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1. Bevezetés 
 

„A hétköznapi szemléletek alapján azt mondhatjuk, hogy aki ismeri a betűket az képes az olvasásra is. 

A hangos olvasás és a kifejező olvasás fontos fázisok, azonban magának az olvasás folyamatának 

kommunikációs aspektusa is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Az olvasás egyfajta kommunikációs 

folyamat, amelynek során az üzenet grafikus formában jelenik meg. 

Nagy József egyfajta pszichikus rendszerről beszél az olvasásképesség esetén. Több modellt állított fel, 

és rámutat arra, hogy az olvasásképesség készségekből, bizonyos ismeretekből és rutinokból 

szerveződik. Abban az esetben, amikor valamelyik összetevő fejlődése megreked vagy megkésik, akkor 

ez jelentős problémát jelent a későbbiekre nézve, mivel gátja lehet az olvasás képesség, majd a 

szövegértés kibontakozásának is (Nagy József, 2004).”(Ivády Virág Tímea, 2017) 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye a Nevelési Tanácsadás 

szakfeladaton belül nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Ezt a célt szolgálják a már jelenleg is folyó, 

illetve a most kidolgozásra kerülő terápiák is. 

Az óvodás korúaknak szánt terápiás foglalkozásaink évek óta sikeresen készíti fel azokat a 6-7 éves 

gyerekeket, akiknek egyes részképességek egyenetlen fejlődése az iskolai beválásnak akadálya lehet. 

A folyamatosság elvét szem előtt tartva dolgoztuk ki, akár a fenti terápia folytatásaként, az általános 

iskola 1. és 2. osztályára a nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja programot. 

Így megvalósulhat egy folyamatos nyomon követés is, hiszen amennyiben szükséges, három éven 

keresztül lehetséges adott részképességek fejlesztése. Természetesen nem minden esetben, és nem 

mindenki fogja mind a három évben igénybe venni a segítséget. A nehézségek elmúltával egyesek 

befejezik a programot. Akiknél az iskolában jelentkeznek a problémák az olvasástanulás során, azok 

bekapcsolódnak a folyamatba. 

Nem titkolt célunk az is, hogy a fenti megsegítésekkel szeretnénk elérni, hogy a gyerekek elkerüljék a 

megkülönböztető tanulói státuszt (BTMN, SNI). 

 

Jelen program a második osztály első félévében 15 alkalommal, heti rendszerességgel nyújt segítséget 

az olvasástanulás és a szövegértés támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével. 

 

A terápia megkezdése előtt feltérképezzük azon területeket, amelyek fejlesztésével gördülékenyebbé 

válik a jó iskolai beválás az olvasás területén, majd a terápia végén újra mérjük ezen területeket, így 

mérhetővé, láthatóvá válnak a fél év során bekövetkező változások. A mérések során a következő 

szűrő/vizsgálati eljárást alkalmazzuk: Lőrik József: A második osztályos gyermekek 

olvasástechnikájának és mondatmegértésének vizsgálata (Lőrik József, 2004). 

 

Lőrik József: A második osztályos gyermekek olvasástechnikájának és mondatmegértésének 

vizsgálata (Lőrik-féle olvasásvizsgálat – LOV, 2004) 

 

A Lőrik-féle olvasásvizsgálat kialakításának célja az volt, hogy a hazai logopédiai diagnosztikus 

eszköztárban levő Meixner-féle eljárás mellett legyen még egy olyan eszköz, amely szintén alkalmas a 

gyerekek olvasástechnikai fejlettségének és az olvasottak megértésének feltárására, a diszlexiás olvasás 

elkülönítésére-, ugyanakkor az újabb szakirodalmi adatokra is tekintettel van. 

 

  

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        4        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat



A szerző által összeállított olvasástechnikai feladatsor, melyet 2004-be állított össze (LOV) az alábbi 

részekből áll: 

 Betűolvasási feladat 

 „Szóolvasási feladat” 

o álszavak olvasása 

o megfordított szavak olvasása 

o betűáthelyezéses szavak olvasása 

o valódi szavak olvasása 

 Mondatolvasási feladatok az olvasásértés vizsgálatára 
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2. A program személyi feltételei 
 

A második osztályosok részére szóló olvasás tanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel 

programot a Nevelési tanácsadás szakfeladat keretein belül valósítjuk meg. A személyi feltételek tehát 

megegyeznek a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

6. mellékletében meghatározottakkal: 

