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   Az írás kialakulásának és az olvasnivalók 

rögzítésének négy évezredes múltra 

visszatekintő, civilizációt formáló története a 

bambuszkötegeken, agyagtáblákon, selyem-, 

pergament- és papírtekercseken át érkezett 

meg a már könyvnek számító papírkódexek 

világába. Ettől még évszázadok választják el a 

valódi, cserélhető betűkkel történő 

könyvnyomtatás megjelenéséig, az első 

könyvtárak kialakulásáig, újabb száz évek a 

nagy tömegek olvasóvá válásáig.  

   A könyvek, az olvasás történetének 

alakulásával változott az olvasás testhelyzete 

is: az agyagtáblák cserélgetése, a papirusz 

tekercsek hengergetése az olvasó két kezének 

aktív részvételét igényelte. A kéziratos 

kódexek sűrű, szóközt alig hagyó sorai az 

olvasni tanuló gyermekhez hasonló, 

mutatóujjast követést igényelt, kézbe vételük 

súlyuk miatt lehetetlen volt, külön bútordarab, 

olvasópult alkalmazását tette szükségessé. A 

kézbe vehető, tömegcikknek számító könyvek 

lineáris olvasásával párhuzamosan a 

folyóiratok megjelenésével újfajta, pásztázó, 

kereső olvasástechnika alakult ki, amely mára 

készségszintűvé vált a számítógépes, digitális, 

képpel, különböző szintű információkkal 

tarkított szövegekben való eligazodás igénye, 

követelménye nyomán. Az olvasástanítás, az 

eszközszintű olvasási készség elsajátíttatása 

során az oktatásnak feladata az ilyen típusú 

olvasástechnikára való felkészítés 

módszertani kereteinek átgondolása, 

tananyagba, készségfejlesztés kereteibe 

integrálása is. Napjaink környezetében az írott 

szöveg, írott információ sokaságával 

találkozunk lépten-nyomon. Meg kell tanulni 

szelektálni fontos és lényegtelen, értékes és 

múló jelentőségű vagy értéktelen 

információk, szövegek között. Mindez az 

olvasási készség magas szintjének meglétét 

igényli.  

   Az olvasás tanításának módszertana a 

pedagógiai reformok állandósult tényezőjévé 

vált, az éppen divatos, korszerűnek számító 

módszerek melletti elköteleződést az 

eredmények sokszor nem igazolták. 

Kiadványunkban egyértelműen, sokéves 

tapasztalatra építve a Meixner féle 

olvasástanítást és tankönyvcsaládot tekintjük 

a magyar nyelven való olvasás és szövegértés 

elsajátításához megfelelő alapot és 

továbblépési lehetőséget biztosító 

módszernek.  

   Szakmai-módszertani folyóiratunk négy 

részből álló sorozatot indít egy-egy lapszámba 

gyűjtve, feldolgozva a kultúrtechnikák: 

olvasás, szövegértés, -értelmezés, írás és 

matematikai készségek fejlesztésének 

lehetőségeit. Ennek első részét adjuk most 

közre, bízva abban, hogy minden olvasó, 

óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus 

vagy szülő talál benne a napi gyakorlatban 

hasznosítható, tovább gondolható ismereteket. 
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 „Mintha egy teljesen új érzékszervvel gyarapodtam volna: a dolgok immár nemcsak abból 

álltak, amit a fülemmel hallhattam, nyelvemmel ízlelhettem, orrommal szagolhattam, ujjaimmal 

tapinthattam, hanem abból is, amit egész testem képes volt desifrírozni
1
, lefordítani, hanggá 

voltoztatni, olvasni.” 

 

   A választott idézetben Alberto Manguel fordító, író, esszéíró osztja meg azt az alapvető 

gyermekkori élményt, amit az olvasás elsajátítása jelentett számára. Gyakorló pedagógusként 

nem érezzük túlzónak gondolatát: az olvasás új érzékszervként teszi képessé a gyermeket a 

világ megismerésére, birtokba vételére. Az olvasástanítás megkezdése képességek, készségek 

egész halmazának fejlettségét, összehangolt működését feltételezi, kívánja meg. Bármely 

terület gyengesége, megkésett fejlődése lassítja, hátráltatja az olvasás elsajátításának 

folyamatát. A pedagógiai diagnosztika, az alapos gyermekismeret elengedhetetlen a gyermek és 

a pedagógus sikeres, közös tevékenységéhez, az észlelt képességbeli problémák beavatkozást, 

fejlesztést igényelnek. 

 

   Az olvasás elsajátításának két fő eleme a dekódolás és a nyelvi megértés. Mindkettő 

részkészségek összehangolt működésén alapuló összetett képesség.  

   A dekódolás lehetővé teszi a betűk azonosítását, hangokhoz rendelését, annak felismerését, 

hogy így épülnek fel a szavak. Ehhez társul a vizuálisan különböző betűk felismerésének és 

megkülönböztetésének, szintetizálásának megfelelő fejlettsége.  

   A nyelvi megértés hátterében álló képességek a fonológiai, szintaktikai és szemantikai 

tudatosság, valamint a szófelismerés és jelentéstársítás.  

   Mindez összességében az olvasás technikájának elsajátítását, az olvasottak megértését teszik 

lehetővé.  

OLVASÁSTANULÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

Nyelvi megértés Dekódolás 

Szövegértés: 

megértés, a lexikai egység 

morfológiai szerkezetének felismerése 

és a jelentés azonosítása 

Olvasástechnika: 

vizuális élmény alapján betűsorok 

megfejtése, betűknek megfelelő 

beszédhangokkal történő megfeleltetése, a 

szó szegmentálása 

Nyelvtani ismeretek Betű-hang megfeleltetés Lexikai ismeretek 

Háttér 

ismeretek 

Hangtan 

(fonológiai 

tudás) 

Mondat 

alkotás 

szabályai 

Jelentés 

tan 

Fonéma 

tudatosság 

Alfabetikus 

elv 

Betű 

ismeret 

 Írásbeliségre vonatkozó 

ismeretek 

                                                           
1
 kibetűzni, titkos írást megfejteni 
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Nyelvi megértés  

 Háttérismeret: a gyermek világra vonatkozó ismeretrendszerének fejlettsége teszi 

eredményessé az olvasottak megértését, meglévő ismeretekbe integrálását. A megértés 

jelentősen függ a háttértudás mélységétől.  

 Fonológiai tudás: az olvasástanulás egyik legfontosabb tényezője, a hallottak elemeire 

bontásának képessége, beszédhanghallás, hangzók elkülönítésének képessége, a szavak 

belső szerkezetéhez való tudatos hozzáférés, a szavak eltérő méretű egységeire (szótag, 

hang) történő bontás képessége, a hangokat szintetizálva lehetővé teszi a szó 

szemantikájához való hozzáférést. Kutatások igazolják, hogy az elemző-hangoztató 

módszerű olvasástanulás minőségi változáshoz vezet a fonématudatosság területén.  

 Szintaktikai tudás: mondatalkotás szabályai, szavak, szószerkezetek, mondatok, szövegek 

szerkesztésének képessége, a nyelvi elemek közötti szerkezeti viszonyok  

 Szemantikai tudás: a nyelv által közvetített jelentés. Három szintje: a szöveg- ill. 

mondatszint, szavak szintje, morfológiai (szavak szerkezetének) szintje. 

Dekódolás  

 Fonématudatosság: a fonológiai fejlődésben később megjelenő szint, képesség az egyes 

fonémák megkülönböztetésére. Az olvasástanulás kezdeti szakaszában jelentős, hogy  

képes legyen a gyermek a fonémák grafémákhoz illesztésére, betű-hang kapcsolat 

kialakítására. A fonológiai és fonéma tudatosság meghatározó a helyesírási készség 

alakulásában is.  

 Alfabetikus (ábécé) elv ismerete: annak megértése, hogy 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.  

 Betűismeret: a betű, mint alapegység azonosítása (kis- és nagybetűk, szavakba ágyazott 

betűk, írott betűalakok) 

 Írásbeliségre vonatkozó ismeretek: annak tudása, hogy a nyomtatott szöveg nyelvi 

jelentést hordoz, a nyomtatott és beszélt szavak megfelelnek egymásnak. 
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Az olvasástanulást, az arra való felkészülést, felkészítést általános és speciális részkészségek 

megfelelő fejlettsége, szükség esetén fejlesztése alapozza meg.  

Általános részkészségek  

Minden tárgyat alapoznak  

 gondolkodás, logika  

 figyelem 

 emlékezet 

 tempó, ritmus 

Speciális részkészségek 

Közvetlenül az írás, olvasás tanítását készítik elő 

 kommunikációs magatartás 

 jelfunkció tudatosítása 

 reláció szókincs 

 nyelvi tudatosság 

Azonosság tudat 

Szerepe: a dolgok megnevezése, azonosítása, a taníthatóság általános feltétele 

Fejlesztése: környezet tárgyainak megnevezése, ismeretlen dolgok megnevezése, saját 

személyre vonatkozó adatok ismerete 

 

Rész-egész viszony 

Szerepe: mondat szavakra bontása, szavak szótagokra, hangokra, szóelemekre bontása, a 

betűelemek felismerése 

Fejlesztése: rész-egész viszonyok beszélgetésben (pl. családtagok), képek összeillesztése, kép 

részleteinek nagyobb egységbe illesztése, puzzle játékok, összerakók, építőjátékok, hiányok 

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

Szerepe: betűfajták, magánhangzók, mássalhangzók, nyelvtani kategóriák felismerése, 

csoportba sorolása 

Fejlesztése: halmazalkotás adott szempont szerint, halmazok szempontjának felismerése, 

kakukkfióka játék, Keresd a párját!, tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás, képes 

dobókocka (játékok, növények…) 

 

Tulajdonságok felismerése, hasonlóság - különbözőség 

Szerepe: hangok, betűk összehasonlítása, megkülönböztetése, nyelvtani kategóriák 

tulajdonságainak felismerése 

Fejlesztése: közvetlen környezet személyeinek külső tulajdonságai, tárgyak tulajdonságai, 

megfogalmazásuk, színek felismerése, találós kérdések tárgyakkal, barkochba, ellentétpárok, 

képes dominó, számos dominó 

 

