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„A betű, az írás birodalma, hatalmas: a kézírástól a nyomtatott 
betűn át a különféle grafikai alkotásokig a kultúrának jóformán 
minden területét felöleli….Nincs a civilizációnak, a kultúrának, a 
gazdasági, a társadalmi érintkezésnek egyetlen olyan lényeges eleme 
sem, amely fennállhatna, fejlődhetne a betű nélkül.”       
                                                                 (Szántó Tibor: A betű c. kötet előszavából) 

 

   Az írás kialakulásának kezdetét nagyjából 27 000 éve (!) a barlangrajzok emlékezetet segítő és 

üzenethagyó képei jelentették, amelyekből az évezredek alatt képszimbólumok, majd ezek folyamatos 

redukciója, absztrakciója során a hangokat jelölő betűk kialakultak.  Az írás mára – köszönhetően a 

népiskolai oktatás, a közoktatás általánossá válásának – hétköznapi tevékenységgé vált, természetes, 

hogy tudását birtokoljuk. Az emberi kommunikáció beszéd, olvasás, írás hierarchiájának 

háromszögében felső helyen áll az írás, az „írott beszéd”, mely a másik két képesség birtoklásán 

alapul.  

 

Kézírásunk, akár szemünk színe, egyedi formát 

mutat. Ujjlenyomatunkhoz hasonlóan 

megkülönböztető sajátosságunk, amely az írást 

kivitelező személy kriminológiai azonosítása 

mellett a grafológia tudományának 

személyiségelemző következtetéseihez is alapot 

nyújt. A tökéletességre fejlesztett írás, a kalligráfia 

többsíkú, többletjelentést hordozó alkotásaiban 

jeleníti meg a művészi

szintre emelt írásképet, amely messze túlnő a betűk konkrét grafikus kivitelezésén, alakján, formáján,  

a betűalkotó elemek arányain. A kezet alkotó 27 csont, 39 izom és az ezeket mozgásra alkalmassá tevő 

36 ízületi összeköttetés segítségével vagyunk képesek az írásmozgás rendkívül bonyolult, sok év alatt 

kialakuló mozgástevékenységének kivitelezésére. Szakmai-módszertani folyóiratunk Kultúrtechnikák 

sorozata harmadik számának témája a grafomotorium és az íráskészség.  

Bízunk benne, hogy a lapot kézbe vevők között óvodapedagógusokat, tanítókat, gyógypedagógusokat 

és szülőket egyaránt üdvözölhetünk elméleti háttérrel támogatott, napi gyakorlatban hasznosítható, 

tovább gondolható ismereteket, vagy akár az írással kapcsolatos kultúrtörténeti érdekességeket kínálva 

olvasóinknak.  

 

Jelen számunk mottója: „Firkától a folyóírásig…”  

Szándékunk szerint ezt az utat járjuk be.
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     Az első életév végére a gyermek spontán észlelése és a környezeti minta alapozza meg a 

papíron való nyomhagyás szándékát, örömét. Ebből alakul a motorikus, lengővonalas, majd 

körkörös vagy gomoly firka, amelynek fejlődési szakasza, hogy a kezdeti lendületes, vállból 

induló mozgást felváltja az egyre ügyesebb, ceruzát marokra fogó kézhasználat és már 

laphatáron belül marad az „alkotás”.  

      

 Vonalas és gomgolyag firka (Feuer, 1992) 

   Fontos a sokféle lehetőség, eszköz biztosítása, a felnőtt dicsérő visszajelzése, de semmilyen 

módon nem kell befolyásolni, irányítani a gyermek szabad tevékenységét.  

  A nyomhagyás, firkálás képességét az érzékszervi-mozgásos fejlődés alapozza meg, ez 

egyéni, saját egy egyéniségének megfelelő mozgásformákat kialakítva. Másfél éves gyermekek 

firkái már egyéni jegyeket mutatnak a nyomáserősségben, vonalsűrűségben, a térkitöltés 

módjában.       A zárt forma megjelenése egybeesik azzal fejlődési fokkal, amikor a gyermek 

már képes megkülönböztetni magát másoktól, ebben az értelemben „zárt lénnyé” váló gyermek 

kifejezési módja. (A felnőttek firkáit többféle céllal kifejlesztett tesztek vizsgálják.) A 

későbbiekben az írásnak is köztudomásúan egyéni jellege az ujjlenyomathoz hasonlóan 

azonosítható, amit a pszichológia, a grafológia vagy akár a kriminalisztika saját célja szerint fel 

is használ.  

   Az eszközök sokfélesége mellett színekből eleinte elegendő kevés, kontrasztos színes ceruzát 

biztosítani a szín ebben a korban jellemző másodlagossága miatt. 

   Három éves kor körül finomodik az eszközhasználat, az ujjak tartják még szabálytalanul, de 

már a hegy közelében a ceruzát, rajzeszközt. A mozdulatok kezdenek irányítottabbá válni, 

megjelenik, majd bezárul a vonal, a körnek, kezdetleges formáknak már jelentést tulajdonít, 

majd előre meghatározott ábrázolási céllal fog a rajzoláshoz. Kezdi érteni és rajzában „kvázi-

írásként” megjeleníteni a felnőttek írásos tevékenységét. Lassan megérik a tudás, annak 

megértése, hogy az írás is a kommunikáció egy formája.  
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   A teljes test összerendezett mozgása, összhangban a kéz pontos mozgatásával, megfelelő 

ceruzafogással, nyomatékkal együtt teszi lehetővé az írás elsajátításához szükséges motoros 

kivitelezés képességét.  

               

                                                      Ábrázolás             Írásutánzás  (Feuer, 1992) 

   A nyomhagyástól a betűírásig vezető fejlődés során fokozatosan érik a megfelelő 

kézhasználat. Ebben a folyamatban az 5-6. életévre kialakul a jól strukturált testséma, a kéz 

szemmel követésének képessége, a motoros emlékek bevésődése, felidézhetősége, az 

iránydifferenciálás saját testhez viszonyítva, valamint a kézműves tevékenységekben való 

fejlődés, fejlettség. Ennek nyomán az iskolába lépés időszakára a rajzoló kéz már képes lesz író 

kézként is megállni a helyét.   

 

Megfelelő íráskészültségű, iskolába készülő,  

6;8 éves kislány „betűi”, szava  
 

Az írás előfokai, az iskoláskor előtti ábrázoló és íróképesség fejlődése az alábbiak szerint 

szakaszolható

 

1-3. 

életév 

A ceruzanyom 

dominanciája a 

vonalvezetés fölött 

A tevékenységet nem értelmezi 
Határozatlan, vonalas 

firka 

3. 

évtől 

A vonalvezetés 

dominanciája a 

ceruzanyom fölött 

Bizonytalan, változó értelmezés 

A megnevezett alakzatok 

vonalvezetése nem tér el egymástól 

Körkörös gombolyag 

(zárt) firka 

 

3-5. 

életév 

A sémák 

kialakulása 

A formák egyre felismerhetőbb 

válnak, az értelmezést a képzelet és a 

reális tárgyismeret együtt 

befolyásolja 

Kváziírás, betűutánzatok 

megjelenése 

5. 

évtől 

Az „elv” 

megértésének 

dominanciája a 

modell fölött 

Belső szemlélet kialakulása nyomán 

az értelmezés határozottabbá válik. 

Azt rajzolják, amit 

tudnak a valóságról 

A rajz, mint az önkifejezés és a írás 

különbségének felismerése 

Az írásutánzás saját 

kifejezésmódot kap, 

elkülönül az ábrázolástól 

A betűelv felismerése, megértik, 

hogy a szókép jelentéssel bír 

A betűábra 

kialakításának képessége 
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   Az írástanulást, az arra való felkészülést, felkészítést általános és speciális részkészségek 

megfelelő fejlettsége, szükség esetén fejlesztése alapozza meg.  

Általános részkészségek  

Minden tárgyat alapoznak  

 nyelvi fejlettség  

 gondolkodás, logika  

 figyelem 

 emlékezet, munkamemória 

 szerialitás, szeriális orientáció  

 tevékenységi türelem 

 tempó, ritmusérzék  

 érzelemvilág, képzelet, motiválhatóság 

 

   Az iskolát kezdő gyermekek többsége képes elkülöníteni a mondatokat, szavakat, felismeri, 

hogy a kimondott szavakat hangok alkotják, képes ezek elkülönítésére, differenciálására. A 

nyelvi fejlettség, nyelvi tudatosság feltétele az az írás-olvasás elsajátításának, a tanulás során 

visszahat ennek a területnek a fejlődésére.  

                              

                       Logico – nyelvi feladaványok           Csabay Katalin: Lexi mesetankönyv sorozatának kötete 

     Először a szótagolás képessége, majd 5-6 éves korra a fonématudat alakul ki: a gyermek 

képes a szó elején, majd a szó végén álló hangok megkülönböztetésére. Képes megfigyelni, 

hogy a szó elején, közepén vagy végén hallja a megfigyelt hangot. Ezt követi a hangok 

sorrendjének érzékelése.  
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Azonosság tudat 

A dolgok megnevezése, azonosítása, a taníthatóság általános feltétele 

 

Rész-egész viszony 

A mondat szavakra bontása, szavak szótagokra, hangokra, szóelemekre bontása, a betűelemek 

felismerése 

 

Nem-faj viszonyok felismerése, csoportosítás, osztályozás, rendezés, kategorizálás 

Betűfajták, magánhangzók, mássalhangzók, nyelvtani kategóriák felismerése, csoportba 

sorolása 

 

Tulajdonságok felismerése, hasonlóság, különbözőség 

Hangok, betűk összehasonlítása, megkülönböztetése, nyelvtani kategóriák tulajdonságainak 

felismerése 

 

Formaismeret, irányismeret 

Az absztrakciós képesség fejlődése, a betűk felismerése, szavak globális felismerése 

 

Számfogalom 

Szóanalízis, hangok megszámlálása, hang/betű helyének megállapítása 

 

   A megismerési folyamatban kiemelt fontosságú, hogy az aktuálisan szükséges információkat 

figyelmünk segítségével megkülönböztessük, kiválasszuk, tartós koncentrációval fókuszálni 

tudjuk. A figyelem lehet önkéntelen és szándékos, fontos jellemzője a tartósság, intenzitás és 

terjedelem. Ezeket fontos játékosan, az életkornak megfelelően fejleszteni. Az alapot a vizuális 
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észlelés jelenti, a gyermek ennek segítségével képes egyre több tárgyi modalitást, színeket, 

formákat, ábrákat összehasonlítani, belőlük sorrendet képezni, analizálni, szintetizálni.  

 

   Rövid távon a hallott hangok, szavak, mondatok emlékezetben tartása. Hosszú távon a 

formákat, alakzatokat alkotó jegyek globális felidézésének képessége. Az írásmozgások 

automatizálódásához az emlékezet fejlettsége is szükséges. A munkamemória a különböző 

információk (téri-vizuális, verbális stb.), a feladat megoldásához szükséges adatok ideiglenes 

tárolása, feldolgozása. 

 

   A szerialitás, sorrendiség lehet téri, idői, vizuális, auditív és motoros. A szeriális orientáció a 

dolgok egymáshoz való viszonya, a sorrend és a sorrend elemeinek egyidejű észlelése és 

feldolgozása.  

 

 

 

 

 

A írást közvetlenül előkészítő részkészségek 
 

 finommotorika, grafomotorium, ujjmozgás és írásmozgás koordináció 

 jelfunkció tudatosítása 

 reláció szókincs 

 fonológiai tudatosság 

      Az általános, a tanulást és minden tevékenységünket meghatározó általános és egy adott 

terület, pl. az írástanulás részkészségei egymással hierarchikus rendszert alkotnak, 

tevékenységenként különböző területek kisebb-nagyobb hangsúlyával, aktivitásával. Az egyéni 

adottságok, az egyes képességek fejlettsége jelentősen befolyásolja az iskolai tanulás 

eredményességét. Sok esetben a jobb képességterületek képesek kompenzálni a kevésbé 



 9 
 

fejletteket, vannak „vivő funkciók”, amelyeket minden gyermek esetében ismernie kell a 

pedagógusnak, ugyanúgy, mint a fejlesztendő területeket. Az alapozás, az első iskolai év 

feladatai nem vihetők át magasabb évfolyamokra. A nem kezelt problémák, az elmaradt 

fejlesztések nélkül egyetlen készség nem alakítható.  

   Az óvoda előkészítő, az alsó tagozat alapozó időszakának feladata az alább, helyszűke miatt 

néhány kiragadott kategóriával ábrázolt „tudáspiramis” felépítésében az olvasás, szövegértés, 

írás és számolás készségszintű elsajátítása. Tévedés azonban azt hinni, hogy akármelyik 

készség fejlesztése befejeződik a negyedik évfolyam végére.  

 

 

A következőkben a kiírt írás képességéhez vezető út vázlatos bejárására teszünk 

kísérletet a fejlődés területeinek, a fejlesztés lehetőségeink bemutatásával. 

 

 

   Az írás elsajátítását megalapozó képességek rendszere szerteágazó, az írás az egyik 

legösszetettebb tevékenységünk, melynek elsajátítása a pontos finom mozdulatok 

kivitelezésének képességét jelenti.  
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   Kísérjük végig egy rövid - az elsős gyermek számára azonban nem kis feladatot jelentő - 

mondat tollbamondás utáni leíráshoz milyen képességek, készségek megfelelő fejlettsége és 

összehangolt működése szükséges. 

 

   A mintául választott, rajzoló íráskészség szintjén álló írás a grafomotoros készségek megfelelő 

fejlettségét mutatja. Betűalakítása, -kötése szabályos. A vízszintes tagolásban a „feje” szónál a 

leírt betűk viszonylagos közelségét a csupa felső és alsó hurkolású, „karcsú” f-e-j szóalkotó 

betűk indokolják. 

   Ezt az írásprodukciót megalkotása során az alábbiakban részletezett területek aktivitására, 

készségszintű fejlettsége tette lehetővé. 

- A mondat, szavak meghallása – auditív figyelem, beszédhang analízis 

- Hangsorra bontás – auditív analízis 

- A hangok betűvé alakítása – intermodalítás: két különböző részképesség összekapcsolása, 

írás jelrendszerének biztos ismerete, fonéma-graféma megfeleltetés 

- Hasonló hangokat és betűket megkülönböztetni – auditív és vizuális differenciálás 

- Megfelelő testtartás, szem és író kéz megfelelő távolsága, ceruza helyes tartása, nyomaték, 

iránytartás – koordináció, finommotorika, grafomotorium 

- Szóírás kezdete, betűk helye, mérete, vonalvezetés iránya, betűk kötése, összekapcsolása – 

síkbeli tájékozódás, irány- és arányészlelés, vizuo-motoros koordináció, írásmozgás 

koordináció, a megfelelő betűk sorba írása  

- Hangok, betűk sorrendje – auditív és vizuális szerialitás 

- A betűsort szóként, a szavakat mondatként értelmezni – Gestalt látás, rész-egész 

    

Mindezek mellett a gyermeknek a mondat leírásához mindvégig irányított és koncentrált 

figyelemre van szüksége. 
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    A beszéd a prehistorikus kortól adottsága az embernek. A kézi írástudás (már létezik 

informatikai írástudás is!) az olvasni tudással együtt sokáig csak kevesek kiváltsága volt. Így 

írástudásunk, főként a könyvnyomtatás feltalálásának és az általános iskolakötelezettség 

terjedésének köszönhetően alig több mint 300 éves, fiatal képességünk. Az idegrendszerben 

ezért nem „előhuzalozott”, mint a beszéd, tanítása-tanulása általában 2-4 évet vesz igénybe. A 

pszichológia megszállásnak nevezi, mert az olvasáshoz hasonlóan és ahhoz kapcsolódva 

konkrét agyterületeket foglal el. 

    Az írás elsődleges kérgi központja az ún. Exner mező (1. ábra), amely a homloklebeny hátsó 

részén található. Kiterjedt kérgi asszociációs pálya rendszereken keresztül szoros 

összeköttetésben áll a sensoros és motoros beszéd központokkal (1. ábra - Wernicke, Broca 

areák), a primer hallókéreggel (1. ábra - Primary Auditory Cortex), az olvasásban részt 

vevő elsődleges kérgi mezőkkel (2. ábra - gyrus angularis,  gyrus supramarginalis), ill. a primer 

látókéreggel (3. ábra - primary visual cortex). 

   Az írástanulás folyamán az egyes betűk formálása, alakítása a halántéklebenyben helyet 

foglaló memóriaközontokban tárolt korábbi emlékképek előhívásával valósul meg. 

A fentebb felsorolt központi idegrendszeri struktúrák bármelyikének károsodása befolyással 

lehet az írástanulás folyamatára, ill. a már kialakult íráskészség károsodására/elvesztésére. 

(írási apraxia = a már kialakult íráskészség képességének sérülése, az egyes részelemek fogalmi 

elemeinek elvesztése miatt). 

