גיט עקספערימענטן דידאזיקע לויט מינאריסטן.

 דאט שטאנדפונקט. פראפילאקטישן פון וויכטיק זייער ס׳איז וואס גרייזן, צאל
 און זע-צענטר צווישן אסאציאציעס פעסטע איין אויך שטעלט אראפשרייבן

 קאמפליצירטן אין וויכטיקסטע סאמע די זיינען וואס צענ;ר, האנט-מאטארישן
 פאנעטישע(. ריין קיין ניט דאך איז ארטאגראפיע )ארנזער שדייבן פון פראצעם

 האט כיידער-אינגל, א געווען איז ער ווען זיכרוינעס. פערעצעם דיך דערמאנט
 ער האט טכילעם "ויקרא". אוים זיך לייגט ווי געסרעגט, איינמאל אים בא מען
 דערקלערט, אים האט גזע אז נאר אוימלייגן, הייסט עם וואס שארשטאנען ניט

 אנהויב פון כרמעש פארשע גאיצע די אויגן זיינע פאר דערזען גלייך ער האט
סאף... ביזן

 איז, עם כעסרוינעם. גרויסע זיך אין האט אראפשרייבן דאם אבער
 דידאזיקע ווערט צווייטנס, ארבעט. שעפערישע קיין ניט נודנע, א ריישים,
 פאר פליום קיין ניט גאר שרץ איז דאם ארן מעכאניש, געטאן ס׳ראוו ארבעט

 פארטו- מעכאניש, שרייבן קינד דאם "איינגעוואוינענדיק ארט^גראפיע. דער
 אונטערשייד דעם באזיניקן דאה אינגאנצן אראפשרייבן( )דאס עם שירט

 ארטאגראפישע די עם פארהאלט דערמלט שריפט. ארן ריידנארט זיין צווישן
 די אויסמיידן צר מיטלען זוכן בעכיין, מען, דארף קינד"!, פרנם אנטוויקלונג

 צרם טעקסט דער דארף ערשטנם, איבונג. דערדאזיקער אין מעכאנישקייט
 פון אינטערעסן די אנטשפרעכן מוז ער גרויסער, קיין זיין ניט אראפשרייבן

 צווישן פארבינדונג א דורכלייגן גופע דערמיט און געדאנק זיין וועקן קינד,
 אינעדלעכן זייער און ווערטער די פרן געשטאלטן גראפישע אויסערלעכע די

 ספעציפישע די מיט באנוצן ברייט לערער דער זיך דארף צורייטנם, באטייט.
 זיי רעשרם. איר אין שוין האט ארטאגדאפיע פרן מעטאדיק די וואם מיטלען,

אזרינע: זיינען
 געשריבן־אפגע־ א קינדער די געבנדיק )שאפאשניקאוו(. רעטענישן א(

 העפט אץ זיך בא אנמאלן פאר שאפאשניקאוו זיי לייגט רעטעניש, דרוקטע
 פראצעם אין רעטעניש. די בילדל אונטערן ארנטערשרייבן און באשייד דעם

טעקסט. אין איין שטארק קינדער די דך קוקן רעטעניש די באשיידן פרן
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 פראזע. קורצע א קלאם־טאוול דעם אף אן שרייבט לערער רער ב(
 דערנאך פארגעדענקען, אויפמערקזאה, איבער לייענען קינדער די ווארט. אדער
 דא )אפאנאסיעוו(. אויסווייניק שרייבן קינדער די אראם. לערער דער ווישט
  טעקסט געשריבענעם אפן אנגעשטרענגט קוקן קינדער די אז דערגרייכט, ווערט

ווערכער. גאנצע מיטאמאל אראם שרייבן און
1

 אויטבעסע- אן אריינגעטראגן איבונג לעצטער דער אין האט קולמאן (1
 ווער וועט טאמער פארהענגל. א מיט אנגעשריבענע דאם פארדעקן רונג:

 דעד אין מאכן :אויסבעסערונג קאכטינס טאן. קוק א ער וועט האפעקן, זיך
שריפט־רעפעטיציע. א לופט

 קעסיי- ניט טעקסט א אראפשרייבן אראפשרייבונג. אויסקלייבערישע ד(
 אופגאבע באשטימטער א לויט זיינע טיילן באזונדערע אויסקלייבן נאר דער,

 אין געפינען א.(, א. פערזאן א פון באשרייבונג א נאטור-באשרייבונג, )א
 ארויסשרייבן זיי, אראפשרייבן און פראגן באשטימטע אף ענטפערן טעקסט

 מיט ווערטער טואונגען, זאכן, פון )נעמען קאטעגאריעם געוויכע פון ווערטער
 אנצוא- באקוועם איז "דאס ג.( ד. א. וי ו, מיט נ, טראפיקן מיט ש, מיט ה׳,

)זארעצקי(. גרייזן" אינדירוידועלע קעגן ווענדן
 זעלבשטענדיק דארפן שייער די טעקסט. דעפארמירטן א אופשטעלן ה(

 וועד- געגעבענע אפריער באזונדערע פון פראזעס לעבנסריכטיקע צונויפשטעלן
 איז דאס סיידער. א אן אויסגעשטעלט זיינען וואט ווארט-באהעפטן, און טער

 מע א( :וואריאנטן 2 האט זי איבונג. ארטאגראפישע אן אי סטיליסטישע, א אי
 )סיידער- ווערטער ריי אנטשפרעכיקע אן און זאצן נימבארענדיקטע ריי א גיט

 ווארט- און ווערטער רייען אייניקע .גיט מע :קאמפליצירט( )מער ב( לאז(.
 סלופיקעס. צאל אנטשפרעכיקער אן אין אויסגעשטעלט זיינען וואט באהעפטן,

 לערער... שוטטער, )פויער, ווערטער איינטיפיקע נאר —סלופיק יעדער אין
 דערביי סלופיקעס, אזעלכע 4—3 זיין ס׳קענען וו. א. א. לערנט... אקערט, זייט,

סיידערלאז. צעשטעלט אויך ווערטער די זיינען
 זי ארטאגראפיש-צופעליקע. קיין זיין ניט דארף אזא איבונג יעדע

ארבעט-פלאן. אויסגעארבעטן לויטן אופגאבע, באשטימטע א האבן אוף ז־
 פון ענדערונגען, געוויכע מיט אראפשרייבן אראפשרייבן. פרייער ו<
 פערזאן דריטער פון קעגנווארט, אין פארגאנגענהייט פון מערצאל, אין איינצאל

 גאנ- א איבער ליייענט מע זיקארן: לויטן אראפשרייבן ג., ד. א. ערשטער אין
 מאכע מע אינהאלט, צוטריטלעכן פולקום א מיט לאנגע( קיין )ניט פראזע צע
 ניט שוין דערנאך, ווארט, יעדער צו זיך צוקוקנדיק אנאליז, ארטאגראפישן אן

 דעד פון אינהאלט גאנצן רעם אראפ מען שרייבט טעקסט, אין אריינקוקנדיק
 מען קען דאנען פון פינקטלעכקייט. טעקסטועלער נאך זיך יאגנדיק ניט פראזע,
— צו אריבער

 געוויסן א קלאם פארן פאר לייענט לערער דער דיקטאט. פרייען ז(
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 די־ ברעט אפן ער שרייבט דערנאך מאל, צווייטן א און איינמאל טעקסט,
זיקארן. אלפי טעקסט דעם אראפ שרייבן קינדער די און ווערטער, שווערע

 אזא אין פאראן איז שעפערישקייט און זעלבשטענדיקייט מער נאך ט(
 וואם ווערטער, פון צוקלייב געוויסער א געגעבן ווערט קינדער די איבונג:

 דארפן זיי און דערלערנט, מאמענט געגעבענעם אין ווערט ארטאגראפיע זייער
 )שא- טעמע ס׳איז וואכער א אף דערציילונגל קורצע א אנשרייבן זיי פון

פאשניקאוו(.
 פאר ווערט אויסשליסלעכן אן האט ארבעט. שעפערישע קאלעקטיווע י(

 זעלבשטענדיקע פון באהעפטונג ארגאנישע אן מיד האבן דא ארטאגראפיע.
 אומיטל- די פון ארוים פליסט אינהאלט דער רייד. שריפטלעכע און מינדלעכע

 טיף א פאר שרייבן דאס מאכט עם וואם טאלמיד, פון עמפינדונגען בארע
 מער סאפעק אן איז ארבעט קאלעקטיווע די אקט. לעבעדיקן און באזינטן

 מען דארף ארבעט דער אט בא אראפשרייבן. געוויינלעכע דאם ווי ווערטפול,
 קיג- מער רואם ארבעט דער אין אריינציען א( :קלאלים פאלגנדיקע אפהיטן

 קרי- קינדער די אויסלערנען ב( האנט-הייבעניש(. אף זיך פארלאזן )ניט דעד
 אויסגעקליבענעם דעם ג( בעסטע. דאס פארשלאגן אלע פון אויסקלייבן טיש
!(.ריכטיק און )שיין ברעט אפן לערער דער פארשרייבט זאץ

פארשלאגן: קינדערשע אפקלייבן פון קריטעריע
 אין זיין ב( טעמע דער פון טאך דעם אנטשפרעכן דארף זאץ דער א(
 א אדער זאכלעכע )א ארבעט דער פון כאראקטער און ציל מיטן העסקעם

בילדערישע(.
 אנמערקב- פלאן, א צונויף פריער מען שטעלט ארבעט גרעסעדער א בא

פראגן. איפירנדיקע ריל א דיק
 אן לאזן ניט טאר לערער דער אראפשרייבן. באם לערער פון ראל די (2

 די אין אריינקוקן ארומגיין, דארף ער אראפשרייבער, די אופמערקזאמקייט
 צופיל-איילנ- די אפהאלטן פעלערן, אף אופמערקזאמקייט די ווענדן העפטן,

 פאריכטן שרייבן, ריינעם און פינקטלעכן פון נייטיקייט דער אף אנווייזן דיקע,
 ארטאגראפיש די אף לייגן אכט באזונדער א פען. די האלטן דאם זיצן, דאס

שוואכע.
 ם. ל ל א ל ק און איבונגען ארטאגראפיש-גראמאטישע ד.

 איז ער וועג. לאנגזאמער אבער זיכערער א איז אראפשרייבן־מעטאד דעד
 פאנעטיש־דיאלעקטישע פאר און גרופעם אינגערע די פאר דעריקער צוגעפאסט

 וואם אפטיילן, גאנצע ארטאגראפיע דער אין פאראן אבער ס׳זיינען גרייזן.
 פא- און באגרייפן גרופן, עלטערע די אין דערהויפט זיי, קענען קינדער די

 פרינציפ, מארפאלאגישער דער ש., ב. צ. ווי באוואוסטזיניק, גאנץ רייגענען
 אך און א צע,—צו פרעפיקס פונקטואציע, פון טיילן אייניקע ווארט-גרענעץ,

 נויטיקע די ארויספירן זאלן אליין קינדער די אז זען, נאר דארף מע א. א.
איבונגען. קאנקרעטע דורכגעמאטע אפריער פון סמאך אפן קלאלים
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 זייער איז גרייזן קאטעגאריעם אייניקע בא אנאלאגיע-מעטאד. ה.
 שילער די וואס דעם, אין באשטימט ער אנאלאגיע-מעטאד. דער וויכטיק
 רואיקער, :ש ב. צ. טיילן, אנאלאגישע מיט ורערטער-גרופעם צרנויף שטעלן

 געפר־ געלאפן, געגאנגען, "אינגל; מיידל, וואלקנדל, לעבעדיקער; האסטיקער,
רו. א. א. אפגעריסן אפגעגאנגען, נען;

 נוצלעך, אין גרופן אינגערע די אין שפילץ. גארטאגראפישע
 לעבעדיקע אין אשטייגער, שפלט מע שפילן. ארטאגראפישע איינאדדענען צר

לע דער ארים רופט נאכדעם אס. אן זיך אף אן טרט קינד יעדער ווערטער.
 אריסיעס. לעבעדיקע די אדרים ס׳גייען ארן ררארט, א טאלמיד( א )אדער רער
פארשפילט. — ריכטיק ניט אדרים ס׳איז ורער

 ארטאגראפישער דער פרן רעזולטאט אלם טאבעלן. ארטאגראפישע ז.
 ש. ב. צ. טאבעלן, ארטאגראפישע געמאכטע שיין באקרמען זיך דאדפן ארבעט,

 ררי ארייננערעדט ררערט רואם "וי" דיפטאנג מיטן ורערטער די פון טאבעלע א
 אוק- )פאר א י, ווי ארויסגערעדט ווערן וואם ה, ו, מיט ליטוואקעס(, די )פאר יי

 שלים- ארטאגראפישע פאר דינען וועלן טאבעלען דידאזיקע וו. א. א. ראינער(
וועדטערבוך. ארטאגראפישער אייגענער מין א ווי לעך,

שטא- וואס גרייזן, די שריפטקענעוודיקייט. ארן ארטאגראפיע .5
ענג זיינען א. א. איבערשטעלן אויסיעם, פארפעלן און פארבייטן פון מען

אוועק- איז לימעד דער אויב שרייבן. און לייענען פון לימעד מימן פארבונדן
די פון לערער די אף זיין. ניט קיינמאל זיי וועלן געהעריק, ווי געשטעלט

 דארפן זיי פאראנטוואדטלעכקייט: גרויסע א דעריבער ליגט גראמאטע-גרופן
ארבעש ארטאגראפישער ווייטערדיקער דער פאר באזע פעפטע א אוועקלייגן

 קיין פאריכטן ניט נרייזן. ארטאגראפישע פאריכטן ורענן .6
 דערפילן קינדער, די דערלאזבאר: ניט איז האבן, ווילן אנדערע ווי גרייזן

 דעם פון אפגעלאזן. ארבעט די אויספירן אן הויבן און קאנטראל-לאזיקייט די
 גרייזן די אונטערשטרייכן ניט אריך טאד מע גרייזן. צאל די פראגרעסירט

 מע ווי קינדער, די באווייזן ווי אנדערש, ניט הייסט דאם ורייל אזוי, לאזן ארן
 ניט גאנצן דעם פארמעקן —איז מיטל בעסטער דער גרייזן. שרייבן דארף

 ריכטיקע זיין קלאר אנשרייבן אים איבער ארן ווארט אנגעשריבענעם ריכטיק
 אים פארלייגן און אזוי פארוואם טאלמיד דעם דערקלערן מינדלעך פארם.

 איינשטעלן מעגלעך ס׳איז )וראו פאלן געוויסע אין מאל, עטלעכע איבערשרייבן
אים. פאריכטן און טייל גרייזיקן דעם נאד פארמעקן צו נוצלעך איז אנאלאגיעס(

 העפט אין זיך בא פארשרייבן לערער דער דארף גרייזן קינדערשע די
 אף—זעלטענע אויפן, קאלעקטיוון א אף קלאם אין פאריכטן גרייזן טיפישע—
קלעפיק... איז גרייז א ווייל אויפן, אינדיווידועלן אן

מעטאדן. ניטדערלאזפארע .7
 לערניאדן ערשטע די אין דערהויפט איז, דיקטאט ט. א ט ק די א(

 קיג- די ה^בן דיקטאט באם גרייזן, שדייבן... אויסצולערנען מיטל בעסטער יער
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 לעצטע די לויט נאר ארן קלאנגען־בילדער, מיט אויסשליםלעך צוטאן דער
 גרייזן דא זיינען דעריבער ווערטער. אנגעשריבענע די באטראכטן זיי קענען

 עקספערי־ ם י א ל באוויזן איבערצייגנדיק אריך האבן דאס אומפארמיידלעך.
 אויספארש-מיטל. זעלטענעם אלם נאר דערלאזן מען קען דיקטאט מענטן.

 שריפט, לויטן דיקטירן זיל אזוי: טוען דיקטאט, פרן אנהענגער לערער, אנדערע
 לעב׳ט רעד׳ט, נאטירלעך( ארריס רעדט מע ווי שפילצעך, )ניט זיך שפילט

 דיק_ מען דארף אזוי אויסשפראך. נאטירלעכע די צעפאטערט דאס וו. א. א.
 אויבשוין וו.(, א. א. )לויפן דערשיינונג אינטערדיאלעקטישער א בא נאר טירן

 אר- אן דורכמאכן פריער מען דארף לערן־מעטאד, אלם דיקטאט דורכפירן יא
טעקסט. פרן אנאליז טאגראפישן

 א ארים רופט מע מיטל: אזא פארשפרייט זייער איז שולן די אין ב(
 דער גרייזן, פיט זיך, פארשטייט אן, שרייבט ער ברעט. צרם שילער שוואכן

 טאימים: פיל פון שעדלעכער א זייער איז מעטאד דער באהאנדלט. קלאס
 דעד- ארטאגראמעס. ניטריכטיקע פלייסיק פארפיקסירט ריע קינדערשע די

 א איז קלאל-באזיניקער דער (1 ווייל: ניט, העלפט פאריכטרנג און קלערונג
 פא- פון ריע-אופנעמונג די (2 זע-צענטר. צום ניט זיך באציט וראם אופרייצער,

 ווייל ווארט, פאגרייזטן פרן ריע-ארפנעמונג די ווי שוואכער ווירקט ווארט ריכטן
 דער ווערט כוצדעם, געפאלן. אינטערעס דער ניטא, שוין איז זוך־סטימול דער

צעטומלט. און נערווירט שטארק ברעט דער בא שטייט רואם טאלמיד, שוואכער
 אזויגערופענע די אריך שעדלעך העכסט זיינען שטאנדפרנקט דעם פון ג(

 פאראן איצט אריך טיילווייז און געווען זיינען וואם איבונגען, קאקאגראפישע
 טעקסטן, פארגרייזיקטע בעקיוון זיינען )דאס לערנביכלעך ארטאגראפישע די אין

 און אויסלייגן, צוריי פיט ווערטער אדער אריטבעסערן, דארפן שילער די וראם
עמעסער(. דער איז וואסער באשטימען, דאדפן שילער די

 דאס ארטאגראפיע פון שטופע ערשטער דער פאר אריך איז שעדלעך ד(
גרייזן. די אנדערע די בא איינע פאריכטן און העפטן די מיט זיך בייטן

 אן אנהויב פרן שריפטצייכנם. קו-לטורעלע און פונקטואציע .8
 שריפט- קרלטררעלע ארן פרנקטואציע צו איינגעוריינען קינדער די מען דארף

 דידאזיקע אט א.(. א. דיאלאג-צייכנם קעפל, שררע, רויטע )ווי צייכנם
 האנטשריפט, קולטורעלער א מיט צרזאמען שריפט-דיסציפלינירטקייט קולטורעלע

ארטאגראפיע. בענריגייע פיל זייער העלפט
 טאד סע און פראנט, הארבער א איז ארטאגראפיע פראנט. איין .9

 זאל סוינע דער וראו פונקט, שוואכער איין קיין זיין ניט פראנט דעמדאזיקן אין
 אר- "שווארצע" פון מאדע די אפשוואכן דארף מע דורכרייס. א מאכן קענען
 שעד- דעט באקעמפן דארף מע גרייזן. שרייבן צו אוים לערנען זיי ווייל בעטן,
 פרן מינימרם א שפראך־לימעד. פרן איניען אן איז ארטאגראפיע אז קוק, לעכן

 אלע פאדערן דארפן ביפראט ארטאגראפיע און ביכלאל שריפטקענעוודיקייט
 שול-פארוואל- דעד פאר אבליגאטאריש זיין אויך דארף ארטאגראפיע לערער.
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 פראנט" "איין פארפאס^ קינדער, די פון זעלבסטפארוואלטונג דער פאר טונג,
טאג. פון לאזונג דער ווערן דארף

שפראך שריפטלעכער דער פרן אנטוריקלונג ג.
 האנט- ארבעטן. שריפטלעכע שעפערישע זעלבשטענדיקע .1

 שפראך די פארוואנדלען אף ווייניק זיינען אליין ארטאגראפיע און שריפט
 פארקער סאציאלן פון פאקטאר ווירקנדיקן לעבעדיקן, א אץ קינד פונם
 טנאי- א נאר איז ארטאגראפיע די אנטוויקלונג. אינטעלעקטועלער און

 א זייער שפילט לעוואוש דערדאזיקער רייד. אונזערע פון לעוואוש א פארם,
 דערציען דארף שול אונזער אלץ. ניט איז ער אבער ראל, סאציאלע גרויסע

 געפילן און געדאנקען זייערע אויסדריקן שעפעריש קענען זאלן וואט מענטשן,
 שריפט- עקאנאמיש-שפארעוודיקער, דערביי און לעבעדיקער קלארער א אין

 ווייל איניען, הארבער א זייער באוואוסט, ווי איז, דאם און שפראך. לעכער
 א קלארקייט, באזונדער א זיך פאדערט רייד-פארם שריפטלעכער דער פאר

 די פון און פלאנמעהיק, שול די דארף בעכיין, שפארעוודיקייט. באזונדער
 ארבעטן שריפטלעכע שעפערישע זעלבשטענדיקע די קולטיווירן טריט, ערשטע

 אין שרייבן צום עמאציאנעל-קינסטלערישע. סאי זאכלעכע, סאי קינדער, די פון
 מען מוז שריפטקענעוודיקייט. עלעמענטארער פון גראד געוויסער א נויטיק אבער

 שארפע א דורכפירן שאפן שריפטלעכן זעלבשטענדיקן בענויגייע דעדיבער
גדופן. עלטערע און אינגערע די צווישן אונטערשייד-ליניע פע

 ביכלאל פרעוואלירן דארף אינגערע די אין גרופן. אינגערע די אין .2
 קינד פוגם רייד מינדלעכע די איז עלטער דעם אין שאפן. מינדלעכע דאה

 וואנען ביז" שריפטלעכע. די ווי שפילעוודיקער, לעבעדיקער, רייכער, אהאך
 שריי- שלעכטער א עם איז גיכשרייבן, גראד געוויסן א ניס באזיצט קינד דאס
 קינד דאם זאל גרופע אינגערער דער אין אז נויטיק, ניט איז בעכיין, בער.