Formaismeret, irányismeret 

Szerepe: az absztrakciós képesség fejlődése, a betűk felismerése, szavak globális felismerése 

Fejlesztése: formák körbe járása, körberajzolása, kitöltése festéssel, tépéssel, színezéssel, 

azonos formák válogatása, kakukktojás játék, sorminta kirakása, színezése, Keresd a párját!, 

Minek az árnyéka?, gyöngyfűzés minta után, kirakójátékok, azonos alakú – különböző méretű 

tárgyak, formák párosítása, elemek irányának megkülönböztetése (Merre szalad a nyúl?),  

kirakások függőlegesen, vízszintesen 

 

Számfogalom 

Szerepe: szóanalízis, hangok megszámlálása, hang/betű helyének megállapítása 

Fejlesztése: a napi tevékenységekbe ágyazottan, legalább az 1-10 számsor (tő- és sorszámnév) 

ismerete, használata 

 

Egymásutániság, felismerés 

Szerepe: hangok, betűk sorrendjének felismerése, összeolvasás szóalak nagyobb elemeinek 

(szótag, szóelemek) felismerése, szórend, mondatrend gyakorlása 

Fejlesztése: sorrend követése, sorminta kirakása, sorozat kiegészítése, gyöngyfűzés, tükör játék 

(látott, felismert testhelyzetek reprodukálása), karmesterjáték (társ, felnőtt mozgásának 

utánzása), összegyűjtött tárgyak, képen látott dolgok megnevezése szemlélés után, 

vizuális/verbális sorozatok kirakása/visszamondása 
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Szerepe: rövid távon az olvasott szótag, szó, mondat rövid távú emlékezetben tartása a 

szóolvasás, mondatolvasás során, olvasottak megértése  

Fejlesztése: verbális emlékezet szósorok után mondásával, mese, történek reprodukálásával, 

esemény felidézésével, „Mit visz a kishajó?”, szólavina játék, mondatok után mondása, bővülő 

mondatok felidézése, hosszú távú verbális memória verstanulással, mesejáték szerepének 

megtanulásával, vizuális emlékezet látott majd letakart tárgyak felsorolása, képsor felidézése, 

memória játékok, Mi változott?, formaépítés, kirakás látott, majd eltakart minta után, látott rajz 

hiányzó részleteinek kirakása, berajzolása 

 

Szerepe: gyorsabb/lassabb beszédtempó korrekciója, a tiszta szótagejtés, szóejtés ritmusa az 

olvasás egyik alapozója  

Fejlesztése:közepes, jó beszédtempó alakítása közös mondókázással, versmondással, 

mondókák ritmikus mozgással kísérése, szótagolás tapssal, dobbal, sorminta rajzolása (vizuális 

ritmus), mozgásos, felelgetős gyermekjátékok 

 

 kommunikációs magatartás 

 jelfunkció tudatosítása 

 reláció szókincs 

 nyelvi tudatosság 

 

Szerepe:Az olvasás, mint kommunikációs tevékenység tudatosítása, annak megértetése, hogy 

mások gondolatait nemcsak szavakból, hanem leírt szövegből is megtudhatjuk (interakció az 

olvasó és az író között). A háttértudás fejlesztése, szókincsbővítés, kifejezések értelmezésének 

fejlesztése, szövegértés előkészítése, reproduktív képzelet fejlesztése. 

Fejlesztése: Fényképek nézegetése, arcról leolvasható érzelmek felismerése. Társalgás, 

kétszemélyes, többszemélyes beszélgetés, odafigyelés fejlesztése, az olvasott mesével, 

történettel a leírt szöveg kommunikációs tartalmának tudatosítása. Hallott mese képeinek 

sorrendbe állítása, újra mesélése.  
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Szerepe: Annak tudatosítása, hogy a körülöttünk levő jelekkel, jelrendszerekkel 

megismertessük, tudjon tájékozódni a jelek sokaságában, majd a legegyetemesebb jelrendszer, 

a nyelv világában. Felismertetni, hogy gondolatainkat mondatokkal, szavakkal fejezzük. A leírt 

szöveg gondolatközlő, kommunikációs szerepének megértése. A hang és betű összefüggésének 

megértése. A forma, vizuális jel és jelentés összefüggése.  

Fejlesztése: Testtel, testrészekkel, gesztusokkal kifejezhető jelek. Beszélgetés óvodai jelekről, a 

környezet jeleiről, piktogramok értelmezése, dekódolása, piktogramok közös készítése, 

közlekedési lámpa, zászlók, címerek, egyenruhák szerepének megértése. Mit üzennek, mire 

hívják fel a figyelmet? 

 

Szerepe:A relációk és azt kifejező szavak és relációs tudatosság nélkül nem kezdhető meg az 

olvasástanítás.  A relációs szókincs fejlesztésével a térben, a síkban és a saját testen való 

tájékozódás képességének fejlesztése, a jobb és bal irányok gyakoroltatása.  

Fejlesztése:Térbeli tájékozódás keresésekkel: Hol bújt el a maci! Térbeli helyzet kifejezése 

relációszavakkal: Hol a maci!, alapvető irányok mozgással, építéssel, balról jobbra haladás 

kirakások, játékok sorrendje során (balról veszem elő, jobbra teszem el), szív és kézfogás a 

bal/jobb tudatosítására, rögzítésére, polcra rakodás (alsó, felső, középső).  Síkbeli tájékozódás: 

Rajzold le a mesémet! (A ház jobb oldalán…, a ház fölött…),  színezés (A bal oldali ház 

sárga…), rajzolás formába, két vonal közé, útvonaljátékok, összekötők (nyuszi és a répa…), 

pötyi és kirakó játékok.  

 Szótagolás 

 Mondatok, szavak felismerése, felbontása, összerakása 

 Fonológiai, fonéma tudatosság 

Szerepe: Az olvasás előfeltétele életkornak megfelelő tudással rendelkezni a nyelvről, a 

mondatokról, szavakról, szótagokról, hangokról, hangok sorrendjéről. Kognitív folyamat, 

amely  készséggé válik a nyelvi kategóriák (mondat, szó…) megértése, megtanulása után. 

Előfeltétele az olvasás, írás, helyesírás tanításának. Az egyes területek gyakoroltatását 

állandóan végezni kell.   
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Szótagolás 

Szerepe: Analítikus és szintetikus, bontó/építő gyakorlatokkal az olvasás/írás elsajátítása (az 

olvasás alapvetően szintetikus, az írás alapvetően analitikus tevékenység). A szótagolás az 

alapja az elválasztásnak, a hosszabb szavak olvasásának, a helyesírás, szóelemzés tanításának.  

Fejlesztése:Analitikus és szintetikus, bontó/építő gyakorlatokkal: olvasás alapvetően 

szintetikus, az írás alapvetően analitikus tevékenység. Fejlesztése tapssal, mozgással, 

lépkedéssel kísért mondóka, megadott szótag kiegészítése, megadott szótagok szavakká 

alakítása, rímek mondogatása, keresése, ritmusgyakorlatok szótagokkal. Azonos szókezdő 

szótag többféle kiegészítése. Egy, két és több tagú szavak gyűjtése, letapsolás.  

 

Mondatok, szavak felismerése, felbontása, összerakása 

Szerepe: Olvasás, szövegértés előkészítése 

Fejlesztése: Eseményképek „olvastatása kérdésekkel: szavakat egyszerűbb (Ki van a képen? 

Mivel játszik?), mondatokat átfogóbb kérdésekkel tudunk mondatni (Mi történt? Miért vette 

el?), szavak, mondatok mondatása a képről, elhangzó mondatot szavanként 1-1 gyerek mondja 

vissza, elhangzott szavakból mondat alkotása, mondatalkotás képekkel (Ki? Mikor? Hol? Mit 

csinált? játék a lehetséges szereplők, napszakok/évszakok, helyszínek, cselekvések 

megadásával, hallott mondat szavainak kirakása képekkel.  

1. A fonológiai tudatosság fejlődése 

Az olvasási képesség kezdeti szakaszát, az olvasástanulás sikerességét befolyásoló nyelvi 

tényezők közül a fonológiai tudatosság előre jelzi az olvasási, szövegértési képesség fejlődését. 

A fejlődés két fő szintje a fonológiai és a fonéma tudatosság.  

Fonológiai szint: rímképzés, szótagora bontás, szótagkezdet és a rím különválasztása 

Fonématudatosság: szavak hangokra bontása (szegmentáláse), a hangokból történő szóalkotás 

(szintézis), az egyes fonémák szóban betöltött helyének megállapítása (izolálás), a hangok egy 

adott szón belüli cseréjét vagy elhagyását.  

A gyermekek többsége iskolakezdés idején spontán eljut a fonológiai tudatosság első szintjére: 

felismeri a szókezdő beszédhangot és a szavakat befejező szótagot. A következő szintet jelentő, 

a szavakat beszédhangokra bontás már az olvasástanulás során alakul ki.  
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Így a fejlődés során először a szótagok és rímek felismerése és azonosítása, majd a hangokkal 

történő tudatos manipuláció alakul ki.  

 

A fonématudatosság fejlődése óvodás korban
2
 

 

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 

 

2. A fonológiai tudatosság mérése 

Néhány példa a mérőeszközök gazdagodó tárházából:  

 GMP teszt (2000) a beszédészlelés (akusztika, fonetika, fonológia), beszédértés 

(szemantikai és szintaktikai viszonyok) és az íráskészség, olvasáskészség mérésére 

alkalmas 3-6 éves korig 

                                                           
2
 Idézi: Kiss Renáta Mária (2018) 
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 A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) már 2004-től méri a 

beszédhanghallást, mint az olvasási 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.   

