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Salutenda eldono
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La  la opinio de kelkaj movadanoj, la lernolibro de Stano Mar ek estas “furora”… Miŭ č  
ne legis la libron anta e, do estas bona ebleco konati i kun i kaj vidi, kion furoranŭ ĝ ĝ  

i enhavas…ĝ

La leganton salutas unupa a anta parolo de la a toro, kiu prezentas la libron kielĝ ŭ ŭ  
porinfanan kaj donas rekomendojn pri ia uzado. La rusa lingvo aperas en la libroĝ  
ne  ofte  —  krom  la  anta parolo  nur  en  kurtaj  gramatikaj  klarigoj  kaj  en  laŭ  
(amba direkta) vortareto.ŭ

Tio estas avanta o de la libro kaj tute komprenebla afero, ar  ja temas pri  rektaĝ ĉ  
metodo. La signifo de leksemoj kaj gramatikeroj klari as per bildoj kaj per vortojĝ  
jam konataj el anta aj lecionoj.ŭ

Amaso da bildoj  aparte  bonas por  infanoj  — la  a toro  bone konas  pedagogianŭ  
psikologion, kiu diras al ni, ke 30% da infanoj havas nur la bildan pensmanieron, 
45% uzas la  bildan kaj  abstraktan-logikan,  kaj  nur 25% uzas plejparte la  logikan 
pensadon kun aldono de la bilda.

Enestas  kelkaj  ludoj  kaj  ludsimilaj  taskoj  —  ekzemple,  oni  devas  kolorigi 
desegna on konforme al teksto, en kiu priskribatas la koloro de la vesta oj de laĵ ĵ  
figuroj en la bildo. En la manoj de sperta instruisto la libro fari os vere brila ilo, kiuĝ  
enuigos nek lernantojn, nek la instruiston mem. Anka  neprofesiaj instruistoj (kiujŭ  
ofte gvidas Esperanto-kursojn) profitos de i  — interesa libro kun ri a bildaro kajĝ ĉ  
ekzercaro allogos lernantojn per si mem kaj plifaciligos la laboron. La libro bone 
ta gas anka  kiel helpilo dum memlernado.ŭ ŭ

enerale notindas la grafika organizo de la lernolibro. Inter multaj ilustra oj estasĜ ĵ  
bone organizita  la  teksto kun uzo de la  atentigaj  kursivo kaj  graseto.  La a toroŭ  
anka  uzas simbolajn signojn por divers-specaj lernaktivecoj. i  tio faras orienti onŭ Ĉ ĝ  
en  la  materialo  de  la  libro  facila  kaj  agrabla.  Malgranda  malavanta o  estas  laĝ  
modesta nigra-blanka kolora decido, kiu ver ajne havas kialon ne konceptan, sedŝ  
financan.

Fine de la libro proponatas la pa o kun adresoj de retaj priesperantaj fontoj, kiujĝ  
instigas lernantojn eniri la Esperanto-mondon kaj ne resti izolitaj. Troveblas ankaŭ  
ilustritaj afi oj-tabeloj: komence de la libro — alfabeto, fine — prepozicioj. Ambaŝ ŭ  
estas kopiindaj objektoj — u kiel hejma murbildo, u kiel bildo en la klaso.ĉ ĉ

Do,  la  lernilo  estas  sendube  bona.  Tre  salutendas  la  ruslingva  eldono:  jam 
ekzistantaj  ruslingvaj  lernolibroj  de  malmultaj  a toroj  havas  limigitan  kvanton,ŭ  
kutime  ili  orienti as  al  plenkreskuloj  kaj  al  infano  ili  ajnas  sekaj,  enuigaj  kajĝ ŝ  
malentuziasmigaj. Nun oni havas pli da elekto!
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