 ארט. ערשטן דעם פארנעמען דאדף שפראך מינדלעכע די "ווערק". שרייבן
 שאיעך איז רואם  נאר״. מיר זיי פאטערן כיבורים, שריפטלעכע אים געבנדיק

 מיטל גוט א עלטער דעם אין זיי זיינען ארבעטן, שריפטלעכע אינדיווידועלע
גרייזן. שרייבן קינדער." די אויסלערנען אף

1

.5 ז. בארכין, און 36 ז. בלאנסקי פון ווערק אויבנציטירטע די זע 1

 קאלעקטיווע בא זיך האלטן מער מען דארף גרפעם אינגערע די אין
 אפ נעמען ארבעטן קאלעקטיווע די אז זיך, קלאגן לערער די עמעם, ארבעטן.

 פרא- ווייניק זיינען און זאצן( פאר א אף שא א אוועק גייט )אפט צייט אסאך
 מע־ פונם אפהענגיק שוין איז דאם אבער לאנגווייליק. זייער אפט און דוקטיוו

 א ווירקלעך זיין דארף לעצטע די טעמע. דער פון און ארבעט דער פון טאד
 אויסנאם.- אן קינדער אלע ,אנרירן" דארף זי הייכט, דאה קאלעקטיווע:

 קאמפלעקסישער דער מיט איזפארבונדן וואס טעמע, אזא דאס איז נאטירלעך,
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 אין ווי קינדער, אלע אריינציען שטרעבן לערער דער דארף ווייטער, ארבעט.
 בעסטע סאמע די פארגעלייגטע די פדן אפקלייבן אין אזוי געדאנקען, פארלייגן
(.49 ז. אויבן —דעם וועגן )גענויער

 אין אויסדריקן ארבעטן קאלעקטיווע די זיך קענען לערני^ר ערשטן אין
 א פון הויפט-געדאנק דעם פאר זיך מיט שטעלן וואם זאצן, קורצע פארמולירן

 ענדע- די פארשרייבן אין טאקאנעם, פלאקאטן, לאזונגען, פארפאסן אין שמועם,
 אן פון פלאן א צונויפשטעלן אין נאטור, דער אין פאר קומען וואס רונגען,

 גע- און געזען וואם פראגן( )לויט קורץ פארשרייבן אין עקסקורסיע,
 האט קלאם א איינעם )אין טאג-בוך: א פירן אין עקסקורסיע. דער אף הערט

 טן-20 רעטעך". א פארזעצט האט קלאם דער "ווי טאג-בוך: אזא געפירט מען
 זיינען זיי שמאטקעלע. פייכט א אין אריינגעלייגט מען האט זוימען די :אפרעל

 באוריזן זיך האבן זוימען אלע בא קימאט טן:-21 טעג. 3 אזוי אפגעלעגן
 מיט באגאסן און גערטנדל אין איבערגעזעצט זיי האט מע שפראצלען. ווייסינקע

וו.(. א. א. וואסער
 פעסטן, א קינד באם אויסארבעטן צו מיט העלפן ארבעטן אלע די אט
קינדער. די פון עלטער דעם אנטשפרעכן און זאצבוי, נארמאלן

 דא פארברייטערט. ארבעט טיפן אלע די אט ווערן לערניאר צווייטן אין
 שמועסט, מע לידל. א מאיסעלע, א קאלעקטיוו שאפן פרואוון שוין מען קען

 וואס האבן אלע ברענען, אויגעלעך קינדערשע די קעצעלע. א וועגן לעמאשל,
 שטימונג די ארים נוצט לערער דער געהויבענע. א איז שטימונג די זאגן. צו

 מיט אונטער כאפן קינדער די קעצעלע" דעם וועגן לידעלע א שאפן "לאמיר
א אין ברען, מיט כיישעק, מיט שאפט מע פארשלאג. דעמדאזיקן ענטוזיאזם

קינדער די האבן שול זיבניאריקער וויטעבסקער א פון לערניאר צווייטן
 לידעלע: אזא געשאפן לעקטיוו

 ד מורקע
 קעצעלע, א מיר איך האב
 שיינע, א מיר איך האב

 מורקעלע, זי הייסט הייסן
קליינע. די מורקעלע

קא-

ע. ק ר ע ש א נ
 פיסעלעך די אף שטענדיק
גאלאפ. ארום שפרינגט

 טישעלעך אף רואם אלץ,
אראם. דאך זי ווארפט

 גלאנציקע, צוויי אויגעלעך
ברייטם. א קעפעלע א

 מייטעלע קליין א כאפן
גרייט שטענדיק מורקע איז

 אייוועלע, אין זי איז אט
 קרוג באם זי איז אט

 שיסעלע קליינע א צעברעכט
גענוג. ניט נאך אלץ און

 ביי- קליין א "אונטער לידל פונם מאטיוו א צוגעקליבן באלד האט מע
 דער פון היסלאיוועם. עמעסער דער מיט זיך פאנאנדערגעזונגען און מעלע(

שולן. איד^שע אנדערע אלע אין אריבעד לידעלע דאם איז שול
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 קיג־ די האבן קו, א רועגן געלערנט האט מע ווען מאל, אנדערש אן
קעלבעלע". פארבלאנדזשעט "א וועגן מאיסעלע א געשאפן קאלעקטיוו דער

 קאלעקטיוון דעמדאזיקן אין אקטיוו צופיל זיין ניט דארף לערער דער
 די וועלכן פארשלאג, א זיינעם צומאל אריינטראגן אריך מעג ער אבער שאפן,

זייערן. ווי פונקט באהאנדלען קינדער
 דער בריוו-פארם. די פרואוון שוין אויך מען קען לערניאר צווייטן אין

 זיינען רואם כאווער, א אדער לערער א צו נאטירלעכער, א זיין דארף בריוו
 שעף- שטעטלשער אדער דארפישער דער אין קלאם צווייטן צום אוועקגעפארן,

 מאמעיטן פארמעלע די אויסלערנען גוט קינדער די מען דארף דערביי שול.
 פאר- צו דאם איז גוט אדרעס(. אונטערשריפט, ווענדונג, )דאטע, ברירו א פון

פאטשט. דעד אף עקסקורסיע אן מיט בעדן
 קינדער די ווען גרופן, עלטערע די אין גרופך עלטערע די אין .3

 צו אריבער מען קען שריפט-טעכניק, עלעמענטארע די פארייגנט שוין האבן
 אזוינע באטראכטן צו נויטיק איז דא ארבעטן. שריפטלעכע אינדיווידועלע

• פראגן:
 שריפט- דער פון גוירל דער אפהענגיק איז טעמע דער פין טעםע. א(

 אסאציאציעס. זיינע וועקן קעד, דעם נאענט זיין דארף זי ארבעט. לעכער
 דארף ער קינד. דעם באקאיט זיין זי דארף טעמע, זאכלעכע א איז עם אויב
 געבן ווי זאך, שעדלעכערע קיין ניטא "ס׳איז זאגן. צו וראם איר וועגן האבן
 וויי- זיי וועגן האט און געטראכט ווייניק ער האט זיי וועגן וואם טעמעם, אים
 שריי- אויבנויפיקן אינהאלטלאזיקן, א דערציען הייסט דאס זאגן. צו וראם ניק

 אים אינטערעסירט וואט דעם, וועגן קינד א שרייבט אלץ פון בעסער בער.
געטראכט!. טיף און פיל האט ער וואס וועגן זייער,

 עמא- קינד באם וועקן זי דארף קינסטלערישע, א איז טעמע די אויב
 אים האבן רואם פאלן, וועגן גערן שרייבט קינד דאס אינטערעםן. ציאנעלע

 פאסיקע די רופטארוים אינטוואיציע אויפגעוואכטע די איבעראשט. עמאציאנעל
 געכאפט". פיש איד האט ווי "דערציילט אויסדריקן. און ווערטער אייגנארטיקע

וו. א. א. הונט" אייער וועגן פאל אינטערעסאנטן א עפעם "דערציילט
 יאגעדעם, נאך וואלד אין שפאציר וועגן שרייבן צו ליב האבן קינדער

 שטאט, אין רייזע בארג, פון גליטשן פישכאפן, זיך, באדן וועגן שוועמלעך,
 שניי-באבעס, און שניעקוילן אין שפיל שול, אין אנגעקומען ווי היי-קאסען,

 מאי- א צוטראכטן יאר, פון צייטן אייזגאנג, באלעכאים, מישפאכע, דער וועגן
 פאנטאזיע. זייער וועקן וואם טעמעס, ליב אריך האבן קינדער אנד. א. סעלע

כאלוימעם. זייערע וועגן דערציילן ליב האבן זיי
 וואס צוקונפט, זייער וועגן טעמע די קינדער פאר איז אינטערעסאנט

פארוואס? און זיין וויל עם ווער

.36 ז. דארטן, —בלאנסקי 1
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 )"דעם געשיכטע די אינטעדעס? גרויס מיט פירן קינדער עלטערע די
 מע- אין ריי דער לויט באשרייבט טאלמיד יעדער קלאם. זליער פון פינקעם"(

 ניט ארן )פאסירונגען קלאם אין פאסירונגען וויכטיקסטע די רואך א פרן שעך
' ארמעטיק(. איז דאם — גאנג טאג-טעגלעכן דעם

 קאמפלעקם־ארבעט דער פרן דירעקט ארויסשווימען קענען טעמעם די
דערציילרנגען. קינסטלערישע געלייענטע פון אדער

אינטערעסאנט. ניט זיינען איבערדערציילונגען
 איז וראם העלד, באליבטן א זליערן וועגן קינדער די שרייבן גערן

 דעם פייסל "מאטל ש., ב. צ. באדינגונגען, נייע אין געווארן אוועקגעשטעלט
 קינ- א אין אן קומט "מעסערל"( )פרן שלוימעלע פיאנער", א ווערט באזנם

 שרם- "באם אשם )צו געקומען"... ניט מער און ארוים איז "מאטקע דער-גארטן,
לער"(. דער אין טעד

 פארגיט מע :אכטגעבונג־מעטאד דעם פרוארון מען קען קלאם טן-4 אין
 באמערקט וואלד. צום גוט קינדער, צו, זיך קוקט אופגאבע: אזא קינדער די

 קער- דער ארן הערט אויער דער אריג, דאם זעט סע וראם קלליניקליט יעדער
 אין "ורינטער טעמעי דער אף אנשרללבן' מיר רועלן דערנאך און פילט פער

 מענטשן, אף וועדן דורכגעפירט אויך קענען אבטגעבונגען אזוינע וואלד".
 וראם סימאנים, באזונדערע ארבעט. געשפרעך, קליידער, אוימערלעכקייט, זייער

 דער- פאשעטע מען לייענט פארגלייכן צרם אויגן. די אין שטארק זיך ווארפן
 און באשרייבונגען אלערליי פאראן ס׳זיינען תאר קלאסיקער, די פון ציילונגען

 דורך כאראקטעריסטיק זיין וועט טריט ווייטערדיקער א כאראקטעריסטיקעם.
 קלאם טן-4 אין קען מע סצענקע, לעבעדיקע א שילדערן טאט, און האנדלונג

 א נעמען דארף מע אזוי: טאן מען דארף דא סוזשעט. לייבטן א באארבעטן
 ארן קינדער די מיט באארבעטן ארן דערציילונג געדררקטער א פון כוזשעט
אויסגעפירט. עם האט אווטאר דער ווי זיי, באווייזן נאכדעם

 מאבן קען לערער דער אויך אבער אליין, קינדער די צו טראכטן טעמע די
פארשלאגן. זיינע

 א זיין דארף זי טעמע: דער פון פארמולירונג די אריך איז וויכטיק
.1 סטימולירנדיקע אנרעגיקע, קאנקרעטע,

 אויסקלייבן באטראכט און זארגזאם קינדער די איינגעוואוינען דארף מע
 איין פון זיך ווארפן דאס אויספירן. זי איינגעשפארט — אויסגעקליבן טעמע. א

קינדער. די נעדרוירט אנדערער דער צו טעמע
 מאטיווירנדיק פלאנען, קעגן זיינען שפראך־לערער אידערע פלאן. ב(
 אבער איז דאם קינדער. די פון שאפונג פרייער דער שטערן זיי וואם דערמיט,

 אנגעשריבן, ניט איז ער אויב פלאן. א אן ניט שרייבט קיינער ריכטיק. ניט
זייערע געשריבן האבן קינסטלער גרויסע אפילע פאראן. קאפ אין ער איז

 זיינען שאפונג, מינדלעכער בענויגייע געווארן אנגעוויזן זיינען וואם ארבעטן, טיפן פיל 1
•11 קאפיטל זע גילטיק. דא אריך
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 אנטוויקלען דארפן מיר פאדקערט, פלאיען. פארויסגעארבעטע לויט ?וערק
 פון פלאנען אופשטעלן דאם פלאן. א לויט שרייבן צו פעאיקייט די קינד באם

מיטהעלפן. אסאך פראט דעם אץ קען ווערק געדרוקטע
 גילטיק איז דא אויך ן. ט ע ב ר א שריפטלעכע ן יכט ר א פ ם א ד ג(

 ניט זיי. פאריכטן נאכדעם איידער פעלערן, צו דערלאזן ניט בעסער :קלאל דער
 העלפן נאר לערער, פון ראל די זיין דארף ארבעטן אנגעשריבענע שוין די מישפעטן

לע דער דארף שרייבן פארן סאי שרייבן, בעאייסן סאי ארבעטן. גוטע שרייבן
 זיך קען מע אז פילן, דארפן קינדער די און אייצע. זיין מיט קומען רער

 געבן לערער דער דארף אייצעם די אבער אייצע. אן נאך לערער צום ווענדן
שאפונג. קינדערשער דער פון אינדיווידואליטעט די צעשטערן ניט :טאקט מיט

 גערעדט. אויבן שוין מיר האבן גרייזן ארטאגראפישע פאריכטן וועגן
 אין אריינשטעלן זאל לערער דער שווערער. לאגע די איז סטיל-גרייזן מיט

 צע- זיי קענען אפט געוואונטשן: ניט איז — אויסבעסערונגען זיינע טעקסט
 רעקאמענ- מיר ארבעט. קינדערשער דער פון כאראקטער גאנצן דעם שטערן
 אפ- פלאן־פעלערן גרייזן. ריין־גראמאטישע נאר טעקסט אין פאריכטן דירן:

 בא אפמערקן — סטליסטישע פראגע-צייכן. א מיט — לאגישע ציפערן, מיט מערקן
 אנווייזנדיק שריפטלעך, רעצענזירן קלאם. אין פאנאנדערקלייבן און זיך בא

 — באפרידיקט ניט )באפרידיקט, כעסרוינעם די אי מאילעם, די אי קאנקרעט
 קלאס אין ארבעטן אייניקע אנאליזירן און לייענען קינדער(. די גארניט זאגט

 קינדער(. אנדערע פון מאל יעדעם —שוואכע א און מיטלמעסיקע א גוטע, )א
 אינ- ארבעטן. אייניקע רעצענזירן זיך צוגרייטן שילער קענען קלאם ־טן4 אין

 איינ- — ארבעטן די אפגעבן באם פערזענלעך. אויסבעסערן — גרייזן דיווידועלע
פעלערן. זייערע דערלערנען קינדער די געוואוינען

 גוט נאר אויפגאבע, די זיין דארף שרייבן פיל ניט איינם: געדענקען
 אנגעשטרענגט און אויפמערקזאם ארבעטן קינדער די איינגעוואוינען שרייבן.
 אג- נאכן :אזוי זיך פירט שולן אמעריקאנער די אין כיבודים. זייערע איבער
 מאל ערשטן דעם ארבעטן: זייערע מאל דריי קינדער די לייענען שרייבן
 סטל אף — מאל צווייטן דעם אינהאלט, אפן אויפמערקזאמקייט די זיי ווענדן

זין. ענגן אין ארטאגראפיע אף — ׳מאל דריטן דעם סינטאקם, און
 גוט-אויפגע- טיפישע פון פלאקאטן קינדער די מיט צוגרייטן איז נוצלעך

א. א. סובארדינירונג ווערטער-סיידער, פון פראט אין זאצן בויטע
 אנגעוויזן האבן מיר וואס איבונג־טיפן, די איבונגען. סטיליסטישע .4

 פאר אויסנוצן אויך מען קען ווארט", מינדלעכן פון "קולטור קאפיטל אין
 וועט איבונג-טיפן גראמאטישע און סעמאנטישע וועגן איבונגען. שריפטלעכע

 נאר איך וול דא שפראך". דער אף "אכטגעבונג קאפיטל אין ווערן .גערעדט
 מאלעם די קינדער די באווייזן צו ווי מיטל אינטערעסאנטן אן אף אנווייזן

 )פון זאץ קינסטלערישן שיינעם א נעמט מע :שפראך קינסטלערישער דער פון
בלדערישע סאמע די אים פון אוים טיילט מע און ווערק( ליטעראריש א
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 זיין פארלארן האט זאץ דעד אז זיך, איבערצייגן קינדער די זיינע. ־ערטער
פארקערט. אויך טאן מען קען דאשזעלבע קראפט. שלדערנדיקע

 ווי ארבעטן. שריפטלעכע די לויט קינדער די דערלערנען וועגן .5
 נוצ- איז לערער פארן אויפן. איין אף ניט שרייבן קינדער אזוי ־דערוואקסענע

 אר־ שריפטלעכע די לויט שילער זיינע פון כאראקטער דעס פעסטשטעלן לעך
 פאסיוו-בא- א( :אזוינע פאראן קינדער צווישן זיינען שרייבער טיפן בעטן.