 

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.
3
 

A méréseket két alkalommal végezte el:  

 

1. mérés: az első osztályban, az olvasástanítás előkészítő időszaka után 

2. mérés: egy év múlva, 2. osztályban, októberben 

 

Az eredmény alapján egyértelmű összefüggést talált a fonológiai tudatosság fejlettsége, 

fejlesztése és az olvasás elsajátításának eredményessége között. A mérés területei: 

                                                           
3
 Jordanidisz Ágnes: A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában (2009) 
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A fonológiai tudatosság alakulása Jordanidisz Ágnes mérés alapján az 1. és 2. osztályban:  

 

Gyakorló pedagógusok számára iránymutatóak a kapott eredmények, melyek felhívják a 

figyelmet a fonológiai tudatosság fejlesztésének fontosságára az óvodai és iskolakezdő 

időszakban.   

 

3. A fonológiai tudatosság fejlesztése 

Szerepe:Az olvasást előkészítő szakasz egyik legfontosabb feladata 

Fejlesztése:  

 Hangutánzáson alapuló hangtanítás és hangleválasztás 

 Időtartam gyakorlatok 

 Szóbontó/szóépítő gyakorlatok  
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Hangutánzáson alapuló hangtanítás 

A hangnak nincs önálló jelentése, ezért tanítása is nehezebb. A mássalhangzók érzékeltetése 

hangutánzással: szél süvítése, kutya morgása, kígyó sziszegése.  

A magánhangzók érzékeltetése kezdetben az eltérő képzésűekkel, szájállásúakkal kezdve          

(i-u-á). Feleselő játék: gyermekpárok, gyermekcsoportok egyike által kimondott magánhangzót 

a másik fél visszamondja, míg el nem fogynak a magánhangzók (elakadásnál a pedagógus vagy 

egy ügyesebb gyerek súghat).  

 

Időtartam gyakorlatok 

Bekapcsolhatók a hangtanításba. Célszerű a a térbeli hosszúság érzékeltetésével összekötni: 

hosszabb-rövidebb vonalakon végigmenni, „leolvasni” furulyával, síppal, Ezt követi a 

hosszabb-rövidebb ideig történő hangoztatás, a hosszú és rövid hangok felismertetése a kiejtett 

szavakban.  

Szóbontó/szóépítő gyakorlatok (párhuzamosan) 

Szóbontó gyakorlatok: Szekvenciás analízis: a szó első, majd utolsó hangjának, felismertetése 

képek alapján: Mit hallasz a szó elején?, majd egy szótagos szavak hangsorának megállapítása 

hallás után. Pozíciós analízis: egy bizonyos hang helyzetének megállapítása: Hol hallod? – szó 

elején/közepén/végén, Hányadik hang a szóban? 

Szóépítő gyakorlatok: egyszerű hangkapcsolások, majd a szó hangjainak kiejtése után az egész 

szó kimondása 

A szóbontó/szóépítő gyakorlatokat a hangtanítással párhuzamosan kell végeztetni.   
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   Az olvasástanulás során jelentkező nehézségek lehetnek átmenetiek és tartósak, a teljes 

tanulási folyamatot befolyásolva. Tanulásban akadályozott gyermekek különnevelése és 

olvasási nehézséggel küzdő, együttnevelésben részt vevő gyermekek utazó ellátásában szerzett 

habilitációs tapasztalataink alapján Meixner Ildikó olvasástanítási módszere hatékonyan képes 

az olvasás összetett képességének elsajátítására mindkét esetben. A Játékház kötet felépítése 

figyelembe veszi 

 a gyermek életkori sajátosságait 

 az olvasáshoz szükséges fejlődés ütemét 

 az anyanyelv rendszerét, sajátosságait 

 a tanítás folyamatát: kiépítés – rögzítés – automatizálás – ismeretek alkalmazása 

Módszerében a fejlesztés és az olvasástanítás párhuzamosan, egész tanévben zajlik, kezdetben 

a fejlesztés túlsúlyával. A módszer összetevő olvasástanítás, egyetlen globális elemként a 

gyermek keresztnevének szókártyája, névjegye jelenik meg, megtapasztaltatva az absztrakt 

jelsorozat jelentéshordozó szerepét.  

 

4. Aprólékosan felépített fokozatosság 

Az eredményes haladáshoz a gyermek részéről szükséges ismeretek megléte szükséges. 

Amennyiben az új ismeret befogadása nehezített a pedagógusnak a tanítás folyamatába kell 

építenie azokat a segédlépéseket, közbeeső információkat, melyek lehetővé teszik a 

továbbhaladást.  

5. Hármas asszociáció kiépítése 

A beszédhangok kiejtésének és akusztikájának érzékelését köti a betű vizuális képéhez, 

melynek nyomán a betű képe, hangalakja és a beszédmotoros tevékenység között olyan 

asszociáció épül ki, amelynek során bármelyiknek fel kell idéznie a másik kettőt. A negyedik 
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elem a betűtanulás kezdeti szakaszában a pedagógus artikulációs mozgásának megfigyelése. Ez 

segíti a hármas asszociáció létrejöttét, ennek megvalósulása esetén már nem szükséges a tanítás 

részévé tenni.                                   

 
 

 

 

 

6. Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése 

 

 

 

  

 

Így hangzik az a tételmondat, amely módszertani alapelvként és tudatosan felépített 

betűtanulási sorrendként jelentkezik a Meixner módszerben. Észlelési és emlékezeti 

folyamatainkban pszichikai törvényszerűség, hogy az elsajátítás során könnyebb megjegyezni 

azokat az elemeket, amelyeknél nincs hasonlóság, elemismétlődés, azonosság. Az olvasás 

elsajátítása során a hasonlóság lehet: 

 optikai (t-f, u-n, k-v…) 

 akusztikus (zöngésség: v-f; palatizált formák: gy-j) 

 fonetikai (r-l) 

 optikai+akusztikai (b-d, m-n, sz-sz) 

A betűk tanításának sorrendje ezt az elvet figylemebe véve a következő: 

a i, ó, m t s, v, e, l, ú, p, (o megfigyelése) c, (u, o, i megfigyelése), k, á, f, h, z, ő, d, (ö 

megfigyelése), j, é, n, sz, g, r, ű ü, b, gy, cs, ny, zs, ty, ly (nem épül hangutánzásra),               

dz, x, dz, y, w  (nincsenek hívóképek) 

Ha a betűtanítás során a már tanult betűhoz hasonló  következik, akkor az ismert betű egy időre 

kikerül a gyakorlóanyagból és csak az új, hasonló betű rögzülése után „tér vissza”. A 

hagyományosan nehézséget okozó ’d’ és ’b’ betűk tanítása közben a kilenc másik betű kerül 

sorra a ’d’ eltűnése után a homogén gátlás megelőzése miatt.  

 

„Feltéve, hogy nagyobb számú tudattartalomnak egyidejű tudatban tartásáról van szó, úgy 
heterogén tudattartalmakra nagyobb az emlékezet terjedelme, erősebb biztonsága, rövidebb a 

reprodukciós idő, mint a homogén, vagyis részben azonos tartalmakra.”    (1914) 
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7. Gondolkodási sajátosságok figyelembe vétele 

 rigiditás 

 szempontváltás 

 eltérő feladattípus 

 tanultak alkalmazási nehézségei 

Mindezeket, a gyermekeknél többé-kevésbé megfigyelhető nehézségeket rövid, változatos, a 

meglévő tudáshoz alkalmazkodó feladatokkal segíti. A gyakoroltatást új, bonyolultabb 

összefüggésrendszerben valósítja meg: már az első betűk után szótagokat hoz létre egyszerre 

gyakorltatva a betűfelismerést és a szótagolvasást.   

 

8. Foglalkozások támogató atmoszférája 

A teljesítményszorongás kognitív beszűkülést, koncentrációs zavart okoz. Különösen igaz ez a 

tanuási nehézséggel küzdő gyermekek esetén. Ennek oldását segíti az elfogadó, segítő, de a 

gyermek aktuális szintjén követelményeket támasztó légkör. A betűmesék játékossága is ezt a 

célt szolgálja, A közös értékelés, közös javítás erősíti a gyermeki bizalmat és az önkontrollt.  

9. Az absztrakt gondolkodásra történő áttérés segítése 

A tankönyvcsalád tevékenykedtetést, manipulálást segítő  eszközei, a betű, szótag és 

szókártyák, majd mondatkártyák rendezése fokozatosan vezetik át a gyermeket az absztrakt, 

elvont gondolkodáshoz, a tudás felépítéséhez.  

 

   A betűtanulás üteme kezdetben gyorsabb: az indítás nem hasonlító betűkkel történik. A 

betűmesék a már említett szorongásoldás mellett az összeolvasást is könnyebbé teszik. A 

játékok, játékállatkák is olvasni tanulnak, az összeolvasáskor a magánhangzók után ejtik a saját 

hangjukat, így a betű és az utánzott hang szintéziseként jön létre a szótag. Játékos elem a 

betűcserét szimbolizáló „bukfencezés” is a mássalhangzóval kezdődő szótagok olvasási 

készségének elsajátításában.  

  A zöngésség, zöngétlenség megkülönböztetése a torokra tett kézzel történik, megfigyelve, 

hogy az izoláltan, önmagában kiejtett hang „morog” vagy „nem morog”, jelzése színes 

pálcákkal, színes betűkkel történik.. Ennek nyelvtani vonatkozásai mellett a magyar nyelv 

sajátossága miatt fontos: a zöngésségnek értelem megkülönböztető szerepe van (kéz-kész, kéz-

géz).  
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   A hívóképek a magánhangzók esetén a szájtartás, ezeket nevezi betűknek, míg az izoláltan 

ejtett mássalhangzók a hívóképe a a játéktárgyak hangja, a hangutánzás, az állatok, tárgyak 

„nyelve”. Így kapcsolódnak össze a vizuális jelek és a hozzá tartozó hangok, a a graféma és a 

fonéma, a betűtanulás mechanizmusa. Ennek elsajátítása később csökkenti a hívóképek 

jelentőségét, a megfeleltetés már beépült.  

                                 a          á           e  

 

                     

   Fontos eleme a ráismertetés módszere. Az új betűt betűképen kapján már ismert betűk mellé. 