    
                              1. ábra                                                                   2. ábra                                                            3. ábra 

   Az olvasás és írás során automatizált és szándékos elemek egyaránt jelen vannak, a technikai, 

kivitelező cselekvések a tanulással párhuzamosan növekvő alárendeltségével. Tanulásuk 

előrehaladtával, készséggé válásukkal folyamatosan szabadul fel a gondolkodás és figyelem, 

egyre hatékonyabbá téve a tevékenység tartalmi komponenseit.  

   Az írásmozgás kivitelezésének tanult folyamata bonyolult, feltételes reflexláncok összefüggő 

sorozata. Íráskor a test és a végtagok helyzetét, az izomtónus szabályozását az extrapyramidális 

rendszer végzi a reflexes és akaratlagos mozgásoknak leginkább megfelelő módon. Az írni 

                                                           
1 Készült dr. Lugosi Katalin iránymutató segítségével     
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tanuló gyermek izomtónusa test szerte feszesebb, a mozgások száma több, mint amit az írás 

tevékenysége megkíván. A koegzisztencia törvényének „eleget téve” nem csak kezével, ujjaival 

ír, hanem egész testével, sokszor még a nyelvével is. A tevékenységben előre haladva, 

gyakorlatot szerezve ez egyre inkább oldódik, a kezdetbe fárasztó fizikai és pszichés 

megterhelés csökken, majd teljesen elmarad.  

 

A kép forrása: HáziPatika.com 

   Az írástanulás során, a beszéd- és olvasástanuláshoz hasonlóan kondicionálásos, társításos 

folyamat, melynek során többrétű idegrendszeri kapcsolatok alakulnak. Ez komplex feltételes 

reflexes működés: a hosszú időn át ismételten és azonos sorrendben érkező ingerekre adott 

reflexjellegű válaszreakció sorrendje is rögződik. Az így kialakuló dinamikus sztereotípia során 

az izgalmi és gátlási állapotok elrendezése, eloszlása egyre jobban rögzül a kéregben, melynek 

következtében egyre könnyebben, automatikusabban megy végbe. Az írás készséggé válik, 

amely azonban rendszeres használat híján az érintett agyterületek és működés gyengülését 

okozhatja, a funkcionális analfabetizmus állapotáig is eljuttatva a személyt.  

 

   Az írás elsajátításában elsődleges finommotorika, grafomotorika, írásmozgás-koordináció, a 

kéz és ujjak összerendezett mozgásának feltétele az idegrendszer érettsége, a nagymozgások 

koordinációja. Az írástanulás (és más feladatmegoldások) során rendkívül fontos a kora 

gyermekkortól jelenlevő ringató, hintázó, lengető élmény, amely a mozgásindítás, megállás és 

újraindítás mozgássorát tapasztaltatja meg. Az írásproblémát mutató gyermekek fejlesztésében 

alapvető ezeknek és más  mozgásformáknak a folyamatos, játékos gyakoroltatása. A teljes test 

mozgásának biztos koordinációja, amelynek talaján a finommotorika, grafomotorika fejlődik, 

érik, a biztos egyensúlyozás képességén alapul.  

   Már a csecsemőkori, játékokkal történő manipulálás az észlelés, érzéklés és gondolkodás 

folyamatos, majd a felüléssel, felállást követően felszabaduló kéz, a járással önállóan birtokba 

vehető környezeti tapasztalatok sokasága ugrásszerű fejlődést eredményez. 
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A felülés után a mozgás a látás ellenőrzése alatt fejlődik tovább (Kósáné Ormai Vera 1987) 

 

    Alakul az alaklátás, nagyságállandóság, a részletek észrevétele, a módszeres „letapogatás”, 

több tulajdonság egyidejű észrevétele, a lényeges, lényegtelen elkülönítése. A téri 

tapasztalatok, rendezésük alapozza meg síkbeli átfordításukat. A térélményben alakulnak a 

relációk, amelyet a beszéd alakulása még tovább rendszerez majd, kialakítva a tapasztalaton 

alapuló tudást és az ezt nyelvi formába öntő relációszókincset.  

   Az óvodába lépés időszakában a gyermekek a jelenségeket még többnyire egy tulajdonság 

mentén ragadják meg, iskoláskorra egyszerre több információ feldolgozására, integrálására is 

alkalmassá válik gondolkodásuk. A cselekvési sémákból épülő mentális reprezentációk 

beépülésével már elképzelés szerint lesz képes cselekedni.  

 

 

   A kéz anatómiai fejlődése a születés utáni 10-12 éves korig folytatódik: csontmagvak 

megjelenése, kis csöves csontok, ízületek végeinek záródása, érző- és idegpályák folyamatos 

mielinizációja. Ez utóbbi jelentősége többek között az, hogy az idegrostokat körülvevő 

velőshüvely kiépülése nyomán a bioelektromos ingerület áramlása minimális veszteséggel jár.  

 

A csontmagvak megjelenése különböző életkorokban (Ligeti, 1982) 
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   Ez strukturális átalakulást, működésbeli változást, bővülést jelent.  Az első osztályos gyermek 

keze még nem alkalmas hosszan tartó írásgyakorlatok végzésére, hibás pedagógiai gyakorlat 

ezt elvárni.   

   A jobb- vagy  balkezesség kialakulása az agyfélteke dominanciájától függ. Az idegpályák 

kereszteződése miatt a jobboldali agyféltekei dominanciájúak balkezesek lesznek és fordítva.  

Az újszülött tónusos reflexéből már megjósolható, hogy alakul a későbbiekben a gyermek 

laterális dominanciája. Négy éves korra válik a gyermekek 85-90 %-a jobb kezessé, 10-15 %-

uk balkezessé. Fontos, hogy a balkezes gyermek kezébe balkezes ollót adjunk! 

   Dominanciája nemcsak a kéznek, hanem a szemnek, fülnek lábnak is van. Keresztezett a 

dominancia, ha ezek nem esnek egy oldalra. A kevert dominanciánál az egyik kéz rajzol, ír a 

másik fogja étkezéskor a kanalat. A keresztezett és kevert dominancia miatt létrejövő 

agyféltekei rivalizálás a fejlődés akadályozója lehet. Az átalakított dominancia szerencsére ma 

már ritka, szülői vagy pedagógiai gyakorlata rendkívül helytelen.  

 

Balkezesek jobb kézzel való írásának kényszerítő eszköze a 19. sz.-ból (Illényi, 2002) 

   Az emberiség kultúrája, így az írás kialakulása is döntően jobbkezes. (A héber írás például 

jobbról balra halad, ez nyomot hagyott a betűk szögletességén.) 

A téri helyzetek meghatározásban, viszonyításban fontos szerepet játszik a domináns testoldal. 

A szemünket becsukva a teret nagyobbnak érezzük a domináns kéz irányában.  

   A kialakulatlan, bizonytalan dominancia a téri tájékozódás és annak következményeként az 

írás, olvasás, instrukcióértés és más területek zavarát okozza a tanulási tevékenységekben.  Már 

a középső, de legkésőbb a nagycsoportban ennek felmérésére és észlelése esetén fejlesztésre 

feltétlenül szükség van.  

Jelei:  

- mozgás: a mozgástervezés bizonytalan, nem képesek sorrendben összerendezni, nem jól 

utánoznak, önkiszolgálásban nehezített az önálló öltözködés 
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- téri tájékozódás: téri helyzetek megítélése gyenge, nincs a tájékozódásban viszonyítási pont, 

térészlelésük globális, téri helyzeteket nem tekintik orientációs szempontnak, 

relációszavakat nehezen értelmezik, téri emlékezetük, gondolkodásuk nehezített 

- testséma: saját test jobb/bal oldalát nem tudják megkülönböztetni, nem alakul biztos 

testséma, nehezen igazodnak el a saját testhez viszonyításban 

- játék: nehezen vagy egyáltalán nem tudnak minta alapján építeni, a képzet és annak motoros 

kivitelezése közötti kapcsolat nem működik vagy gyenge, nem tudnak alaprajz alapján adott 

tárgyat elképzelni, topográfikus emlékezetük gyenge, ábrarészletek téri helyzetének 

megítélésénél alacsony szinten teljesítenek 

- írás: betűalakításuk iránya helytelen, betűkapcsolásuk bizonytalan, rossz, sorvezetésük, 

margóészlelésük, leírt betűsorrendje hibás.  

 

 

   Az emberi test felépítése szimmetrikus, működésében azonban a két testfél eltérő: az egyik 

kéz teljesítménye gyorsabb, pontosabb. Ezt a laterális preferencia vagy oldaliság fejezi ki, az 

előnyben részesített oldalt dominánsnak tekintve.  

   A két évesek többsége még kétkezes (ambidexter), míg az óvodakezdés időszakában már 

megfigyelhető a jobb vagy bal kéz dominanciája. Négy éves korra a gyermekek többségénél 

kialakul a kezesség.  Iskolakezdésre a végleges kézdominancia nem alakul ki minden 

gyermeknél, nyolc-kilenc éves korra már stabilizálódik. Ha a pedagógus vagy a szülő 

bizonytalan a gyermek dominanciáját illetően, feltétlenül szakemberhez kell fordulni az 

esetleges téves kézhasználatra szoktatás elkerülése érdekében.  
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   A jobb kezesek aránya 85-90 %. A bal kezeseknél a következetes kézhasználat többnyire 

később alakul ki. Előfordul, hogy 5-6 évesen még jelen van a kétkezesség: időnként átveszik az 

eszközt egyik kezükből a másikba. A testoldalak dominancia mintázata - amibe négy szerv, a 

fül, szem, kéz és láb tartozik -, lehet egyoldali (egybeeső, kongruens) és keresztezett, 

ellenoldali (kontralaterális), pl. jobb kezes-bal szemes.  

   A kialakulatlan, bizonytalan kézhasználatot a nagymozgásokon keresztül, sokféle 

tevékenység adta tapasztalattal lehet korrigálni. Az eszközöket mindig a test középvonalában 

kell a gyermek felé nyújtani, így támogatva a számára megfelelő kéz használatát. A 

balkezességet a mozgásfoglalkozásokon, testnevelés órákon is figyelembe kell venni.  

 

 

 

 

   Mára már természetes, hogy az átszoktatást nem alkalmazzák sem a családban, sem az 

intézményes nevelésben. A konvertált (átszoktatott) dominancia csak a bármilyen okból – 

baleset, betegség – akadályozott kéz helyett alakítható ki.  

   A balkezesség nem jelent hátrányt, képességeik nem függenek össze a kézdominanciával. 

Ugyanakkor térorientációs képességeik gyakran jobban működnek, mert azonos agyfélteke 

irányítja a kézmozgást és a térbeli tájékozódást. Ez a jobb kezesek esetében a két agyfélteke 
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összehangolását igényli. Ismert, hogy a bal kezes sportolók ebből a szempontból előnyben 

vannak, de az építészetben is kamatozik a térérzékelés előnye.  

   Az óvodai és különösen iskolai életben mindenképpen a megfelelő támogatást minden érintett 

gyermeknek meg kell kapnia a döntően jobb kezesekre szabott világban. A jobb kezesek 

számára tervezett eszközök rontják a teljesítményüket, helytelen kézhasználatot, akár fájdalmat 

is okozhatnak.  Már óvodában fontos, hogy az olló balkezes legyen. Óvodás gyermeknek is 

lehet az eszközhasználat, ujj- és kézmozgás finomítására hegyezőt venni. Bal kezeseknek 

természetesen ebből is a számukra készített változat a megfelelő, mert a ceruzafaragás során a 

domináns kéz fejti ki az erőt, a forgás iránya a testtől távolodó. Ezek a nem megfelelő eszköz 

esetén nehezítik, fárasztóvá teszi a műveletet. A gyermekek sok esetben úgy kompenzálnak, 

hogy a hegyezőt forgatják a ceruza körül, ez viszont nem ad megfelelő eredményt.                      

Az ültetésnél figyelni kell, hogy a bal kezes gyermek páros helyzetben ne üljön a jobb oldalon 

vagy bal kezes mellett játszhasson, tevékenykedhessen.  A középen lévő táblához képest 

középre vagy bal oldali padba ültessük a gyermeket, így elkerülhető, hogy a bal válla fölött, 

természetellenes testtartásban kell néznie a táblát. 

                                                              

   kerekített és hegyes végű balkezes gyermekolló                   bal kezes hegyező az óramutatóval ellentétes  

                                                                                                                          forgatással 

   Az írás tanulásakor már a betűelemek, majd a betűk bemutatásánál, a levegőbe, táblára, lapra 

vázolásnál a pedagógusnak be kell mutatni a bal kezes vonalvezetést is. Átmeneti tükörírást is 

okozhat, hogy az írás, olvasás, számolás balról jobbra iránya nehézséget okoz számukra. 

Differenciálni kell ugyanakkor, hogy csak a domináns bal kéz vagy makacs iránytévesztés, 

irányfelismerési zavar van a háttérben, amely jobb kezeseknél is előfordulhat. Ilyenkor a többi 

térirány felismerése is problematikus.  

 

Bal kezes vonalzó, amely lehetővé teszi, hogy a jobb kezesekhez hasonlóan a vonalat húzni és nem tolni lehet 

http://www.balkezeseszkozok.hu/ollok/gyerekeknek-t105151.html?utm_source=iskolatippblog&utm_medium=ollokep&utm_campaign=iskolatippblog&utm_term=iskolatippblog&utm_content=ollokeplink
http://www.balkezeseszkozok.hu/hegyezok/iskola-felszereles/gyerekeknek-t105153.html?utm_source=iskolatippblog&utm_medium=hegyezokep&utm_campaign=iskolatippblog&utm_term=iskolatippblog&utm_content=hegyezokeplink
http://www.balkezeseszkozok.hu/vonalzok/iskola-felszereles/gyerekeknek-t105152.html?utm_source=iskolatippblog&utm_medium=vonalzokep&utm_campaign=iskolatippblog&utm_term=iskolatippblog&utm_content=vonalzokeplink
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   A balról jobbra haladó írásmód miatt a balkezesek az íróeszközt tolva tudják a papíron 

mozgatni, ami a jobb kezesekhez képest külön nehézséget jelent számukra.  

A bal kezes gyermekek írástanítását a pedagógusnak átgondoltan kell terveznie:  

- A test középvonalát az írástevékenység során nem kell jobbra vagy balra hajlítani. Az írást a 

bal váll irányítja. El kell kerülni a bal váll emelését. Görbe testtartáshoz vezet a könyök 

előretolása.  

- A test középvonalától balra fekvő füzet, papír jobb oldali alsó lapszéle legyen a 

legmélyebben. A jobbra csúsztatott füzet természetellenes fej- és kézizületi mozgást 

eredményez, ezért kerülendő. Az óramutató irányába bal felé kell csúsztatásra kell szoktatni.  

- A kéz kisujjra támaszkodva könnyen csúsztatható írás közben. 

- Az ujjaknak az írás szintje alatt a helye, hogy elkerülje az írott sorok elmaszatolódását. 

- A tantermek ablakai jó esetben a többségében jobb kezes gyermekek bal oldalán 

helyezkednek el.  Ha a bal kezes gyermek ujjait az írás szintje alatt tartja, a fény megfelelően 

képes az ő írását megvilágítani.  A füzetet, papírlapot jobbra forgatva nemcsak a test- és 

kéztartás alakul megfelelően, hanem az saját írásuk is jobban látható.   

 

Asztali szivacsos alátét balkezesek számára 

- A bal kezeseknél sajnos gyakori a fentről lefelé írás lassítja, fárasztóvá teszi a 

tevékenységet, emellett árnyékolja és maszatolja a füzetet. Kialakulását folyamatos 

odafigyeléssel meg kell akadályozni. A füzetek előírásánál természetesen a jobb oldalra 

vagy külön lapra kell kerülnie a mintául adott betűknek. Ma már kapható jobb oldalon vagy 

a sor mindkét végén előírt füzet bal kezesek számára.  

- A betűk ügyetlen formázása, a tükörírás, nem megfelelő betűkötés kialakulása nagyrészt 

megelőzhető, ha már a levegőbe, nagy alakba vázolásnál a megfelelő mintát kapják az 

íráselemet, betűt bal kézzel (is) bemutató pedagógustól. Ha az írásmozdulat kialakulásához 

szükséges a gyermek kezének vezetése, ezt a szemben álló pedagógus jobb kezével tudja 

megtenni úgy, hogy ellenirányú mozgást végez, mintha maga írna. A bal kezes pedagógusok 

http://www.balkezeseszkozok.hu/kum-dr-sattler-asztali-szivacsos-alatet-balkezes/iras/kisegito-eszkozok-kiegeszitok/utmutatok/kum-p738959.html?utm_source=iskolatippblog&utm_medium=iskolatippblog&utm_campaign=iskolatippblog&utm_term=iskolatippblog&utm_content=alatetkeplink
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viszont meg kell, hogy tanulják írástanítás során a jobb kezüket is használni a többségében 

jobb kezes gyermekekhez.   

- A bal kezes gyermekek íróeszközénél is fontos az ergonomikus, tapadó fogózóna, a nem 

folyató, gördülékenyen haladó toll, a nem maszatoló HB-s keménységű ceruza.  