 סוביעקטיווער און פארבינדרנג אן זעט, ער וואס אלץ באשרייבט שרייבנדיקער.
 עפעם זעט ער וואס אלץ, אין אריין טראגט גאבמערקעוודיקער. ב( באנעמונג

 אלץ נעמט עמאציאנעלער. ג( אויספלרן. מאכט און צוזאמען בינדט אייגנם,
 געלערנטער, ד( שטימונג. און באפארבונג עמאציאנעלער געוויסער א מיט אויף

 באקומען האט ער וואט יעדיעס, די דערשיינונג, קאנקרעטער א צו אן ווענד
לימודים. די אף שול אין אדער בוך פון

טעמעס. די געבן באם העלפן לערער דעם וועט קינדער די קענען דאם
 קאמפלעקס צום ארבעטן שריפטלעכע פון פלאן קאנקרעטער .6

 קענען שטעטל" "אונזער קאמפלעקם דעם דורכארבעטן שטעטל״.באם ""אונזער
 שריפט- פאר טעמעם פאלגנדיקע ארויסדרינגען ארבעט דער פון פראצעם אין

 דיקינ- באקענען צו אלז אריייפיר פון ציל דער :אריינפיר צום א( :ארבעטן לעכע
 זיין אין זיך אריענטירן און שטעטל פון אויסזען אלגעמיינעם דעם מיט דער

 אין ארט באליבטער מיין ;טעמעס אזוינע זיין קענען דא לאגע. געאגראפישער
 שטעטל אין הארבסט דרימלט, שטעטל דאם וואקזאל, צום וועג דער שטעטל,

 מורמלט וואם וועגן שטעטל, אלנזער אויסזען ס׳זאל געוואלט איך וואלט רויאזוי
 פון געשיכטע ב( יאגעדעם. נאך וואלד אין אדער וואלד, אונזער טייכל, דאם

 מיר הייסן שטעטל, פון געשיכטע דער מיט זיך באקענען צו קעדיי שטעטל.
 פארגאנגענהייט. שטעטליקער דער וועגן אינדערהיים זיך דערוויסן קינדער די

 דער- קינדער די —שאפונג מינדלעכער פון שא א מען ארגאניזירט נאכדעם
 רעזולטאט אלם שטעטל. ווענן דערוואוסט זיך האבן זיי וואם דעם, וועכן ציילן

 דערציילט זיידע מיין מיר האט "וואס :ארבעט קאלעקטיווע א אן מען שרייבט
 דורך ארבעטן קינדער די ווען לאגע. געאגראפישע ג( שטעטל". אונזער דועגן

 הארי- פיר קארטע, א מיט זיך באקענען שטעטל, פון לאגע געאגראפישע די
 איבער רייזע מיין :טעמעם אזוינע אף שרייבן זיי קענען קאמפאם, זאנט-זייטך

 ארבעט (3 אנד. א. געראטעוועט האט קאמפאס דער כאלעם(, )א וועלט דער
 פארשיידענע מיט קינדער די באקענען דארף אונטערטעמע די שטעטל. אין

 קוי- פראדוקטיווע די פון אנטוויקלונג דל שטעטל, אין באשעפטיקונגען מינים
 די זאוראד, ביזן קוסטאר פון וועג דעם דערלערנען ה. ד. מענטשן, פון כעם

 יי ר א דורכפירן וועלן קינדער די היינט. און אמאל ארבעטער דעם פון לאגע
 אזוינע זיין קעיען מיל. אין פאבריק, אפן קוסטארן, די בא עקסקורסיעם
 ווא- ווינט, :דוירעם דריי מילשטיינער, די פון ליד דאס :ארבעטן שריפטלעכע

 אן דורכגעפירט אונז בא מען האט אזוי ווי פאבריק-סייפל, דאם דאמף, ,מער,
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 אקטיאבר-רעיוא־ טעמע דער צו ה( לערנאינגל. דאם מוישקע אייזנבאן־ליניע,
 האט שטעטל דאס קאכט, און ררדערט שטעטל דאס פאנען, ס׳פלאטערן :לוציע

 קינדער די פאר דארף דא :קאאפעראציע אין האבדל ו( יאנטעוודיק. אנגעטאן זיך
 גע־ צום דערגייען ארבעט מינים אלע פון פדאדוקטן די אזוי ווי ורערן, קלאר

 פרי־ דעב ארויס שטויסן האנדל מעלוכע און קאאפעראטלוו דער ווי ברויכער,
 דא מאסן. אידישע די פראדוקטיוויזירן פאר טוט ראטן־מאכט די וואט וואטניק,

 שטעטל,. אין יאריד-טאג א שטעטל. אין מארקטאג א ;טעמעם אזוינע זיין וועלן
 ארגאניזירט יאריד, אפן שטעטל אין געקרמען איז אינגל דארפיש קליין א ווי
 אזוי ווי קאלעקטיוי(, אידישן א )וועגן לעבן ניי א שול, אין קאאפעראטיוו א

 קאלאניע♦ פון בריוו א קאלאניע, א אין אריבערגעוואנדערט האט כאי□
 פעסטשטעלן מען דארף טעמע דעד אין :שטעטל אין קולטור-לעבן דאט ז(

 פון לעין געזעלשאפטלעכן מיטן באקאנט זיינען קינדער אונזערע וויפל אף
 פאר- דעד וועגן פארשטעלונג א געבן אנטייל, אן איט אין נעמען ארן שטעטל
 אזרינע: זיין דא קענען ארבעטן שעפערישע די קרייז-שטאט. דעד מלט בינדונג

 געשיכטע די פאלקהויז, אונזער שמאט, אץ שטעטל פון געפארן בין א־ך ווי
 איך׳ ראט׳ אין רראלן פיאנערן־קלרב, דער טעלעגראף, און טעלעפאן אונזער פון

פיאנער. א זיין וויל
 די מיט פארבינדונג אין ארבעטן זיין קענען אנגעוויזענע די אויסער

 פייגעלעך די וואלד, אין הארבסט אוועק, גילט זומער )דעד יאר פון צייטן
 גליטשערם, אף אדום, אלץ איז וחים ווי שניי, ערשטער דער ארועק, פליען

 דעם דורכארבעטן מיטן פארבינדונג אין פענצטער(, די באמאלט פראסט דעד
ווייטער(. )זע מאטעריאל קינסטלערישן

 אוי־ צוריי אף מעגלעך גרופן. עלטערע די אין ארבעטי קאלעקטיווע .7
 ארבעט, שריפטלעכע איין צוזאמען מאכט קינדער גרופע א אדעד :פאנים
 מיטגלי- אירע צרוישן צעטיילט און טעמע גרעסערע א נעמט גרופע א אדעד

 צוזאמענ- נאכדעט ווערט זיל פון וואם אופגאבן, אינדיווידועלע קלענערע דעד
 אזוי גרופעס די מען דארף פאל, ערשטן אין ארבעט. גאנצע די געשטעלט

אקטיוו. זיין זאלן אלע אז צוזאמענשטעלן,
 אינטערע- מע אז ליב, האבן מענטשן( אלע )און קינדער זאמלביכער. .8

 דארף פע אלם, פארהיט מע ארבעט, זייער פון פראדוקט דעם מלט זיך סירט
 זאל וואס זאמלבוך, א אין צונויפזאמלען ארבעטן קינדערשע בעסערע די

 זא;לב:ך פארן ארבעטן די באשטימען טעפע. אלין ארום זיין קאנצענטרירט
 קען שטעטל וועגן ארבעטן אויבנאנועוויזענע די פון אליין. קינדער די דארפן

 בעעכעם זאל וואס שטעטל", "אונזער זאמלבוך א ווערן צוזאמענגעשטעלט
לעבד. ארומיקע גאנצע דאה אפשפיגלען

 אונזעדע אין איינגעבירגערט זיך האט וואנטצייטונג די וואנטצייטונג. .9
 פילסטיליקייע איר מיט שול-זשורנאלן. אמאליקע די ארויסגעשטויסן און שולן
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 שפראך- שריפטלעכער פאר פעלד ברייט א זי גיט זשאנרען פארשיידענע אין
 ברייטער דער אין אויסנוצן זי דארף שפראך פון לערער דער און אנטוויקלונג,

 אן נעמען לידלעך, ארטיקלען, אירע צייט צו צייט פון פאנאנדערקלייבן מאס,
 געמאכט זיינען צייט לעצטע די וו. א. א. רעדאקציע איר אין אנטייל אקטיוון
 איז דאם קלאם(. צווייטן פון )אנהויבנדיק קלאסן־וואנטצייטונגען פון פדואוון

נאכצוטאן. ט לויי סע וואס איינפיר, גוטער א זייער
 וועלן קינדעד די אינהאלטרייכער רואם —קלאל: אלגעמיינער איין .10

 זייער זיין אנטוויקלט ס׳וועט מער רואם לייענען, וועלן זיל מער וואס זיין,
 די אנטוויקלען זיין. זיל וועלן שרללבער בעסערע אלץ אכטגעבונג-פעאיקייט,

לערער. פונט אופגאבע די זיין דארף —ריכטונג דער אין קינדער
 ניט געדענקט אונז פון ווער פארמעס. שריפטלעכע סטאנדארטע .11

 אפגע- שא עטלעכע שיינע איז וואם סטודענט, וועגן דערציילונג טשעכאווס
 פאר נוסעך פאסיקן קיין געפינען געקענט ניט און אנקלאגן־בוך באם שטאנען

 מאיסע, דיזעלביקע פאר ניט קומט אונז פון וועמען מיט ארן אנקלאג? זיין
 די פראטאקאל? א מעלדרנג? געוויינלעכע א אנשרייבן דארפן מיר ווען

 און לעבן, אין ראל גרויסע גאנץ א שפילן פארמעם שריפטלעכע סטאנדארטע
 גרופע צווייטער דער אין באהערשן. זיל קינדער די אויסלערנען דארפן מיר
 קינדער די אויסלערנען קלאם־פארזאמלונגען( די )אויסנוצנדיק שוין מען קען

 פון פארזאמלונג דער פון פראטאקאל פראטאקאל: געוויינלעכן א שרייבן
יאר. 1928 יאנרואר, טער-25 נרם״., קלאם צורייטן

אונטערשריפטן. באשטימט... געהערט...
 עפעם דארף )מע געלעגנהייט פאסיקע א אויסנוצן דארף לערער דער

 א אין באקאשע א שול-ראט, אין מעלדונג א אנשרייבן און קלאם( פארן קויפן
 פרימיטיווע איינלאדונגען, מיט אריך דאסזעלבע עקסקורסיע; אן וועגן פאבריק

 א קינדער די אויסלערנען מען דארף גרופעס עלטערע די אין אנקעטעם.
 אינווענ- אקט, קוויטאנציע, כעשבן, א צונויפשטעלן פראטאקאל, קאמפליצירטן

 דארף אלץ דאס וו. א. א. טעלעגראמע אנקעטע, אווטאביאגראפישע טאר-בוך,
.אינטערעסן לעבעדיקע מיט איןצוזאמענהאנג ווערן געטאן

שריפטקענעורדיקייט פרן דיסקאנט ד.
 דע־ זילנע טאלמיד, יעדן געהעריק ווי קענען זאל לערער דער קעדיי

 ער ווינטשנסווערט איז שריפטקענעוודיקייט זיין פון דינאמיק די און פעקטן
טאלמיד!. יעדער פאר דיסקאנט-קארטל פערזענלעכע א אללנפירן זאל

איבערגעאנדערשט. עטוואס—26 ז. ?״3,3801.■ ?800'•* דבו בארכינם פון גענומען 1
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לייעבען פון קולטור
מאטעריאל קינסטלערישן איבער ארבעט א.

 קאנ- אינגערן אין ווערק קינסטלערישע לייענען פון צילן די צילן. .1
 פארשטעלונ־ סינטעטיש-בילדערישע קינדער די געבן א( אזוינע: זיינען צענטר

 ק^מפלעקם־שטודירונג. דעד מיט פארבינדונג אין נאטור און לעבן פון גען
 צילן די פון ריכטונג דעד אין עפאציעס זייערע ארגאניזירן און בארייכערן ב(

 קינסטלערי- קינדער די בא אנטוויקלען ג( ארבעט-שרל. סאוועטישער דעד פון
 און ווארט קינסטלערישע דאם פילן און פארשטיין פון זין אין געוואוינהייטן שע
 בארייכערן ד( קויכעם. שעפערישע אייגענע זייערע אנטוויקלען פון זין אין

שפראך. זייער
 צילן, די אט אכט אין נעמענדיק מאטעריאל. פון אויסוואל .2

 דעם מיט א( רעכענען: מאטעריאל, פון צויסוואל באם לערער, דער זיך דארף
 ארט אן האבן דארף עכט-קינסטלערישע דאס נאר זיינעם. ווערט קינסטלערישן

 קינדער. די פון צוגעגרייטקייט דער מיט ב( קונסטווארט. פון שאען די אף
 שפראך, דער לויט נאר ניט קינדער די פאר צוטריטלעך זיין דארף ווערק דאס
 סינטעטיש-ארגאני- דאם זיינע. געשטאלטן און אידייען סכום גאנצן לויטן נאר
 פארטייטשן קאלערליי פון פרוכטבארער איז קונסטווערק א פון באנעמען שע
 וואט ווערק, ווערק. פונם מעהום אידעאלאגישן דעם מיט ג( אויסטייטשן. און

 פארשטעלונגען און אידייען אנטיפראלעטארישע עמאציעס, שעדלעכע וועקן
 פראג- א זיינער. גאנצקייט דער מיט ד( ? שטופע ערשטער דער פאר ניט טויגן
 אויב בילד. קינסטלעריש א פון טייל א צו געגליכן איז ווערק א פון מענט

61



 לעכאלאפאכעם איז —פראגמענט א אויטצונוצן געצוואונגען איז לערער דער
גאנצן. מער-ווייניקער א

 מאטע- דער אז גררפן, אינגערע די אין באזונדערס נייטיק, איז כוצדעם
 צו אריך נאך קאמפלעקם־טעמע, דער צו נאר ניט צוגעפאסט זיין זאל ריאל
יאר. פון צייט דער

 אופנעמען ארגאנישעד וואט זאלן קינדער די קעדיי צוגרייטונג. .3
 צר- א נייטיק איז אפט צוגרייט-ארבעט. געוויסע א נייטיק איז ווערק, דאם

 שטימונגען- אין קינדעד די אדיינפירן איז אופגאבע זיין רואם גרייט-שמועס,
 וועט אנדעדש, לייענען. וועט מע וואט ווערק, פונם פארשטעלונגען־קרייז און

 קלאר־ נייטיק איז מאל אנדערש אן אפקלאנג. שוואכן א קריגן ווערק דאס
 ,"סימפלאן" בא :ש. ב. )צ. אומגעבונג געאגראפישע אדער היסטארישע א מאכן

 דע:ק- צו נאטור, דער )אין עקסקורסיע ליטערארישע א איז צוועקמעטיק גארקים(.
 פאב- אין זאוואדן לעמאשל, מענדעלע-מוזיי, — מוזייען אין שרייבער!, פון מעלער
 ענג איז רוערק דאס אויב שטימונג-אנלאדונג. נויטיקע די גיט דאס ריקן(.

 בעמיילע צוגרייט-ארבעט גרריסע א שוין ורערט קאמפלעקם, מיטן פארבונדן
 מע גענוג. צוגרייט־ארבעט מעמיילעדיקע די איז אלעמאל ניט נאר אפגעטאן,

 קאמפ- מיטן פארבונדן איז עם ווייסל": דער בא הייזל "א לעמאשל לייענט,
 די צוגרייטן זאל וואט פארשמועם, קליינער א נויטיק איז דאך אבער לעקם,

 אזוינע זיין קאנען דא ווערק. אינם הערשט וואט שטימונג, דער צו קינדער
 דער אוים זעט ווי טייך? ברעג באם וואוינט קינדער, אייך, פון ווער פראגן:

 טייו איבערן אזיין איינער גענאנגען ווען איר זייט ? פארנאכט באנאכט, ברעג
 באשרייבט אש שרייבער דעד אזוי ווי מירלייענען, וועלן אט א. א. באנאכט?

 אין טייך גרויסער א איז ווייסל רוייטל. טייך דעם פון ברעג באם הייזל א
וו. א. א. לן פוי

 אויטצושרייבן טוען, לערער פיל ווי דערלאזבאר, ניט איז אלנפאלם,
 לייענען} פארן זיי פארטייטשן און ווערטער שווערע באזונדערע ברעט אפן
 לעקסישער נאטירלעכער דער אין באטייט ווירקלעכן זיין באקומט ווארט דאם

 וועדטער שווערע פארבייטן אויך דערלאזבאר ניט ס׳איז ווערק. פון סוויווע
 די פון שפראך די פארארעמען פון וועג אפן גיין הייסט דאס גרינגע: מיט

 זיי וועלן ווערק, צום צוגעגרייט זיין ביכלאל וועלן קינדער די אויב קינדער.
 לייענען באם מען קען )אמאל "אנשטויטן" בעמיילע ווערטער נייע די אף זיך

טינאנים(. פאטיקן א מיט פאדטייטשן
 די אז דעם, פאר גאדאנטיע זיכערטטע די פארלייענען. דאם .4
 אויסדריק- געפילפולע, דאם איז ווערק דאם באנעמען טינטעטיש ורעלן קינדער

מאל ערשטן דעם ניט. מען דארף אויטטייטשונג בעטערע קיין לייענען. לעכע
 ס׳איז אז דערמאנען, רעם פיט טאקע וויל איך אבער ניט, נאך זיי פיר האבן דערווייל 1

 באוו- פאלעם־אלייכעם, פערעץ, מענדעלע, פון דענקפעלער ערגעץ־וואו האבן זאל מיר שוין צייט

א. א. ש^ווער
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 די דעם. צו צוגרייטן גרט זיך מוז ער און לערער, דער פארלייענען ׳דארף
 שום קיין נאטירלעכקייט. א( :זיינען לייענען אויסדריקפולן פון גרונט-קלאלים

 מעג- די הערער דעם גיט פויזע. ב( זשעסטיקוליאציע. אקטיארישע איבעריקע
 איז פויזע די ערטער. נייטיקע אונטער שטרייכט זיך. אריענטירן צו לעכקייט

 באטאנונג. עמאציאנעלע ארן לאגישע ג( פונקטואציע. דער פון אפהענגיק ניט
 פאסיקער ד< קאל פון נידערונגען און )הייבונגען אינטאנאציע פאסיקע ד(

 אינהאלט• מימן העטקעם אין שטים דער פון באפארבונג )עמעציאנאלע טעמבר
דיאלאג. פרן אינדיווידראליזאציע ו(

 עם רוערק, מיטן דורכדרינגען גוט זיך מען דארף אלץ פרן פריעד אבער
 אריין דרינגען הארצן, טון אתים גייען וראם "ווערטער, איבערלעבן. אליין גוט
הארצן". אין

 דארפן פארלייענען באם דערקלערונגען. געבן אינמיטן זיך אפשטעלן ניט
 אופמערקזאמקייט. זייער צעשטערט עם — ביכלעך די אין קוקן ניט קינדער די

קינדער. די דעם צו איינגעוויינען דארף מע און טוירע, א אריך הערן איז אגעוו,
 א פארלאנגען קינדער די אויב פארלייענעץ. ערשטן נאכן .5
 — שטימונגפולע א איז זאך די אריב דערהויפט, — בעסער עם. טאן—מאל צווייטן

 מעטאד שלעכטער א ווייטער(. );ע לייענען שטומען אדער שטילן ארגאניזירן
 זיי זיינען ורערטער רואסערע קינדער, די בא פרעגן — פארשפרייט( )גאנץ איז

 פירט צווייטנס, קינדער. די ניט געדענקען ערשטנם, געווען. אומפארשטענדלעך
 נאכן גלייך מען קען פאלן אנדערע אין שטימוגג. דער פון אראם אינגאנצן עט

ווייטער(. )זע דערקלערונגען" מיט "לייענען ארגאניזירן פארלייענען ערשטן
 איין אף ניט ורערן געלייזט דארף "פראגן". וועגן פראגע די .6