A pedagógus hangoztatja a betűket, köztük az újat is, ráismertetve tanítványait a látott betű és 

hang közötti kapcsolatra, miközben fejlődik a hanganalízis, a nyelvi tudatosság is.  

   A betűk tanításának üteme kezdetben gyorsabb. Egyrészt kellő számú képzési és optikai 

hasonlóságot nem mutató betű áll rendelkezésre, másrészt a sokféleség segíti a motiváció 

fenntartását és a tanult betűk differenciálását is. A betűtanulási ütem lassulásakor, a hasonlók 

sorra kerülése idején a betűkészlet már lehetővé teszi a sokféle szótag és szó olvasását, 

gyakorlását. A nagybetűk párhuzamos tanítása nem része a módszernek, sorra kerülésük az 

olvasási mechanizmus elsajátítása, autimatizálása után következik.  
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   A szavak olvasását a szótagsorokban megbújó „okos szavak” kezdik, értelmezésük kérdéssel 

történik: Mit csinált a maci ma? A továbbiakban szótípusok szerint kerül sor a szavak 

olvasására, elsőkétn a négybetűs, két szótagú, msh+mgh-msh+mgh, amely gyakori a magyar 

nyelvben. Ezt követi a hárombetűs – msh+mgh+msh – szavak olvasása, a kétbetűshöz toldott 

hanggal: ha+l, frontálisan, cselekedtetéssel. Az olvasottak értelmezése folyamatos feladat a 

tanítás során, változatos ellenőrzési formákat igénybe véve.  

   A mondatolvasás a 3 és 4 betűs szavak biztos olvasása után következik, kérdő mondattal, 

amely az olvasottak azonnali értelmezését, válaszadást igényel.  

   A szövegolvasást két összefüggő mondat elolvasásával, elmondásával, az összetartozást 

megtapasztalását segítő értelmező kérdésekkel vezeti be a módszer. A szövegértés segíti a 

bemutató olvasás teljes kiiktatása, mert ebben az esetben a hallottakat, nem az olvasottakat 

kellene értelmeznie a gyermeknek.  

   A tankönyvek változatos, első és második osztályban manipulatív, kirakható feladatokat 

tartalmazó köteteinek olvasást, szövegértést, az analizáló-szintetizáló készség folymatos 

fejlesztését segítő gyakorlatai, azok felépítettsége, fokozatossága mintául szolgálhatnak más 

olvasástanítási módszerek, gyakorlási módok választása esetén is. Ezeket az alábbi gyakorlattár 

mutatja be. Az azonos típusokból 4-5 megoldása után újabb feladattípus következhet.  

Egyeztetés, kirakás (szétvábható, összeilleszthető lapokból) 

1. osztály 

 kép – első szótag 

 szótagokból szavak, egyeztetés képpel 

 szó és kép 

 szavakból mondat 

 mondat és kép 

 két tagmondatból összetett mondat 

 főfogalom alá rendelés 

 rokon értelmű szavak párosítása 

2. osztály 

 kép és szó  

 szótagoból szavak 
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 mondat – kép egyeztetés 

 szavakból mondat 

 betűkből szavak 

 főfogalom alá rendelés 

Összkötés, leírás, párosítás, egyeztetés, áthúzás, összetartozás jelölése 

3-4.  osztály (Magyar nyelvi munkatankönyvben) 

 főfogalom alá rendelés 

 közmondás és magyarázat párosítása 

 szó és szómagyarázat egyeztetése 

 elő- és utótagból összetett szavak alkotása 

 összetartozó szótagokból szóalkotás 

 szóalkotás össztartozó betűkből 

 mondatlakotások összetartozó szavakból 
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Szerző: LEPOSA NIKOLETT gyógypedagógus 

logopédus – pszichopedagógus    

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye 

 

BEVEZETÉS 

A cikk olvasója bepillantást nyerhet azon 

IKT eszközök használatába, melyek a 

diszlexiás gyermekeknek, valamint az őket 

tanító pedagógusok számára nagyon 

hasznosak lehetnek.  

 

Definíció 

A diszlexia elnevezés két tagból áll, 

mindkettő görög eredetű, az első a "disz", 

mely a nehézséget jelöli, a másik a "lexia" 

ami a "lexis" szóból ered, amely "szavakat, 

beszédet" jelent. A diszlexia gyűjtőfogalom. 

Diszlexiásnak akkor nevezünk egy 

gyermeket ha az olvasás-írás tanulásában 

jóval elmarad azok mögött az elvárások 

mögött, melyekre intelligenciaszintje és a 

tanulásba fektetett erőfeszítések alapján 

képessnek kellene lennie. (Mátrai, 2003) 

 

Diszlexiás gyermekekre jellemző tünetek 

például:  

 Gyakoriak a betűtévesztések.  

 Nehézségeik vannak a hosszú és 

rövid magánhangzók, mássalhangzók 

jelölésében.  

 Felcserélik a betűk sorrendjét, illetve 

az olvasás irányát.  

 Betűket és szótagokat hagynak ki 

vagy told be.  

 Nehezen tanulja meg még a gyakran 

előforduló szavak szóképeit is. 

(Mátrai, 2003) 

 

 

 

SZOFTVEREK, PROGRAMOK 

Modern olvasó 

A Microsoft Office olvasást segítő eszköze 

elérhető a Wordből és a OneNote webes 

változatából is. Magyar szövegnél  

beállíthatók benne a színek, betűtípusok, 

nagyobb térköz, szótagolás. Ez jelentősen 

segítheti a hatékony szövegértést. A 

programba beépítettek egy diktálás modult, 

ami az elhangzó szöveget írja le, ezenkívül 

beállítható, hogy szótagolja a szöveget. A 

szófajok külön színnel jelölése, csak angol 

szövegben működik, de a betűk elrendezése, 

a színek beállítása már magyar szövegnél is 

könnyítheti az olvasást. Az angol szöveget 

ráadásul fel is olvassa a program. 

Beszédmester 

 

A szoftver két részből áll: beszédjavítás- 

terápia,valamint olvasásfejlesztés modulból. 

A program komplex készségfejlesztést 

biztosít, mivel alkalmazható a figyelem- és 

memóriafejlesztésre, a vizuális differenciáló 
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képesség fejlesztésre, valamint a fonológiai 

tudatosság fejlesztésre.  

 

Eredményesen alkalmazható a program a 8-

10 évesek olvasásfejlesztési terápiájában is, 

mint például a betűk újratanításakor, illetve a 

tévesztett betűk, betűpárok 

gyakoroltatásakor. Másik nagy előnye, hogy 

ingyenesen letölthető. 

Betűvilág  

Ez a program segíti az olvasás elsajátításához 

szükséges képességek, készségek fejlesztését. 

Feladattípusai között találhatunk például: 

 betűazonosítást, 

 betűdifferenciálást, 

 szószintézist, 

 ékezetek pótlását, 

 másolást, 

 írásjelek gyakorlására szolgáló 

feladatot. 

 

Példa a Betűvilág program, Betűkereső 

feladatába: 

 

 

Részletesen a Raabe Kisgyermekek, nagy 

problémák című kiadványban (2014), a 

Betűvilág Elektronikus Oktatóprogram 

ismertetése című cikkben olvashatnak a 

programról. A program ingyenesen elérhető. 

 

Mókus CD Iskola 

A Mókus CD Iskola a mechanikus gyakorlás 

fázisában alkalmazható a diszlexia, diszgráfia 

és diszkalkulia terápia során.  

 

A kiadvány Demó verziójához ingyenesen 

hozzáférhetünk és letölthetjük.  

Letölthető Demó feladatok: 

 Helyesírás gyakorló 1-4. 

osztályosoknak  

 Helyesírás gyakorló 10 éven 

felülieknek  

 Anyanyelv gyakorló alsósoknak  

  Magyar nyelvtan feladatgyűjtemény 

5-8. évfolyam számára  

 Matematika gyakorló 1. 

osztályosoknak 

  Matematika gyakorló 2. 

osztályosoknak  

  Matematika gyakorló 3. 

osztályosoknak 

  Matematika gyakorló 4. 

osztályosoknak  
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Varázsbetű programcsalád 

A Varázsbetű programcsalád szintén remekül 

alkalmazható a diszlexiás, tanulók készség- 

és képességfejlesztésében. A program egyik 

előnye, hogy az igényeknek megfelelően 

lehet a feladatok nehézségét változtatni. 

Hátránya, hogy ingyenesen nem lehet 

hozzáférni az egész programhoz. 

 

Amennyiben megvásárlás előtt kiszeretnék 

próbálni a programot, a szabad felhasználású 

szoftverek letölthetőek: 

 Varázsbetű Ellentét 

 Varázsbetű Logika 

 Varázsbetű Rendező 

 Varázsbetű Rövid vagy hosszú? 

 Varázsbetű Szorzótábla 

 Varázsbetű Szóvadász 

 Varázsbetű Titkosírás 

A szabad felhasználású, letölthető szoftver 

négy napig jelszó nélkül is működik, a 

tesztelési idő lejárta után csak jelszóval indul 

el. Jelszót természetesen csak a szoftver 

vásárlói kapnak. 

A teljes Varázsbetű Programcsalád, kilenc 

szoftvert tartalmaz. Ezek a következők:  

1. Dyslex,  

2. Betűkirakó,  

3. Szódominó,  

4. Anagramma,  

5. Bábel,  

6. Számkaland,  

7. Számdominó,  

8. Számmemória,  

9. Számország. 

Dyslex 2005 

A Dyslex 2005 az olvasási készséget és a 

helyesírást fejlesztő programcsalád. A 

diszlexia reedukációs foglalkozások keretén 

belül kiválóan alkalmazható. Javítja az 

olvasási és helyesírási hibákat, fejleszti az 

értő olvasást. A tanulók, betűsorozatok, 

szavak és mondatok szintjén dolgozhatnak. A 

program rendelkezik egy eredményjelző 

panellel, amely tájékoztat a megoldott 

feladatok mennyiségéről, teljesítményéről, és 

a feladatmegoldásra fordított időről is. Ennek 

a programnak egyik nagy hátránya, hogy 

fizetős, ráadásul még demó verzió sem 

készült belőle. 