 

  A finommotoros fejlődés során alakul az ujjmozgások vizuális szabályozását lehetővé tevő 

írásmozgás koordináció. Egy 1975-ben, majd 2002-ben végzett kutatás egybehangzó eredménye2 

bizonyított, hogy az írásmozgás-koordináció érésfüggő. Ugyanakkor a szem-kéz együttműködést 

minden olyan tevékenység jól fejleszti, amely során rajzolásra alkalmas írószert használ a 

gyermek. Az eszközhasználat finomodását és az írásmozgás szabályozásának fejlődését egyaránt 

segíti. A rajzolás, színezés, ráírás és másolás az írás-előkészítésben ezért nagy szerepet játszik.  

 

Az írásmozgás koordináció fejlődési szintjei (Ligeti, 1982) 

Az egymást követő tevékenységformáknál a megelőzők szükséges, de nem elégséges feltételét 

adják az írásmozgás koordináció következő szintjének.  

   A színezés jelentősége, hogy a mozgást határok közé szorítja. A ráírás megadott vonal, alakzat 

követése, a másolás magasabb szintű, egy külső minta, forma leképezése, reprodukciója. Itt már 

lényeges a térbeli elhelyezés, arányok, szöget, méret, vonalak egyenessége, görbülete.  

   Illyés Sándor (1981) azt a gyermeket tartja érettnek az írástanulásra, aki grafomotoros 

készségszintje alapján képes:  

- az összetett formát vizuálisan, másoló mozgásainak megfelelő részekre bontani 

- a részekről részekre haladó másoló tevékenységet folyamatos cselekvéssoronként, a részek 

felcserélése nélkül el tudja végezni 

- az egyes figurarészek rajzolásakor a figurarész egymáshoz való viszonyát is vissza tudja adni.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Nagy-Józsa-Vidákovich-Fazekasné, 2004 
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4.7 A grafikus mozgástevékenység mérésére javasolt kiadványok, tesztek  

Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: MOZDUL A SZÓ… 

Mérés területei: 

- Test megfigyelése  

- Spontán mozgások 

- Lateralitás  (kéz – láb - szem) 

- Egyensúly (statikus – dinamikus) 

- Taktilitás 

- Rögzült primitív mozgásminták 

- Mentális fejlettség 

- Beszéd, szókincs, általános ismeretek 

- Grafopercepció 

 

_____________________________________________________________________________ 

Lesóné Kónya Mónika: TÜKÖRTÁBLA-TERÁPIA 

Kétkezes diszgráfia vizsgálat és –terápia  

Mérés területei: 

Pszichomotoros dominancia teszt 

Hüvelykujj-oppozíciós teszt 

Kiegészítő vizsgálatok 

o motoros érettség vizsgálatához  

o kapcsolódó dominancia 

o vizsgálatok 

o olvasás- és írásvizsgálat 

Transzformáció 

o szavak elsődleges és 

o másodlagos formája  

o közötti kapcsolat 
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____________________________________________________________________________________________ 

BENDER-GESTALT TESZT 

Mérés területei: 

Vizuo-motoros koordináció, alakszerveződési (Gestalt) folyamat fejlettsége komplex geometriai 

ábrák, alakzatok másolásával 

- motoros-perceptuális készségek, érettség 

- reprodukció pontossága, megszervezése 

________________________________________________________________________________  

 

FROSTIG TESZTFÜZET 

Mérés területei: 

- Vizuomotoros koordináció        

- Alak-háttér megkülönböztetés 

- Formaállandóság 

- Téri helyzet felismerése 

- Téri viszony 

___________________________________________________________________________ 
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Aszalai-Horváth-Horváthné-Dr.Rónáné: AMIT AZ ÓVÓNŐNEK ÉSZRE KELL VENNI 

Mérés területei: 

- Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről 

_____________________________________________________________________________ 

DIFER - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára 

             

   A másolandó feladat 

Az országos DIFER mérés másolásos tesztjének tartalmat, elhelyezést és méretetvizsgáló 

tapasztalatai alapján a már idézett kutatás írásmozgás-koordináció, az írástanulásra való érettség 

öt fejlettségi szintjét vonalközbe másolandó feladat elvégzésével állapítja meg:  

1. Előkészítő szint: a középső csoportosok 24, a nagycsoport végén levők 4 %-a van  

ezen a szinten. Ezek a gyerekek az írástanulásra még teljesen alkalmatlanok.  

2. Kezdő szint: középsősök 48, , a „végzős” nagycsoportosok 30 % ennek az elérésével még nem 

érett az írástanulásra.  

3. Haladó szint: a nagycsoportosok ezen a szinten levő 30 %-ánál a megfelelő szintű tanítói és 

szülői segítséggel kialakulhat a rajzoló íráskészség. Ezeknél az óvodásoknál nagyon sokat 

segíthet a gyakorlás, prevenció.      

4. Befejező szint: a gyermekek 29 %-a érte el, ők képesek lesznek az írás eredményes 

elsajátítására. 

5. Optimális szint: 6 % az arányuk iskolakezdéskor. Írásmozgás koordinációjuk  

alapján teljes mértékben érettek, készek az írástanulásra. 
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  Az írásmozgás koordináció fejlettségi szintjei az iskolába lépés előtt   

(Közli: Miskolcziné Radics Katalin 2007)

   Az írástanulás további alapvető feltétele a megfelelő beszédprodukció, nyelvi fejlettség, a 

fonológiai tudatosság, a tiszta ejtés. Lőrik József írja: „az írás megtanulása nem más, mint a már 

elsajátított hangos beszéd és az új modalitás, a nyelv grafikus (írott) rendszerének egymáshoz 

illesztése, megfeleltetése. „A meglévő orális (hangzó) mellett – írja a továbbiakban – az új 

dimenzióra (a grafikusra) való kiterjesztési folyamat.” Szellemes egyszerűséggel, de pontosan 

határozza meg Gyarmathy Éva is3: „…az írás-olvasás elsajátítása a beszéd egyfajta grafikus 

rendszerré alakítása.” Az orális, hangzó részt az írás elsajátítása során, kivitelezésekor a 

következő műveletekkel kell a „megfeleltetni”, „grafikusrendszerré alakítani”4  

  

 

- A hangfolyamatot összetevőire, hangokra kell bontani  (leírandó fonémák kiemelése a 

beszédből) 

                                                           
3 Gyarmathy Éva: A nyelvi fejlődés nehézségei és a diszlexia (2018) 
4 Pékné Borbély Katalin: Diszgráfia, avagy Mitől szép az írás? 
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- A szó kimondásakor a kinesztetikus apparátus nyújt segítséget a hangsor finomabb  

elemzéséhez (az artikuláció lehetővé teszi a hallott szó jobb megértését, analízisét) 

- Az egyes hangok kiválasztása után át kell kódolni azokat betűkké  

- A betűkről pontos vizuális képet kell alkotni megfelelő tájékozódási képességgel (le-föl, 

jobbra-balra, kanyarítva, hurkolva, áthúzva…) pontosan kell a vonalrendszerben 

elhelyezni 

- A betűket az elhangzott szó hangsora szerinti meghatározott sorrendben kell elhelyezni 
 

   A megfelelő nyelvi és kommunikációs képességek az írás elsajátításában a grafomotorium, 

írásmozgás koordináció fejlettségével együtt jelentik az íráskészültség alapvető feltételét. Az 

iskolába lépéskor az írás-olvasás tanulását 6 éves korban a megfelelően fejlett nyelvi képességek 

teszik lehetővé. A gyermek aktív szókincse megközelítőleg 3000 szóból áll. Megérti és 

relációszavakkal kifejezni is tudja a téri viszonyokat, helyzeteket, irányokat. Közléseiben 

anyanyelve grammatikai szabályait helyesen alkalmazza, képes társalogni, beszédét 

információközlésre és –szerzésre, érzelmei, szükségletei kifejezésére használni. Kötött szöveget, 

verset képes megtanulni, felidézni. Tiszta artikulációval, anyanyelve hangzórendszerét teljes 

mértékben elsajátítva beszél.  

 

 

   Szerepe annak tudatosítása, hogy a körülöttünk levő jelekkel, jelrendszerekkel megismerkedve 

tudjon tájékozódni a jelek sokaságában, majd a legegyetemesebb jelrendszer, a nyelv világában. 

Fel kell ismernie a forma, vizuális jel és jelentés összefüggését. Gondolatainkat mondatokkal, 

szavakkal fejezzük, a leírt szöveg gondolatközlő, kommunikációs szerepének megértése része az 

iskolakezdéshez szükséges tudásnak, ismereteknek. Az óvodás gyermek jele mellé 

nagycsoportban kitett saját név és a többi óvodás neve segítség ennek jelzésére.  

 

 

   A relációk és azt kifejező szavak, a relációtudatosság nélkül nem kezdhető meg az írástanulás. 
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Alapvető téri helyzetek játékos szemléltetése 

 

Játékos iránygyakorlat színkóddal 

   A saját testhez viszonyított téri tapasztalatok és síkbeli átfordításuk nyomán alakul, fejlődik 

reláció szókincs, a térben, síkban és a saját testen való tájékozódás képessége, a jobb és bal 

irányok tudatossága. Az íráshoz szükséges motorikus tevékenység, a mozdulatok összefüggő és 

egymást követő láncolata. Mozdulatról mozdulatra változnak, hol ívet, hol kört formálnak, majd 

álló, fekvő vagy ferde egyenessel folytatódnak, olykor a vonalakon oda és vissza kell vezetni a 

ceruzát. Mindez az alapvető iránytudatosság, oldaliság és annak nyelvi reprezentációja nélkül az 

írástanulás biztos sikertelenségét okozza. A DIFER próbasorozata a relációszókincs téri, 

mennyiségi, idői és hasonlósági relációszók mérése mellett az igekötős igék reláció jelentését is 

méri. Kiértékelése iránymutató lehet az egyéni tanulási út tervezéséhez és az írástanulási 

problémák prevenciójában.   

 

 

   A fonológiai tudatosság megfelelő fejlettsége az írás (olvasás) tanulás alapvető feltétele. A 

szavak belső szerkezetéhez való tudatos hozzáférés, a szavak eltérő méret egységeire – szótag és 
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hang – történő bontás képessége teszi majd lehetővé a megfelelő analizis-szintézis folyamatok 

működését, a hallottak elemeire bontásának képességét.  

A magyar nyelv agglutináló, melyben az egytagú szavak aránya mindössze 36 %. 

(Összehasonlításul: az angol nyelvben ez az arány 63 %!).  

 

 

 

 

 

 

   

A fejlődés iránya az egyre kisebb egységek felismerése, két szintje a fonológiai és a később 

megjelenő fonémaszint. A fonológiai és fonéma tudatosság meghatározó a helyesírási készség 

elsajátításában is.  

   Kutatások igazolják, hogy az elemző-hangoztató módszerű olvasástanulás minőségi 

változáshoz vezet a fonématudatosság területén. 

   A gyermeknek értenie kell az alfabetikus elvet: a beszélt szavak fonémákból állnak, és az írott 

szöveg betűinek felelnek meg. (Nem minden nyelv alfabetikus elvű: a kínai jelek szavakat, a 

japán szövegszimbólumok szótagokat jelenítenek meg.) Azonosítania kell, hogy a betű az 

alapegység, amelyek lehetnek kis- és nagybetűk, szavakba ágyazott betűk, írottak, nyomtatottak.  

 

 

    Fontos az írásbeliségre vonatkozó ismeret, annak tudása, hogy a nyomtatott szöveg nyelvi 

jelentést hordoz, a nyomtatott és beszélt szavak megfelelnek egymásnak.
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A fonématudatosság fejlődése óvodás korban (Idézi: Kiss Renáta Mária 2018) 

A fonológiai tudatosságot befolyásoló tényezők: 

- beszédészlelés szintjei: akusztikai, fonetikai, fonológiai szint 

- beszédészlelés részterületei: ritmusészlelés, szeriális észlelés, beszédhangokkal történő 

manipuláció 

- kognitív tényezők: munkamemória, hallási figyelem, számolási készség, összehasonlítási és 

kategorizálási képesség 

A fonológiai tudosság mérése 

 Néhány példa a mérőeszközök gazdagodó tárházából:  

GMP teszt  

   A beszédészlelés (akusztika, fonetika, fonológia), beszédértés (szemantikai és szintaktikai 

viszonyok) és az íráskészség, olvasáskészség mérésére alkalmas 3-6 éves korig 

 

_______________________________________________________________________________ 
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DIFER - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára 

Tesztje méri a beszédhang hallást, mint az olvasási (írási) képesség alakulásában jelentős 

tényezőt, fejlesztőprogramot is kidolgozva. 2015-től online mérése is elérhetővé vált. 

 

_____________________________________________________________________________ 

SZÓL-E? 

   5 éves kortól méri a hangképzés (fonetikai, fonológiai fejlettség, fonológiai feldolgozás és 

döntés) nyelvi fejlettség (verbális munkamemória, téri viszonyok, tartalmi-szerkezeti feldolgozás 

és reprodukció) olvasás és írástanulás elő készségei (vizuális felismerés és differenciálás, 

fonológiai feldolgozás és reprodukció, fonológiai tudatosság, lehívás mentális lexikonból) 

részterületeket.  

 

___________________________________________________________________________ 

HANGTANI TUDATOSSÁG teszt  

   Az óvodai nagycsoport és az 1. osztály számára kidolgozott tesztfeladatokat tartalmaz a 

rímfelismerés és –választás, szóvégi és szókezdő szótag leválasztása, szókezdő hang azonosítása 

és leválasztása, fonéma szintézis, szegmentálás és izolálás, szóvégi hang megadása területeken 

A fonológiai tudatosság mérésének magyar adaptációjában költséghatékonysága, tanári és 

tanulói motivációt segítő hatása miatt előtérbe kerülnek az online mérőeszközök: 

A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 58 éves gyermekek körében Kiss Renáta Mária 

nevéhez fűződik (2018). A mérésben érintett az óvodás és 1. osztályos korosztály a következő 

területeken: 

szótagszintézis, szótagszegmentálás, szótagtörlés, fonémaazonosítás, fonémaazonosítás a 

hívóhang helyének meghatározásával, szókezdő hang azonosítása, fonémaszintézis, 

fonémaszegmentálás, fonématörlés.   

A fonológiai tudatosság mérésére már online lehetőség is van.  
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Enne néhány részfeladata:   

 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

Egyszerű változat gyakorló pedagógusok számára 

 

   Jordanidisz Ágnes 22 ép hallású és intellektusú 1. osztályos gyermekkel végzett 

pilotkutatásának feladatai lehetőséget jelenthetnek a fonológiai tudatosság pedagógiai 

diagnosztiákájához és a kapott eredmények alapján a fejlesztés irányának  

meghatározásához.5 A méréseket két alkalommal végezte el. Először az első osztályban, az 

olvasástanítás előkészítő időszaka után, majd egy év múlva, második osztály októberében.  

Az eredmény alapján egyértelmű összefüggést talált a fonológiai tudatosság fejlettsége, 

fejlesztése és az olvasás elsajátításának eredményessége között.  

A mérés területei: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Jordanidisz Ágnes: A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában (2009) 
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5. 1  Iskolakészültség 

   Az iskolakészültség, iskolaérettség összetett, soktényezős. Magában foglalja a gyermek 

biológiai, pszichés, intellektuális, mozgás és szociális készségeinek megfelelő fejlettségét 

Ezeknek akár vázlatos áttekintése meghaladja e kiadvány kereteit. Témánk szempontjából ezért 

elsősorban az előbbi felsorolás minden területét érintő íráskészültség fogalomkörét járjuk körül.  

 

5.2  Íráskészültség 

A 6 év körüli gyermek manipulációs, finommotoros képessége egészséges fejlődésmenet 

esetén: 

- képes több lépésből álló, ügyes finommozgást igénylő feladatot végrehajtani 

(papírhajtogatás, gyurma formázása, vágás, ragasztás, építés apró LEGO, Jáva, Geomag 

elemek, zokni felvétele, kenyér megkenése, késsel-villával evés stb.)    

                                                   

                                     Házforma megjelenítése önálló építéssel 

                                                                              (5;2 éves kisfiú) 

- kialakul és megszilárdul a kezesség, megjelennek az írómozgások, ügyesedik a ceruzafogás 

- ábrázolása részletező (szemöldök, zseb stb.), képes téma megadása után képet rajzolni, 

képes vonalhatárral színezni. 

                                                     

                           Téri relációk, takarás, több képsík megjelenése, „mesélő” ábrázolás 

                                                                 (6;6 éves kislány rajza) 
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   A megfelelő testtartást a sok mozgásos játék biztosítja, a számítógép, tévé, tablet előtt töltött 

idővel arányosan rontja. Rajzoláskor íráskor, általában ülő tevékenységnél alapvető, hogy a talp 

 a földre tudjon támaszkodni, elkerülve ezzel, hogy a kezükre teher nehezedjen, a lógó lábak 

miatt a gyermek dereka terhelődjön. Ha nincs testméretének megfelelő, talptámaszt lehetővé 

tevő szék, akkor kis sámlit, lábtartót kell biztosítani. A gyermek látótávolsága kb. 30 cm 

legyen, ez biztosítja a füzetlap megfelelő áttekintését. Fontos a hát támasztása, ha a szék 

ülőrésze ehhez nagy, párnát kell a gyermek mögé tenni. Ülés közben a combok és mindkét 

alsókar kétharmada legyen az ülésen illetve asztallapon. Így a két váll helyes tartásban, azonos 

magasságban, a könyök szabadon van, a mellkas nem érinti a padot.  