 פא- מען דארף גרופעם עלטערע די אין ווערק. און קלאסן ע אל פאר אויפן
 דארף —ווערק לירישע שטימרנגפולע, אינגערע. די אין ווי מער, נאנדערקלייבן

 לעבן־דערקענטעניש. גיבן וואט ווערק, ווי פאנאנדערקלייבן, ווייניקער מען
 פא- ניט פראגן. שיר א אן אף רוערק דאם צעברעקלען ניט — בעדערעך־קלאל

.1 כאלאשעס ביז נאנרערקלייבן

 ווערק דאם וואם גרונט-פראגע, דער פון מען דארף אנאליז דעם אנהייבן
 שטימונג. געשאפענע די אוועק הארגעט — קאטעכיזים גענויער א ארוים. רוקט
 די לעמאשל, דאם, איז ליימיקס" א בערגל א "אף דערציילונג פערעצעס ם*ר

 וואלט צי פרעמדן? טיטן געגאנגען ניט קינדער די זיינען פארוואס פראגע:
 אג- צו אריבער לייכט שוין איז "קנופ-פראגן" די פון אים? מיט געגאנגען איר

 זיינען פאסיק פראגן. שטעלן אליין קינדער די איינגעוואוינען דארף טע דערע.
 ערטער וואסערע וואס? מיט וועדק? אינם אייך געפעלט וראם פראגן: די ארך

 קען טיילן וועלכע קאמיש? טרויעריק? פריילעך? שיין? באזונרערס זיינען
בא גרופן, עלטערע די אין דראמאטיזירן? ליים, פון אויסקלעפן אנמאק, מען

 כאגיין זיך מען קען שטימונג, באזונדערע א שאפט ווערק דאס ווען פאלן, אנדערע אין !
פראגן. אן אר1

63



 סא- דעם מאכן קלאר אנאליז אין שוין מען דארף קלאם, טן-4 אין זונדערם
 א. א. העלד זיין צו אווטאר פרן באציאונג ווערק, א פון אינהאלט ציאלן

 קען קומט" דאר א און ארועק גייט דאר א" דערציילונג דער צו ש. ב. צ.
 נאמען? אזא מיט דערציילונג די הייסט פאררואס פראגן: אזוינע שטעלן מען

 אים צו זיך באציט ווי ? זעליק איז ווער באשריבן? דא ווערט צייט וואסער
 מיט באשטעטיקטע מאטיווירטע, זיין דארפן ענטפערן די א. א. אווטאר? דעד

 קען ווערק קאמפליצירטערע דערציילונג, דעד פון פאקטן מיט אדער ציטאטן
 פארגעבענע לויט צו, זיך גרייטן קינדער די ווי נאכדעם, פאנאנדערקלייבן מען

קלאם. אין אדער אינדערהיים פראגן,
 צו בעסער איז פראגן שפראכלעכע און טעקסטועלע אויספירלעכע מער

דערקלערונגען". מיט ,"לייענען פון שאען די אף שטעלן
 אריינ- שוין מען קען קלאם, ־טן2 פון אנהויבנדיק פארם־פראגן. .7

 אין אוים עם זיך דריקט קלאם צווייטן אין פארם. פון פראגן אייניקע פירן
 נאמען א בילד-טייל געבןיעדער און טיילן־בילדער אף דערציילונג די צעטיילן

 אופ- אין בוילעטע(, זיינען טיילן זיינע וואם ווערק, א נעמען אנחויב אן )פאר
 געבן מען קען קלאס דריטן אין אויכדריקן. "שיינע" דערציילונג דער אין זוכן

 צו :טערמינאלאגיע )אן ריפמע און ריטם וועגן באגריף לייכטן א קינדער די
 בוילעטער און ריטם שטאנדהאפטיקן מיט לידער צוקלייבן מען דארף דעם

 פארסי- דרוק-צייכן, אויסערלעכן זיין מיט דיאלאג און אווטאר-רייד ריפמע(,
 צו- קינדער די זיך געווארינען )דערביי פלאן א מאכן צו געוואוינהייט די פערן

 וועגן פארשטעלונג די פארפעסטיקן קעפלעך־נעמען(. לעבעדיקע צוטראכטן
 אין שפראך(. דעד אף אכטגעבונג וועגן קאפיטל אין )גענויער בילדערישקייט

 )אויטער. בילדערישקייט וועגן ריף ג בא א געבן שוין מען קען קלאם טן-4
 יעדיעם די פארפעסטיקן פאעטישער(, און שפראך פראזאישער צווישן שייד
 באשרייבונג פון עלעמענטן די אף מאכן אופמערקזאם ריפמע, און ריטם וועגן

 מאנאלאג-פארם, דער אף ווערק, קינסטלעריש א אין כאראקטעריסטיק און
 א פון בוי דעם אף פארם, דראמאטישער און האנדלונג-עלעמענטן אף

 אוועק גייט דאר "א דערציילונג דערמאנטער דער פון דערציילונג!.
 נאטע ווי (1 פלאן: אזא צונויפגעשטעלט קינדער האבן קומט״ דאר א ארן
 די עלקע (2 באלעבאם. זייער בא דערנאכט אין שפעט ארבעטן כאימקען מיט

 הונגע- זיינען כאימלען מיט נאטע ארן ררעטשערע גרטע א קאכט באלעבאסטע
 נאטען מיט (4 נריט. ארן הרנגער פרן לעבן שרעקלעכער א (3 פארשמאכט. ריק

 און'גיס גרטער א ורערט זעליק (5 ארבעט. דער בא אומגליק אן זיך טרעפט
 אן הריבט פארוואס פראגן: אזריגע באהאנדלט דערביי טאכריכים. אף געלט
 באנאכט- שפעטיקער דער בא כאימלען ארן נאטען באשרייבן פון שרייבער דער

 רועטשע- קאכט עלקע ווי אווטאר, דער אונז דערציילט וואט צוליב ארבעט?
 שן קיגסטלער ארדנטלעכן מיטן פארבינדונג אין באהאנדלט ווערן פארם־פראגן אלע די 1 י

געלעגנהייט. פאסיקער א בא מאטעריאל,
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 די וועטשערע עלקעם פון באשרייבונג דער נאך גלייך קומט פארוואס דע?
 אז אויספיר, צום געקומען מען איז סאף צרם הויז? נאטעס פון באשרייבונג

אופגאבע!. באשטימטע א אוים פילט ארט, אן אף דא איז טייל יעדער
ווערק. קינסטלערישן א פון דורכארבעטונג שעפערישע .8

 ווערק קינסטלערישן א פון דראמאטיזאציע די אציע. מאטי! א דר א(
 יענעם דעסאדער פרן כאראקטער,איבערלעבונגען דעם פארשטיין צו מיט העלפט

 זיך דארף אליין לערער דער געשעעניש. דער פון אומגעבונג די פערסאנאזש,
 ווערק קינסטלעריש יעדער ניט פראגן. פלאן, א אנמערקן דעם, צו צוגרייטן גוט
 לע- מיט האנדלונג, מיט רייך זיין דארף עם :דראמאטיזאציע פאר פאסיק איז

 ליי- א בערגל א ,אף אינסצענירן צו ליב זייער האבן קינדער דיאלאג. בעדיקן
 דער- די אט דראמאטיזירן באם ארבעט דער פון גאנג דער פערעצעם. מיקס"

 זי, אינסצענירן צו אפ רעדט מע ווי נאכדעם, אזא: בעערעך איז ציילונג
 כערורע סצענע? די פאר קינדער, זיך, איר שטעלט ווי לערער: דער פרעגט
 דער פון אומגעבונג גאנצע די קלאר ווערט עם פארשלאגו. מאכן צו אן הויבן

 מען באטראכט דערנאך פארשרייבט. מע איינצלהייטן. אלע מיט דערציילונג
 ? אינגעלע דאם אויסזען ורעט ווי ארויסטרעטן. וועלן עם פערסאנאזשן וואסערע

 כאראקטעריסטיק )די זיי? בא זיינען כאראקטערן וואסערע מיידעלע? דאם
 ווי ניט באצוועקונג, באשטימטע א האט זי ווייל לעבעדיק, זייער געמאכט ווערט

 אויסזען וועט ווי שמועם(. א אין כאראקטעריזירן נודנע געוואוינלעכע דאס
 אים? בא איז כאראקטער וואסער א האלטן? זיך ער וועט ווי פרעמדער? דער
 סצענ- וריפל קלאר מען מאכט איצט ריידן? ער וועט טאן א פאר וואם מיט
 פערסאנאזשן די וואם דערציילויג, דער פון ארוים שרייבט מע זיין, וועלן קעס

 וואסער א שפילן זאל קינדער די פון ווער באשטימען, בלייבט ריידן. דארפן
 זייער ס׳איז — קאלעקטיוו באהאנדלען קינדער די אריך דארפן דאם פערסאנאזש.

 פארשטיין, צו קינדער די אויסלערנען מען דארף אן פונאנהייב באלעבעוודיק.
 קינ- אלע און צוגעפאסטקייט, פון נאר קאוועד, פון איניען קיין ניט ס׳איז אז

 גאנצע די אז צוגעפאסטע. סאמע די באשטימען אין באטייליקן זיך דארפן דער
 אויך קומען וואס רעפעטיציעם, די אן זיך הויבן געענדיקט איז צוגרייט-ארבעט

קלאם. גאנצן פון אנוועזנהייט דער אין פאר
 איבערגעכן מען קען געוואוינהייטן, געוויסע שוין האבן קינדער די אז

פראיעקט. א צו שטעלט וואס גרופע, א דראמאטיזירן דאם
 ווען אייגנם, קיין טעקסט אין אריינשטעלן ניט אפהיטן זיך דארף מע

דעם. אין נויטווענדיקייט אויסערארדנטלעכע קיין ניטא ס׳איז
 )אינ- אויפן ברייטן אזא אף מאכן דראמאטיזירן דאם מען קען אלעמאל ניט
דארף אפט פערזאנען. אין לייענען פון כאראקטער דעם עם טראגט אפט סצענירן(.

 "ארבעט קלאס צווייטן פארן לייענבוך אין זע ווערק קינסטלערישע צו פראגן פון מוסטערן 1
 מע־ ווייסררסלענדישער ראזנצווייג. סאלא״ויי, מאגילניצקי, ירדאווין, פון צ־נויפגעשטעלט שאף" און
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 גרוי־ ברעיגט דאם אריך :קלאס פארן פארלייענען גאר זאך דראמאטיזירטע די מען
פארם. ליטערארישע נייע א פארייגענען און זיך באקענען פון זין אין נוצן סע

 האט )ליימען( קלעפן און מאלן דאס קלעפן(. )מאלן, ג נ ו ר י ר ט ם ו ל י א ב<
 אויס דריקט זיי דורך ווען דורכארבעטונג, דעד פאר באדייטונג א דעמאלט נאר
 די פאר וויכטיק דאם איז באזונדערם רוערק. דאם פארשטיין זיין טאלמיד דער

מאלן. פון לערער דעם ארבעט דער צו צוציען דארף מע וואו גרופן, עלטערע
 פארטיקע איבער ארבעטן ניט דעקלאמאציע. קאלעקטיווע ג(

אדויסטרעטרנג. די ווי רויכטיקער, איז צוגרייט-פראצעם דער זאכן,
 :ארבעטן טיפן שאפונגען. שריפטלעכע און מינדלעכע ד(

 סערסא- א פון נאמען אין — פארם שעפערישסטע )די איבערדערציילן וואריאירט
 זיין ניט זאל איבערדערציילונג די אז געבן, אכטונג נאר דארף לערער דער נאזש.

 שאפונג-וועג. אפן שטוימן קינד דאם מען דארף הילף־פראגן מיט מעכאנישע. קיין
 איבערקאנסטרו- צו צווינגען זאל וואס פערסאנאזש, אזא וויכטיק איז דערביי

 פון נאפען אין —שפענער" "בארוועסע די אין ש.: ב. צ. צוגעבן, עפעס אירן,
 זיי —ביכל אין ווי מאיסע, די אנתויבן ניט קענען שפענער די שפענער, די

 ביכל, אין ווי אן הויבט איבערדעדציילער דער אויב וואלד. אין דאך זיינען
 אוועק- סאף, א אנהויב, אן צוטראכטן מאכן(. אויסמערקזאם אים מען דארף

אויבף. )זע א. א. באדינגונגען נייע אין העלד דעם שטעלן
 שאפונג-ארבעט. צו סטימולירן ביכלאל קען ווערק קיגסטלערישע דאם

 אג- גערן קינדער וועלן פאראם" "דער דערציילונג שאלעם־אלייכעמם נאך
 פאראם", אפן געפארן מאל ערשטן דעם איך בין "ווי טעמע דער אף שרייבן

 א —אנטלאפן" איז וואס לאקאמאטיוו, א מיט מאיסע "א דערציילונג דער נאך
וו. א. א. ווערט" דער איבער לאקאמאטירו "אין פאנטאזיע

 פארצולייענען געוואונטשן איז דורכארבעטן נאכן לייענען. צווייטער .9
 צווייטן דעם אנאליזירטע. דאם סינטעזירן ווידעראמאל קעדיי מאל, צווייטן א

אליין. קינדער די צוגעגרייט, פאר, לייענען מאל
 וועדט מאטעריאל דער מאטעריאל. ליטערארישן פון ארגאניזאציע .10

 דאם אבער אונטערטעמעם. זייערע און קאמפלעקסן די אדום ארגאניזירט
 קיג- קיין ניטא איז אונטערטעמע יענער אדער ער ד צו ווען אז ניט, הייסט

 גע- א אף אפזאגן אינגאנצן לערער דער זיך דארף מאטעריאל, מטלערישער
 קען מע אומזין. אן געווען וואלט דאם — ווארט קינסטלערישן פון צייט ווימער

 און קינדער קינדער, טעמעם: קלענערע ארום ווערק די ארגאניזירן אפטמאל
 אין קינדער, דארפישע און שטאטישע באציאונגען, כאווערשע דערוואקסענע,

א. א. איצטער און אמאל לערנאינגלעך אינדערהיים, און שול
 פון ווערק עטלעכע פארייניקן אמאל מען קען גרופעם עלטערע די אין

 ביאגראפיע. זיין דערציילן אים, וועגן פארשטעלונג א געבן און שרייבער איין
 קינדער האבן ביכלאל יוביליי-געלעגנהייט. א בא וויכטיק דאם איז באזונדערם

 גע- דער בא קלאם, פערטן אין שרייבער. וועגן זיי דערציילט מע ווען ליב,
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 ליטערארישע לייכטע פרוארון אריך מען קען זיינער׳ אנטרויקלונג העריקער
 טעמע. איין אף ווערק געלייענטע די פרן סמאך אפן קינדער די פרן פארטראגן

 סע- פלאן, א פארטרעגער די מיט אוים§רבעטן צוגרייטן, גוט מען ף דאו דאם
 א זעלבשטענדיקייט. מאקסימום דעם ארויסווייזן קינדער די זאלן דערביי זיסן.

 סטיל לויטן טרעפן קינדער די אויסלערנען אין ארבעט העכסט-אינטערעסאנטע
איבונג-שפיל. נוצלעכע ארן אנגענרמענע אן איז דאם אווטאר. דעם

 ליטע- קלאם(. טער-4) ערד-איינארדענונג "איד. ביישפיל־טעמע .11
 שאלעם- שטעטל", אמאליקן "אין — קאטיק :טעמע דעד צר מאטעריאלן רארישע
 גליקן", "אידישע פארנאסעם", עליעם בררדער "מיין וועלטן", "צוויי—אלייכעם
 אין קאלאניעם "אידישע — מריכער-ספארים מענדעלע מילכיקער", דעד "טעוויע
 "ערד", — מארגאלין "ברויט", — כאריק ערד״, "אף — בלאנדער ק.״, שטעטל
 פעלדער", אדעהער "אף—דאברושין אישואווניקעם", די פרן ליד "דאס—כאריק
 "לי- טייל, טער-4 "ארבעט-קינדער" !!, אונז" ״אררם כרעסטאמאטיעם די )לויט

 די העפט(. 2 קאמף״, ארן "ארבעט טייל, טער-1 כרעסטאמאטיע" טערארישע
 קינדער די וועלן מאטעריאל טייל א וראכן. 3—2 אף אריסגערעכנט איז טעמע

 בארירט קענען טעמע דער פרן באארבעטונג דער בא אינהערהיים. לייענען
 פוי- ארן פארעץ אידן, שטעטל, אמאליקע סאציאלע: א( פראגן: אזרינע ווערן

 ערדאיינארעדנרנג מאכט. צארישער דער פרן באציאונג לרפטפארנאסעם. ער.
 פארמעלע ב( באפעלקערונג. אידישע די ארן ראטן־מאכט די איצט. ארן אפאל

 מא- באגריף(, )פרימיטיווער ררערק קינסטלערישע ארן זיכררינעס-ווערק פראגן:
 שאלעם- ווי און שרייבט מענדעלע ווי פאלקסשפראך, )פרימיטיוו(, טיפן נאלאג,

 אר- שעפערישע בילדערישקייט. און ריטם שפראך, נייע און אלטע אלייכעם,
 פויער, א ווערט מענאכעם־מענדל זיכרוינעם, :אזריבע רוערן געגעבן קענען בעטן
 מענאכעם־מענדל פארקריפן, אום טראגט רואם אינגל, א פיאנער, א ווערט פאטל

רראגאן. אין זיך טרעפן טעוויע און

מאטעריאל וריסנשאפטלעכן איבער ארבעט ב.
 מיט טאן צו מער האבן נאטירלעך, אויס, קומט קלאסן אינגערע די אין

 דארפן גרופעס אינגערע די פון כרעסטאמאטיעס )די מאטעריאל קינסטלערישן
 מען לייענט מאטעריאל וריסנשאפטלעכן דעם — קינסטלערישע בלויז זיין טאקע

 די איינגעוואוינען שוין מען דארף קלאם דריטן פון אנהויבנדיק ניט( ווי סיי
 פאפולער-וויסנשאפט- א פאנאנדערקלייבן דאם טעקסט. פראזאישן א צו קינדער

 אריענ- צו טאלמיד דעם אויסלערנען וועט כרעמטאמאטיע א אץ ארטיקל לעכן
 דעד פאר נויטיק זייער ס׳איז וראם ביכל, וויסנשאפטלעך א אין זיך טירן

 נוי- און מעגלעך שוין איז קלאס פערטן אין ארבעט. זעלבשטענדיקער
 קינ- די בארוייזן ארטיקל, רויסנשאפטלעכן לייכטן א פון פלאן א מאכן טיק
 אריך מען קען דאס טעמע. דער לויט געדאנקען־גאנג פון אנטוויקלונג די דער

 דערדאזיקער פון שטאפל ווייטערדיקער א וואנט-צייטונג. דער מיט פארבינדן
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 קורצן א טעזירן און קאנטפעקטירן קינדער די אויסלערנען זיין וועט ארבעט
קאלעקטיוו. געמאכט אינאנהייבן ולערן ארבעטן אלע די ארטיקל.

לייען־געוואוינהייטן ג.
 צושטאנד דער געוואוינהייטן. - לייען די פון צושטאנד דער .1

 גלענצנדיקער. קיין ניט שולן אונזערע אין איז לייען-געוואוינהייטן די פון
 גאנץ מען לייענט קאנצענטר טן-2 פון קלאטן עלטערע די אין אפילע

 די צווישן דערשיינונג די זיך באמערקט דערהויפט שוואך. זייער אפט
 מען לייענט ערשטנס, צווייערלייאיקע: א איז דעם פון טיבע די שילערנם(.