GYITE- Gyógypedagógiai  

Info-Technológiai Eszközök 

A Meixner EGYMI hozta létre a 

gyite.barczi.elte.hu oldalt, ahol a 

gyógypedagógiában alkalmazható 

programokat gyűjtötték össze, amelyek nagy 

előnye, hogy ingyenesek és szabadon 

terjeszthetőek. Az alábbiakban ismertetnék 

néhányat. 

Olvass velem 

A program kifejezetten olyan 1-2. osztályos, 

sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

készült, akik 2 tanév alatt sajátítják el a 

Meixner-féle diszlexia-prevenciós 

olvasástanítási módszerhez készült, Játékház 

című olvasókönyvből az olvasást. Emellett 

olvasástanulásnál, valamint diszlexiás 

gyermekek terápiájánál is jól alkalmazható 

szoftver. A szótagoló olvasás gyakorlásában 

is segítséget nyúj a szoftver. 

http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q01
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q02
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q03
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q04
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q05
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q06
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q07
http://www.dyslexsoft.hu/
http://www.dyslexsoft.hu/
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Info-Tanoda-programcsalád 

A programcsalád különféle fejlesztő- és 

tantárgyi szoftvereket tartalmaz, amelyek 

szintén segítik az olvasás elsajátításához 

szükséges képességek, készségek fejlesztését. 

Érdemes ezeket megnézni, a holnapon 

számos letölthető feladat elérhető. 

Veszprémi speciális programok 

Ezek a programok a Veszprémi 

Egyetemen készült különböző készségeket 

fejlesztő programokat foglalják össze, 

amikből kettőt mutatnék be. 

Dyslearning 

Olvasástanulásnál, valamint diszlexiás 

gyermekek terápiájánál alkalmazható 

szoftver.  

Feladattípusai között az alábbiakat találjuk 

meg: 

 képvarázs (téri tájékozódás, figyelem, 

iránykövetés, monotóniatűrés 

fejlesztése), 

 megértetted (összeolvasási készség, 

értő olvasás fejlesztése), 

 szófejtörő (szóolvasás fejlesztése), 

 sorrend (szövegértés fejlesztése), 

 párosítás (vizuális figyelem 

fejlesztése), 

 ellentétek (szókincs fejlesztése), 

 szólások-foglalkozások (szókincs 

fejlesztése). 

Dyslexikon 

A programban kiemelt szerepet kap a logikus 

gondolkodás fejlesztése (analizálás, 

szintetizálás, absztrahálás, összehasonlítás, 

összefüggések felismerése, kiegészítés, 

általánosítás, konkretizálás, rendezés). 

Feladattípusai például: 

 vizuális percepció fejlesztése, 

 analizáló képesség fejlesztése, 

 nyelvi-nyelvtani készségek 

fejlesztése, 

 auditív és vizuális differenciáló 

képesség fejlesztése. 

Felhasznált szakirodalmak, források: 

 http://www.diszlexia.hu/ 

 http://gyite.barczi.elte.hu/programs.ht

ml 

 http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentu

mok/cikkek/SzVA_2009.pdf 

 http://gyite.barczi.elte.hu/programok/

olvass_velem/felhasznaloi_kezikonyv

.pdf 

 http://www.inf.u-

szeged.hu/projectdirs/beszedmester/ 

 http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tana

nyag/az_ikt_alkalmazasa_a_gyogype

dagogiaban_V2/115_szoftverek.html 

 Magyarné Várbíró Zita 2014. 

Betűvilág Elektronikus 

Oktatóprogram ismertetése 1,2 Raabe 

Kisgyermekek, nagy problémák 2014.  

 Mátrai Rita: 2003 DysLearning 

Multimédiás készségfejlesztő 

program diszlexiásoknak TDK-

DOLGOZAT.  

 http://www.marconi.hu/demo.html 

 http://meixner-

egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakor

lataink/145-info-tanoda-

kompetenciafejlesztes-ikt-

alkalmazasaval 

 https://www.onenote.com/learningtoo

ls 

 http://www.varazsbetu.hu/letolt/varaz

sbetuprogramcsalad/index.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=C

aGOMYKGoII&t=41s

http://mik.uni-pannon.hu/
http://mik.uni-pannon.hu/
http://www.diszlexia.hu/
http://gyite.barczi.elte.hu/programs.html
http://gyite.barczi.elte.hu/programs.html
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/cikkek/SzVA_2009.pdf
http://gyite.barczi.elte.hu/dokumentumok/cikkek/SzVA_2009.pdf
http://gyite.barczi.elte.hu/programok/olvass_velem/felhasznaloi_kezikonyv.pdf
http://gyite.barczi.elte.hu/programok/olvass_velem/felhasznaloi_kezikonyv.pdf
http://gyite.barczi.elte.hu/programok/olvass_velem/felhasznaloi_kezikonyv.pdf
http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/
http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/az_ikt_alkalmazasa_a_gyogypedagogiaban_V2/115_szoftverek.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/az_ikt_alkalmazasa_a_gyogypedagogiaban_V2/115_szoftverek.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/az_ikt_alkalmazasa_a_gyogypedagogiaban_V2/115_szoftverek.html
http://www.marconi.hu/demo.html
http://meixner-egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakorlataink/145-info-tanoda-kompetenciafejlesztes-ikt-alkalmazasaval
http://meixner-egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakorlataink/145-info-tanoda-kompetenciafejlesztes-ikt-alkalmazasaval
http://meixner-egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakorlataink/145-info-tanoda-kompetenciafejlesztes-ikt-alkalmazasaval
http://meixner-egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakorlataink/145-info-tanoda-kompetenciafejlesztes-ikt-alkalmazasaval
http://meixner-egymi.hu/index.php/tudastar/jogyakorlataink/145-info-tanoda-kompetenciafejlesztes-ikt-alkalmazasaval
https://www.onenote.com/learningtools
https://www.onenote.com/learningtools
http://www.varazsbetu.hu/letolt/varazsbetuprogramcsalad/index.htm
http://www.varazsbetu.hu/letolt/varazsbetuprogramcsalad/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CaGOMYKGoII&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=CaGOMYKGoII&t=41s
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 Az olvasástanulás alapját is jelentő tanulási képességek idegrendszeri alapjának 50 %-a az 

első négy életévben, további 30 %-a a nyolcadik életév előtt alakul ki, érik.  

 Az olvasás bonyolult, összetett agyi mechanizmus: 32 agyterület összehangolt munkája kell 

hozzá. Az olvasás elsajátításának nincsenek a beszédértés, bszédképzéshez hasonlóan 

„előhuzalozott” terüetei. A pszichológia megszállásnak nevezi, mert megtanulása konkrét 

agykérgi területeket foglal el.  

 Magyarországon az olvasás elsajátítása kb. 300 éve vált általánossá 

 A gyerekek többségét érő vizuális ingeráradat nehezíti egyes, az olvasáshoz elengedhetetlen 

képességek egyenletes fejlődését.  

 Az olvasás szórakozás, kikapcsolódás, de további hasznot is jelent az olvasó számára:  

 Az olvasástól boldogabbak leszünk  

 Kutatók méréssel igazolták, hogy akér két évvel is meghosszabbítja az életet 

 Hatással van kognitív képességeinkre: bárminemű olvasás növeli az agysejtek között 

kapcsolatokat: az olvasás során olyan ingereket kapunk, mintha valójában megélnék azt 

pl. a fahéj szó olvasása a szaglásért felelős területe, a mozgásról való olvasás a 

mozgásért felelős területen mérhető aktivitás. 

 Fejleszti az empátiás készségeket, oldja a stresszt, építi a szürkeállományt, megóv a memória 

zavartól, már hat perc olvasás lassítja a szívverést 

 Fejleszti a kritikus és analitikus gondolkodást, az információk rendszerezését, következtetések 

levonását 

 A statisztikák szerint a nők több könyvet olvasnak a férfiaknál, de az erősebb nem hosszabb 

ideig olvas  

 Európában a csehek olvasnak legtöbbet (7 óra 24 perc), őket követik az oroszok a svédek, a 

franciák, majd mi, magyarok (6 óra48 perc). Mögöttünk vannak a lengyelek spanyolok, 

németek, olaszok és az angolok is.  
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Egyéni olvasás 

Hangos egyéni olvasás. A tanuló addig olvas, míg a tanár meg nem állítja. Járulékos 

feladatként adhatók konkrét technikai instrukciók (pl. lassan, tagoltan, hangosan, ügyelj a 

szóvégekre stb.), illetve tartalmi feladatok is (olvasás után mondd el miről szólt a szöveg, 

megfigyelési szempont).  

Előnyei: a tanuló kizárólag saját erejére támaszkodik, maga választja meg a tempót, ritmust, 

hangerőt, hanghordozást stb. Sürgető körülmények nem zavarják. A gyermek természetes 

módon olvashat. Hibáit olvasás közben javíthatja, ismételheti. Figyelmét teljesen az olvasásra 

koncentrálhatja.  

Megalapozott részképességek esetén a legjobb. Egyszerre mozgatja a vizualitást (szöveg 

nézése), verbalitást (hang hallása), kinesztetikumot (saját száj mozgásának észlelése). 

Hibalehetőségei: olvasás közben a tanuló olvasása alig befolyásolható. Huzamos alkalmazása 

esetén csökken az osztály aktivitása, figyelme. Az olvasó tanuló alig végez közben értelmi 

erőfeszítéseket. Többször gyakorolt szövegek esetén nem a leírt szövegre, hanem az 

emlékezetére támaszkodhat.  

 

Néma olvasás 

A csendes olvasás minden esetben alkalmazásra kerül, amikor senki sem olvas hangosan, a 

tanulóknak viszont olvasási feladatuk van. A tanulókat fokozatosan kell megismertetni ezzel az 

olvasási móddal.  Lehet a néma olvasás a feladat célja is: rövid szövegrészletet némán 

olvasástatunk a szövegrészletre vonatkozó megfigyelési szemponttal.  

 

Tökéletesítő olvasás 

Egy tanuló olvas, hiba esetén az osztály előre megegyezett jellel jelzi és javíttatja. 