 

A kezek helyzete felülnézetből  (Forrás: Adamikné Jászó Anna) 

   Az alkarok a pad széléhez támasztással tengelyt képezve biztosítják, hogy az író kéz 

kényelmesen mozoghasson. A két kéz csaknem érintkezik.  

   A tartáshibák, pl. az egyik váll lejjebb kerülése félkezes alátámasztás során megbontja az 

egyensúlyt, egyik oka lehet a gyermekeknél egyre gyakoribb gerincferdülés kialakulásának. 

Ennek megelőzése odafigyeléssel, egyszerűbb, mint kezelése.  Emellett nagyon fontos helyes 

tartással kiküszöbölni a gyors kifáradást a tevékenység közben. A megfelelő testtartásra nagy 

figyelmet kell fordítani.  A  gyermek ugyanúgy fog ülni írás közben máshol – napköziben, 

otthon -, ahogy azt írástanuláskor megszokta.  

   A helyes kéztartás, ceruzafogás, vonalvezetés előfeltétele a kéz csontjainak és izomzatának 

megfelelő fejlettsége. Helyes kéztartásnál a domináns kézfej íráskor a kisujjpercekre és a 

tenyérszélre támaszkodik, a mutató és hüvelykujj kb. 2 cm-re van a hegytől.  
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Helyes kéztartás 

 

Ennél kisebb távolság esetén  a a leírt betűk felső hurkai, nagyobb távolságtartásnál az alsó 

hurkai rövidülnek, sérül a nyomatékszabályozás.  

 

Rossz kéztartás: horogvonal 

A másik kéz ujjai gátolják meg a pad, asztal oldalával párhuzamosan elhelyezett füzet, papír 

elcsúszását.  

 

 A ceruzát három ujj tartja. A ceruzatartás hibái az ujjak megfelelő irányító szerepét gátolják: a) 

hüvelykujjhajlatba fogott b)  2-3. ujj közé fogott c) 3. ujj irányító szerepe d) 4. ujj irányító 

szerepe e) 5. ujj irányító szerepe. 

a )     b)      c)  
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   d)      e)   

 

   A mozdulatok precizitását az évek alatt végzett nagyszámú kéz- és ujjhasználatot igénylő 

tevékenységben való jártasság, különösen a hüvelyk- és mutatóujj megfelelő mozgatása, 

koordinációja alakítja ki, ha szükséges, a fejlesztés is a gombolás, fűzés, pötyizés, csavarozás 

és ehhez hasonló tevékenységek által valósul meg. Az írástanulás eredményességét sok tényező 

mellett az ujjmozgás koordináció megfelelő szintje teszi lehetővé. A bemutatott helytelen 

ceruzatartások a fejletlen ujjmozgás koordinációt még tovább rontják.  

 

Miskocziné Radics Katalin: Az írásmozgás koordináció fejlesztése 4-8 éves korban c. 

munkája gazdag gyakorlóanyagot kínál „Az ujjmozgás-koordináció fejlődését segítő játékok” 

fejezetben  62 (!) féle játék- és kézműves tevékenység képes leírásával.  

 

   Amennyiben 5-6 éves korra a gyermek nagymozgása, finommotorikája elmaradást mutat, 

szakember tanácsát kell kérni. Ebben a korban már adható megfelelő ujjtartás segítő eszköz: a 

ceruzára húzható, háromszög alakú ceruzafogó használatával megfelelően pozícionálható a 

hüvelyk-, mutató- és középső ujj. A már eleve háromszögletű, apró tapadókorongokkal ellátott 

ceruzákból kisebb gyerekeknek vastagabbat, nagyobbaknak vékonyabbat válasszunk. Az 

íráskészség alakulásával hatszögletű ceruzát is kaphat a gyermek, de henger alakút még 

színezéshez sem adjunk a kezdeti időszakban.  
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   Az alakuló ceruzafogást tapintatosan kell és lehet javítani: a folytonos figyelmeztetés elveheti 

a gyermek önbizalmát, kedvét a grafomotoros tevékenységektől. Az iskolakezdésre a megfelelő 

ceruzafogásnak ki kell alakulnia, helytelen fogás esetén a nagycsoportos korban ezt még jól 

lehet fejleszteni. A szabálytalan, csúnya betűket író gyermekek 33 %-a rosszul fogja a ceruzát!  

   A ceruzafogás játékos tanításához nyújthat segítséget a kiskakasról szóló mese, amelyet a 

gyermek kezének, ujjainak mozdulatai a felnőtt minta követésével játszanak el.    

A kiskakas csőrébe kapta a ceruzát, a szakállával alulról megtámasztotta. Utána rajzolt vele.  

          

Batáné-Kissné-Koncz: Értjük!? – képességorientált, hatékonységnövelő olvasás-, írástanítás program 

 

   A hazai pedagógiai gyakorlatban kevésbé elterjed módszer a helyes ceruzafogás alakítására: 

       

   A kiskakas „ceruzatartásához” hasonlóan itt is érdemes mesébe ágyazva motiválttá tenni, a 

képzelet segítségével precízebb kivitelezésre ösztönözni a gyermeket.  

A kézi markológépnek 5 fogórésze van (5 ujj nyitása, csukása). Ezzel a kettővel felemelte a hegyes oldalán a 

ceruzát (gerendát, faoszlopot stb.). Azután átfordította, hogy felülről meg tudja támasztani (ujjak hajlatánál 

megnyomkodni, hogy pontosan érezze a ceruza helyét). Végül a harmadik fogókarral alulról is megtámasztotta 

(a gyermek a ceruzát így szabályosan tartó kezét minden irányból nézze meg). Az utolsó két fogókarra nincs 

szükség, azt alul behajlította.  

   Ezzel – és más – játékos precíziós játékkal, gyakorlattal az eredeti fejlesztési cél mellett a 

testsémát, sorrendiséget, önbizalmat, képzeletet is fejlesztjük.  
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Ehhez hasonló játék lehet a kesztyűmese eljátszása tenyérrel, ujjakkal. Itt elsődleges cél az 

ujjak ügyesítése, ujjmozgások automatizálása, de ismét előkerül az előbbiek mellett a szókincs, 

kifejezőkészség, szolidaritás érzelmének megértése, elemi kombinatorika, finommozgás, 

grafomotorium, vizuális és verbális szerialitás – és még sorolhatnánk. 

 

 

A mese szereplőit kb. a gyermek felső ujjpercének megfelelő méretben elkészítjük egy 

papírcsíkra vagy vele megrajzoltatjuk. Megkérjük, hogy pontosan vágja szét. Elkészítjük a 

helyszínt: a gyermek két nyitott tenyerét körülrajzoljuk vagy körülrajzoltatjuk (kesztyű). A rajzkesztyűbe 

illesztett kézre az érkezés sorrendjében (ezt mindig változtassuk!) a gyermek ragasztógyurmával rögzíti az 

állatkákat. Az ujjak külön-külön emelgetésével elsoroltatjuk, milyen sorrendben érkeztek, keltek fel stb. Reggel 

útra készülnek, búcsúzkodnak: az ujjakon szereplő állatok 2-2 ujj összeérintgetésével, hüvelykujjhoz ujjbegy 

érintéssel „ölelik/puszilják” egymást.  

   Az író kéz ujjainak munkamegosztása során a ceruzát tartó három ujj szerepe változó: a lefelé 

irányuló vonalak kivitelezésében a hüvelykujj vezeti az íróeszközt, a középső ujj csak a 

tartásban vesz részt, a mutató ujj adja a nyomatékot. Az ellenirányú, felfelé történő 

nyomhagyásnál a középső ujj feladata a ceruza vezetése, a mutatóujj pihen. A gyűrűs és kisujj 

támasztékot képez és folyamatosan halad jobbra.  

                                                                                                 

M. C. Escher: Önmagukat rajzoló kezek 

   A gyermek rajzának, írásának fontos, diagnosztikus jellemzője a nyomaték milyensége, a 

nyomaték szabályozásának képessége. Írástanulás kezdetén még gyakori az írásban még 

gyakorlatlan kéz görcsössége, a helytelen ceruzafogás. Előfordul, hogy a leírt betűk a 

következő lapon nyomot hagynak. Ezt igyekszik kiküszöbölni a füzetbe tett írásalátét, amely 

egyenletes alapot biztosít a betűvetéshez. A túl görcsös vagy túl gyenge írásnyomaték   
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hátterében a finommotorika érésgyengesége, nem megfelelő szintű érzékelés, de pszichés okok 

– szorongás, agresszió - is állhatnak. A grafológia az írásnyomatékot az erő, akarat és az 

energiaszint mutatójaként értékeli.  

   A nyomatékproblémák fejlesztésében jól alkalmazató a különböző íróeszközökkel való 

rajzolás, írás (zsírkréta, filctoll, ecset stb.). A különböző, görbe vonalakkal megrajzolt formák 

lendületes, megállás nélküli sokszori átírása, akár a színek folyamatos változtatásával 

előállított szivárványhatás motiváló erejét is felhasználva szintén segítheti az egyenletes 

nyomaték alakítását. A vonal iránya, az így alakuló alakzat bonyolultsága természetesen az 

egyszerűtől az egyre összetettebb felé halad, iránya lehet vízszintes, függőleges, ferde, 

leképezve a betűalakítás bonyolult irányrendszerét. A mese itt is segít. A kiindulópont a lepke, 

a kukásautó. A játék más hasonló vonalvezetési gyakorlattal előrajzolt vonal átírásával vagy 

magasabb szinten a gyermek által megjelenített vonallal az írásmozgás-koordinációt is 

előkészíti.  

1.       2.   

1. A lepke (amely a kiinduló pont jelzése is egyben) körül röpködte a legszebb tulipánokat 

2. Változat kisfiúknak: A kukásautó munka közben ügyesen kerülgette a kirakott kukákat 

 

   A saját test, ennek nyomán a téri relációk, majd a síkbeli tájékozódás az íráselemek, majd a 

betűk írása során vonalak, sorok között való eligazodás, a haladás irányának tudását készíti elő.  

A vonalakkal sűrűn telenyomtatott füzetlap hármas tagolási egységének, a vonal vastagságának 

szerepét, a sorban való haladást, szerialitást, sorváltást játékos feladatokkal készíthetjük elő.  
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Járásgyakorlatok vonalak között: a padlóra szigetelőszalaggal, szőnyegre fonallal készített egyenes, görbe és 

szöges pályán.  

                                                                    

A téri tapasztalatok síkbeli átfordítás pontos kivitelezést játékosan segítve egyenes és görbe párhuzamos vonalak 

között.  

 

A feladat folytatható a sávelválasztó felező vonalak balról jobbra történő kirakásával, majd rajzolásával  

 

A bal és jobb oldal differenciálásának alapja a saját test. Az írás, olvasás irányát előkészítése során a bal oldalt 

a saját szívre rakott bal kézzel azonosíttatjuk, majd ezt az írófelületen és a papíron is piros színű szívecske 

kirakásával tesszük viszonyításra alkalmassá. Az írott sorok innen indulnak. A jobb oldal azonosítása a 

bemutatkozó kéz használatát követően az oldal jelölését a jobb tenyér kék színű kis ábrájával jelöljük. Az 

iránygyakorlatoknál később már elég a bal oldal jelölése, majd a készség biztossá válása után a jelölések 

elmaradnak.  

 

Forrás: Meixner: Játékház – feladatlapok II. 
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Játékos tagolással tanítható az íráselemek, betűk helyét a vonalrendszerben  

A hármas tagolás játékos előkészítése a sorok jelölésével. A szemléletes, játékos lehetőség  a szoba-padlás-pince 

vonalszintek elnevezése és rögzítése rajzzal. Ennek sorrendje: első lépésben a szoba, majd a szoba-padlás, szoba 

pince, végül a szoba-padlás pince. Játszható konkrét, majd elvont alakzatokkal.  

                  

                                                                                                 Ugróiskola – előkészítő munkafüzet az  

                                                                                                      olvasás-írás tanulásához 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ház előrajzolása is megtakarítható (Meixner írásfüzet) 

  Az írástanítás előkészítő időszakának játékos gyakorlatait az írástanítás időszakában még 

ismétlő, gyakorló jelleggel előkerülhetnek. Ha a feladatok kivitelezése nehezített vagy 

egyáltalán nem sikerül, vissza kell lépni arra a szintre, ahol a tudás még biztos, majd onnan 

fokozatosan eljuttatni a gyermeket a papír-ceruza szintre. (Pl. vonalvezetési feladat 

előgyakorlata lehet plüss állatok, LEGO figurák, kockák balról jobbra soralkotása, majd 

vonalra labdák sorba rajzolása.)  

Az íráselemek vonalirányának észlelése, leírásukhoz szükséges mozdulatok gyakorlottsága, 

vonalközbe helyezése majd egyes elemek kötése már az írástanítás első állomása. Ennek 

játékos előgyakorlatait már akár óvodás korban el lehet kezdeni.  
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A vonalalakítás szabadsága, kötetlensége biztosítható pl. gyurmaalakítással vagy fonalrajzokkal. Az íráselemek 

játékba ágyazott megformálása írás előkészítő feladatként is megállja a helyét.  

 

 Nagycsoportos kislány alkotása 

 

Járásgyakorlatok a mozgásemlékezet, síkbeli leképezés játékos fejlesztéséhez: a feladat a gyermek 

papírgombócot gyűr, majd maga előtt egyforma távolságra kirakja.  A felnőtt az a) ábrának megfelelő 

mozgásmintát nyújtja, melyet a gyermek addig próbál utánozni, míg sikerül. A papírra rajzolt üres pályán a 

végzett mozgássor kell felidéznie.   

      a)       b)          c)  

Pálya: start = vonal, akadályok = pontok 

a) A nagymozgás pontos megjelenítése síkban, egy nagymozgásos próbálkozás után 

b) Pontatlan, egyszerűbb alakzattal kell próbálkozni 

c) Csak a visszatérés egyszerű vonalirányát tudta leképezni, sok téri tapasztalatra, mozgásra van szüksége   

    (irányváltoztatással, mozgás indítása/megállítása feladatokkal stb.) 

 

„Fest a nyuszi” - nagycsoportosok  írásmozgás-koordinációt előkészítő játékos feladatai 

  

Keretmese: nyuszika húsvét előtt sorba rakta a tojásokat és pirosra, kékre festett őket (színezés feladat) 

Rajzold meg, hogyan ugrált a nyuszi egyik tojásról a másikra! (A képen kapott nyíllal jelölt instrukciót 

mutatóujjal el tudja játszani a sorokon, majd ezt követően kell leképeznie vonalakkal.) 
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Egyszerű összerakó, kirakó, sorba rendező játékokkal segíthetjük a térbeli-síkbeli reprodukáló 

képesség fejlesztését, ami az íráselemek „betűvé válását” készíti elő.   

       

    

A formaészlelés, vizuális analízis-szintézis, sorrendiség játékai fólia kirakóval, képsorozatokkal 

Az irányok, arányok, síkbeli elhelyezés játéka a „Rajzoljunk együtt!”.  

          

A felnőtt és a gyermek lapján csak az egér orrocskájának helyét jelzi egy jól látható pont.  Ez lesz a 

reprodukálás kiinduló pontja. A felnőtt saját lapján az orrtól elindulva rajzolja meg az egér fejét. A gyermek 

utánozza saját lapján, Ezt követi a többi testrész részenkénti rajzolgatása. A gyermeknek meg kell figyelnie 
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honnan indítja a mozgást, milyen irányban halad és hova kell érkeznie, közben tartania a méretet, arányokat is. 

Egyenes vonalakat igénylő rajzzal lehet kombinálni, amely a szögek minél pontosabb visszaadását igényli.  

A „tükör” játék az elvont formák, alakzatok, a rész-egész és a reprodukálás a játéka.  

 

Játszható manipulációval gyurmából, pálcikákkal, fonallal reprodukálva az alakzatokat, vagy papíron az ábrát 

állítva vagy fektetve téve a gyermek elé.  

   Az írástanulást előkészítő játékok természetesen még hosszan folytathatók, minden esetben a 

játékosság, a kísérletezés-felfedezés, saját tapasztalat, minél nagyobb fokú önállóság, alkotó 

fantázia, kreativitás ösztönzésével és lehetőségeinek biztosításával. 

 

 

   Az írástanításhoz kapcsolódó módszertan messze elmarad az olvasási módszerek sikeres vagy 

zsákutcás, de mindenesetre gazdag kínálatától. Az írás elsajátíttatása terén két alapvető kérdést 

tesz fel magának a hazai alapfokú oktatás: az olvasástanítással párhuzamosan vagy késleltetve 

kezdődjék a betűvetés, valamint az, hogy álló és dőlt betűs változatú írással valósuljon-e meg.  