 אידיש ווייניק קינדער די לייענען שול דער אויסער ווייניק. זייער אונז בא
 צוטריטלעך ניט איז ליסעראטור אלטע די לייענען, צו וואם דא ווייניק )ס׳איז

 אין אינהאלט(. און שפראך מאכמעם מער נאך און ארטאגראפיע דער מאכמעס
 אוים קומט קאנצענטד, טן-2 פון קלאטן עלטערע די אין דערהויפט גופע, שול
 זיי- אונז ניט. ביכער קיין האבן )קינדער פארלייענען בלויז לערער דעם אפט
 6—5 פון מעשעך אין פארגעלייענט האט לערער א ווען פאקטן, באקאנט נען

 רוארט אידיש א זיך טרעפט קינא אין נאם, אין קרומען"(. דעם "פישקע וואכן
 סע לייענען: אפן אכט ווייניק שולן אונזערע אין מען לייגט ווייטער זעלטן.

 פאר- גופע לייענען וועגן און געלייענטן וועגן שיר א אן אפט זיך כקירעט
 ניט ווי קימאט איז לייענען אויסדריקלעך און שיין דאס אינגאנצן. מען געטט

 ער אבי איבערגעלייענט, האט ער ווי נאפקעמיגע די איז ,וואט קולט־ווירט.
 איז דאם אונז. בא אפט מען זאגס—מיין" דעם קאוואנע, די פארשטאנען האט

 אנראכמאנעטדיק דארף וואט יעשיווע, און כיידער פון יערושע שלעכטע א
 אוי- אף קוק ביטלדיקן קאבצאנסקער פון טייל א איז דאם ווערן. באקעמפט

פארשווינדן. געמעגט לאנג שוין האט וואט שיינקייט, סערלעכער
לייען־געוואוינהייטן. די אנטוויקלען פון מעטאדן .2

 פליטיק, קינדער די אויטלערנען איז לייענען פון געביט אפן אויפגאבע די
 קאמפליצירטן מער-ווייניק א איבערלייענען אויסדריקלעך און באוואוסטזיניק

 זיינען דערצו זאכלעך־וויטנשאפטלעכן. א אזוי קינטטלערישן, א ירי טעקטט׳
:מעטאדן אזוינע פאראן רעשוס לערעם אין

 דער- קאל(. אפן לייענען )קאלעקטיווער דערקלערונגען מיט לייענען א(
 די גערוידעפטן. א פון לאגע דער אין שול אונזער אין איז מעטאד דאזיקער

 אנגענומען אפט ער האט שול אלכער דער אין וואט איז, דעם פון טיבע
 ״00*00001016006 016006“ אז דערצו, געבראכט האבן וואט פארמען, העסלעכע

 06*0000- אלטער דער פון כאכמע די זידלווארט. פעדאגאגישער א געווארן איז

 באם ווערטער פון אנאליזן ,אלזייטיקע אין באשטאנען איז !6.16006 016000
 אינגאנצן האבן וואט וו.(, א. א. גראמאטישע )נאטורוויסנשאפטלעכע, לייענען

 גע- זיך, פארשטייט איז, דאם אינהאלט. דירעקטן פון לייענער דעם אפגעריטן
 אלגעמיין אין איז מעטאד דער אז ניט, נאך הייסט דאם אבער שלעכט, ווען
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 נויטיק. זיינען דערקלערונגען מיט לייענען פון שאען ספעציעלע שלעכטער. א
 זיינען וואט זאכן, נעמען מען דארף—שאען דידאזיקע פאר מאטעריאל אלם
 גע- ארומגערעדט אלגעמיין אין שוין זיינען רואם באקאנט, קינדער די שוין

 דורכאר- דאם צונויפמישן )מעדארףניט דורכגעארבעט. שעפעריש אדער ווארן,
 פאר קומט לייעגען דאס לייענען(. לערנען מיט קינסטלעריש-ווערק א בעטן
 און פראגמענטן, גאנצע מער-ווייניק אף זאך די איין טיילט לערער דער אזוי:
 בעאייסן בעסערע(. די—מאל עדשטן )דעם לייענען צום טאלמידים די אוים רופט

 רואם פראגן, שפראכלעכע און אריענטירנדיקע לערער דער שטעלט לייענען
 אכט לערער דער גיט דא טעקסט. דעם באזינען צו לייענער דעם העלפן זאלן
 מען דארף טייטשווערטער אינט^נאציע. דער אף און לייענען ריכטיקן אפן
 ארג- זאצן, גאנצע פון נאר ווערטער, אפגעריסענע באזונדערע פון פרעגן ניט

 קיין טאלמיד פון פאדערן ניט אויך ווארט, נויטיקע דאם טערשטרייכנדיק
 אינגערע די אין )באזונדערם ווערטער באזונדערע פון פארמולירונג פינקטלעכע

 ווארט. געגעבענעם ^דעם מיט ביישפיל א צוטראכטן פארלייגן בעסער גרופן(.
 אגעוו, ניט. צי ווארס, דאם פארשטייט ער צי באווייזן, קלאר שוין וועט דאס
 איז גוט רייד-אומזאץ. אין אריין שפראך־קאפיטאל דער אויפן אזא אף גייט

 מיט איבערדערציילן ט^למיד דעם פארלייגן געדיכטן, בא דערהויפט אויך,
 פון סאף צום פראגמענט. דורכגעלייענטן פון אינהאלט דעם ווערטער אייגענע
זאך. גאנצע די שילער אייניקע דערציילן לייענען

 ליי־ פון פראט )אין קיגדער שווערע די מיט דא איז איניען הארבער א
 דים־ די דערפון ליידט עם אויסצוהערן, אזוינע שווער איז קלאם דעם ענען(.
 דארף קינדער שווערע גאר די אז זאגן, מען קען בעדערעך־קלאל ציפלין.

 קלאם דעם אייגגעוואוינען מען דארף דאך, לייענען. צום אויסרופן ניט מען
 די מיט צוביסלעך דארף מע לייענער. שוואכע די צו געדולד מיט זיך .באציען
 קען מע דערעך. א אף זיי ארויספירן און באזונדער זיך פארנעמען שוואכע
 גוט קענען וואס שול, פון קינדער עטלעכע די הילף־ארבעט דער צו צוציען

באגיין. צו זיך ווי אנווייזונגען, גענויע געבן אבער זיי דארף מע לייענען.
 דערקלע- מיט לייענען פון לימעד § אף פראגן פון ביישפילן זיינען אט

 גורזוף? דעם פעפער באצייכנט ווי :קלאם( טער-4) בען" ״אלי צו רונגען"
 נאך "ס׳פלעגט הייסט וראם גורזוף"? צארטער "דער אים ער רופט פארוואס
 וועלכע ווערן( איינשלאפן באם האלט )אלץ פלאם"? לעצטער דער דרעמלען
 געגרייט? אזוי זיך האבן טאטערן די וואם פארשפרייט, עם זיך האבן קלאנגען

 "גרויזאמע טעג דאם זיינען ווי וועגן"? זיך -ס׳הוידן פארשטיין מען דארף ווי
 און סאמעטענע זייגען "שאטנס די אז פעפער שרייבט פארוואם וויסטע"? און
 צי —ווארט" און זיך הודיעט טונקל, איז יאם "דער דרעמלען"? קיפ^ריסן די

 מענטשן? די פון שטימונג דער מיט יאם פון אויסזען דעם פארגלייכן מען קען
 וואלס עד ווען שאף? זאטע מיט וואלקנם די פעפער פארגלייבט פארוואם

 זאטע מיט פארגלייכט אויך זיי ער וואלט שטאט, אין וואלקנם דיי .באשרייבן
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 טאטע דער אהעטאן פלעגט רואו קלאם(: טער-2) קעפלעך" ,דריי צו—שאף?
 ׳"א געורען איז מאמע די רואם פארשטיין, דאם מען קען ווי שאכטלעך? די

 פאר- שפילן? קינדערשע די צו מאמע די זיך יאציט ווי בייזע"? א און גוטע
 זין אזא אין נאך מען באנוצט ווען מאמע"? ,אויסגעטריקנטע דאם איז וואם רואם?
 "עם אויסדריק אן געהערט איר האט עפשער "אויסגעטריקנט"? ווארט דאם

 איר קענט עפשער—סטענגע" בלויע לאנגע א ,ווי מויעך". דער מיר דארט
 ,מעכוטע- קאץ די קינדער די רופן פארוואם פארגלייך? אנדער אן צוטראכטן
נעסטע"?.

 די אט אף ענטפערן אויסשעפיקע צוגרייטן זיך פאר דארף לערער דער
פראגן. אלע

 איג- לייענען קינדער די ארויסגעבן נויטיק איז ציים צו צייט פון ב(
 ניט זאלן כע זעען, מען דארף פאל לעצטן אין—רינגען אין )אדער דערהיים

 אין דערנאך איבערגעבן און זאכן אומבאקאנטע הערער( פאסיווע קיין זיין
 זעלב־ לייענען קינדער די אוים לערנט דאם—ווערטער אייגענע מיט קלאם

 דער זאך. געלייענטער דער אין אריינטר^כטן זיך זיי צווינגט און שטענדיק
 פאר- קען מע ארטיקל. לייכטער א אדער דערציילונג א ין2ז קען מאטעריאל

מאטעריאל. אין זיך פארטיפן צו צווינגען זאלן וואם פראגן, אייניקע געבן
 איבערגעלייענט האט לערער דער ווי נאכדעם, גוט, לייענען. שטילער ג(

 צווייטן א איבער לייענען קיגדער די זאך. שטימונגפולע אינטערעסאנטע, א
 האבן זיי וואם געפיל, דעם אין זיך פארטיפן שטיל, זיד, פאר יעדערער מאל,

 נויטיק איז דא אבער פארלייענען. לעדערס דעם הערן באם איבערגעלעבט
 אנדערש, שעפטשנדיק, נאר טאקע לייענען ז^לן קינדער די אז אויסצופירן,

 אדום- לערער דער דארף לייענען בעאייסן ציל. דעם דערגרייכן ניט דאס וועט
אופמערקזאם לייענען צר שכריסן לייענט, עם ווער רוי זיך, צרהערן ארן גיין

 אויגן. די מיט שטרם, לייענען דעעוואקסענעמענטשן לייענען. שטרמער ד(
 שרל די ארילעם. אן פאר אדרים טרעט מע ווען נאר, מען לייענט קאל אפן

 פארסירן אבער אריגן. די מיט לייענען קינדער די אויסלערנען בעכיין, ד^רף,
 קליינווארג ד^רף עלטער געוויסן א ביז ניט. מען דארף לייענען שטומע דאם

 איבן אנהויבן שוין מען קען קלאם דריטן אין בעערעך מויל. מיטן לייענען
לייענען. ן שטרם אין זיך

 פאר- לייענען שטילן באם זאלן זיי אז קינדער, די פארלייגן קען מע
 ליי- צר איין גערואוינט דאם פרעגן. נאכדעם ארן ווערטער שרוערע די שרייבן

אופמערקזאם. ענען
 שווערקייט בעהאדראגעדיקער פון טעקסטן לייענען אין זיך איבן ה(

 די אט קען לערער דער אינטאנאציע. פון כאראקטער פארשיידנארטיקן און
 אנמערקן זיך גענוג ס׳איז קלאםן-כרעסטאמאטיע. דער אין אפקלייבן טעקסטן
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 דארף מאסמיטל דעם קינדער. די מיט דורכארבעטן און טעקסטן אזעלכע 10—8
 גרופע געוויסע א אדער קלאס, דער ווען פאל, דעם אין נאד אויסנוצן מען

לייענען. פון פראט אין שווערע באזרנדערם זיינען קינדער,
לייענען. אויסדריקפולן פון מעטאדן .3

 פאר- צייט צו צייט פון לייענען. אויסדרוקפולן פון שאען ספעציעלע א(
 'לייענען. אויסדרוקפולן צו”זיך צוצוגרייטן קינדער גרופע א לערער דער גיט

 האט מע וואם צייטונג-ארטיקל, גוטער א ליד. א דערציילונג, א—מאטעריאל
 מיינונג- א פאר קומט פארלייענען נאכן פאנאנדערגעקליבן. קלאם אין שוין

 מיינונג זיין ארוים זאגט לערער דער אויך פארלייענען. דעם לועגן אויסטויש
 מאכט לייענען, אויסדרוקפולן פון גרונט-קלאלים די מיט דערביי טיילט און

קלאלים. די אט פון יעדער גיט עם ולאס קלאר,
 קינדער אלע זאלן לערניאר פון מעשעך אין אז ווינטשיסווערם ס׳איז

איבונג. דידאזיקע דורכמאכן
 לייע- אויסדריקלעכן פאר אי נוצלעך זייער פערזאנען. אין לייענען ב(

 אונזעו־ע אין עם מען טוט אבער ס׳ראוו געלייענטע. דאם באזיניקן פאר אי נען,
 בא- אפריער דארף מע לאגגווייליק. גאנץ זיך באקומט צוגעגרייט, ניט שולן

 וואם דערציילונג, דער אין פיגורירן ולאם פערזאנען, די קלאם אין טראכטן
 דעמאלט ערשט וו. א. א. ריידן זיי דארפן ווי פאר, זיך מיט זיי שטעלן
מאל. צווייטן צום לייענען צוגרייטן זיך דארפן ללאס לייענער, .אלים מען טיילט

 אבער עם דארף מע גרופעם. אינגערע די פאר נוצלעך כאר-לייענען. ג(
 לערער דער "כאר-שרייען"♦ קיין באקומען ניט זיך זאל סע ארגאניזירט, טאן

 דער- און פראזע א אויסדריקלעך און שארף גענוג אליין איבער פריער לייענט
 געענדיקט און אנגעהויבן צוזאמען, אלע כאר, אין קינדער די לייענען נאך

אין אריבער עם גייט גרופן עלטערע די אין געשריען, ניט און גלייך
 צו פארם, קאמפליצירטעדע א שוין איז דאם כאר-דעקלאמאציע: ד(
צוגרייטן. גוט זיך דארף לערער דער וועלכער
 מאסמיטל דערדאזיקער פראזע. און געדיכטן אויסנווייניק אף לערנען ה(

 אף אויסנווייניק אף זיך לערנען קינדער די ווען נוצן, ברענגען בעעמעס קען
 און אינהאלט דעם אין זיך אריינטראכטנדיק אויפן, נאטירלעכן ארגאניש אן

 נאר ברענגט אויסנווייניק אף לערנען מעכאנישע דאם ווערק. דעם פון פארם
"אשריי". ווי זאגן, איינטאניק, לייענען אוים זיך לערנען קינדער די שאדן.

 פון נויטיקייט די לייענען. אויסדרוקפולן פון באטייט סאציאלער .4
 וועט ער ווען דעמאלט, נאר ווערן קלאר קינד פארן ולעט לייענען אויסדרוקפולן

 אזוינע דורך ווערן דערגרייכט קען דאם זיינע. נוצלעכקייט סאציאלע די זען
מאסטיטלען:

 אינטערעסאנטע פון פארלייענונגען ארגאניזירן קינדער די פארלייגן א(
 צוגרייטן שוועסטער. און ברידער עלטערן, די פאר אינדערהיים, זיך בא ווערק
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 גע- זיי האבן לוי זיך נאכפרעגן אפריער, זיי אויסהערן דעם, צר קינדער די
לייענט.

 שול. אין פארלייענונגען פרן מארגנם אדער ארונטן אפטע ארגאניזירן ב(
 איין מאכט עם אריב שולן. אונזערע פון קינדער עלטערן, געסט, איינלאדן

 מאכן קלאם. איננערן אדער עלטערן צווייטן א פון קינדער איינלאדן—קלאס
 פון רעזולטאט נאטירלעכער א זיין שטענדיק אוונטןדארפן אזוינע פאראד: אן

 איז אומגעבונג דעקאדאטיווע שטימונג-שאפנדיקע באשטימטע א לערנען.
 בא- א מיט פארבינדן מארגנם( )אדער אוונטן אזוינע מ׳קען ווינטשנסווערט.

 )ניט שרייבער א פון נאמען מיטן אדער טעמע געזעלשאפסלעכע שטימטער
 פאר- פארטראג, קליינער א :פראגראם פארשטארבענעם(. א פון דאפקע

 כאר-דעקלאמאציע, דעקלאמאציע, אויסווייניק(, אף און ביכל )פון לייענונגען
 ערשטן אין סיי שדייבעש פרן ביאגראפיע די דערציילן אינסצענירונג, לייכטע א

 געזעלש.-נוצלעכע וויכטיקע א טאן קינדער די וועלן פאל צווייטן אין םאי
 שול-ארונט ליטערארישן א פון ביישפיל-פראגראם א דא גיבן מיר ארבעט.

 פון רעזולטאט אלם קומט )ער ערד-איינארדענונג. אידישער דער געווידמעט
 טער-4) וואכן 3—2 פרן מעשעך אין ערד-איינארדענרנג-טעמע די דערלערנען

קלאם(.

שול-אוונט ליטערארישן א פון מו-סטער-פראגראם
 טעמע דעד אף לערער( )אדעד קינדער די פרן פארטראג קרדצער א (1

פאלק-מאסן". אידישע די פאר ראטן־מאכט די טרט "וראם
 די פון פארלייענונג אינסצענירטע—פארנאסעם עליעם ברודער מיין (2
׳ קינדער.
לערער. דער פאר לייענט — )שאלעם־אלייכעם( לעך־לעכא (3
 אין פארלייענען — טייל( 4 ארבעט-קינדער, )נאך גליקך "אידישע (4

פערזאנען.
כאר( און )סאלא דעקלאמאציע—"ברויט" כאריקם איזי פון פראגמענטן (5
 וריגעלע" מוישעלעם "אונטער וויגליד אלטע )דאם וויגלידער צוויי (6

 דעקלאמאציע אינסצענירטע "ברויט"( פאעמע כאריקם אין וויגליד דאם ארן
 קיג- די ביישפיל-פראגראם. א נאר איז דאם אז זעלבסטפארשטענד׳לעך,

נומערן. אינטערעסאנטערע גאך צוטראכטן וועלן אליין דער
 דעם אף אריך לייענען. קינדערשע דאם דערלערנען דארף מע .5

 קיג- די קענען גוט זאל לערער דער אז נויטיק, אלץ פון פריער איז לייען־פראנט
 לייען־דעפעקשן אינדיווידועלע די זיך בא פארצייכענען שטענדיק דארף עד דער,

 שטעלן קינדער א( אזוינע: אן זיך מערקן דעפעקטן און טאלמידים. זיינע פון
 — שרעקלעך אזרי ניט איז דעפעקט דעד ווערטער. אייגענע טעקסט אין אריין

 טעקסט. אין פאנאנדער זיך קלייבט לייענער דעד אז פארקערט, באווייזט, ער
רעם איינגעוואוינען פאריכטן, און דעם אף אכט לייגן מען דארף דאך נאר
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 דעמ- פון קאמעם דער ררען פאקטן, סיגיבן טעקסט. צום זיך צרקרקן גוט שילער
 אויסגעצייכגט לייענט קינד דאם :אייכעס אץ אריבער גייט דעפעקט דאזיקן . .

 א אף איבן צו גוט איז כעוורע אזרינע לייענען. ניט קען —אץ אויסווייניק ן
 פאר- מע און גוט מעכאניש לייענט מע ב( טעקסט. אומבאקאנטן נאר לייכטן
 פראגן, מיט "טרייבערן" אפט מען דארף כעוורעמאן אזא ווארט. א ניט שטייט

 ^זוינעם מיט לייענען. טראפנורייזער שווערער, ג( איבערדערציילן. פארלייגן
 אפריער באטראכטן אים פארלייגן טעקסט, לייכטן א אף איבן זיך מען ד$רף

 איבערלייענען מיטאמאל. איבערלייענען אים נאכדעם און ווארט דעם זיך בא
 איינטאניקער ד( פראגמענט." דורכגעלייענטן נארוואם דעם מאל צווייטן א

 לעבעדיק, אנגעשריבן אין טעקטט,'וואם א העלפן קען פאל אזא אין לייענען.
 רעדסטי דו ווי לייען פאדערן: שטענדיק דארף לערער דער דיאלאגיש.