Előnye: Az olvasó érdekeltebbé válik a hibátlan olvasásban. A hibákat azonnal javítani kell. Az 

osztály nagyobb aktivitással, figyelemmel követi az egyes tanulók olvasását. 

Hibalehetőségei: A tanuló figyelme az előzőnél is jobban a technikára és nem a tartalomra 

irányul. Az olvasás közbeni jelzések megzavarhatják az olvasást, kizökkenthetik a lendületből. 

A gyengék olvasása nagyon tördeltté válik. 

 

 

  



 27 
 

Összefüggő olvasás 

A teljes olvasmányt egy tanuló olvassa végig hangosan.  

Előnyei: az olvasó tanulónak komoly sikerlehetőség, nagy teljesítmény. Az osztály elmélyült 

követő olvasást végezhet, s a szólítgatás nem tereli el e figyelmüket. Az olvasó tanulóról 

megbízható, teljes képet ad. 

Hibalehetőségei: Az olvasó tanulónak fárasztó, főleg akkor, ha osztályozzuk teljesítményét. 

Kevés tanulót tudunk így hangosan olvastatni. A gyengébbekkel nagyon sok időt kell eltölteni. 

Az osztály figyelme csökken, a gyakorlás egyhangúvá válhat. (Kivéve akkor, ha tartalmas, 

vonzó feladatot adunk közben.) 

Szövegelemek olvasása 

A tanuló csak meghatározott szövegelemeket olvas: szavakat, kifejezéseket, mondatokat, 

nehezen olvasható részeket.  

Előnye: kiemelten hatásosabb, eredményesebb olvasásuk, gyakorlásuk. 

Hátránya: A tanulón megtanulja, s nem olvassa, hanem emlékezetből mondja a kifejezéseket.  

 

Bemutató olvasás 

A tanár kitünteti a tanulót, példaként állítja olvasását a többiek elé (pl. ismételt bemutatáskor, 

részegységek olvasásakor).  

Előnyei: Hasonlóak az összefüggő olvasás előnyeihez. 

Hibalehetőségei: A bemutatást végző tanuló kevésbé tud a tartalomra koncentrálni. Többnyire 

csak a jobbak olvasnak új szöveget, a gyengébbek nem.  

 

Javító olvasás 

A tanuló addig, annyiszor olvassa a kijelölt szövegrészt, amíg hibátlanul nem tudja olvasni. 

Általában rövid szövegrészeket érdemes csak választani. Versenyszerűen is végezhető.  

Előnyei: A tanulók meggyőződhetnek a gyakorlás jelentőségéről. Az olvasó tanuló végül 

sikerélményhez jut. Az osztály figyelme élénkebbé válik.  

Hibalehetőségei: Sokszori ismétlésre emlékezetébe vési a szöveget a tanuló. A sikertelenség 

kudarcélménnyel jár. Egy idő után improduktívvá válik. Az egyhangúság veszélye is fennáll.  

 

Láncolvasás 

- A tanár jelzi, hogy ki folytatja az olvasás.  

- Egymást szólíthatják fel. 

- Ülésrend szerinti sorrendben olvasnak. 

- Előre megbeszélt sorrendben olvasnak.  
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Előnyei: mozgalmas, pergő olvasás. A tanárnak nem kell állandóan irányítani a tanulókat. Sok 

tanuló tud olvasni.  

Hibalehetőségei: A tanulók kiszámítják a rájuk eső szövegrészt, nem figyelnek. A később 

következők figyelme lazább. Akik már olvastak még kevésbé figyelnek. (Járulékos 

feladatokkal mindezeken segíteni lehet.) 

 

         Illusztráló olvasás 

A tartalom elmondásához kapcsolódik. A tartalom mondása közben a tanuló egyes részleteket 

felolvas, pontosan idézi a szereplők egy-egy mondatát. Nem önálló gyakorlási variáció, a 

tartalom elmondásához kapcsolódik.  

Előnyei: főleg távlati jelentősége van, az értelmes önálló tanulásra készíti fel a tanulókat. A 

tartalom elmondását színesebbé teszi. Lényegkiemelésre késztet.  

Hátránya: Hosszú ideig tart a tanulókat megtanítani rá.  

 

Ellenőrző olvasás 

Készségszint felmérés. Egyszeri teljesítmény: a tanuló minden hibája, bizonytalansága 

beleszámít az értékelésbe.  

Előnye: Nagy figyelmet, összeszedettséget kíván.  

Hátránya: A nagy kockázat miatt növekedhet a hibák aránya.  

 

Társas olvasás 

Együttolvasás a tanítóval: a páros olvasásnak ez a módja erősen motivált gyakorlat. Különösen 

a nehezebben alakítható, megrögzött hibákkal olvasó tanulók esetében lehet hasznos. Jutalom 

jellegű is lehet.  

Páros olvasás: azonos vagy különböző készségszintű tanulók olvasnak együtt. Érdekes variáció, 

ha a tanuló egymásután más és más tanulóval olvas együtt.  

Értékei: A tanulók bátrabban olvasnak, mint egyedül. Tudnak figyelni egymásra, 

alkalmazkodniuk kell egymáshoz.  

Hibalehetőségek: Egyik tanuló elnyomhatja a másikat, visszhangossá válhat az olvasás. Inkább 

egymásra figyelnek, mint a tartalomra. Egyikük hibája nagyban zavarhatja a másikat. Két 

gyenge tanuló ezért alig tud együtt olvasni.  

Karban olvasás (egész osztály) 

Értékei: Kezdő gyakorlatként fegyelmezi, aktivizálja a tanulókat. Lassúbb tempóját a 

gyengébbek is követni tudják. Egyenletes, folyamatos ritmusú. 
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Hibalehetőségei: Modoros, torzított hanghordozás (dallam). Lassú, nehézkes tempó. 

Hibajavítás nehéz. Új szövegnél kevésbé alkalmas. Hosszabb ideig unalmas. Egyéni 

érdekeltség, motiváció hiányzik.  

Csoportonkénti olvasás 

Értékei: Hasonlóak a karban olvasáshoz, azzal a különbséggel, hogy a tanulók olvasása kevésbé 

modoros így. A tanár könnyebben ellenőrizheti az egyéneket, az osztály egy része pedig figyeli, 

követi az olvasó csoportot.  

Hibalehetőségei: Nehéz egyenletes tempót tartani. Legtöbbször az „előolvasók” vezetik a 

csoportot. Sok energiát, figyelmet köt le az együtt olvasás. 

 

Visszhang olvasás 

Jól, hangsúlyosan olvasó tanulók olvassák a szöveget, mondatonként vagy részenként, az 

osztály ugyanolyan hangsúllyal olvassa fel ugyanazt. Új olvasmány begyakorlására kiválóan 

alkalmas. Változat: A következő olvasónak az előző mondat utolsó szavával kell kezdeni a 

mondatot. Egyén - egyén, egyén – csoport, csoport – csoport variációk is lehetnek. A hangerő 

is lehet változó tényező, például a visszhang halkabb.  

Előnyei: Játékos, figyelést igénylő gyakorlat. Segíti a szóképek, kifejezések rögzítését. 

Gyengéknél tempófokozásra, hanghordozás javítására stb. alkalmas.  

Hibalehetőségek: A visszhangolvasás helyett emlékezetből mondják a szöveget. Komoly 

tartalmú olvasmányokat komikussá tehet. Hosszabb ideig nem célszerű alkalmazni.  

 

Felelgető (váltogató) olvasás 

Két tanuló vagy padsor felváltva olvassa a szöveget, egy-egy mondatot, bekezdést. Egyik 

variációja az ismétlő-felelgető: a másik megismétli az utolsó mondatot, s egy új mondatot olvas 

hozzá, s így tovább. Javító-felelgető változat: a hibásan olvasott mondatot a másik tanuló 

hibátlanul megismétli.  

Előnyei: Erősíti az olvasási figyelmet. Igazodik a szöveg tagolásához, ezért az írásjelek pontos 

betartására nevel. Azonnali hibajavítás. 

Hibalehetőségek: Hasonlóak az előző (visszhangolvasás) hibalehetőségeihez.  

 

Csillag olvasás 

A felelgető és a staféta olvasás keveréke. Egy tanuló olvasás után szólít valakit (egy mondat 

után), majd ismét ő olvas, újra szólít valakit stb. Tehát minden második alkalommal ő olvas.  

Előnye: A gyengén olvasókat úgy lehet foglalkoztatni, hogy a többiekkel is érdekes, változatos 

legyen.  
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Lényegkereső válogatás 

Az olvasandó szöveget konkrétan nem jelöli meg a tanár, a tanulókra bízza a főbb gondolatok 

megkeresését. Ez a mód jól előkészíti az önálló szövegelemzést, feldolgozást.  

 

Esztétikai válogatás 

A tanár a tanulóra bízza a válogatást. -  Melyik rész tetszett a legjobban? Melyik rész a 

legszebb? Ezzel a gyakorlattal állásfoglalásra, esztétikai ítéletalkotásra szoktatjuk a tanulókat, 

különösen akkor, ha indokoltatjuk a válaszokat. Csoportmunkának is adható a választás 

megvitatása, indoklása.  

 

Technikai válogatás 

A tanulóknak azokat a mondatokat, szövegrészeket kell megkeresniük, melyek a 

legnehezebben olvashatók, a legtöbb olvasási problémát tartalmazzák. A gyakorlat a tudatos 

készségfejlesztést segíti, önismeretre nevel.  

 

Maradék olvasás 

A lokalizáló olvasás fordított módja: minden tanuló egy mondatot olvas – tetszés szerinti 

helyről – a szövegből. A sorra kerülő tanulónak csak olyan mondatot szabad olvasni, amelyik 

eddig még nem szerepelt. A gyakorlat befejező mozzanatai a legizgalmasabbak. Ügyelni kell 

arra, hogy a tanulók ne tegyenek jeleket a könyvükbe. Kezdetben rövidebb olvasmányokat 

célszerű választani.  

 

Váltakozó olvasás 

A tanuló(k) egy mondatot hangosan, egyet némán olvas(nak).  