 

      6.1  A késleltetett és a párhuzamos írástanítás  

 

   A régi időkben az olvasás tanítását időben jelentősen, akár évekkel is előre hozva tanították. 

Az egyidejű olvasás-írástanulás csak a XIX. századtól indult meg, hogy aztán a XX. században 

újra kérdésessé váljon a párhuzamosság. A késleltetett írástanításnál a hangtanulás és 

nyomtatott betű tanulása után következik az írott betű tanítása.  

   A legismertebb, a betűírást 7-8 héttel késleltető módszer Meixner Ildikó gyógypedagógus, 

pszichológus nevéhez kötődik. A kéztő még tartó csontosodása miatt az írásra még nem 

teljesen kész gyermekkéz ezért csak az írás előgyakorlatait végzi ebben az időszakban: 

ceruzafogás, kéztartás, csukló csúszásának automatizálása, célirányos mozgások, lendületes 

írásmozdulatok, kiírt, saját íráskép és –tempó előkészítése.  

   A késleltetett írástanítás egy érdekes útja a Mádai Istvánné, Kertész Sándorné nevéhez 

fűződő pálcikás módszer, a vonalelemekből építkező kreatív betűtanítás, melynek során az 

előkészítő időszakban az cselekvés elve és előtérbe helyezése nyomán a pedagógus és a 
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gyermekek pálcikák segítségével végzett manipulációs tevékenység hívja elő – természetesen 

elsősorban – a nyomtatott nagybetűket.  

          

Az alapszavak szóképeit megismerve keresik meg az adott szóban előforduló, kezdetben csak 

egyenes vonalakból álló nagybetűket, támaszkodva a gyermekek rajz és utánzó készségére: 

egyszerű álló, fekvő és ferde egyeneseket minden gyermek tud rajzolni. Az első negyven 

napban a varázsdoboz – ami egy felöltöztetett gyufásdoboz lefejezett egész és fél 

gyufaszálakkal – adja meg az „írás” eszközét. Ezek tanítói mintaadó megfelelői az egy cm 

átmérőjű, öt és tíz cm hosszúságú, mágnessel ellátott puha rudak, valamint a alapszavak rajzai 

egyszerű vonalú ábrákkal és külön nyomtatott nagybetűkkel. Módszerük mellett érvelve a 

hosszabb előkészítő szakasz előnyeit, a fejletlen mozgáskoordinációt emelik ki.      

  A párhuzamos írástanítás során a hangnak megfeleltetett betű olvasásának és írásának 

tanítása egyszerre történik, többnyire dupla anyanyelvi óra keretében, először a nyomtatott, 

majd az írott betűalak sorrendben. Alkalmazása mellett szól, hogy az olvasás és írás tanulás 

közös műveletei, közös képességterületei egymást áthatva, erősítve fejlődnek. Napjainkban az 

írástanítást többnyire az olvasástanítással azonos időben megkezdett módszerek többsége 

jellemző.  

       

6.2  Álló írás? Dőlt írás?   

   A Virágvölgyi Péter-féle dőltbetűs írástanítás is a késleltetett módszerekhez sorolható, így 

megfelelő az írástanítás mindkét dilemmája szemléltetésére. Az olvasástanulás megkezdésekor, 

a nyomtatott kisbetűk tanításával nem jelenik meg egyidejűleg írásuk is, ebben az időszakban 

olyan írástechnikai gyakorlatokat végeznek, íráselemeket vázolnak az így tanuló gyermekek, 

amelyekből később az írott kis- és nagybetűket alakítják. Lényeges része a tanulásnak az 

íráselemek lendületes kapcsolása, mert begyakorlásuk a valódi betűíráskor könnyebbé teszi az 

elemek betűként való „összeragasztását”, leírását, az azonos betűcsoportba tartozó betűkből 

akár többnek az alakítását is megtanulva.  
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A Virágvölgyi Péter által 1966-ban kialakított, enyhén jobbra dőlő (74 fokos) betűit 

megalkotója szándéka szerint az álló írásnál keskenyebb, vékonyabb betűk írásakor a rövidebb 

utat megtevő és az írásba beépített módon többször fölemelhető kéz kevésbé fárad el, az írás 

elsajátítása után az írástempó fokozásában nincs visszaesés, mint az az álló írásnál. 

Tapasztalatai alapján az egyént jellemző kézírás rendezettebb. A bal kezesek számára azonban 

a jobbra dőlő, jobb kezesek számára természetes betűírás nem ajánlott, számukra ennek 

kivitelezése nehezített.        

6.3  Egy kis kultúrtörténeti kitérő   

 

   Nagyszüleink, dédszüleink dőlt betűvel tanulták az írást, nem kis nehézséget okozva a kis 

elemistáknak.  

       

  

Az álló írás 1950 után vált általánossá. Ezt követte (1956-ig) a folyamatosságot leginkább 

biztosító zsinórírás.  
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 1987-től alternatív lehetőségként jelenik meg az enyhén dőlő írástanítás, ami azonban nem vált 

általánossá. A szomszédos országokban az írástanítás döntően dőlt betűs: 

 Cseh írás 

  Orosz írás 

 

 

7. 1  Íráselemek, betűelemek, vázolás 

Az iskolát kezdő 6 éves korra a vizuális feldolgozási folyamat intenzív fejlődése lehetővé 

teszik, hogy a gyermekek már képesek több tulajdonság egyidejű feldolgozására: színt, 

nagyságot, formát képes az elemző látás egyszerre érzékelni és értelmezni. . Ez elemző 

látásképesség a Gestalt látás, amely a kisgyermekkor tagolatlan, diffúz látásmódja után a 

strukturált egész felfogását, az egésznek részleteivel együtt történő észlelését teszi lehetővé. Ez 

a képesség szükséges a betűk és számok, az ún. alfanumerikus ingerek feldolgozásához, amely 

nélkülözhetetlen az olvasás, írás tanulásának megkezdéséhez.    

   A Gestalt látást játékos fejlesztése valaminek az egésszé való kiegészítésével történhet. Ezek 

lehetnek képek, alakzatok, de később betűk, szavak is.  

Kisebb gyerekek játéka lehet, ha a terembe elszórtan hullahopp karikákat rakunk ki, mindegyikbe különböző 

színű babzsákot helyezve. A felnőtt elkiáltja magát: „Piros!” A gyerekeknek a piros babzsákos karikákat kell 
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elfoglalniuk, majd váltogatva a színeket lehet tovább játszani. A szaladgáló gyerekek ilyenkor egymás elől 

takarják el a babzsákos karikák egy részét, a „maradékból” kell az egészre következtetni.  

Papír-ceruza feladatokkal:  hiányos rajzok kiegészítése, részben takart tárgyak, formák kitalálása (Mi pottyant 

a vízbe? Ki van a kerítés mögött?  

             

Játszható részben fedett alakzatokkal, betűkkel, szavakkal. Érdekes megfigyelni, hogy a alsó felén takart 

szöveget mennyivel könnyebb megfejteni, mint a betűk felső felének takarásával.  

                            

   

   Az írástanulás megkezdésének előfeltétele, hogy a gyermek képes legyen megfelelő szintű 

folyamatos követő szemmozgásokra.  

 

Ezek „előgyakorlatai” a kisgyermek életében többek között a labdajátékok (a foci nem!), a célba dobás, a 

kisautóra kötözött zsinór botra tekerése, a zseblámpa fogócska vagy fényírás (alakzatok rajzolása, felismerése) 

este a sötét szobában, a szülővel, testvérrel. Élvezettel játszanak a gyerekek „megbecsülős” játékot is: szemben 

állva kell a gyermeknek megbecsülnie, hány lépéssel érné el a felnőttet. A szemmel követést ellenőrizhetjük a 

„versenybíró” játékkal: a gyermek felemelt, behajlított karján vezessük a kisautót az ujjak végétől a vállakig, 

megkérve a gyermeket, hogy ellenőrizze a versenyautó hogyan halad hegymenetben, majd le a völgybe a pályán. 

Ha a szemmel követés megszakad, az autót enyhe nyomással érzékeltetve folytassuk a játékot.  

 

   A nyomtatott és írott betűk, számok különböző, de jól azonosítható elemekre, 

„alkotórészekre” bonthatók. A hang-betű megfeleltetés közös az olvasás és írás tanítása során, 

de az új betű megismerésének útja az olvasásnál a betű egészének érzékelése, míg írásnál épp 

ellenkezőleg, a betűforma elemeire bontása. Az íráselemek megfigyelése, elemzése először 

bármilyen „modell” lehet, melyen a gyermek az egészből leválasztva képes azonosítani. A 

kerítés álló és fekvő egyeneseit, a háztető ferde egyeneseit, együttesen’V’ vonalát, majd a 

többit is a csésze, kapu, nap, esernyőnyél, fecske, horgászkampó vizuális analízisével, a 

megtalált vonal ujjal, ezt követően íróeszközzel való átírásával. Az írástanítás ezért az 

íráselemek névadó megismerésével (horog-, kapu-, csészevonal stb.), összehasonlításával, majd 

a vizuálisan észlelt forma a gyermek motoros tevékenysége nyomán papíron történő 
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megjelenítésével kezdődik. Ez történhet vázolással, ráírással, mintáról történő másolással és 

önálló alakítással. Az íráselem alakítása történhet íróeszköz nélkül is, ebben az esetben csak a 

forma kerül középpontba, az azt leíró kéz mutatóujjának használatával. Alkalmas egy kb. A/4-

es méretű, alacsony peremű doboztető, amibe búzadarát egyenletesen elterítve máris kész az 

írófelület, amely aztán könnyen „radírozható”. Előnye, hogy nem vonja el a figyelmet a 

ceruzatartás, a gyermek jobban tud koncentrálni a kezdőpont helyzetére, a vonal irányára, a 

vonal befejezésére. Valahogy így tanult írni édesanyjától a Kincskereső kisködmön Gergője is. 

Aki egyszer olvasta, soha nem felejti a jelenetet, sem a könyvet illusztráló Reich Károly 

szívmelengető rajzát, ahogy a betűvetést a táblaként-füzetként használt jégvirágos ablakra írt 

KINCS szóban az S megfordult.  

                                                                                    

 

   Az íráselem, betűelem kifejezést azonos értelemben használja a pedagógiai szakirodalom.  

Talán az íráselem pontosabb, mert az ékezet, vessző, pont, felkiáltó- és kérdőjel is ezeknek a 

grafikus elemeknek a megfelelő részeiből épülnek. Az íráselemek elnevezése nem tananyag, de 

a gyakorlatban általában használják a pedagógusok. A vázolás többnyire az írólapra írt minta 

többszöri átírásával történik: ebben az esetben szerencsés a színeket váltogatni, mert az 

egyszínű fekete vonalak hamar elfedik a mintát. A vonalközbe helyezés előgyakorlata a 

hosszában három egyenlő részre hajtogatott írólap középső részébe vázolni, azonban ez csak a 

„szobában” lakó betűk esetén használható.  

   Meixner Ildikó Betűtanulás – Írás I. munkafüzetében az íráselemek alakításához szükséges 

mozdulatok kiépítését az átírás és önálló írás váltakozásával tanítja a vastag vonallal írt forma 

vonalvezetésének tanulmányozása után. A vázolást nem tanítja, mert a sok egymásra írt vonal 

nem informálja a gyermeket a saját teljesítményéről úgy, mint a külön-külön munkafüzetbe írt 

íráselemek. Az első íráselemek és betűk vázolásához még elsősorban rajzoló mozdulatokkal 

történik, a folyamatos vonalvezetés kialakításával. Kezdettől radírt is a gyermek kezébe önálló 
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használatra, ezért az írás eszköze minden esetben grafit ceruza. Hibának csak a azt tekinti, 

amikor az írandó betűelem vagy később betű helyett másik kerül a papírra. A vonalközbe még 

nem teljes biztonsággal illeszkedő, alakításában nem precízen kivitelezettet nem értékeli rossz 

megoldásnak. Ezeket ezért nem is radíroztatja, de a megfelelő forma pirossal való ráírását, a 

csúnyácska megoldás aláhúzását nem tartja megfelelő módszernek. A kezdőpontot a 

munkafüzet jelöli. Az előírás nem csak a sor elején szerepel, a gyermek munkamódszere így a 

következő: átír egyet, kettő, majd önállóan alakít, megint átír, végül már az egész sort önállóan 

írja.  

     

   Az íráselemek sorrendje (Forrás: Hargitai Katalin: Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez , 2010) 

 

    Segítséget többféleképpen nyújthat a megfelelő motoros mozdulatsor elsajátításához a 

pedagógus: nem tiltja azt a régóta vita tárgyát képező megoldást, hogy a ceruzát fogó gyermek 

kezét fogva vezesse a mozdulatot, együtt írva addig, míg a érzékeli, hogy a mozdulatot már a 

gyermek is képes vezérelni. A másik segítő módszer a gyermek mozgását kísérő verbális 

írásritmus, amit a pedagógus a mozdulat kivitelezésével együtt mond („pontra, le, pontra le”) 

Az íráselemek elnevezését nem tartja szükségesnek, a betűírásnál véleménye szerint az 

íráskészség alakulásának akadálya lehet. Természetesen az ettől eltérő megoldások is sikeres 

írástanítást eredményezhetnek. Az íráselemek elnevezésére többféle változat létezik:  

       

 

http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/20-1.jpg
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Megkülönböztethető íráselem még a V vonal és keresztvonal, valamint az e betűt alkotó kis 

hurokvonal. A formaelemzésnél és a vázolás során is a motoros tevékenységet a vonalvezetés 

irányát gyakran beszéddel is kíséri a pedagógus, majd a gyermek. Nyelvi és téri tájékozódási 

problémák esetén a hallottak dekódolása, az irányismeret gyengesége miatt ez nem nyújt 

segítséget, az írástanulásnál alapvető mozgásérzékelés, mozgás- és formaemlékezet nyomán 

fog rögzülni a kívánt forma.   

   A vázolás pedagógiai gyakorlatában létezik a négyzethálóba vázolás és írás. Ennek előnye, 

hogy az íráselemek, majd betűk arányaira, a vízszintes kiterjedésre is segítséget nyújt a négyzet 

függőleges oldalaival. 

             

         

                                              Ratkóczy-Szelczi-Urbán: Írás gyakorló (Mozaik Kiadó) 

 

   A feladatoknál figyelembe kell venni, hogy a gyermekek az írásmozgás elsajátításához 

szükséges képességei nem egyformán fejlettek, ezért nem várható el, hogy egy általánosan, az 

osztály tanulóinak egészére vonatkozó tanítási, fejlesztési célt minden gyermek teljesíteni tudja. 

Az első hónapok alatt önmagáról szerzett tapasztalatokat - a tévesztés lehetőségét is 

megengedve -, segíthetjük azzal, hogy reális célokat tűzünk ki számára, elegendő időt hagyunk 

a gyakorlásra, a mozdulatok finomodására, erőfeszítéseit pozitívan értékeljük. Ez a fejlesztő 

értékelés kizárólagossága mellett a matricákkal vagy más egyéb külső jelekkel történő 

értékelésnél a versenyhelyzet kiiktatásával segíti a gyermeket: a gyűjtendő képeket akár 

leporellószerűen, a matematikával koncentrációban 5 vagy 10 lapra hajtogatott személyes kis 

albumba lehet gyűjtögetni, de mindig csak a saját teljesítménnyel összehasonlítva pl. „Látod 

már csak 2 képet kell gyűjtened!”.  

Az íráselemek felidézését rövid, akár tanórai játékként is beiktathatjuk.  

A „Tapintó” intermodálisan, a látás megvonásával, a taktilitás beiktatásával, játszható. Ehhez a formát tartani 

képes vastagságú papírból kivágott íráselemeket adunk a bekötött szemű gyermek kezébe vagy egy darab 

ruhaanyaggal letakarva, hogy tapogatással állapítsa meg, melyik íráselemet kapta. Ha nem történt meg írás 

órákon ezek megnevezése, akkor párosítania kell a táblára írt ugyanolyan elemmel vagy ő is felírhatja.   
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A játékhoz dörzspapírból kivágott és leragasztott formák is alkalmasak. Ugyanezzel a készlettel játszható 

memória játék során ki kell találniuk, hogy az alaposan megfigyelt elemek közül a tanító néni melyike(ke)t vette 

el, vagy hogyan változtatta meg a sorrendet, míg hátat fordítottak.  Az „Ujjírás” során az eszköz nélkül, 

nagyobb méretben a mutatóujjal, tehát nyomot nem hagyva  a lapra „írt” íráselemet kell azonosítania, akár 

egymás után kettő, hármat is felismerve és megjegyezve.  