 גיב מאמע, :נאר עסן, מיר גיב מאמע :טאן איין מיט זאגן ניט דאך וועסט
 אנדערן דעס שלעבט, איינמאל ווארט, א מאל צוויי לייענט מע ה( י עסן פיר
 דערלייענט מע ו( באקעמפן. רעגילעם די מען דארף אקשאנעסדיק גוט, מאל
 פארבייט מע ז( ניט( סופיקהן — ווארצלען די )בלויז סאף ביזן ווארט א ניט
 לייען- אנדערע נאך און די דיסקאנטירן דארף לערער דער א.. א. אויסיעס די

 —אינדיווידועלע די אויפן, קאלעקטיוון א אף באקעמפן — טיפישע די דעפעקטן,
פערזענלעך.
 דאקסער, א צו ווענדן זיך מען דארף דעפעקט ,איינגעשפארטן" אן מיט

 דערלער- וועגן )גענויער אויג. אין כעסארן א לייענען דעם שטערט אפט ווייל
״1183. עסיח* 30ג1ץ“ 1—2, 1928זע- לייען-געוואוינהייטן די נען

(.64—44 ז. ס״03סבס1. 2 .סס&זג 1116036״ בל^נסקים אויך ווי

אויסערשול-לייענען דאם ד.
 □אלפ-ד -עם דערפירן דאדף שול די לייענען. זעלבשטענדיקע דאש .1

 ארויסגע- אין — דערגרייכט ׳ניט ווערט דאם ווען לייענען. זעלבשטענדיקן צום
 אפן לייגן אכט באזונדער א בעכיין, מוז, לערער דער ארבעט. גאנצע די ווארפן

 רע- אויסארבעשן שול-ביבליאטעקער, אפן זיך פארלאזן ניט אויסערשול-לייענען,
 קלייבט גרופן אינגערע די )אין באזונדער קלאם יעדער פאר קאמענדיר-רעשימעם

 טאלמידים(, די ארוים אליין גיט און ביכלעך קאמפלעקט א לערער דער אפ
 פון דערציילונגען ארגאניזירן קינדער, די בא אויספרעגן לייענען, דאס דיסקאנטירן

 דערציילן אליין רעצענזיעם, קאלעקטיווע ביכער, אינטערעסאנטע וועגן קינדער די
 דער- איז מיטל גוטער א פאדינטערעסירן. צו קעדיי ביכעלע, א פון אינהאלט דעם

 דיס־ אינדיווידועלע איינפירן פרואוון נאד, פארינטערעסירן — טייל א ציילן
 פארשרייבן זאל טאלמיד דער וואו אויסערשול-לייענען, פון קאנט-העפטן

אווטאר, סיידער, לויטן סכעמע: אזא לויט ביכל א איבערלייענען נאכן
 אין וואם(. מיט —געפעלן ניט )געפעלן, רעצענזיע אינהאלט, בוך, פון גאמען

 אויסערשול-לייענען פאר שאען ספעציעלע — פראקטיקירט ווערט שולן אנדערע
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 קינסטלע- אויסגעהאנגען זיינען דא לייענצימער. צוגעפאסטן ספעציעל א אין
 געלייענמע די פון רעצענזיעס קינדערשע פלאקאטן־רעקאמענדאציעם, רישע

 א אין ביכל א אופזוכן פון טעכניק די קינדער די זיך לערנען דא ביכער.
ביבליאטעק.

 לייענען וואס קינדער, פאראן ס׳זיינען לייענען. אויפמערקזאמע דאם .2
 לייענען קינדער די אויסלערנען דארף מע אויבערפלעכלעך. דערביי און צופיל שוין

 סיפער- נאכן בלויז זיך יאגן ניט איינצלהייטן,^ צו אופמערקזאם זיין פאמעלעך,
 • און געהאנדלט פערסאנאזש דער האט פארוואס זיך, פארטראכטן האמאיסע,

 ווערכער, שווערע זיך בא פארשרייבן אנדערש, ניט און אזוי דאפקע גערעדט
 האנט־ אנדערע צו ק§רטע, געאגראפישער דער צו ווערטער-בוך, צום זיך ווענדן
 געדאנקען, אינטערעסאנטע אלבאם־העפט אין ארויסשרייבן לערער, צום ביכער,

 בא- קרייזלעך, אין לייענען קינדער די איינגעוואוינען לידער. פראגמ&טן,
 לערער דער וועט אלץ דאם אוף. קומען רואם פראגן, זיך צווישן האנדלען

 אפטער און קינדער-ליטעראטור די גוט וויסן אליין וועט ער אויב דערגרייכן,
 וועגן זיי מיט שמועסן העפטן, זייערע זען קינדער, די בא זיך נאכפרעגן

געלייענטן.
 שלעכטי ווירקן קען שיר א אן לייענען דאם לייענען־היגיענע. וועגן .3

 די וועבן קינדער די מיט שמועסן אפטער דארף לערער דער געזונט. אפן
 א אין ניט לייען ב( מידקייט. ביז ניט לייען א( :לייען־היגיענע פון קלאלים

 איז דאם :ליגנדיק ניט לייען ד( עסן. נאכן ניט לייען ג( גערעדעריי. און טומל
 ניט לייען ו( בוך. א איבער איינגעבויגן ניט לייען ה( אויגן. די פאר שעדלעך

 זייט לינקער דער פון פאק זאל ליכט די ז( באלייכטונג. שוואכער א בא
.1בוך דאס היט י( פארמאטערט. זיינען אויגן די ווען ניט לייען ט(

 די אין אים. איבער ארבעט און בוך אין אריענטירונג .4
 שפילן צו בוך דער אן הויבט פערטער, דער אין דערהויפט גרופן, עלטערע

 אויסלער- בעניין מוז מע לער-ארבעט. דער אין ראל ברייטע גאנץ א
 די מיט זיך געבן אייצע אן בוך, א אין לייכט זיך אריענטירן כעוורע נען

 קענען ענציקלאפעדיע, ווערטער-בוך, א אין עפעם גענינען קענען זוכצעטלען,
 אים אויסנוצן מאטעריאל, געזוכטן דעם פארשרייבן און זאמלען־ געהעריק ווי

פארטראג. אדער רעפעראט א פאר נאכדעם
 אויסערשול-לייענען דאם קינדער־ביכל. צום פאדערונגען אונזערע .5

 קינדער-ביכל מיטן פסיכיק. קינדערשער דער אף האשפאע גוואלדיקע א האט
 ,אף אמ$ל קען ביכל שלעכט א —פארזיכמיק, באזונדערם זיין מען דארף

 וואם פסיכצ-אידעאלאגיע, קינרערשע די פארומרייניקן לאנג" אף און ערנסט
 פון פאדערן דערציאונג-צילן אונזערע שוואם. א ווי אלץ, זיך אין איין זאפט

צוגעפאסט זיין שטאנדפונקט פעדאלאגישן פון ערשטנם, זאל, ער קינדער-ביכל

 £22מ? 3 ;^610200 606מ0.ז׳ס“ ביד כערסאנסקאיאם אין אויטפירלעכער זע 1
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 ארן קינטטלעריש, גענרג זיין צווייטנם, עלטער, קינדערשן געגעבענעם צום
אידעאלאגיש. אויסגעהאלטן זיין דריטנם,

 אויסגע- האט הויפטםאצדערציאונג אוקראינער באם פרואוו־סטאנציע די
 לייען־ביכל סאוועטישן א צו פאדערונגען אידעאלאגישע ריי גאנצע א ארבעט

 צו רוף פרייד, מונטערע קינדער די בא וועקן דארף ער א( קינדער: פאר
 צום און נאטור דער צו ליבע טאלידארישקייט, סאציאלער פון געפיל ארבעט,

 קלאסן- די פארם, צוגענגלעכער א אין פארשטיין, צו געבן דארף ער לעבן.
 פאר- צר ווידערשפרוכן דידאזיקע דורשט א זיי בא וועקן און ווידערשפדוכן,

 איז וואט פאבול, א קלאטן-ווידערשפרוכן, די פארטונקלט וו^ס ורערק, א ניכטן.
 זיינען — קאנטראסטן סאציאלע צווישן פשארע מאסקירנדיקער א אף געבויט

קיגדער-לימעראטור. דער פון ווערן אויסגעמעקט דארפן און דערלאזבאר ניט
 פאראן זיינען — מאיסעלע דאם וועגן פראגע דעד נויגייע איז וואם

 קעגן קאטעגאריש ארוים זיך זאגט קרופסקאיא ק. נ. :מיינונגען קעגנזעצלעכע
 דעד- קינד דעם העלפן דארף עם וויפל אף ביכל, "דאם :פאנטאסטישקייט

 פאב- קעגן שארף עקסטרעמלעכקייט״ז. ביז רעאל זיין דארף וועלט די לערנען
 "פאר זארניצינע: כ׳ די נומער דעמזעלביקן אין אדרים טרעט טאסטישקייט .

 פערד, פון בילד דער ווי רעאל אזוי באבא-יאגא דער פון בילד דער איז אים
 פערסאנאזשן איבעריקע די ווי פאגטאסטיש, אזוי איז פערד פון בילד דער און
 בעסער ניט קינד א פון לעבן רעאלע דאס איז דען צי און מאיסעלעך, די פון
 א אים פאר איז טייך אין לאזט ער וועלכן שפענדל, דאם מאיסעלעך? פון

 אין ווי פארגעקומען איז מאיסעלע דאם מיט אבער וו." א. א. דאמף־שיף
 אדיין זי קומט —טיר דער דורך נאטור די ,טרייב זיך: זאגט גלייכווערטל

 געשאפן. פאקטיש ווערט קינדער-מאיסעלע סאוועטישע ד^ס פענצטער". דורכן
 דאם וועגן פראגע די אופגעהויבן ווידער לעצטנם האט גארקי מאקסים און

 וועגן מאיסעלע "דאם דעם. קו^אף אונזער רעווידירן צו רופט מאיסעלע,
 פון געווארן ארויסגערופן איז וואם אויסטראכטעניש, אן איז טעפיך פליענדיקן
 ווילן מיר אויב שוין. מען פליט איצט און פליען. צו פארלאנג מענטשנם
 אפלייקענען ניט מען דארף — קולטור פון שעפער און קינסטלער נייע דערציען

 פאר־ א געווען ס׳וואלט קינדער, די בא זי דערשלאגן און פאנטאזיע יעדער
 שעפע- די —מענטשן פונם אייגנשאפט די קינדער די אין פארלעשן צו ברעכן
.2אייגנשאפט״ רישע

 מאיסעלע דאט :ווערן געלייזט אזוי דארף פראגע די אז דוכט, אונז
 מאיסעלע- )די פארם דער פון שטאנדפונקט פון ניט ווערן באטראכט דארף
 נריטיק ניט ס׳איז און ליב עלטער באשטימטן א פון קינדער די האבן פארם

פון אינהאלט, פון שטאנדפוגקט פון נאר נאטור(, קינדערשע די באקעמפן צו
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 בין א קינד. אינם אוף וועקט מאיסעלע דאם וואם עמאציעם, און אידייע די
 מארשאקם איז קינדער-מאיסעלע נייער א פון מוסטער געראטענער א ג$ר

 די באזיגט טעכניק נייע די ווי געשילדערט, ווערט דא היינט". און "נעכטן
 —שרייב-מאשינקע די קעראסין־לעמפל, דעם — לאמפ עלעקטרישער דעד — אלטע

 אקטועלע אן איז אידייע די קאראמיסל. דעם — וואסערלייטונג די און פען די
 )בוילעטע פאנטאסטישע א —פארם די אינטערעסאנט. קינדער די פאר ארן

 א מאכן פענעס די זיך, באקלאגט און רעדט לאמם דער פערזאניפיצירונג,
 פאר געוואונטשן שטארק זיינען קינדער-ביכלעך אזוינע פראטעסט-פארזאמלוגג(.

שרל. אונזער
 ביכל באלערם שארלאטא וועגן רעצענזיע איר אין מארגאלינע כ׳ די

 כאראקטעריסטישע די ברענגט )דייטש( קינד" פון פאנטאזיע און ,"מאיסעלע
 מערהייט די (1:יארשענען קענען מיר רואם מאיסעלע-פארם, דער פון שטריכן

 ראל א שפילן פערזאנען איבעריקע די העלד. איין נאר פארמאגן מאיסעלעך
 שעפט כאראקטעריסטיק זייער טיפיש. פראסט, זיינען העלדן די סטאטיסטן(. פון
 נאר קורץ, געשילדערט ווערט ארום דער שטריכן. אייניקע מיט אוים זיך

 בא (2 איינצלנע. —עפיטעטן די ברונעם( א וואלד, )א בוילעט, און שארף
 אוו- דער באשרייבונג. גענויערע א זיך פאדערט סיטואציעס פון בייטונג דער
 מער מעגלעכקייט די האבן זאל עם רייזע, א אף ווי קינד, דאם פירט טאר

 פון פראצעם אין גלייך פירטאריין מאיסעלע דאם (3 נאכמערקן. און זעען צר
 אינערלעכע, אין געגעבן ניט ווערן העלד פונם איבערלעבונגען די האנדלונג.

 א (4 וו. א. א. געוויין געלעכטער, אין שטריכן: אויסערלעכע אין מער ארנ
 פארשיידענע אין געגעבן ווערט וראם איבערכאזערונג, די שפילט ראל גרויסע

 זיך כאזערט דערנאך און רייזע, א פון פלאן א מאכט איינער ב., צ. פארמען.
 שיין איז קינד דעם פאר וריפל אף (5 א. א. האנדלונג דער אין איבער עם

 דאם זיך דארף אים, פרייט עם רואם פארגעניגן, אים גיט עם רואם דאם,
 העלד פון זיג און גליק דעם מיט סאף. גליקלעכן א מיט ענדיקן מאיסעלע

 ליטע- דער וועגן אידייעג. דער פון זיג דעם אריך פארשטיין קינד דאם קען
 גום־קאמיסיעי דער פון גרונט־פאדערונגען די זע קינדער עלטערע פאר ראטור

 די זשורנאל. ארן קינדער-צייטונג (6 .61 ,55 ז. בארכינען, בא איבערגעדרוקט
 ליבע די קינדער די בא אופוועקן און ראל גרויסע א שפילט קינדער-פרעסע

 רועלט גרויסער דער מיט אים פארבינדט זי שרייבן. צום בוך, צום לייענען, צום
 קינדער- דער פון קינדער די פאר פארלייענען צייט צו צייט פון דארף טע

 אז זעען, זשורנאל-קרייזלעך, און צייטונג- שאפן קינדער-זשורנאל, פין צייטונג,
 זי פארשפרייטן קינדער-פרעסע, דער אף אבאנירן אליין זיך זאלן קינדער די

כאוויירים. צווישן
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שפראך דער אף אכטגעבונגען ש.
 איז שפראך" דער אף ,אכטגעבונגען גערופענע אזוי די פון געביט דער

 וואט שול-גראמאטיק, אלטער דער פרן אונטערשייד אין צרייטער. א זייער
 די לויט שרייבן, און ריידן "ריכטיק" קינד דאם אויסלערנען געשטרעבט האט

 איינגעשטעלט, אלעפאל פאר איינמאל האט זי" רואם דאגמעם, פארגליווערטע
 נאכמערקי, קינדער די אי"יננעוואוינען —א"ציל פאר אכטגעבונגען די זיך שמעלן

 דער אין פאר קומען וואם פראצעסן, שעפערישע סילזייטיקע די דערלערנען
 די סאציאל-פעכטיק. ווירקעוודיק, צויגעוודיק, לעגנספעאיק, זי מאכן שפראך,

 שפראך, דער מין לעבן פרנם פאקטן ריי גאנצע א ארוס כאפן אכטגעבונגען
 באזוב- איז לעצטע ד^ם סאציאלע. פאנעטישע, פארמעלע, סעמאנטישע, פאקטן
 שפראך די אז פארשטיין, אויסלערנען זיך דארפן קינדער די וויכטיק. דערם

 דער סיס אםען5צו זיך אנטוויקלט זי דערשיינונג, םאציאלע לעבעדיקע א איז
 באזונדער־ די אריך זיך אין אפ שפיגלט און לעבן סאציאלן פונם אנטרריקלרנג

קלאסן־געזעלשאפט. דער פון קייטן

סעמאנטיק א.
 פא- די דערלערנען מיט זיך באשעפטיקט סעפאנסיק .1

א מאדיפיק ע ר ע יי ז און ך א ר פ ש ר ע ד סעריעלעבאטייטןפון
 אכטגע- די אנהויבן מען קען אן קלאם צווייטן פון שוין )ענדערונגען(. ם ציע

 טפע- קיין האבן ניט דערצו דארף מע דערשיינונגען, סעמאנטישע אף בונגען
 שאען די אף — געלעגנהייט פאסיקע די אויסנוצן נאד דארף פע שאען. ציעלע

 ליטערארישן א בא ארבעטן, שריפטלעכע פאנאנדערקלייבן באם לייענען, פון
 פ^־ ארבעט די צוגרייטן, גום זיך דארף זיך, פארשטייט לערער, דעד שפועם.

זיין. ניט דא טאר כאאם קיין אנפערקן, רויס
 ניט טאר מע ק. ער וו ליטערארישן א אין אויסדריקן ע יי נ .2

 טויטן אין פארוואנדלען זיך זאלן שפדאך־פאטעריאלן נייע די אז דערלאזן,
 קינדער די פארלייגן רעאליזירן: גלייך מען דארף אויסדריקן נייע קאפיטאל.
 "אף אדט. אן אף זיין אויסדריקן נייע די זאלן זיי אין וואס זאצן, צוטראכטן

 פאלן וואסערע נ^ך אין {(. אוגז )אדום לענין״ —כסימע א געווען טעלעגראם
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 איז שניידער דעד איסראעל "מאכמעס "כסימע"? וו^רט דאס באנוצן מען קען
 אנדערע "מאכמעס". ווארט מיטן זאצן צו טראכט —)ד.( וואנט" די ווי טויט,

 ווארט מיטן "מאכמעם" ווארט דאס טעקסט אין פארבייטן זיך קליגן לערער
 קלענסט פון ליניע דער אף גיין הייסט, דאם סארגרינגערן. צו קעדיי "ווייל",

 דער אין שפראך, די פארארעמט עם —טאן ניט דאם טאר מע — ווידערשטאנד
 בא־ א האס וואם ווארט, דאס איינבירגערן צו לייכט זייער ס׳איז ווען צייט,

 צו- מיט פלאקאטן ווערטער-העפטן, צונויפשטעלן ניואנס. שפראכלעכן שטימטן
ביכל. פון ביישפילן און ביישפילן געטראכטע

 על- דעמדאזיקן אין נויטיק ניט )ס׳איז ווערטער-סינאנימען. .3
 אינטע- זייער קינדער פאר איז גופע דערשיינונג די־ מערמינען, געבן צו טער

 האסטו וואם פיינט, האטטו וואם גאלה מיין עטעלע, מיה "ז$ג רעסאנט(.
 פיינט". און ליב האט עטעלע וואם שיינט, מיר ווי אלע, ווייסן דאך —האלט?