Előnyei: Jó előkészület az önálló, néma olvasásra, egy mondat elolvasása nem megerőltető. 

Nagy figyelmet és fegyelmet kíván. Kitűnően alkalmas a szöveg a mondatokra tagolására, a 

mondatvégi írásjelek betartására. Változatos, érdekes. Más variációkkal is kombinálható. 

Hibalehetőségek: A néma részeket elkapkodják a tanulók. A hangos mondatokat bizonytalanul 

kezdik. Ezért célszerű egyéni olvastatást végezni.  

Alagút: A váltakozó olvasás változata azzal a különbséggel, hogy nem megadott szövegrészek 

után változtatják az olvasási módot, hanem a tanár jelzéseire. Csoportos változatban játékos, 

izgalmas: vajon ugyanott tart-e mindenki? („Szétszakadt-e a vonat az alagútban?”) Legfőbb 

értéke: egyenletes tempótartásra szoktatás.  
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Hatékony olvasás lépései 

Előzetes áttekintés: tartalom, rövid összefoglaló elolvasása.  

Kutatás, tájékozódás: mi a lényeg, csak a rövidített lényeget összefoglalni 

Aktív olvasás: fő fogalmak kiemelése, fő részek aláhúzása, vázlat, ellenőrzés (mire 

emlékszem), saját gondolatok, vélemény megfogalmazása 

 

Összefüggő mondatok 

Az olvasás legmagasabb szintje a szövegolvasás. Fejlesztése: 2-2 összetartozó mondatcsík 

megkeresése, együttes olvastatása, elmondatása emlékezetből. Eseményképek egyeztetése 2-3 

mondatból álló szövegekkel, a mondatok időrendi sorrendbe rakása.  

 

Késleltetett olvasás  

Szóképekre való áttérésnél. A tanulók nem olvasnak folyamatosan, hanem minden szó vagy 

mondat előtt először némán olvassák a kiolvasandó részt. Hatásos gyakorlat a rosszul, 

meggondolatlanul, hibásan olvasó tanulók számára. Fejleszti az áttekintő készséget, ezért a 

néma olvasásra való áttérésnek fontos fokozata. Az értékeknek az olvasási ritmus (tempó) 

megtörése az ára, ezért ritmus fejlesztő gyakorlatokkal együtt tanácsos alkalmazni.  

 

Tilos (kihagyásos) olvasás 

A hangosan olvasott szöveg bizonyos szavait, egységeit nem szabad hangosan kiolvasni, csak 

némán. Sok változata lehet: pl. a vessző utáni szót hagyjuk el, ezzel az írásjel betartására 

szoktatunk. Olvasás előtt előzetes megbeszélésre van szükség.  

 

Néma staféta 

A tanuló egy mondatot olvas némán. Elolvasás után valakit szólít, aki szintén némán olvassa a 

következő mondatot is. Megbeszélt jelre az illető tanulótól hangos olvasást kérünk, ahol éppen 

tart. Nagyon érdekes gyakorlási mód, ha a jelzés váratlanul éri a tanulókat. Az osztály tagjai 

általában nagy figyelemmel végzik.  

 

Dramatizáló olvasás 

Szerepek szerinti olvasás hangulati elemek, mondatfajták érzékeltetésével. A tanulók 

megbeszélik, hogy kit szeretnének megszemélyesíteni vagy a tanár jelöli ki a szereplőket. Sok 

változata lehet: a szereplőket egyének, párok, csoportok képviselhetik, helyükön vagy 

„színpadon” olvashatnak stb. 
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Duzzasztó olvasás 

Egy tanuló olvas egy mondatot, a másodikat már a mellette ülő is olvassa, a következőt a 

közvetlen utána ülő és így tovább, addig, amíg mindenki bekapcsolódik.  

 

Apadó olvasás 

Az előbbi ellentéte. Egész padsor olvas, majd mondatonként hallgat el egy tanuló, míg 

csak egy olvas. Érdekes, élvezetes gyakorlat. Az apasztó olvasás speciális értéke, hogy a 

bátortalanabb tanuló először karban olvas, és fokozatosan jut el az egyéni olvasáshoz.  

 

Ragályos olvasás 

A duzzasztó speciális formája: az újabb tanulók nem ülésrend szerint kapcsolódnak be, hanem 

a padsorok között járó nevelő (vagy tanuló) érintésére. Újabb érintésre abbahagyják az olvasást. 

Ez is nagyon élvezetes gyakorlat, fokozza az olvasási figyelmet.  

 

Követő olvasás 

Hallott, olvasott szöveg követése saját könyvben. Az alapvariáció nem önálló gyakorlat: 

minden hangos olvasás alkalmával a nem olvasó tanulók követő olvasást is végezhetnek. Hogy 

a tanulók valóban olvassanak, a váratlan felszólítás lehetőségét szoktuk készenlétben tartani.  

 

Csali olvasás 

Kifejezetten követési gyakorlat. A nevelő szándékosan eltorzított, hibás szöveget olvas. A 

tanulóknak vagy jelezni kell a hibákat, vagy a végén elsorolják. Versenyszerű is lehet.  

 

Korrekciós olvasás 

Ehhez a gyakorlathoz sokszorosított szövegre van szükség. Az olvasmányt hibákkal írjuk le, s a 

tanulók néma olvasással keresik a hibákat. Komoly figyelemfejlesztő gyakorlat, fokozza a 

néma olvasás pontosságát, precizitását.  

 

Ellenőrző olvasás 

Verseny vagy játék közben néhány pontozóbírót jelölünk ki, akik követik és értékelik társaik 

olvasását. A kiemelt felelősség fokozza a követő olvasás hatásosságát.  

 

Súgó olvasás 

Egy tanuló olvasása alkalmával súgót jelölünk ki: egy tanulót, esetleg csoportot, vagy az 

osztályt. Ha az olvasó tanuló elakad, hibázik, halkan súgniuk kell. Értékei csak játékos keretben 
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érvényesülnek. Ritkán tanácsos alkalmazni: a súgást eltúlozzák a tanulók, sokszor megzavarja 

az olvasó tanulót.  

 

Lokalizáló olvasás 

Az olvasott szövegrészlet helyét keresik meg a tanulók. Tekintve, hogy felismerő 

tevékenységet kíván a tanulóktól, inkább rögzítésre, tájékozódás fejlesztésére, az olvasási 

figyelem fokozására használható.  

 

Búvópatak 

Közösen hangosan olvasnak, jelre (kopogás, taps) tovább olvasnak, de némán, majd jelre 

hangosan. Ezt csak jól begyakorolt, jól olvasott szövegen lehet alkalmazni.  

 

Keresd a szomszédot előtte, utána 

A tanár az olvasmányból kiemel egy mondatot. A tanulók megkeresik a közvetlen szomszéd 

mondatokat.  

 

Dadogó olvasás 

Minden szót kétszer kell olvasni a mondatban. 

 

Feladatolvasás 

Feladat végrehajtása olvasott szöveg alapján. Pl. Tapsolj hármat! (Összetett, hosszabb utasítás 

is lehet.) 

 

Válogató staféta  

Kérdéshez válasz keresése. Az olvasott mondathoz kérdés feltevése. A folyamatosság 

érdekében időt kell előtte adni, hogy mindenki válasszon néhány kérdést, amit feltesz majd 

másoknak, ha rákerül a sor. Sok előnye mellett a tanulók kérdéskultúráját is jelentősen fejleszti.  

 

Hiba staféta 

A tanulók meghatározott sorrendben (ülésrend) olvasnak mindaddig, míg hibát nem követnek 

el. Ilyenkor  következő tanuló folytatja az olvasást, amíg nem hibázik ő is. A gyakorlat legfőbb 

értéke az osztály koncentrált figyelme, ill. az olvasó tanulók nagy akarása, becsvágya.  

 

Kiszorító olvasás 

Az osztályt két csoportra osztjuk. Abban versenyeznek,hogy melyikük éri el először az 

olvasmány végét. Az első csoport tagjai láncolvasással addig olvasnak, amíg hibát nem 

vétenek, a másik csoport következik utána, s folytatja az olvasást, amíg nem hibázik.  
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Fogyasztó játék 

Két csoportban felváltva olvasnak a tanulók 1-1 mondatot úgy, hogy aki olvasott, a másik 

csapatból szólít valakit az olvasásra. Aki hibázik, kiesik a versenyből. Amelyik csapatból 

utoljára olvas valaki, az nyert.  

 

Pontozó verseny 

Az előző gyakorlat módosítása: a hibás olvasók nem esnek ki a versenyből, ellenben  jó 

olvasók mondatonként 1-1 pontot kapnak. A versenyt a pontszám dönti el.  

 

Kihívásos verseny 

Egy tanuló a tanári asztalnál elolvas egy szövegrészletet, majd megkérdi az osztályt: Tud valaki 

nálam jobban olvasni? Ha van jelentkező, a másik tanulót is meghallgatja az osztály, s dönt, 

hogy helyet cserélhetnek-e? A verseny addig folyhat, amíg van, aki elfogadja a kihívást.  

 

Kicsi a rakás… 

A válogató olvasás egyik játékos változata. A tanító tetszés szerinti résznél kezdi az olvasást. 

Amint a tanulók közül valaki megtalálja a részt, bekapcsolódik az olvasásba. A gyakorlat addig 

tart, amíg mindenki nem olvas.  

 

Ki olvasott? 

Egy tanuló háttal áll az osztálynak. A tanulók egy-egy mondatot olvasnak halkan. Akinél a 

hunyó eltalálja a személyt, azzal helyet cserél.  

 

Grammatikai olvasás 

Csak kérdő mondatokat, csak többes számú főneveket, csak magánhangzókat stb.  

 

Rádiózás 

A fej érintése: halk olvasás, váll érintése: közepes hangerő, hát érintése: hangos olvasás.  

 

Értő olvasás 

Történet mondatainak sorba rendezése mondatcsíkokkal.  