  

7.2   Íráselemek kapcsolása, kötése 

   Az íráselemek megfelelő elsajátítását követő összekapcsolása már a folyóírást előlegezi, 

egyben a kéz írás közbeni csúsztatásának tapasztalatát is adja a gyermek számára. Meg kell 

tanulnia azt is, hogy bizonyos kötésekkor a már leírt vonalrészen újból végig kell mennie, 

mégpedig olyan pontos fedéssel, hogy ne keletkezzen rés, lyuk a kapcsoláskor. (A dőlt írás ezt 

a problémát gyakorlatilag kiküszöböli.) Az íráselemek kötése, kapcsolása  során nem képezzük 

le a későbbi betűkapcsolás összes lehetőségét, de az elemek kötése mégis nagyon fontos 

mozzanata az íráskészség alakításának, több okból is: kivitelezésekor a kézcsúsztatás hosszabb, 

megteremtjük az írásmozgás folyamatosságát, azt a gondolati és motoros tervező munkát, hogy 

a befejezés és a kezdés között kapcsolatot teremtünk, megtapasztaltatva ezzel a „kvázi 

folyóírás” élményét. Az alsó és felső ívelés közvetlenül egymás mellé kerül, a nyitott kör c-s 

kötéssel, míg a hurokvonalak hegyesen kapcsolhatók össze. Az összekapcsolással nem kell 

megvárni az összes íráselem megismerését, ehhez a tevékenységhez adott betűelem megfelelő 

vizuális emlékképének felidézési és motoros kivitelezési képessége szükséges.  

   Az írástanítás előkészítő időszakát és az íráselemek elsajátításának, kapcsolásának idejét nem 

szabad szűkösen mérni. A gyermekek adottságaihoz, képességeihez alkalmazkodó, írás 

előkészítésre fordított idő megtérül a betűírásnál, folyóírásnál. Csak biztonságos vonalvezetés, 

megfelelő iránytartás és arányos alakítás kiépülése után kezdhető meg a betűtanítás. 

  

7.4 Füzet, vonalköz 

 

 A ma szinte kizárólagosan oktatott ’c’ kötéses álló írás nevét a névadó betűt megelőző betű 

kapcsolásának fedővonalas kötésmódjáról kapta, amit tanításkor gyakran a „rajta vissza” segítő 

instrukcióval sajátíttatunk el. Ennek zónaarányai 1:1:1 egységből állnak, amihez azonos, 4 mm 
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sormagasságú vonalas füzetek vannak forgalomba. (A Meixner írásfüzet6 6-mm sortávolságú, 

de létezik 10 mm-es füzet is. ) 

      

     

 

Forrás: Kernya Róza (szerk.): Az anyanyelvi nevelés módszerei 

Speciális füzetek is vannak forgalomban: a gyengénlátók számára halványsárga vagy fehér 

színű, 7,5 mm sortávolságú, zöld vonalazású, az írás- és olvasási nehézségekkel küzdő 

gyermekek részére inverz (szürke háttéren fehér) vonalazású írás füzet.  

 

A sorok közötti tájékozódást a már bemutatott, ház szintjeinek rendszere segíti, de létezik a 

sorokat különböző színnel jelölő füzet is.  Az alapvonal vastag, a 3. osztályig fennmaradó 

                                                           
6 Játékház Betűtanítás – írásfüzet I. kötet 
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segédvonalak 2. osztályban már kisebb távolságra vannak egymástól. A 3. osztálytól a vonalak 

nem tagolódnak vastagság szerint. 

          

A váltás nem automatikus a következő évfolyamba lépéssel, az átmenetre fel kell készíteni a 

gyerekeket. A segédvonal nélküli füzet használatának bevezetője lehet a két vonal közötti 

távolság két való körrel megfelezése. Erről még az íráskészség fejlesztésénél szó lesz.  

 

Az írástanulás kezdeti szakaszában a betűformák vizuális és motoros emlékképét alakítjuk ki. 

Ez összetett tevékenység: az íróeszköz megfelelő használata, a betűket létrehozó formaalakító 

mozgások, az írásfüzet síkjának tagolása egyszerre van jelen. A pedagógus és a gyermek 

részéről is türelmet, kitartást, motiváltságot feltételez, ahol a kezdeti sikertelenség, a nem 

teljesen szabályos betűalakok, méret- és aránybeli problémák a folyamat természetes velejárói. 

Az írni tanuló gyermek mechanikus emlékezete megfelelően fejlett, ez azonban nem elegendő a 

betűt alkotó grafikus jegyek és ezeknek a betűkben való egységének, egészlegességének 

felidézésére, majd a leírásukhoz szükséges újfajta, bonyolult motoros tevékenység 

kivitelezésére. Ahhoz, hogy gyakorlatot szerezzen, az előkészítő időszak gondos tervezésére, 

kellő időre van szükség.  

   A teljes magyar ábécé 44, a Q, X, Y, W nélkül 40, a két- és háromjegyű betűk nélkül pedig 

32 betűs. Az írástanulásban való előrehaladás során tehát 2kisbetűformát kell 

megkülönböztetni, elemeiből felépíteni, nyomtatott alakjukkal párosítani.   

 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  x  y  v  w  z   
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   Azonos alakú nagybetűk az ékezeteseket nem számítva: c C–u U–v V–w W–z Z, de 

arányaiban ezek is különböznek kisbetűs párjaiktól. (Az ékezetes betűk leírása csak felnőtt 

szemmel nem számít nehéz írástevékenységnek, tanulásukkor nagy figyelmet kell fordítani rá 

akár önmagában, akár a folyamatos írás során kerül sor leírásukra, ahogy a későbbiekben erről 

még szó lesz.)  

          

Móra Ferenc Zengő ÁBC című verses képeskönyve az irodalmi élmény mellett többek között a jelfunkció 

tudatosítását is segítő szép ajándék lehet óvodás gyermekeknek középső csoporttól 

   A vonalrendszerben való elhelyezkedésük szerint csoportosítva a teljes kisbetűs ábécében az 

írott betűk többsége (28 betű) az ékezetek nélkül középbetű, vagyis egy vonalközös. Az 

aránytartás képességének ez lesz az alapja, ehhez képest felfelé vagy lefelé kétszeres, 

háromszoros (f, J) a méret. A két vonalközösökből 8 felső szárú, 8 alsó szárú, egy betű három 

vonalközös. A két- és háromjegyűek ebből a szempontból vegyes összetételűek. A segédvonal 

nélküli írásfüzetben, majd a vonalazás nélküli lapokon ennek az arányérzéknek a biztos tudása 

teszi képessé a gyermeket az olvashatóan, közel szabályosan alakított betűírásra, szóírásra. 

Emellett a betűk, szavak közötti vízszintes távolságtartás mértékét is el kell sajátítani.  

   A betűírás kezdetén a gyermek betűelemenként ír, nyomatéka erősebb, sok a fárasztó 

együttmozgás (törzs, arc, láb is mozog). Később ezek gátlás alá kerülnek, mert a gyakorlás 

során nem kapnak megerősítést, így fokozatosan a megfelelő mozdulatok, feltételes 

reflexkapcsolatok illeszkednek a cselekvés egészébe.  

   Az írott betűknél a vonalfolytonosság elérése jelenti az írástempó gyorsulását. Az f, t és x 

leírásához és az ékezetek kirakásához kell kisbetűk esetén felemelni a ceruzát a teljes 

betűforma papírra vetéséhez.  

    Az írástanulás betűtanulási időszakában a sorrendet a betű vonalközbeli helyzete mellett a 

betűt alkotó íráselemek egyszerűsége vagy összetett volta alapján határozzák meg – nem 

feltétlenül egyforma sorrendet alkotva – az egyes módszertani iskolák.  
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   A jellemző íráselemek szerint 10 különböző csoport alakítható, de a betűformák 

bonyolultsága miatt ez a felosztás erősen egyszerűsítő. Az ’x’ még így sem sorolható, külön 

kategóriát képez)  

- leggyakoribb az alsó ívelésű (i, í, u, ú, ü, ű, v, w) 

- felső ívelésű (n, m r) 

- felső hurokvonala van (b, f, h, k, l) 

- alsó hurokvonala van (j, y, g, gy) 

- bal forgású íve van (c, e, é) 

- kör alakúak (a, á, o, ó, ö, ő) 

- felső szárú betű (d, t) 

- alsó szárú betű (p, q) 

- hullám- vagy kígyóvonalas (z, s, sz, zs) 

- vegyes vonalúak (dz, dzs, ly, ny, ty, cs) 

 

8.1  Nyomtatott és írott alak megfeleltetése, írott betű tanításának lépései 

 

   Elsőként tanított írott betű általában az ’i’. A tanítás lépései: a már eddigre megismert 

nyomtatott alakkal való összehasonlító elemezés. Van olyan gyakorlat, hogy a nyomtatott 

betűre ráírással szemléltetik a két forma azonos és különböző elemeit. Ez csak megfelelő alak-

háttér tagolási képességgel segíti a gyermeket, tanulásban akadályozottaknál nem gyakorlat. A 

jelzett képesség gyengesége esetén megoldás lehet, hogy a fekete nyomtatott betűre eltérő színű 

írott alakot átlátszó fólián maga a gyermek is próbálgatja, a különbséget vizuomotoros és 

analízis-szintézis tevékenységével.  

            

Ezt követi az íráselemek azonosítása a pedagógus bemutatásával, a vonalvezetés 

magyarázatával: ferdén fel, egyenesen le, jobbra kerekítem”. Amennyiben a szögek 

kivitelezése még pontatlan a gyermeknél, beiktatható a „ferdén fel, megállok, egyenesen le…”. 

A szögek, irányváltás előkészítő gyakorlata lehet már óvodás korban a különböző szögeket, íves vonalakat 

megjelenítő útvonalkövetők rajzolása, átrajzolása. Ha nehézséget jelent, akkor térben, lejárással, majd ezt 

követően útvonal kirakással képkártyákból, végül ujjmozgással és ceruzával papíron. „A nyuszi éhes” 

feladatnál a piros pontoknál a nyuszi (és a ceruza) megáll, majd szöget képezve halad tovább. Íveknél a 
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vonalhúzás folyamatos. Fejlesztő, ha a kezdő (nyuszi) pontra téve indítja, a záró (répa) pontot is érintve húzza a 

vonalat, nyomatékosítva az elindulást, útvonalat és végpontot, amely bármely íráselem, betű leírásánál alapvető. 

        

      

   Az írástanításban elsődleges a betűk írásához, később összekapcsolásához szükséges 

mozgások megtanítása. Pedagógiai gyakorlat, hogy először a pedagógus mintáját követve 

vállból karral, majd könyökből, kézfejjel, ujjal a levegőbe vázolnak a gyermekek. Mintaadásnál 

szemben álláskor ellenkező irányba kell a mozdulatot vezetni. 

   Vonalközbe íráskor ezért a kezdőpont (kezdetben jelölve), vonalvezetés, mozgásirányok 

sorrendje, végpont megállapítása is része a munkának.  Az i betű írástanításánál maradva, 

kivitelezése különböző mozgásirányokkal, eltérő ritmusból felépülő alakzattal történik: rövid, 

szögben végződő kezdővonal, majd kapcsolódó egyenes vonal jobbra ívelt befejezéssel, a 

ceruza felemelése után a 2. vonalköz közepén a ceruza lenyomásával képzett ékezet, pontosan a 

betű függőleges vonala fölött. Nem kis teljesítmény! A kezdeti nehézségek, pontatlanságok az 

írástanulás folyamatának természetes velejárói, ezért nem lehet és nem szabad hibaként, csúnya 

írásként visszajelezni a gyermek számára. Aláhúzni, bekarikázni is tilos, mert az agy a kiemelt, 

megkülönböztető jeggyel ellátott (ebben az esetben még nem tökéletes) formát emlékezete 

könnyebben rögzíti. A gyermek viszont megkeresheti saját munkájában a mintához legjobban 

hasonlítót, és jutalmazhatja magát pl. egy zöld ceruzás bekarikázással. A gyarapodó zöld 

keretek ösztönzőek, a siker a legjobb motiváció, a motivált gyermek feladattartása, a 

begyakorlottsághoz szükséges monotónia tűrése jobb, az így alakuló tanulással kapcsolatos 

képességek és attitűd transzfer hatás révén áttevődik más iskolai feladatmegoldásokra.  

  Amikor vázolásban már jól alakul a betűforma vizuális és motoros emlékképe, következik a 

betű vonalközbe helyezésének kialakítása. A tanítás következő lépése elmagyarázni a 

vonalakhoz viszonyított helyzetet: kezdő- és végpont, vonalköz(ök), vonalvezetés, arányok. A 

folyamat során az egyéni tempó és megsegítés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a 

befektetett idő és energia sokszorosan megtérül, az erőltetett haladás nyomán kialakuló írás 

(olvasás, számolási készség stb.) problémák reedukációja biztosan több időt vesz igénybe, mint 

a kezdeti lassítás. Mindez akkor, amikor már a feladatok magasabb íráskészséggel oldhatók 

csak meg.  
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8.2  A betűk vonalfolytonossága: betűkapcsolások 

Hazai pedagógiai gyakorlatunk majdnem kizárólagos álló, ’c’ kötéses betűket és kapcsolásokat 

tanít, a dőlt írástanításhoz megfelelő képzettség szükséges. A jobbra haladó összekötési irány a 

betűket összekötő vonalak szerint különböző kapcsolási típusokba rendezhető:  

hegyes 

i  j  m  n  p 

t  u  v  w  y  

 

 

ívelt 

 

a  c  d 

g  o  q 
 

hurokvonalas 

e  b  f 

h  k  l  

hozzáillesztéses 

 

s  z  r  

különleges 

 

t 
 

 

x  

kis 

horogvonal  

Kötéspéldák forrása: Kernya Róza (szerk) – Anyanyelvi nevelés módszerei 

Az írott kisbetűket kapcsolási típusaikkal együtt tanítjuk, gyakoroltatjuk. Az alábbi példában az 

’m’ betű különböző kapcsolatait mutatjuk be:  

 

ma, mo, mő – C-s kötés 

mi, mü – alsó ívelés 

mm, mn – felső ívelés 

ml, mb – felső hurokvonal 

mj – alsó hurokvonal 
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Képek forrása: Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Irás munkafüzet (Mozaik Kiadó 2013) 

Az ’x’ kötése még sok felnőtt számára is elgondolkodtató feladat, mert ritkán, csak idegen 

szavakban használt betű. Kötése különleges, kétféle:  alsó ívelés vonalfolytonossággal és külön 

illesztve. 

A további betűk tanítása, a betűalakítás, betűkötés, vonalfolytonosság gyakorlása majd 

gyakorlottsága egyre biztosabb grafomotoriumot, kézhasználatot, füzethasználatot eredményez.   

    

8.3 Meixner írástanítás7 

   Külön kell foglalkozni Meixner Ildikó írástanítási módszerével, melynek kialakításakor 

fontosnak tartotta a hármas asszociáció kiépítését: az akusztikus ingerhez hozzá kell kapcsolni 

a megfelelő betűképet és a leírásához szükséges mozgássort. Az egyik látása-hallása vagy írása 

fel kell, hogy idézze a másik kettőt:     

 

Az első betűk megtanulása után megkezdi a betűk tollbamondását: a hallott hang (majd szótag, 

szó) nyomán az írott betűalak, a leírásához szükséges írásmozgás felidézése után diktálják 

maguknak a kapott feladatot.  

Olvasástanításához hasonlóan a homogén gátlást igyekszik kiküszöbölni a hasonló írásmozgás, 

írott betűkép, beszédhang és beszédmozgás miatti tévesztéseket: így pl. az a – o, m – n – u , t - 

d, p – d - b stb. betűk tanítása egymástól időben távol történik. Ugyanakkor meghatározott 

helyen beiktatja a tanulásba az ezen okok miatt téveszthető betűk differenciálását is:  pl. g – j, b 

                                                           
7 Forrás: Hargitai Katalin: Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez 
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– d, ny – j – n, k – g – t stb. A betűkapcsolatokat, szótagokat diktálással is gyakoroltatja, 

rendszeresen, napi kb. 10 percnyi időtartamban.  

A szóírásnál is nagyrészt diktálást alkalmaz. Az egyszerű szavaktól haladva, sok analógia 

beiktatásával, a leírást követő azonnali ellenőrzéssel és a hibás megoldások radírozásával. Az 

írandó szótípusok megegyeznek az olvasástanítás egységeivel: 2, majd 3, 1+2, 2+2, 1+3, 4 stb. 

betűs szavakkal. Mindig az aktuális készségszint dönti el a gyakorlóanyag szavainak hosszát, a 

kötések nehézségi fokát. Nagyon korán alkalmazza az öndiktálást, amikor a gyermek a 

feladatlap képe alá önállóan vagy segítséggel írja le, mit ábrázol a rajz. A javasolt szószedetek 

típusai megegyeznek az olvasástanítás egységeivel.  

   Szótagoló írást az írástanulás kezdetén nem alkalmaz. A szóírásnál  megjelenik a jelzős 

szerkezetek íratása a már ismert, begyakorolt szótípusokkal. A mondatírás kezdetben kérdő 

mondat válaszaként leírt egyszavas mondatokat jelent. Ezt követi a mondatok kiegészítése. Az 

első év vége felé már több mondat írása is megjelenik egyszerű összefüggésre alapozva: 

Leszakadt a gomb. Fel kell varrni.  