 ווי שטעטל? אין שטאט, אין אונז בא מען זאגט ווי )ד.( "האלט" און "ליב"
 גרוים, אזוי געווען איז מיר מיט פרייד "די אינדערהיים? אייך בא מען זאגט

 סיפ- מיין פילט איר אין אלצדינג ווי גלייך מייגע, איז וועלט די ווי גלייך,
 און הארכן קו, און בעהיימע :זאך דערזעלבער אין סימכע. און פרייד )ר.( כע״

 יעדער אף אן זיך מיר שטויסן דערשיינונג דערדאזיקער אף וו. א. א. הערן
 פון אויך מאטעריאלן אזוינע זאמלען ווערק. אריגינעלע אין דערהויפט טריט,
 עלטערע די אין טאבעלן. מאכן שפראך. קינסטלערישער לעבעדיקער, דער

 וואס באטייט-ניואיסן, אף קינדער די מאכן אופמערקזאם שוין מען קען גרופן
 זייערן כאראקטער עקספרעסיוון דעם אף סינאנימען, אנדערע בא פאראן זיינען

א.(. א. קוועקזילבער א פלינקער, )א
 ן ע מ י נ א מ א ה און )פילבאטייטיקע( ווערטער ם$ליםעמישע .4

 גע- אין קאץ "ד? קלאנגען(. דיזעלבע און איין ווערטערמיט )פארשיידנבאטייטיקע
 אין וואם )ד.( בעטלעך". די אף געלעגן זיינען קינדער "די געווארן". לעגן
 וריסן מען קען ווי "געלעגך? צווייטן און ערשטן צווישן אונטערשייד דער
 ביידן אונז "אף זאץ( אין באטייט זיין באקומט ווארט )דאם ? אונטערשייד דעם

 מא־ די צו דער א דורך רעדט און נאד שטייט ער וואסערשטוב". די שטייט
 "די דאסזעלבע: צווייטן. און "שטייט" ערשטן פון באדייטונג די )ד.( טראסן"

 וואם גערעכט, איז עליע ברודער מיין — קעשענעס״ די אין איך האלט הענט
וו. א. א. )ד.( גרונט" קיין ניט האט יאם דער אז האלט, ער

 אפן ווייל שטערנדל, געגעבן נאמען א עם האט "לאלי האמאנימען:
 און היטל אין שטערן )ד.( שטערנדל" ווייס מין א געהאט עם האט שטערן
 ביידע די פון מערצאל אין אונטערשייד דער קערפער. מענטשלעכן אין שטערן

 זיי מיר פלעגן יארן קינדערשע די )אין קאלאמבורן האמאנימישע ווערטער.
 האט שויכעט "דער קוילן". שמיד דעם פירט "מע אויסטראכטן(: אליין נאך

 "וואם איינפאלן". אף זיך האלט קאפ "זיין ערד(. )אף פערד" א געקוילעט
מען קען קלאס פערטן אין קרייטשיק"... א לעכל א פון מאך איך מ^כסטו?
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ק$נ- מ>ט פלאקאטן מאכן סאר. קומט נגייטן”יבר8פ־טו”ט8*ל^

לעמל אינגל "איךקאןאן שפראך־מיטלען. אויסדריקלעכע .5
 ווי צונג". דער גלעקעלע א אריגעלעך, צוריי רובישע יונג, קיין ניט יער ם *

 ווא- אין ? פארוואם ? שענער איז ווי ? פאשעט ריקט אויםגע> זיך מען ט ווא
 ווערטער? )"שיינע"( אויסדריקפולע אזעלכע באנוצן מען קען פאלן נאך סערע

 )ד.( שויבן" די אף בעלמע א ארן געזילבערט, דאך דעד —כרי אוף ,כ׳שטיי
 און זיך רייסן "הערצער )ד.( טייך( )פון וואונדן" אלע פרן זעצט ,וואסער

 ואלן וואם ורערטער, אנדערע צוטראכטן פרואווט — )כאריק( הענט" ס׳פלאפלען
 קען קלאם פערטן אין אהער. פאסן )"שיינקייט"( אויסדריקפולקייט זייער מיט
 אוונט "יעדן אויסדריקלעכקייט-מיטלען. אנדערע אף אריך אפשטעלן זיך מען

 פארקלערט". דאך דער ווערט אוונט יעדן— לידער פיניע פעטער דער זינגט
 .1 )רעזניק( כידושים״ ווייסע אף בלויע זיך פארקוקן פענצטער ,און )באריק(.

 זאם- פארביטן? דא איז פארוואם זיך? פארקוקט ווער זיך? פארקלערט ווער
 גיין, ווערטער די צר אויסדריקן "שיינע" שפראך לעבעדיקער דער פון לען

ניואנסן. באטייטלעך-עמאציאבעלע זייערע באטראכטן א. א. לויפן
 ע. י צ ק נ ו פ ער יי ז און אויסדריקן פרעמדשפראכיקע .6

 דער קאן "ווידער )שאלעם־אלייכעם( יאנטעור?" אף "נעפרעמענא" ווילט "איר
 דא באנרצן פארוואם )כאריק(. "פסיא-קרעוו" און "כלאפל ווידער קומען, סוינע

 ווען ביישפ־לן, צר טראכט אויטדריקן? פרעמדשפראכיקע די אט אווט^רן די
 פון פונקציע די איז וואם ווארט. פרעמדשפראכיק א באנוצן צו נויטיק ס׳איז
 שאלעם־אלייכעמט אין רעדט קארפע וואם אידיש, צעקאליעטשעטן דעם

 אפילע מאכן צו קלאר אינטערעשאנט ניט דאם איז פייסעך"? פארשטערטער
 דעם זיי בא דערוועקן ניט דאם וועט שטופע? ערשטער דעד פון קינדער מיט
? ווירקעוודיקייט און שעפערישקייט איר צו שפראך, צו כוש

 פון שוין ך. א ר פ ש דער אין עלעמענטן ד.םאלקםטימלעכע
 און צוהערן זיך קינדער די צוגעוואוינען מען דארף שטופע ערשטער דער

 אין אים פרט זיך באנוצן און אויסדריק זאפטיקן פאלקסטימלעכן דעם דערפילן
 מער אסאך זיינען גרינערהייט וו^ס בראכעם, די האבן זאל "איך פאלן. נויטיקע

 ,מיר פארשרוארצט", גוט פיני נאך ווערט "דערווייל געשמאק"; און באטאמט
 אינדערהיים אייך בא געהערט איר האט —עלטערן" ניט שאם מיטן זיך וועלן

 אוים- פאלקסטימלעכע זיך דערמאנט פאלן? וואסערע אין אויסדריקן? אזעלכע
וו. א. א. לערנען שלאפן, עסן, בענויגייע דריקן

 אין שפראך־דערשיינונגען. דידאזיקע מיט זייער זיך אינטערעסירן קינדער
 דעם האט קעפלעך" "דריי וועגן קלאס צווייטן א פון קינדער מיט שמועט א

די דופן פארוואם :פראגע די קינדער די בא ארויסגערופן אינטערעס גרעסטן
 לערניןר. טן-2 פארן לייענמכל א פון גענומען קיוון א ט?ט זיינען ביישפילן אלע די 1

שפראך־מאטעריאלן. שיר א אן צערו^רפן איז דא שוין
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 צערט- איינגעוואוינען קינדער די זיך זאלן ? ״מעכוטענעסטע״ קאץ די קינדער
 מא- זאמלען אויסלערנען זיך זיי זאלן ווארט, מיטן באגיין זארגזאם און לעך

 הע־ קלאס א וואט ווערטער-העפטן. טאבעלן, אלבאמען, צונויפשטעלן טעריאל,
פארברייטערף. פארטיפערן, ארבעט דידאזיקע זיך, פזורשטייט מען, דארף כעד

גראמאטיק ב.
 שול-ארבעט. אונזער אין ארט קרענקלעכסטע דאם איז ק י ט א מ א ר ג .1

 אינ- אן זייער אייניקע, זאגן — לימעד לאנגורייליקסטער און שווערסטער דעד
 זיינען אלע און אנדערע. זאגן — לימעד אקטיוויזירנדיקער און טערעסאנטער

 דעם קענען אץ אי ארבעט, זיין צו צוגעגרייט איז וואט לערער, דער גערעכט.
 גרא- דעס פארוואנדלען קאן —ארבעט דעד פון מעטאדן אין אי קעגנשטאנד,

 אקטיווקייט. קינדערשער און שעפעדישקייט פון קוואל א אין מאטיק-לימעד
 קינ- די ם§ר אי זיך, פאר אי גענעם פיינלעכן א אין — ניכצוגעגרייטער דער
 דערלער- גוט קוידעמקאל דארף לערער דער — געדרונגען איז דאנען פון דער.
 קינדער. די געבן דארף ער וויפל מער, אסאך וויסן קעגנשטאנד, דעם נען

 דעמ- פון מעטאדיק דער מיט געהעריק ווי באקענען זיך מען דארף דערנאך
 זינען אין האבן לערער דער דארף דא אבער לימעד. שווערן בעעמעם דאזיקן

 אייגנאר- אן פאדערן גראמאטיק אידישער דער פון מאמענטן אייגנארטיקע אז
 געביט דעם אף דערווייל איז באדויערן, צום באארבעטונג. מעטאדישע ביקע

געווארן. אופגעטאן ווייניק
 ארטאגראפיע וועגן קאפיטל אין שוין ד. ע מ לי אופגאבןפוגם .2
 צו צוועקמעסיקער איז מאמענטן ארטאגראפישע פיל אז געזען, מיר האבן
 זאגן אויך מען קען דאסזעלבע אויפן, גראמאטישן ה. ד. באזינטן, א אף געבן
 די אויסדריקן ,צו מיטהעלפן פיל גראמאטיק די קען דא אויך זאץ־בוי. וועגן

 שי- די .  רייד" סינטאקסישער פון פארמען אויסגעבויטע ריכטיק אין געדאנקען
 אז דערזעען, זיי ווען שפראך, דער צו זארגזאמער באציען צו זיך הויבן לער
 דיסציפלין- דעם צו )געגליכן ארדעגונג און געזעצמעסיקייט הערשט איר אין

 אייג- פולקום א אין אריץ גייט ער ווען איבער, לעבט מענטש א וואם געפיל,
 גרא- די האט אריפגאבע, ריץ־פראקטישער דער אט כוץ שטוב(. געארדנטער

 בא- צו קינדער די מיט העלפט זי באדייטונג: וויכטיקע א זייער נאך מאטיק
 אים מיט זיך באנוצן און שפראך־מעכאניזם פארמעל שעפערישן דעם זיניקן

 גראמאטיק אז מיינונג, די ריכטיק ניט ס׳איז אויסגעפרואווט. און באוואוסטזיניק
 אפילע אז ווייסן, מיר שווער: שטופע ערשטער דער פון קינדער די פאר איז

 שפראכלעכע צו אויפמערקזאם זייער זיינען יאריקע( 6—5) קינדער קליינע גאר
)מאנטעסארי דערוואקטענע, פון רייד-גרייזן אפט גאנץ פאריכטן און פארמען

12

 נ^ך סאראן איז דארט שאף". און "ארבעה קלאס צווייטן פארן לייען־בוך רערט. דעם זע 1
שפראך. דער אף אכטגעבונגען פאר מאטעריאל ווערק יערער
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 קאמבינירן קינדער אז ווייסן, מיר כעוורע(. אזוינע טיט גדאמאטיק "לערנט"
 זז^ל פארוואם איז פארמען. גראמאטישע אינטערעסאנטע אנאלאגיע אלפי אפט
? בילדונג-מעכאניזם דעם אין באוואוסטזיניק אריינפירן ניט זיי מען

 שול א אין בייגעווען אנומלט בין איך גראמאטיק. צר צוגאנב .3
 אייגנ- קינדער די דערקלערט האט לערערן די גראמאטיק. פון לימעד א אף

 דערנאך זאך. א פון אייגנשאפט אן באצייכנט וואט ווארט, א ווי שאפטורארט,
 האבן קינדער צורי און ביישפילן, צרטראכטן קינדער די פארגעלייגט זי האט
 זיך האב איך וואסער, אין צעגייט זאלץ פליט, פייגעלע א :אנגערופן זיך

 קלאר זאך די אי־ שפעטער ביישפילן. דידאזיקע אף פ^רוואונדערט שטארק
 נאטורוויטנש״פט אין געלערנט ק־נדער די האבן טאג א מיט סריער געווארן:

 דער פון טאעם דער זיך נעמט בעניין, זאכן... קערפער, פון אייגנשאפטן וועגן
 ריין א אייגנשאפטווערטער, די דערקלערט האט זי וואט דערפון, לערערן

 דערדא- אויפן. אינה^לטלעך-לאנישן אן אף קאטעגאריע, גראמאטיש-פארמעלע
 מע־ ער איז פאלש, וויסנשאפטלעך איז ער וואט דעם, כוץ איו צוגאנג זיקער

 איז זאך, א פון נאמען א איז הויפטווארט אויב ווייל, שעדלעך. זייער טאדיש
 א ניט רען "שניידעריי" איז ? נאכט טאג, זומעד, רוינטער, דעמאלט איז וואט

 ורארט, דאט איז סוביעקט דער אז זאגן, מיר ווען "גאנג"? א און טואונג?
 אינם באשטימט און גוט אזוי זייט איז — זאץ אין זיך רעדט אים וועגן וואט
 )פון זיך... רעדט אים וועגן וואט ווארט, דאם בייגל" א געקויפט ה^ב "איך זאץ

 דער פון אפהאנג אין טוביעקטן, דריי זיין דא קענען שטאנדפונקט לאגישן
 מעטא- און פראגראמען "די אן דעריבער ווייזן ריכטיק גאנץ .1 אינטאנאציע(

 די דערקענען באם אז ארבעטשול", איינהייטלעכער דער פון צושריפטן דישע
 פון באטייטן די מיט ניט רעכענען זיך מען דארף קאטעגאריעם גראמאטישע

 האט וואט ווארט, א איז צייטווארט א .2 פארם״ זייער מיט נאר ווערטער, די
 האט וואט ווארט, א — א׳יגנשאפטווארט אן צייט, אין פערזאן פון פארם די
 פארם קיין האבן זיי :הויפטווערטער מיט אידיש איז ערגער מין. פון פארם די

 אבער, ווייטן מיר קלאטן(. אנדערע פון אריס זיך בילדן וואט די, )אויסער ניט,
 אייגנשאפטווארט אן אדער אלעמאל הויפטווערטער די ציען באהעפט אין אז

 געבן צו וויסנשאפטלעך־ריכטיק און צרועקמעסיק מעטאדיש איז ארטיקל, דעם
 זיך ציט איה צו וואס ווארט, א איז הויפטווארט א סימען: אזא קינדער די

 א דאס, די, דער, ווערטער די אדער אייגנשאפטווארט אן ציען זיך קען אדער
 קינדער די פאר און פארשפרייטער איז ער ווייל ארטיקל, לויטן איז )בעמער
באמערקן(. צו לייכטער

 מאכן אויפמערקזאם זיך פארשטייט מען דארף באטייטן, נויגייע איז וואט
אייגנשאפטן טיש(, )א זאכן באצייכענען קען הויפטווארט א אז קינדער, די
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 )זומער, צייטן קראנקייט(, )שלאף, צושטאנדן געלאף(, )א טראינגען )ווללסקייט(,
 א אריינטראגן זיי קעגען גראמאטיק פרן לימעד אפן אבער וו., א. א. טאג(

 פון שאען די אף נאכצומערקן צוועקמעסיקער איז באטייטן די פלאנטער.
לייעגען. און שפראך־אנטוויקלונג

 מעטאד דאגמאטישער דער מעטאדפוןגראמאטיק־לימעד. .4
 דעם שול אלטער דעד אין אוועקגעהארגעט האט קלאלים פארטיקע געבן פון

 אר- אקטיווער דעד פיינלעך־שווער. און נודנע אים געמאכט גראמאטיק, לימעד
 ביכלאל- גוספראגדאם דעד פרן גררנט אין אוועקגעלייגט איז וואס בעט-מעטאד,

 דעם בויען דארף מע גראמאטיק-לימעד. פון אויך גרונט-מעטאד דער זיין דארף
 קינדער, די פרן אקטיווקייט מאקסימרם דעם ארויסרופן זאל ער אז אזרי, לימעד
 דערדא- וואר דארטן, :קלאל א שרין ס׳איז געדאנק. שעפערישן זייער וועקן
 אע- גראמאטיק-לימעד טרוקענער" "דער איז דורכגעפירט איז פרינציפ זיקער

 קאנקרעט לעבעדיק. ארורך גייט זיי, בא באליבט קינדער, די פאר טערעסאנט
 עלעמענט ס׳איז וואסער א זיין דארף לימעד גראמאטישן יעדער אין :גערעדט
 אכטגעבונג-פארשונג. זעלבשטענדיקער פרן פארם( פרימיטיווער א אין )כאטש

 אנרוענדן אויספירן, זעלבשטענדיק מאכן דערשיינרנג, גראמאטישע די נאכמערקן
 עם יעסוירעם וואסערע אף אט —פראקטיק דער פרן אויספירן געמאכטע די

 גע- פריער האבן מיר ווי אבער, גראמאטיק־לימעד. דער ווערן געבויט דארף
 בא- פראקטישע א מאם גרויסער א אין גראמאטיק-לימעד דער האט זען,

 שפראך־אנטוויק. שריפטלעכע און מונדלעכע די באדינען דארף ער צוועקונג:
 אי- די ארט גרויס א פארנעמען גראמאטיק־לימעד דעם אין מוז בעכיין, לונג.
 פארפעסטיקן מען דארף פארוים טריט שעפעריש-דערווארבענעם יעדער בונג.
 באצוועקונג פראקטישע די וועט דעם אן אייניבונג. ל^נגדויערנדיקער דורך
ווערן. דערגרייכט ניט

 ארגא- נאטירלעכער, א וועגן קאמפלעקם. און גראמאטיק .5
 קאמפלעקס-טעמע, דער מיט טעמע גראמאטישער דער פון פארבינדונג נישער

 מוז ז?ין. ניט רייד קיין גאר קען אריפמעטיק, בענויגייע מעגלעך איז דאם ווי
 קליי-" קאמפלעקס מיטן לעמאשל, פארבינדן, צייטווארט דאפקע, אן זיך

 קאט- דער אין גראמאטיק-לימעד פרן איינפלעכטרנג די ? ״באהייצרנג״ אדער דונג״
 איר פון וואם דעם, אין אלץ פרן פריער אויסדריקן זיך דארף פלעקם־ארבעט

 שפראך- די דערלערנען אין נויטיקייט די קינדער די פאר ארויסדרינגען זאל
 די וואם דעם, דורך פארווירקלעכט פארבינדונג די ווערט ווייטער, פארמען.