 

Szókereső 

 Keresd ki a szövegből azt a szót, ami …..ezt jelenti! 
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Szósor olvasása különböző csoportosítás szerint 

- azonos betűszámú szavak (tál, sál) 

- azonos kezdőbetűs szavak (alma, autó) 

- azonos szótagszámú szavak (rigó, róka) 

- szósorok hangzóváltozással (kár, kér, kar) 

- szópiramisok (dob, dobó, dobja, feldobja) 

- szavak hosszú magánhangzóval (kendő, cipő, terítő; terít, takarít, épít) 

- szavak hosszú mássalhangzóval (erre, arra, merre, orra; itt, ott, jött, vitt, ette, itta) 

- szavak kétjegyű mássalhangzóval, hosszú kétjegyű mássalhangzóval 

                    (bánya, kutya, gólya…, loccsan, pöttyös, rozzsal…) 

- szavak változó kiejtéssel (menj- menjen, adj- adjon, élj-éljen) 

 

Gyorsolvasás tréning  

- szótaghalmazból, szóhalmazból szótag, szó kikeresése 

- adott mondat megkeresése 

- hallott szöveg visszakeresése  

 

Szintézist elősegítő játékok 

- Betűk összerakása szavakká 

- Szótagok összerakása szavakká 

- Szavak összerakása mondatokká  

- Mondatok összerakása történetekké 

 

Szókapcsolatok olvasása 

Pl. meleg bunda, hibás feladat, szép virág, hideg tej 

 

Szókapcsolatok olvasása, megértés jelzése rajzok kiegészítésével 

A gyakorlathoz színezhető, kiegészíthető képekre van szükség. A fekete-fehér  

rajzokon pl. alma körvonalrajza, kopasz fa, két cica.  Szókapcsolatok szókártyákon: piros  

alma, lombos fa, három cica. Egészítsd ki a rajzot! 

 

Rajzold le, amit olvasol!  

A gyerekek ábrát és néhány szavas állítást kapnak, ennek megfelelően kiegészítik, vagy 

elkészítik a rajzot. (pl.: A háznak négy ablaka van. A ház kapujában cica ül. A ház mellett 

magas fa áll.) 
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Magánhangzós olvasás 

Csak a magánhangzókat olvastatjuk.  

 

Rakjátok össze! 

A csoport egyik fele szavanként kapja meg a mondatot, feladatuk helyes sorrenddel  

értelmes mondat összeállítása úgy, hogy az egymást követő szavak szerint állnak sorba a  

szókártyákkal. A csoport másik fele összeolvassa némán az így kirakott mondatot és   

némajátékkal bemutatják a tartalmát.  

 

Csoportosulás 

Az osztályban szétosztunk 4-5 főnevet szókártyákon. A többiek szókártyákból húznak, majd a 

megfelelő főnév köré állnak. Cél, hogy értelmes, igaz szókapcsolatok jöjjenek létre.  

Pl. tej: hideg, meleg, langyos, fehér, zacskós 

     ház: magas, alacsony, emeletes, szélső  

A szókapcsolatokat felolvastatjuk.  

 

Kép – szöveg 

3-4 eseménykép a táblán. A képhez illeszkedő mondatcsíkokat a képek alá kell rendezni.  

Előzmény, okozat, következmény alapján a képek alá tett mondatokat sorrendbe kell rakni. 

Szerepelhet a mondatok között olyan is, amit közvetlenül nem ábrázol a kép, de következtetést, 

kapcsolható tartalmat ír le.  (pl. születésnap: Anyu tegnap tortát sütött. Összegyűlt a család, 

hogy megünnepelje Annát. stb.) 

 

Lottó 

Ketten, hárman, négyen játszhatják. A/4-es lapon különböző szavak, dobozban ugyanezek a 

szavak szétvágva. Egy valaki szót húz a dobozból, felolvassa, a többiek a saját lapjukon 

megkeresik az adott szót. Akinek a lapján szerepel, az húzza a következőt. Memoriterként 

emlékezetből kirakjuk a szavakat.  

 

Tagolás: szótagok 

Tanár szótagolva mond ki egy szót, gyereknek egybe kell kimondania. Tanár által mondott szót 

a gyerek szótagolva mondja.  

 

Magánhangzók a szóban 

Tanár mond egy szót, gyerek csak a magánhangzókat mondja. 

Tanár mondja a szó magánhangzóit, a gyerek kitalálja az egész szót.  
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Szóbefejezés 

Tanár: Mire gondolok, ha azt mondom macs-…? A gyermek helyes válasza: macska. Ha 

nehezen meg a szóbefejezés, több hangot is lehet adni: macsk-…  

 

Szógyűjtés 

Azonos szótaggal kezdődő szavak olvasása. Pl. ke-fe, ker-rék, ke-fír, ke-lep, ke-res …,  

                                                                                me-se, me-ző, me-leg, me-rít … 

Gyűjts még, ha tudsz! 

 

Verbális memóriafejlesztés 

3 (5, 7, 10) szót soroljunk fel a szövegből. A feladat, hogy ismételje meg a hallott szavakból, 

melyekre emlékszik. (1) A sorrend most nem fontos! (2) A sorrend fontos! 

 

Könyvolvasás 

Az olvasás fejlesztésének egyik legjobb módja, maga az olvasás. Válasszunk ki tetszőleges 

szövegeket, kisebb terjedelmű meséket, regényeket.  Nagyon hasznos, ha hangosan olvas, 

hallgassuk a felolvasását.  

 

Látószög növelése 

Szópiramis: egyre hosszabbodó szólista, a közepére nézve kell belátni az egész szót. 

           

 „Nyomdahibás szavak” 

Mi hiányzik a szavakból? Egy-egy betű kihagyásával a szó kitalálása.  
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A. Jászó Anna Csak az ember olvas - Az olvasás tanítása és lélektana 

Adamikné Jászó Anna Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig 

Adamikné Jászó Anna Az olvasás múltja és jelene 

Adamikné Jászó Anna 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére 

Adamikné Jászó Anna - Fercsik 

Erzsébet 

Fejlesztő olvasókönyv 

Andóczi Balogh Éva – Kulcsár 

marianna – Palánkainé Sebők 

Zsuzsanna 

Megszelídített történetek – A Százholdas Pagonytól 

Roxfortig 

Balogh Erzsébet – Donkó László A házi olvasásgyakorlás titkai 

Baloghné Ebner Orsolya Képregény 

Cs. Czachesz Erzsébet Olvasás és pedagógia 

Csikósné Monostori Erzsébet – 

Jeneiné Mezey Klára 

Meséről-mesére 

Demeter Gáborné Könyvtitkok 

Dr. Gósy Mária -  Laczkó Mária Varázsló-olvasási nehézségek felismerése, 

olvasásfejlesztés 

Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó Lépésenként kicsiknek, nagyoknak – Helyesírást és 

szövegértést alapozó gyakorlatok 

Dr. Tóth László Az olvasás pszichológiai alapjai 

Fonay Tiborné – Kissné Takács 

Erika – Sütőné Karsa Tímea 

Anyanyelvi képességek 

Gelniczky György – Megedűs 

Magdolna – Tóth Emőke – Tóth 

Irén 

Szó-ta-gol-va 

Hargitai Katalin Színes tanítói kézikönyv az anyanyelvi nevelés 

tankönyvsorozathoz 

Horgas Béla – Levendel Júlia – 

Trencsényi László 

A gyerekek másképpen olvasnak 

Imecs Lászlóné Mesés gyakorlatok 

Józsa Krisztián Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése 
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Katalovicsné Süle Gyöngyi – 

Zsidákovics Katalin 

Általános iskolai gyakorlófüzetek – olvasás és 

szövegértés 

Kengyelné Tusor Magdolna Írni, olvasni jó(l)! 

Kobáné Kecskeméti Mária Olvasás és játék 

Kulcsár Gábor Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolákban 

Lovas Emma Olvasni jó! 

Lovász Gabriella Szótekerő – Gyakorlatok olvasási, helyesírási 

gondokkal küzdőknek 

Lovász Gabriella Szótekerő 

Meixner Ildikó A dyslexia prevenció, reedukáció módszere 

Meixner Ildikó A beszédnevelés és a beszédfejlesztés kézikönyve 

Nagy József Fejlesztés mesékkel 

Nagy Józsefné - Szakolczai Katalin 

- Szilágyi Imréné - S. Takács 

Zsuzsa - Terei Andrásné 

Az irodalom tanítása - Tanítói kézikönyv alsó 

tagozatos pedagógusok számára 

Németh Lászlóné – Seregély 

Istvánné 

Olvasom és értem 

Pokorádi Zoltánné Szövegelő I. 

Pokorádi Zoltánné Olvasási gyakorlatok 1. osztályosoknak 

Rigóczki Csilla Mesékkel Magyarországon I. 

Rigóczki Csilla Mesékkel Magyarországon II. 

Rigóczki Csilla Mese és valóság 

Rigóczki Csilla Valóság és mese 

Szabó Szilvia Látogatás a tudás birodalmába 

Szabó Szilvia Látogatás a beszéd birodalmába 

Szmetana Mária Rejtély 

Szondy Zsuzsanna Csodakert 

Sztanáné Babics Edit Az ovasási képesség fejlődése az olvasástanulás 

kezdeti szakaszában 

Tóth Istvánné A tanítás tanulása – Magyar nyelv és irodalom 

Törteli Telek Márta Szövegértés-fejlesztés az általános iskola alsó 

osztályában 

Zilahi Józsefné Mese-vers az óvodában 
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Köszönetünket fejezzük ki a Vörösmarty Mihály Könyvtár  

PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRA 

könyvtárosainak, akik a szakirodalom köteteit válogatták és  

rendelkezésünkre bocsátották 

 

A felsorolt kötetek és más oktatást, nevelést, fejlesztést segítő szakirodalmi kiadványok elérhetők  

nyitva tartási időben    -    Székesfehérvár III. Béla király tér 1. 
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A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van ami eddig 

volt s ami ezután lesz… 

mert aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, 

szabadon választhat, kialakíthatja saját gondolatait, összemérheti 

őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az 

emberhez.  

Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét,  

és olvasni kell. 

                                                                           Csukás István 

 