   Az írás- és olvasáskészség fejlesztése a második évfolyamon is szorosan együtt halad, majd 

az alsó tagozat utolsó két évfolyamán a képességek megszilárdítása már a helyesírási készség 

fejlesztésével együtt történik. Az íráskészség mellett a verbális memóriát is fejleszti, valamint 

az önálló tanulás egyik alapvető képességét, a jegyzetelés elsajátítását is alakítja a heti 

rendszerességgel diktált, néhány mondatos összefüggő szöveg. Ennek lépései: a szöveg 

mondatait kétszer ismételve a gyermek magának diktál, amely során semmilyen más 

szempontot nem iktat be a módszer, hogy az önálló íráskészség egyéni tempóban, egyéni 

módon fejlődjön.  

   A módszer része minden évfolyamra kidolgozott évi 4 (2 félévi, 2 év végi), eltérő nehézségű 

mérőlap. A konkrét feladatok mellett a pedagógus az írástevékenység motoros kivitelezését, a 

nyomatékot, vonalvezetést, írástempót, betűfelidézést és motivációt és megfigyeli. Ezek alapján 

hibacsoportok lehetnek: grafomotoros hibák, betűtévesztések (kihagyás, sorrend stb.), 

helyesírás adott osztályfok ismeretei alapján, szövegemlékezet (eltérő szó, toldalék, szórend 

stb.).   

 

8.4  Nagybetűk tanítása 
 

   A nagybetűk tanításakor az írás motoros kivitelezése, a ceruzafogás, a kéz csúsztatása, a 

betűk kapcsolása már elért egy bizonyos készségszintet. Az ajánlott sorrend: (1) azonos alakú 

nagybetűk: O, U, V, C (2) hasonló alakú nagybetűk: Cs, Í, J (3) eltérő alakú nagybetűk: R, H, 

Á, B.  A nagybetűket betűcsoportokban, a kisbetűből, mint ismertből kiindulva, egyszerre több 
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betűt bemutatva oktathatjuk. Az alakilag hasonló betűk egymástól távol való távolsága 

megelőzi homogén gátlás kialakulását. A nagybetűl vázolása és írása a kisbetűkéhez hasonlóan 

történik: nyomtatott és írott alak egyeztetése, az írott alak elemzése, írásmozgás megfigyelése, 

vázolás nagy alakban, vonalközbe helyezés módjának tudatosítása. Kapcsolásukat a 

kisbetűkhöz hasonlóan betűnként meg kell tanítani, felhívva a figyelmet arra, hogy a kapcsolt 

betűk egyike sem torzulhat, legyen hely a kapcsolódó betű ékezetének elhelyezésére.  

 

Nagybetűk és ékezetes kisbetűk kötése (Forrás: Kernya Róza szerk.:Az anyanyelvi nevelés módszerei 

 

A nagybetűk kötése lehet folyamatos (A, C, E, H, K)  

 

és van amikor hozzáillesztéssel kapcsolható a következő betűhöz (B, D, N, O, P, T, V),  

 

valamint lehet egyéni (F).   
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   A teljes írott kisbetűs és nagybetűs ábécé elsajátításával az írástanítás második szakasza 

lezárul. A didaktika harmadik szakaszként az íráskészség fejlesztését jelöli az eszközszintű 

íráshasználatot célozva. Fontos leszögezni, hogy az íráskészség már az első vonalelem papírra 

vetésekor, sőt azt megelőzően, az előkészítő időszakban, az írás megtanulásának technikai 

alapozása során  megkezdődik. Ez követik az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok és az írással 

megoldandó feladatok, melyek során a készség tovább tökéletesedik. A szótagok, szavak, majd 

mondatok, rövid szövegek írásával alakul az egyéni, eszközszintű írás megalapozása, de az 

íráskészség fejlesztésének folyamata nem zárul le az alsó tagozat negyedik évfolyamának 

végén.  

  Az írástanulás, írástanítás folyamatában előrehaladva az elkülönült orális, vizuális és 

motorikus készségek integrálódnak, az írásmozgások bonyolult reflexláncolatai összefüggő 

sorozatot alkotnak. A mozdulatok előhívják, aktiválják az írás folyamatosságát biztosítva a 

következő mozdulatokat. A részcselekvések megtanulása, majd kapcsolódása, egységes 

folyamattá válása nyomán alakul ki általában a 4. évfolyam végére az az íráskészség, amely ún. 

eszközszintű funkcionalitást eredményez. Az írás tevékenysége automatizálódik, a figyelem 

átterelődik a vele párhuzamosan adott, írással megvalósítandó feladatokra. Az írásra már csak 

akkor kell figyelni, ha vonalközök nélkül kell írni, vagy ’x’ betű kötését igényli a szó, a 

megszokottól jelentősen eltérő nagyságban vagy éppen kicsinyítve, kis helyre kell beszorítani a 

betűket, szavakat.   
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Kép forrása: Veszelszki Ágnes vizuális megoldások kreatív szövegalkotási gyakorlatokban 

   Az íráskészség írás által fejlődik, ez mással nem pótolható. Az új betű tanításánál érdemes 

beiktatni a táblára írt betű átírását majd önálló alakítását, hogy a pedagógus a nem megfelelően 

kivitelezett mozdulatot javítani tudja. Ahogy egyre több betűt tanulnak meg, egyre kevésbé lesz 

szükség erre minden gyermeknél. A gyermekek maguktól is hangoztatják a leírandó betűt, de 

erre törekedni is kell, hogy a fonéma-graféma kapcsolat biztossá váljon. Ez különösen a 

sokadik betűnél, hasonló betűknél segíti az azonosítást.  

    Az íráskészség fejlődésében alapvető az írástechnika elsajátítása, ezt a betűk, 

betűkapcsolások íratásával lehet gyakoroltatni. A sorminta is ezt a célt szolgálja, a színes írás 

egyrészt örömöt okoz, másrészt a füzet tagolására, áttekinthetőségére, egy-egy feladattípus 

elkülönítésére is szolgál. Az írás és olvasás tanításának párhuzamossága egymásra ható, 

egymást erősítő tevékenység. Erre utal, hogy a jobb olvasáskészséggel rendelkező gyermekek 

íráskészsége is kiegyensúlyozottabban fejlődik. Az olvasás tanulásában alapvető fontosságú 

szövegértés nem kisebb hangsúllyal jelenik meg az írás során. Az írott betűket, szótagokat, 

szavakat minden alkalommal olvastatni is kell, még akkor is, ha csak kötési vagy más 

írástechnikai feladat elvégzése a cél. Az olvasási készségfejlesztést is segíti az írott szótagok, 

betűk, mondatok olvastatása.  

 

   Az írástempó az írástevékenység időbeli lefutása alapján lassú, közepes vagy gyors. Az 

egyéni tempó fokozására megadott időegység alatt kell szavakat, mondatokat írni. Célszerű a 

gyermekekkel közösen az egyéni teljesítményt nyomon követni: pl. három percig való írás 

során leírt betűk száma osztva hárommal képet ad az egy perc alatti teljesítményről. Az 

eredményt mindig önmagához viszonyíttatjuk, az olvashatóság szempontjának elsődlegessége 

mellett. Az írástempó fokozása történhet úgy is, hogy azonos szöveget kell egyre rövidülő idő 
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alatt leírni. Az írástempó fokozása nem lehet öncélú, figyelembe kell venni a kéz fejlődését, 

fejlettségét, ezért a leírt sorok számát fokozatosan lehet csak növelni.  

   Az íráslendület a részmozgások egységes mozgásokká alakulását, dinamizmusát jelenti. 

Fejlesztésének játékos gyakorlatai az írásmozgás dinamizmusát segítő vonalgyakorlatok, 

amelyeket megállás nélkül, irányváltásokkal kell kivitelezni. Valódi írásnál meg kell figyelni a 

betűalakítás, betűkötés hibáit, írástempót és –lendületet lassító, megtörő hiányosságokat. A 

javítás történhet a betűkötés típusok gyakoroltatásával, hasonló betűkapcsolás alapján 

összegyűjtött szavakkal, azonos szótőhöz kapcsolat különböző toldalékokkal.  

   Az írástanítás előkészítő és betűtanító időszakában az íráskészség fejlesztéséhez még 

hozzátartozik az írástevékenységhez tartozó képességterületek napi szintű, akár pár perces 

gyakorlatai: nagy- és finommozgások, tér- és síkbeli tájékozódás, vizuális és auditív észlelés, 

szerialitás, alakfelismerés, analízis-szintézis, testséma, kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, 

gondolkodás), alak-háttér felismerés stb. Az erre fordított idő később gazdagon megtérül az 

írásképesség fejlődésében.  

  Fotó: 123rf.com 

   Vannak módszerek, amelyek már az íráselemek tollbamondását javasolják. Az első betűk 

írásának elsajátítása után már mindenképpen érdemes a betűtollbamondást gyakoroltatni, de 

tollba mondható a szótag is. Az értelmetlen szavak diktálás utáni íratása a hangsorra bontás 

képességét fejleszti: ismert és már többször olvasott szónál előfordulhat, hogy inkább 

emlékezetből, mint az íráskészség szempontjából alapvető auditív analízis és szerialitás 

képességfedezet segítségével dolgozik a gyermek.  

   Az íráskészség fejlesztésének gyakorlatait differenciáltan lehet bevezetni a gyermekek 

aktuális készségszintjét figyelembe véve. Csoportmunkában párhuzamosan történhet másolás, 

tollbamondás és emlékezetből írás egyaránt. Az eltérő készségszinten levő gyermekek számára 

egyéni megsegítést nyújthatunk azzal, hogy a megoldandó feladatot eltérő szinten támogatjuk: 

tollbamondáskor a lassabban haladók ugyanazt megkaphatják másolási feladatnak. Megfelelő 

ültetéssel elérhető, hogy a gyermekek egy csoportjának csak kétszer mondjuk el a tollba 

mondandó szavakat, míg nekik háttal egyéni vagy csoportos segítséget nyújthatunk.  
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   Az olvasástanítással való párhuzamosság már nagyon korán kiterjed a helyesírási készség 

egyidejű fejlesztésére is. A hangzókat írásban megjelenítő betűk hosszúságának magán- és 

mássalhangzók esetén eltérő jelölése (ékezet/betűkettőzés), a kettőzött két- és háromjegyű 

betűk helyes írásának, majd elválasztásának gyakorlása, a nagybetűk szerepe a 

tulajdonnevekben, majd a mondatalkotás során: ezek egyszerre írástechnikai, lejegyzésmódbeli 

és komplex anyanyelvi ismeretekhez is juttatják a gyermeket.  

                                                      

Szelczi-Urbán-Ratkóczy: Integrált - írás gyakorló             Írásgyakorlás fejlesztő kártyákkal 

 

   A második évfolyam az első osztályban elsajátított ismeretek elmélyítésének, az eszközszintű 

írás előkészítésének időszaka. Nagyon fontos megfigyelni mi rögzült megfelelően, melyek a 

hibás, javítandó beidegződések, mert az írástempó fokozásánál, a lendületes írásmozgás, 

funkcionális írás kialakításánál ezek gátló tényezők lesznek. Írástanítás szempontjából az első 

és második osztály egy közös szakaszt alkot. Folyamatosan alakulnak a helyes írásszokások, az 

alkalmazás jellegű írásfeladatok egyre inkább stimulálják a kognitív képességeket. Fokozatosan 

lehet áttérni a tollal való írásra, figyelve arra, hogy a toll minél inkább hasonlítson a 

megszokott ceruza vastagságára.  

    Harmadik évfolyamtól az íráshasználat már a tanult helyesírási szabályok alkalmazását, 

valamint hosszabb, több mondatos szövegek megalkotását igényli, tovább differenciálva az 

írásos önkifejezést, eszközszintű íráshasználatot, hogy a gondolatrögzítés és kifejezés 

képessége mellett a többi tantárgy tanulását segítő tevékenységgé válhasson. 

    Az írástempó fokozása mellett a gyermeknek már figyelnie kell az olvashatóság 

megtartására, fokozatosan áttérve a segédvonal nélküli füzetben való írásra. Megjelennek az 

íráskép, a füzetvezetés, a gazdaságos és esztétikus elhelyezés szempontjai, az egyéni, rendezett 

íráskép. Az egyéni írásmód - amikor bizonyos rutinokat, egyéni változatokat már 

következetesen alkalmaz -, ezen az évfolyamon már jól alakul, a gyermekek munkája írásuk 

alapján is beazonosítható lesz.   

   Az íráskészség alakítását, alakulását segíti a pedagógus megfelelő irányítása, visszajelzése.  

Az irányítás a tanuló kezének vezetésétől a tollbamondással történő teljes írásönállóság 

kialakításáig terjed. Az értékelés a sikeres tanulói teljesítmény megerősítésére és a hibás 
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kivitelezés megelőzésére irányul, és csak individualizált módon, az egyes gyermekek aktuális 

teljesítményének visszajelzéseként lehet eredményes. Az írásnál és minden iskolai feladat, 

tevékenység esetén fontos, hogy fokozatosan építsük ki az önellenőrzés lehetőségeit és igényét. 

Az önellenőrzés metakognitív készség, aminek elsajátítására ugyanúgy gondot kell fordítani, 

mint az írástanításra, olvasástanításra és egyéb iskolai készségek kialakítására. Az 

önellenőrzéshez folyamatosan bővülő szempontokat kell adni, amellyel a gyermek képes 

munkájára reflektálni, saját fejlődését megfigyelni: betűalakítás, betűkötés szabályossága, 

egyenletessége, a vonalközök kitöltése, a vonalvezetés lendülete, az íráskép, írásmunka 

rendezettsége 

 

   A rosszul teljesítő gyermekeknél sokszor kialakul a formális feladatvégzés, akárhogy, de 

túljutni, befejezni. A visszajelzés mindig csak az aktuális teljesítményre reflektálhat, a gyermek 

személyiségét nem érintheti. A formatív értékelés során fontos azoknak a területeknek a 

hangsúlyozása, ahol már eredmények mutatkoznak, ehhez képest kell világosan kijelölni 

számára azokat az előtte álló feladatokat, amelyek segítik őt az egyre sikeresebb 

feladatvégzésben.  

     Forrás: Tankonyvkatalogus.hu 

   Az írásmunkák értékelése éppen ezért tudatos, következetes pedagógiai gyakorlatot igényel. 

A betű- vagy írásminta tökéletességéhez nem lehet, nem szabad már a kezdetektől ragaszkodni, 

de nagyon fontos szempont az egyes betűelemek, betűk megfelelő kezdése, a végpont 

elhelyezése, a betűk pontos megkülönböztethetősége (pl. a-o). az olvashatóság. A vizuális 

analízis-szintézis, az irányok felismerésének, megfelelő kivitelezésének zavarával függ össze 

az optikailag hasonló betűk tévesztése (t, f, d-p-b, m-n), írásuk, olvasásuk ezért a legtöbb 

írástanítási módszernél időben távolabb történik.  

   Az értékelés szempontjait mindig meg kell osztani a gyermekekkel, pl. az olvashatóság, 

ékezetek szabályos kirakása, egybe- vagy különírás egyértelműsége, a javításnál átírás helyett 
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az áthúzás és újraírás alkalmazása. Mindig figyelembe kell vennie a pedagógusnak, hogy csak a 

már tanult helyesírási tudnivalók számonkérése legyen szempont a szóbeli vagy érdemjeggyel 

történő értékelésnél.  

   Az egyéni írásmód kialakulása folyamatos, megvalósulása az ujjlenyomathoz hasonlóan 

egyéni jegyként értékelhető. A jelenlegi írástanítás betűalakjai a évek során a gyermekek 

írásában általában keskenyebbé válnak, a kötésekben megjelennek a jellegzetes, írást gyorsító 

saját megoldások. Az egyéni írás alakulásánál mindvégig kritikai szempontként a 

felismerhetőséget, olvashatóságot kell előtérbe helyezni. Sokszor előfordul, hogy a gyermek 

saját írását sem képes később elolvasni, ezekben az esetekben fejlesztő beavatkozás szükséges 

napi szintű rövid írástechnika, betűalakítás és –kötési gyakorlatokkal. A gyermek komplex 

írástevékenységének elemzése alapján, az egyes résztevékenységek, képességek 

megfigyelésével meg kell határozni a főbb, íráskészséget gátló területeket és ezek célzott 

gyakorlása előbb-utóbb eredményt hoz. Gondot okozhat egyes betűk helytelen alakítása, írás 

folyamatosságának hiánya, helytelen ceruza- és/vagy testtartás, motiváció hiánya, alapvető 

vagy részképesség problémák. Az egyéni írás lehet a magyar betűtanítás szerinti álló, de a 75 

fokos dőlésszög már jobbra vagy balra dőlt írást, a 60 fokos fekvő írást eredményez, aminél 

már az olvashatóság problémás. (Képek forrása: Kernya Róza szerk.: Anyanyelvi nevelés módszerei) 

 

90 fokos álló írás              75 fokos dőlt írás            60 fokos fekvő írás 

 

Ingadozóvá válik az írás a kevert dőlésszög esetén, amikor a hosszanti vonalak nem 

párhuzamosak. Ez rontja az írásképet, lassítja az írástempót, gátolja az íráslendületet. A betűk 

álló elemeinek irányát követő vonalak bejelölésével megkapjuk adott írás dőlésének 

jellegzetességeit és egyéni feladatadással még időben javíthatjuk az írástechnikát, az írás 

tetszetősségét.  