 "אט קאמפלעקס פון מאטעריאל אפן געמאכט ווערן אכטגעבונגען גראמאטישע
 אכטגע- פון יעסאד אפן ווערן געגעבן דארפן יעדיעם גראמאטישע אלע די

 די מיט פארבינדונג )אין שפראך קינדערשער לעבעדיקער דער אף בונגען
 )אין שפראך ביכלשער דער אף אדער שפראך־אנטוויקלונג( פון פארנעמונגען

 אפגעריסענע אף ניט אבער לייענעף\ הויכן פון שאען די מיט פארבינדונג
 פארשטע- די פון בוילעטקייט דער צוליב עמעם, ביישפילן. אבסטראקטע און
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 דורכ- אמאל אויסקומען וואם פאקטן, גראמאטישע יענע אדער די ורעגן לונגען
 בע;ער איז איבונגען די אט אריך נאר איבונגען, גראמאטישע געוויסע מאכן

 דער- צוליב ביישפילן"!. לעבעדיקע און טעקסט געבונדענעם א אף דורכפירן
 אנגענומענע די צעשטערן צו נויטיק נייט לאכלוטן איז פארבינדונג דאזיקער

 נויטיק ס׳איז פעדאגאגיש-צוועקמעסיק. געבויט איז וואט פראגראם, גראמאטישע
 מאטעריאל גראמאטישן דעם פארטיילן קאמפלעקסן, די פלאנירן באם ג$ר,
 את- און טעמעם די צווישן לערניאר, געגעבענעם אפן אנגעמערקט איז וואט

 באזונדערע וועגן פראגע דעד נועייע איז וואם קאמפלעקם. פון טערטעמעם
 פון אנהויבנדיק אז דערוויזן, אומבאשטרייטבאר דערפארונג די האט שאען,

 באזת- א גראמאטיק-לימעד דעם פאר אויסטיילן נויטיק איז לערניאר, צווייטן
 גרא- פינף־צען־מינוטיקע די וואך(. אין ש$ א ווי ווייניקער, )ניט צייט דערע

געבראכט. נוצן ווייניק האבן לימודים אנדערע פון סאף צום מאטק־פארנעמונגען
.ד ע מ י ל ן ש י ט א מ א ר ג א פון ע מ ע כ ם .6

 שריפט- קינדערשע די פון סמאך אפן פראגע דעד ן ם אוועקשטעלונג א(
 ביכל-מאטע( )דעם ביכל פון מאטעריאל ליטערארישן אדער ארבעטן לעכע
דיאלעקטיש איז שפראך קינדערשע די וויפל אף אויסמיידן ניט מיר קענען ריאל

 שטעלט וראם מאטעריאל, ספעציעל-ארגאניזירטן א אף אכטגעבונג ב(
 גראמא- זאגן, צו )אזוי בוילעט באזונדערם דערשיינונג גראמאטישע די ארויס

אכטגעבונג. דער פון אויספיר דערווייליקער און עקספערימענט( טישער
 זיי פארשרייבן און ביישפילן אנטשפרעכיקע נאך צו טראנטן שילער די ג(
טעקסט. א אין ביישפילן געגעבענע פון אנאליז ד(
 גראמאטי־ דער אין פארשרניבן אויספיר. ענדגילטיקער אלגעמיינער ה(

העפט. שער
 דער- די פארפעסטיקן צו ציל מיטן אויפגאבע-איבונג שריפטלעכע א ו(

.3יעדיעס ווארבענע

איבונגען. שעפערישע פון טיפן .7
 גראמאטי- דערלערנשער דער מיט דערציילונג קליינע א צוטראכטן א(

פארם. שער
 אידיש", פון "פראגראם זארעצקי )זע טיפ לויטן ווערטער צוקלייבן ב(

(.60 ,62 ,59 זז. ,1428 נים. וועגן״ די ״אף

 איבוגגען(: )עטימאלאגיש-מארפאלאגישע ווערטער-נעסטן צוקלייבן ג(
 פישיקער פישער, פישעלע פ־ש, וו., א: א. צוגיין אריינגיין פארגיין, גיין,

 ווער- דידאזיקע ווען ביישפילן, קאנקרעטע מיט וו. א. א. פישכאפעריי )שייך(
באנוצט. ווערן טער

 צווייטער. א אף פארם גראמאטישער איין פון טעקסט א איבערמ^כן ד(
פארטען. גראמאטישע דערלערנטע די טעקסט א פון אויסשרייבן ה(

.זסקת מ ג35000x0 .161 מ 11 07.ק 190. 1
 קען אמ^ל סכעמע. דער פון פונקטן אלע אויספילן מען מוז אלעמאל אז גיט, הייסט דאס 2

ווערן. דורכגעלאזן פונקט יענער $דער דער
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 גוט קען וראם לערער, דער לערנביכל? א יק ט י גו ז אי צי .8
 ניט זיך נויטיקט דערפארונג פעדאגאגישע גענוג האט ון < קעגנשכאנד דעם
 פעלט )מאטעריאל אליין קינדער די מיט ים א שאפט ער :לערנביכל א אין

 לערג־ א איז ווייניק, נאך לעסאטע זיינען לערער אזוינע ווי העיוים, נאר ניט(
 אינגאנצן ניט לערנביכלעך פאראנענע די זיינען באדויעדן, צום נוצלעך. ביכל

 יאב־ שטופע, ערשטער דער פאר שוועד צו איז ביכל ספיוואקם :צוגעפאסט
 דער פאר מאמענטן. אנטיפעדאגאגישע פון אפט גאנץ ליידט ביכל ראווס

 אויפגעבער, גראמאטישן א האבן גיכער געדארפט מיר וואלטן שטופע ערשטער
 צוקלייבן אין און סיסטעמאטיק פון זין אין מאסן־לערעד דעם העלכן זאל וואם

.1 מאטעריאל

גראמאטיק-לימעד. א פון מוסטערן .9
קלאם(. טער-4) ארכיקל פון בייגונג ע: עט ט ע ט-1

 פון פארמען פארשיידענע די אף קינדער די מאכן אופמערקזאם א(
 מיט פראגע: די אוועקשטעלן טעקסט(. ליטערארישן א )אין ךער"" ארטיקל

פארם־ענדערונג. די פארבונדן איז וו^ס
 גאס". אין מארשירט פיאנער "דער עקספערימענט. גראמאטישער ב(

 רופן ווי צייטווארט. פון פערזאן רייד-קלאסן. די לויט ווערטער די באשטימען
 די ציבער בייט )איבערכאזערונג(. ? פערזאן די באווייזן וואס סופיקסן די מיר

 צייט- פון ענדערונג די בייטן זיך וועט איך(. —פיאנער דער )אנשטאט פערזאן
 ענדונג די בייטן זיך וועט "פיאנער". ווארט פון צאל די אום בייט ווארט?

 "מאר- צייטווצרט פון ענדערונג די אפהענגיק איז וואם פון ? צייטווארט פון
 "גאס"? הויפטווארט פון ענדערונג דער פון אויך אפהענגיק זי איז שירט?

 אויס- דער איבערצייגנדיקער אלץ — ביישפילן מער )וואם ביישפילן נאך )פרואוון(.
 )אזולנע, איןזאץ? מיר זעען הויפטווערטער וואסערע אויספיר: צום אגע פר פיר(.
 איז זיי פון םזוו אזוינע און צייטווארט פון ענדערונג די אפהענגיק איז זיי פון וואם

 איס פון וואס הויפטווארט, דאם לערער(: )דער אנרוף אפהענגיק(. ניט זי
 וואס די, סוביעקטן, רופן מיר וועלן טווארט”צ פון פארם די אפהענגיק איז
אביעקט. — אסהענגיק ניט איז זיי פון

ג. איבונ
 מאר- איך גאט, אין מארשירט פיאנער דער אכטגעבונג: ווייטערדיקע ג(

גאם. אין פיאנער דעם רוף איך גאם, אין פיאנער דעם מיט שיר
 די —צוויי מיט סוביעקט, דעם שטריכל איין מיט אונטער שטרייכט

 אין צווייטן? אין זאץ? ערשטן אין פיאנער ווארט דאם איז וו^ס אביעקטן.
 ער האט פארמעם וויפל ארטיקל? דער געענדערט דא זיך האט ווי דריטן?

 אביעקט? מיטן וועלכע און סוביעקט מיטן פארבונדן איז פארם וועלכע דא?
אר־ דער ווען קינדער(: )די אויספירן צו(. טראכטן קינדער )די ביישפילן נאך

 .ייטן צ פארן שפראך אף ארבעט-ביכלעך נייע ארויס זיינען צייט לעצטער דער אין גאר 1
ספיוואקס. ווארט" "אונזער און זארעצקי א פון—"שכראך"—לערני^ר
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 "דעם". #ף זיך ער ענדערט—הויפטווארט־אביעקט מיטן פארבונדן איז "דער" טיקל
בויגפארם. הייסט —ארטיקל פון ענדערונג די לערער( )פון אגרוף:

 דער וואו דערציילונג, קליינע א ארןאנשרייבן צוטראכטן ארבעט: ד.
פארמעם. זיינע ביידע אין ין2ז זאל "דער" ארטיקל

 האט און שול א אין געווארן אדורכגעפירט איז לימעד דער אט
 אנגעשטרענגטע און אינטערעס גוואלדיקן א קינדער די בא ארויסגערופן
 ל?מעד צווייטן א אף אריבערגעטראגן מען האט "די" ארטיקל דעם אקטיווקייט.

 דירעקטע —אביעקט-פארמעם 2 )האט קאמפליצירטערע א איז בויגוגג זיין ווי_יל
אומדירעקטע(. און

קלאם(. )דריטער פארקלענער-ווערטער טעמע: טע-2
ברעט: אפן אן שרייבט לערער דער א(

ל ד על וו א אץ צי פעלד א אין
.ל ז יי ה א הינערפים אף שטייט

 מען, דערציילט אמאל, געוואוינט האט
ייזל. מ א מיט עצל ק א דארט

 הויפט-ווער- די^אונטערגעשטראכעגע זיך עגדיקן אויסיעס וואסערע מיט
 אייגענע די צוגעבן אויך הויפטווערטער אגדערע צו מיד קענען צי ? ווערטער

 דידאזיקע צו מיר גיבן ווען וו(. א. א. הונט־הינטל )טיש-טישל, עגדערונגען?
 ענדערונגען? די אט אגרופן מיד וועלן ווי הויפטווארט? צרם עגדערוגגען

 צר וואס הויפטווערטער, די אגרופן מיר וועלן ווי )פארקלענער-עגדונגען(.
? פצרקלענער-ענדערונגען די צו מיר שטעלן זיי

זאצן(. טראכטן־צו קינדער )די איבונגען
;ברעט אפן אן שרייבט לערער דער ב(

קעצעלע ווייסע קליינע דאם
קלוג. זייער איז געווען

רוינקעלע, דאס געוואוסט האט זי
קרוג. ער ז שטייט עם וואר

 זיי ענדיקן וואט מיט ? פארקלעגער-הויפט-ווערטער דא פאראן זיינען
 קעצל א טישעלע, א און טישל א מיר זאגן ווען ביישפילן. נאך ברענגט זיך?

אויספיר. וו. א. א. קעצעלע א ארן
 ביי־ וועגן אויספיר אלגעגעמיינער ביישפילן. נאך צו טראכטן קינדער די

פארקלענער-ענדונגען. דע
:ביכל פון ארוים שרייבט לערער דעם ג(

איר. צו הענדעלע דאם הענדעלע, דאם אריץ איז (1
 שטייט, טייכעלע דאם פרירט, טייכעלע דאם (2

פארווייט, שנייען געט איז טייכעלע דאם
שטראמיק. און טיף אבער שמאל איז טייכל דאם (3
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 אוץ הויפטווארט פארקלענערטן פארן דא קומט ארטיקל אן פאר וואט
ער? איז מין וואטער פון

ביכל. אין ביישפילן נאך זוכט מע
אויספ־ר. ריידן. קינדער די ווי דעם, מיט פארגלייכט מע

טעמע. גאנצער דער וועגן אויספיר אלגעמיינער
 מאי- א צוטראכטן — פארגיט לערער דער העפט, אין פארשרייבט מע

פארקלענער-ווערטער. מיט סעלע
 די צו נעענטערע וואט בוילעטע,. קלארע, זיין דארפן פארמולירונגען די

פארמולירונגען. קינדערשע

שטופע ערשטער דער אין פאנעטיק ג.
 פאנע- אץ פארקאכט שפראך־לערער זיך האבן צוריק יארן אייניקע מיט

 קלאנגען. פון פיזיאלאניע געשטודירטדי מען האט גרופן אינגערע די אין טיק,
 קליינ- פאר הארב צו איז איניען דער אז דערוויזן, אבער האט דערפארונג די

 לע- דערווייזט, מע )ווען ארטאגראפיע דער שאדן אויך ברענגט און ווארג,
 איז וואם וו.(. א. א. "פ" א זיך הערט "לעבט" אין אז קינדער, די מאשל,
 געבן קלאם צווייטן אין אים מען קען פרינציפ, מארפאלאגישן דעם נויגייע

לעבן. לעבעדיקער, לעב, ווערטער-רייען: אנאלאגישע פון הילף דער מיט
 אין געבן מען דארף א.( א. )אסימילאציע דערשיינונגען פאנעטישע די

פארפעסטיקט. שוין איז ארטאגראפיע די ווען קלאם, ־טן4 דעם

שפראך דער אין דערשיינונגען סאציאלע ד.
 פארביג־ אין אופקלערן, מעגלעך און נויטיק שוין איז קלאס טן-4 אין

 פרי- א אף )דערווייל מאמענטן אייניקע ר.", ם. ס. "פ. קאמפלעקם מיטן דונג
 אנט- איר און שפראך דער פון כאראקטער סאציאלן דעם פון אויפן( מיטיוון

 בא צייטן, פארשיידענע אין שפראך שטעטל. און שטאט פון שפראך וויקלונג.
 ארו- זייער אין קינדער די פון אכטגעבונג מאטעריאל: שיכטן. פארעיירענע

מאטעריאל. ליטערארישן אויסנוצן אויך קען מע טוויווע. מיקער

טור א ליטער
 1. ;1 0 3, 11 3, 0 אל 6 3 — ן{!)31333 ^610^010•

2. 11 0 מט 0 3 0 מ מ (1 — 11130.1333.3 ט ט3ץ4ט30 1ק־3ג1ג13ז0מ3.
3. ״ — 113.111 33אל1מ •^(13 7מד'1'8ג13)

4. ¥ 3 ג 3 מ 0 3 0 מ 11 ט — 0361)101 סס ג1610מס^6.
5. .1 נוט. ,1928 וועגן״, די ״אף אידיש פין פראגראם — י ק צ ע ר א ז

 6. <1> 3 7 0 0 מ — 1ןי)3ל1ג1370מ3 ץ ג13ג16גטמאלס ס.6ז׳6(1 סט 1\10ט160€0.ט)ן
מאטעריאל( פראקטישן פיל געפןנען לערער דער וועט ^דא

7. 111 0 ק — 5133110 מ 0611160130.
8. ? 31 6 ט ט מ 0 8 3 — !£0 033 0 03.?׳מט
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זרז* ו-״^ז   _ 1 ”גג - - י——שן ש־ מון מש מ^ו ען
 ??יזרי^מהזז*• ייאם ז׳גט^מאמ אויך לערער דער אדיין פירט פראגראם

 1ך״רוסג'^,א איז אגראם?פ די אז צוגרייט-ארבעט. זיין בעיים דערוואוסט
•י ם וואס קאמפלעקסן, סיסטעם דער אין איינפלעכטן זי מען דארף
גר־פע. געגעבעגער דער פאר נומען

 ,*"^^?ארסצ- דזי לערער דער ודאר גראם$פר די אויסארבעטן באם
מד-12מ?׳ האט עס ם?וו פראגראם־פרואוו׳ אויסגעצייכנטן דעם  ^־"ן :ן ערל" נייער דער צו וועגן די ,אף נומער טן-1 אינם געדרוקט קי,
יש. אי! פון פראגראם דעטאל׳זירטע ערשטע די איז דאס יאר.

זיד לערער דער דאי^ גראם?פר דער מיט צוזאמען
 •י • די ער וועש זיי מיט וואס אויפאנים, און מאסמיטלען טאדישע
ארבעטן.
 אסאך האט שפראך-לימעד דער שפראך. אין ראח&לטרם ר

 נצענ-יקאטפרן י^עטעדעסז לינג,קנטויו,8שסראד־ שרייבן, לזיענען, - אפצווייגן
אפצרוייגן אלע! אין 'נייטיק העכםט יז'*ם אז ׳רקל? ם׳איז •א •א

 ציל. איין "אין "זל^דן דז־\?,פ ׳ינדערק די 1פו אויפמערקזאמקייט די טרירן
־^.???!,.ר״״רווו די איינע ויצ־ש 1^לז ”ז אז אזוי, דך. צווישן

א אן דא יילז . - .1י רייע געביט דעם $דנ מיר 1ב?ה בארויערן׳ צום
 גתיז? ארן ^^"ד^יענען א? עט ארב טיילונג. ר ט-פא ציי .3

דעי פארגעטט אפט אץ ?יקי^ איו י3”שר יאיי י•שי
ארגאניזיר! צו יטיהנו דסריבער ".איז " צ ־וי ־“ 'א יג •א א י0*^0

אנגע- סיאין ווי פעריאדן, תאכמע ,׳  :?ולאם( דריטן ?^-^הצרן ט לי גיט שפראך פון לימודים־פלאן דעם
ן ) ✓ בייש״ א איז אט ע.ץ צווייוואבי לויט נאר נומען,
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 ארץ הויפטווארט פארקלענערטן פארן דא קומט ארטיקל אן פאר וראם
ער? איז מין רואסער פון

ביכל. אין ביישפילן נאך זוכט מע
אויסם־ר. ריידן. קינדער די ווי דעם, מיט פארגלייכט מע

טעמע. גאנצער רער וועגן אויספיר אלגעמיינער
 מאי- א צוטראכטן — פארגיט לערער דער העפט, אין פארשרייבט מע

פארקלענער-ורערטער. כיט סעלע
 די צו נעענטערע רואם בוילעטע,. קלארע, זיין דארפן פארמולירונגען די

פארמרליררנגען. קינדערשע

שטופע ערשטער ד;ר אין פאנעטיק ג.
 ■“פאגד* אין פארקאכט שפראך־לערער זיך האבן צוריק יארן אייניקע מיט

 ארקלאנגע פון פיזיאלאניע געשטודירטדי מען האט גרופן אינגערע די אין טיק,
 קלי־-וויל פאר הארב צו איז איניען דער אז דערוויזן, אבער האט דערפארונג די

נאך ל דערווייזט, מע )ווען ארטאגראפיע דער שאדן אויך ברענגט און ווארג,
מען ׳ רואם וו.(. א. א. ,פ" א זיך הערט "לעבט" אין אז קינדער, די מאשל,
י מיג*•- צווייטד אין אים מען קען פרינציפ, מארפאלאגישן דעם נויגייע

לויט ארן שול, ...,>ר ז ך ״.
 העכערן א אין יבערגיין צר קינדער פרן גוירל דעט מיר באשטימען זיי

 ווילדן דעמדאז״קן צר סאף א מאכן צר צייט שוין ררערן. איבערגעלאזן קלאם,
 דארףידערלערנען ער ליער דער ניטא. פראדוקציע קיין אין איז רואם צרשטאנד,

 וועגן מאטעריאלן 'אינטעראסאנטע דיסקאנט. וויסנשאפטלעק וועגן פראגע די
 דעם אין געפינען לערער דער דער וועט דערפאלגן שריפטלעכע פון דיסקאנט

 י¥,.111x0.1 161 סמל 11 ץ0116ש200111“ גרריאנאוו וו. יע. פון בוך אינהאלטרייכן
 דער צו ווערן צוגעפאסט אבער דארף מאטעריאל דער .פססקס ^1. 1926

ארגאנען. צענטראלע טאן שוין דארפן דאס און שפרא• ישער אי.
 אפט, זיך דוכט לערער דעם לערער. ם נ פו זעלבמטדיסקאנט .5

 ווייל דערפאר, איז דאס ארט. איין אף שטייט 'אין ארבעט ארן ארבעט ער אז
 אינטערעסאנטע, אן טאג-טעגלעך טוט ער ארבעט. זיין ניט דיסקאנטירט ער

 לערער ווייניק ווי דעם. פון ניט אליין אפט ווייסט און ארבעט אנגעשטרענגטע
 דארף לערער דער ארבעט! זייער וועגן זשורנאלן אונזערע אין דערציילן עם
 גע- יעדער פארנאטירן געוואוינהייט( פארמעלע א )אויך רעגילעם א מאכן זיך

 פעדאגא- זיין אין מאכט ער וואט טריט, ניטגעראטענעם( אויך )און ראטענעם
 טאג, דעם באטראכט — ארבעט, טאג א נאך אהיים געקומען טעטיקייט. גישער

 גע- עפיזאדן. אינטערעסאנטע פארשרייב מאפאלעס, און ניצכוינעם די בארעכן
 — שא ניטגעראטענע א גאנג. איר פארצייכן — שא אינטערעסאנטע אן ורען
 שוין ביסט וואם נעשבן, א פיר סיבעם. די וועגן דינוועכעשבען א אם זיך גיב

 די פארצייכן. —אירע פונקטן ניטפאסיקע פראגראט. דער פון דורכגעגאנגען"
 אויפן אזא אף וועסטר יאר סאף צום !'ריכטער בעסטער דער איז פראקטיק

 טייל דאן און באריכט, לעבעדיקן נוצלעכן, ווירקלעך א פאר מאטעריאל האבן
 זיי פרואוו פראגן, שטעל זשורנאל, פעדאגאגישן אין דערפארונג דיין מיט זיך

 פארוים גייט ארבעט,־ זיין אין לערער דער וואקסט אזא"אויפן אף נאר לייזן.
איר. פון נאכעט ערשט האט און
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