                

          legyezőszerű írás                   egyenetlen dőlésszögű írás 

 

   A gyermek testtartásának, a füzet helyzetének, a ceruzafogásnak, csúsztató kézmozgásnak 

szerepe van az ingadozó írásban, így ezeket is meg kell figyelnünk és szükség esetén az 

elhelyezést, írásmotorikát korrigálni kell, helyes írásszokást kialakítva.  
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    A kialakult, egyéni írás felépítésében lehet egyszerű, egyszerűsített vagy bonyolult, amely az 

írás egyes elemeinek egyéni sajátosságaiban jelentkezik. Ez sokféle lehet: álló, jobbra vagy 

balra dőlő írás, kötött vagy egyes betűket író, egyes vonalelemek összevonása, írásjelek 

elhagyása vagy csonkolása, írásjelek jelképes ábrázolása, vonalak megtörése, irányok 

megváltoztatása és még sorolhatnánk.  

   Egy íróeszközt szellemesen felruházó ábra mutatja be az írástevékenységet, írásvezérlést 

befolyásoló tényezőket teljes komplexitásában:  

 

 

Forrás: Szidnai László: Az írástanulás és a személyiség jellemzőinek összetartozása 1998.  

 

   Az íráskészség fejlesztése kellő számú betű ismerete, kötése után sokféle gyakorlási, 

differenciált feladatadási lehetőséget kínál. Az íráskészség fejlesztésének leggyakoribb módja a 

másolás, tollbamondás és az emlékezetből írás. 

Az írástechnikai és írásalkalmazás készség fejlesztésének fokozatai alapján csoportosítva a 

feladattípusokat:  
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                    Idézi: Raátz Judit: A kreatív írás gyakorlatai (www.anyanyelv-pedagógia.hu) 

 

Példák, feladatok az íráskészség, írásalkalmazás fejlesztéséhez 

 Nyomtatott és írott azonosítása, párosítása 

  

Motiválhatunk színes, internetes játékkal (Forrás: wordwall) 

 

 Pótlás, szóalkotás: hiányzó betűk vagy betűhalmazok segítségével 

          

   A béka szó kiegészítésekor az arányos távolságra levő kezdőpontot is meg kell találni.  

   A zsákból könnyítésként írott betűk is kihullhatnak. A kiegészítéses feladat lehet a mondatból 

   hiányzó szó/szavak beírása 
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 Másolás írottról, majd nyomtatottról: a szó elolvasása, értelmezése, betűalakítás, -kötés 

elemzése, leírás önállóan az önellenőrzés beiktatásával, pedagógus visszajelzése. Az 

írottról másolás az íráskép pontos megfigyelésével, a helyes minta utánzásával a 

betűalakítási és -kötési készséget fejleszti, emellett növeli a látószöget. Törekedni kell arra, 

hogy a betűnként való másolást hamar felváltsa a betűcsoportok másolása, egyre nagyobb 

egységek leírása. A nyomtatottról való írás bonyolult folyamat, melyben a nyomtatott betű 

vizuális ingerét az írott alakra kell átkódolni, majd az írott alakot megfelelő motoros 

tevékenységgé alakítani, majd emlékezetben tartással, öndiktálással leírni, ami a 

helyesírási készséget, figyelmet, koncentrációt is fejleszti.  A másolást elő kell készíteni, 

ennek formája lehet hangos vagy néma olvasás, a szó, mondat értelmezése, a helyesírás 

elemzése, rögzítése.  

Egyszerű fejlesztő gyakorlat lehet a szóoszlopok, szópiramisok játékos feladata. 

 

hal 

hall 

halló 

kér 

kért 

kérte 

szem 

szeme 

szemes 

néz 

megnéz 

megnézte 

A másolás lehet szöveghű, de az íráskészség magasabb szintjén adhatunk csupa nagybetűs 

szöveget, hiányost, tagolatlant, írásjelek nélkülit. A válogató másolás szempontja nagyon 

sokféle lehet: adott szófajok, szinonimák, hosszú egyjegyű/kétjegyű betűket tartalmazó stb.  

Lehet feladat a folyamatos kisbetűs szöveg átalakító másolása mondatokra a nagy 

kezdőbetű és a mondatvégi írásjel önálló jelölésével. A hibajavító másolást csak az írás- és 

helyesíráskészség bizonyos fejlettsége mellett adjunk, mert rögzülhet a hibás alak. Ez a 

másolási típus elsősorban a nyelvtani elemzésekhez, szabályok felidézéséhez nyújt 

segítséget, de fejleszti az önellenőrzés képességét is.  

 Tollbamondás során a hallási és beszédmotoros képzetek alapján kell írniuk a 

gyermekeknek. Kezdetben a szó kimondása után meg kell számolni a szóalkotó hangokat, 

hangok időtartamát megfigyelni, írástechnika alakítási és kapcsolási tudnivalói, leírás, 

önellenőrzés összehasonlítható mintával (differenciálva: a gyermek padjára tett írott alak, a 

táblán levő szóval való összevetés). Szöveg tollbamondásakor először az egész szöveget 

fel kell olvasni megfelelő tempóban, majd mondatonként, mondatrészenként a 

munkamemória, rövid távú memória terjedelmét figyelembe véve. Beiktatható segítségként 

az „új mondat” elhangzása. Fontos, hogy a számok esetén tisztázzuk, hogy számjeggyel 

vagy betűkkel várjuk el a leírását. Lezárásként a teljes szöveg normál tempónál kissé 

lassabban, hogy módja legyen a gyermeknek a szükséges javításra, amit nemcsak 
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megengedni, hanem ösztönözni is kell. Fontos a hangerő, hangsúly, megfelelő intonáció, a 

szöveg értelmező felolvasása. A diktálás tempója, a leírandó szövegszakasz hossza a 

gyermekek teljesítőképességével, rögzítés, előhívás készségével arányosan nő. A diktált 

szöveg elhangzásakor belső beszéddel idézik fel, ami segíti az írás közbeni felidézést. A 

szöveget eleinte kétszer, majd már csak egyszer olvassuk fel. A teljes szöveg leírás utáni 

újbóli elhangzása után következik az önellenőrzés. 

   A másoló tollbamondásnál előbb le kell másolni a szavakat, vagy szöveget, majd 

tollbamondással újból, most már emlékezetből leírni. Az írás és helyesírási készséget is 

fejleszti a válogató tollbamondás, amikor csak egy adott szófajt vagy csak a j-s, ly-os 

szavakat, a tulajdonneveket stb. kell leírni. Az átalakító tollbamondás során előre 

meghatározott szempont szerint kell leírni a hallottakat, pl. az igeidőt múlt vagy jövő 

idejűvé alakítva. Főleg szavaknál, rövidebb mondatoknál, szövegnél alkalmazható a 

hallottak szótagolva történő leíratása, de feladat lehet a tollbamondás kombinálása 

szóelemzéssel, amikor a szavakat szóelemekre bontva kell leírni. Javításként, írási-

helyesírási készségfejlesztésként be lehet vezetni a nehéz szavak szótárát, amelyet minden 

gyermek a számára gondot jelentő szavakat vezeti egy regiszteres füzetben, ábécé 

sorrendben. Gyakorlásként ebből is lehet tollbamondás feladatot adni a rögzített szavak 

mondatban, szövegben való felhasználásával.  

A tollbamondás a jegyzetelést is előkészíti.  

 Látó-halló tollbamondással: írott formában megmutatjuk a leírandó betűt, szót, mondatot, 

beiktatható közös elemzés is, letakarás után leírni, majd újra látva saját munkát ellenőrizni.  

 

 Az írott betűvel való megmutatást felválthatja a nyomtatott, amely segítség a szót alkotó 

betűsor megfigyeléséhez, de a munkamemóriában tárolást és a nyomtatott/írott dekódolást 

a gyermeknek kell elvégeznie.  

 

          

Másolás írottról, nyomtatottról  (Forrás: wordwall) 
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 Írásminta nélküli, emlékezetből írással: a tanult szöveg leírása egyszerűbb, ez történhet akár 

rövid, megtanult vers leírással való számonkérése. Ez többféle módon történhet: 

összekapcsolhatjuk többszöri vagy csak egyszeri elolvasással, lehet előzőleg lemásolt 

mondatokat, szöveget „fejből” leírni, de leíratható az előzőleg tollbamondással leírt szöveg 

is.  

 Önállóan alkotott szövegnél a megfogalmazásra is figyelmet kell a gyermeknek fordítania. 

Ez kezdetben lehet csak szavakból álló feladat, pl. egy vásárlólista összeállítása önállóan 

vagy „Mit vinnél a táborba?” játékos feladat. Vezethet az osztály közös Naplót a fontos, 

emlékezetes eseményekről, minden lapon mást megbízva a leírással. Itt lehet differenciálni: 

önálló megfogalmazás és leírás, megfogalmazott szöveg leírása emlékezetből, de 

használható az osztály, pedagógus tollbamondása illetve a másolás írottról, nyomtatottról az 

aktuális „írnok” íráskészsége szerint. A lényeg, hogy senki ne maradjon ki a közös 

munkából.  

 Az írott, nyomtatott szórészletek szavakká, megkezdett vagy hiányos mondatok teljes 

mondattá kiegészítése az íráskészség fejlesztésének rövid gyakorlataként motiváló lehet az 

írás tevékenységének megszerettetéséhez. Magasabb szinten ez megvalósulhat 2-3 mondat 

egy mondattá alakításával vagy éppen mondatbővítések, mondatpiramisok által, akár 

nyelvtani kísérő feladattal együtt.  

 

 

 

 Érdekes feladat lehet az „átírás”: a pedagógus felolvas egy rövid szöveget, amit a lényeges 

részek, kulcsfogalmak megbeszélése, esetleg táblára írása után saját szavakkal kell leírni. 

Ennek változata lehet, amikor egy adott példamondat minden szavát szinonimákkal vagy 

szabad megfogalmazásban azonos szófajjal át kell írni.  
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 Személyessé tehető az írásgyakorlás rövid üzenetek megfogalmazásával pl. hiányzó, beteg 

osztálytársnak, iskolából távozó tanárnak vagy egyszerűen csak egymásnak pl. Valentin 

napon.  

 Képregény szövegbuborékainak elkészítése élményszerűvé teszi az írástevékenységet. 

Készülhet nagy alakban, faliújságra közös tevékenységként, lehet előre megfogalmazott 

mondatok, szövegek másolásával a megfelelő képhez írni, de szabad szövegalkotással is 

alakítható a történet. Egyéni képregény A/4-es méretben készülhet, az osztályfoknak 

megfelelő vonalazású szövegbuborékokkal.  

                       

Képregény feladat előre megadott mondatok válogató másolásával és önálló megfogalmazással 

   A másolás és tollbamondás alapvető különbsége, hogy utóbbi összetett tevékenység: 

hangsorra bontás, auditív inger átfordítása vizuomotoros cselekvéssé, megfelelő kötések, 

időtartam jelölések alkalmazása. 

 A jegyzetkészítés, jegyzetelés az általános iskolák 5-8. évfolyamának magyar nyelv és 

irodalom kerettantervében a képzés második szakaszában, a 7-8. évfolyam javasolt 

tevékenységi és munkaformái között jelenik meg. Az önálló jegyzetelés tanulását a 

dokumentum az önálló kutatómunka, beszámolók készítése, előadása, tanulási módszerek 

tanítása mellett javasolja a „Tanítási-tanulási stratégiák” címszó alatt. A jegyzetelés az 

írásalkalmazás komplex, összetett formája, ahol az eszközszintű, automatizálódott 

íráskészség teszi lehetővé, hogy a gondolati váz, a lényegkiemelés, kulcsszavak, fő- és 

alárendeltség, logikai viszonyok, csoportba szervezés, tömörítés, értelmezhetőség stb. 

áttekinthető, későbbi felidézést, tanulást segítő eszközzé váljon. A jegyzetelés történhet 

szövegből, írott, rajzos-ábrás dokumentumból vagy élőszóban elhangzott ismeretek 

segítséggel vagy önállóan történő feldolgozásával, grafikus-írásbeli lejegyzésével. Alapvető 

mintát szolgáltat a pedagógus éveken át a tanórákon használt vázlata, amely többnyire az 
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adott tananyag tömör, logikus kivonata, hasonlóan a jegyzeteléshez. Az önálló jegyzetelés 

képességének alakulását segítik a tankönyvek tananyagot követő rövid összefoglalói is. A 

jegyzetelés lehet tanórai feladat egyéni, páros vagy csoportmunkában, adható házi 

feladatként, kutatómunkához, előadás készítéséhez. A gondolattérkép alkalmazása is az 

önálló jegyzetelés egy fontos állomása lehet. Az egy központ közé szerveződő elágazások, 

az összefüggések megjelenítése, „olvashatósága” mellett az ismeretek tagolására grafikus 

mintát is nyújt. Segítségével a tanulási zavarok terápiája is hatékonyabbá válik, a 

vizualitással, az információk egy rendszerben való elhelyezésével, színek használatával 

grafikus szervezőként könnyíti a megértést, rendszerezést, felidézést, az új ismerethez 

kapcsolást.  

                       

                     Gondolattérkép vázlatos szerkezete                                                  Forrás: pinerest 

                  (Forrás: Tanulásmódszertan.hu 2010) 

   Hasonló vizuális és tartalmi segítséget jelent a fürtábra, vagy jelentésháló és a pókháló 

ábra alkalmazása tanórákon, majd ezt követően önállóan.  

                         

                                       Fürtábra                                                                   Pókháló ábra 

   Az írásalkalmazás egyéb formáihoz hasonlóan a jegyzetelés fejlesztéséhez is szükség van 

a tanári ellenőrzésre és a tanulói önellenőrzésre. Ez utóbbi azért is rendkívül fontos, mert a 

jegyzetkészítés gondolkodási folyamatában akkor válik az egyén tanulást segítő eszközzé, a 

tanulási stratégia fontos elemévé, ha az áttekintendő, elsajátítandó ismereteket úgy tömöríti, 

hogy az segítse a megértést és később, például ismétlésnél, összefoglalásnál is értelmezhető, 

használható legyen.  
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 Az első írógépnek nevezhető szerkezet az olasz Ravizza nevéhez fűződik, ő alkotta meg1837-

ben a rendezett írást lehetővé tevő vezérlést, találta fel a festékszalagok, oldotta meg a kis- és 

nagybetűk írását.  

            

                          XIX. századi írógép                            Arany János kézírása (1846) 

   A gépírás nagyon gyorsan vált az írást megkönnyítő irodai eszközzé. A számítógép 

megjelenése nyomán ma már szinte mindenki használja az elektronikus íráshoz kifejlesztett 

klaviatúrát. Ezek a találmányok, lehetőségek azonban egyelőre nem szorították ki a kézírást, 

bár napjainkra – pl. Finnországban, Franciaországban vagy az Egyesült Államokban – 

történnek kezdeményezések az iskolai kézírás tanítás megszüntetésére.  

   A digitális szövegrögzítés és a kézírás összehasonlításáról írt munkájában Jean-Francois 

Démonet felhívja a figyelmet, hogy a kétféle írástevékenység során nem azonos agyterületek 

aktiválódnak. A kézírás „bekapcsolja” a szövegértést, szófeldolgozást, helyesírást és 

hangfeldolgozást, míg a gépírás ezeket kevésbé vagy egyáltalán nem ingerli. A gépírás emellett 

mindig feltételezi, hogy a megvalósításához szükséges apparátus: klaviatúra, monitor, 

számítógép és némi áramforrás is rendelkezésre áll, míg a hagyományos írásnál akár a 

homokba is írhatunk eszköz nélkül, pusztán mutatóujjunk segítségével. Az írás egyébként sem 

kötődik feltétlenül a kézhez: ismert a lábbal, szájjal írók, festők fantasztikus teljesítménye ezen 

a területen.   

   A kézírás elsajátítása nagyon sok készség, képesség megfelelő fejlettségét feltételezi, de 

maga az írástanulás is a képességek fejlesztésének egy koncentrált formája: szem-kéz, kéz-kéz 

koordináció, finommotorika, eszközhasználat, koncentrált gondolkodás, figyelem, vizuális-

motoros emlékezet, absztrakció, munkamemória, kreativitás, kitartás és még sorolhatnánk.  Az 

is közismert, hogy a kézzel készített jegyzetek hatékonyabban segítik és rögzítik a tanulást, 

mint számítógépes változat. Mindezek alapján reméljük, hogy ebben az értelemben is igaz 

marad a mondás:   

  A szó elszáll, az írás megmarad! 
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