 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

tevékenység 

Pedagógus-

munkakör 

megnevezése 

A tevékenység ellátásához szükséges végzettség és 

szakképzettség 

Nevelési 

tanácsadás 

fejlesztő 

pedagógus 

bármely pedagógus és a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és 

egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben 

szerzett szakképzettség 

 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy 

logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

pszichológus klinikai gyermekszakpszichológus 

 tanácsadó szakpszichológus 

 pedagógiai szakpszichológus 

 óvoda- és iskolapszichológus 

 óvoda- és iskola-szakpszichológus 

 klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus 

 neuropszichológiai szakpszichológus 

konduktor konduktor 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6. melléklet 
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3. A program célcsoportja, feladatai 
 

A program célcsoportja: 

A 2. osztályos gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek a biztonságos, 

örömteli tanulás feltételei. A program során célunk, hogy kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, 

amelyek nyelvi alapú megközelítéssel az olvasás sikeres elsajátításához vezetnek. 

 

A program feladatai: 

 

 Olvasástanuláshoz szükséges nyelvi készségek fejlesztése 

o a tanulási képesség fejlesztése, 

o az auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet fejlesztése, 

o intermodalitás fejlesztése, 

o hanganalízis, betűk felismerése, hangoztatása, differenciálása, rendezésük, 

válogatásuk, 

o beszédkészség fejlesztése, 

o a szókincsbővítés, a kifejezőképesség komplex fejlesztése (a verbális és nonverbális 

kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók 

üzeneteinek megértése, feldolgozása), 

o szövegalkotási gyakorlatok, 

o szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 

o mondatok összekapcsolása, összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, 

adott vagy választott témáról, 

o olvasás, az írott szöveg megértése, szövegértő olvasás fejlesztése, 

o a hangos olvasás technikájának fejlesztése változatos gyakorlatokkal, 

o magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén, 

o az olvasottak értelmezése: 

o a tartalomból a lényeges információk kiválasztása, 

o a szövegösszefüggések felismerése, 

o egyszerű következtetések levonása, 

o némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása feladatmegoldással, változatos 

tanulásszervezési formákban (egyeztetés, kiegészítés, kiemelés, válaszadás, 

tartalomelmondás irányítással, önállóan), 

o fogalmazási alapismeretek kialakítása, 

o finommozgások, vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

o az írásképesség fejlesztése a betűk kapcsolásával, rövidebb és hosszabb szavak, majd 

mondatok írásával,  

o nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása, 

o helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása, 

o tévesztett betűk differenciálása, 

o a tanult nyelvi fogalmak felidézésének, alkalmazásának képessége, 

o gyakorlatok a mondatok, nevek helyesírására, hangok időtartamának jelölése, a j–ly 

használata a tanult szavakban, 

o igényesség ébresztése a rendezett íráskép kialakításának érdekében. 
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 Mozgásfejlesztés a téri pozíciók megfelelő észlelése érdekében: 

o tudatos mozgás kialakítása, 

o természetes és alapvető mozgásminták gyakorlása 

o testtudat kialakítása illetve fejlesztése,  

o egyensúly – és koordináció fejlesztése, 

o vizuomotoros készség fejlesztése irány differenciálása, 

o téri tájékozódás kialakítása, illetve fejlesztése, 

 alapvető téri irányok megismerése saját testrészeinek közvetítésével, 

 térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte levő tárgyakkal, 

o adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (szék, pad, asztal alkalmazható), 

o a szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése: mozgó tárgyak követése, 

o szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, 

o alakállandóság kialakítása, illetve fejlesztése, 

o alak-háttér észlelésének fejlesztése, 

o a két test-fél mozgásának összerendezése, 

o jobb-bal oldal felismerésének fejlesztése, dominancia erősítése, 

o észlelés, emlékezet, figyelem, figyelem-koncentrációjának fejlesztése, 

o magatartás, csoportos tevékenységben való alkalmazkodás képességének fejlesztése, 

o mozgás ritmus, beszédritmus összerendezésének elősegítése, 

o keresztcsatornás gyakorlatok, 

o kéz dominancia kialakítása, 

o láb dominancia kialakítása, 

o térbeli mozgások gyakorlása, 

o figyelem fejlesztése, 

o hallásgyakorlatok. 
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4. A programhoz szükséges infrastruktúra 
 

Annak érdekében, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a terápia, annak helyszíne a 

gyermekek nevelési/oktatási intézménye. 

 

A program megvalósításának optimális feltételei: 

 fejlesztőszoba/csoportszoba, 

 tornaszoba, 

 gyermekbútorok (asztal, székek), 

 tükör, 

 tornaszőnyeg, 

 mozgásfejlesztő eszközök (labda, ugrókötél, kis labda, billenő rácshinta, egyensúlyozó korong, 

babzsákok), 

 terápia eszközei (melléklet), 

 grafit ceruza, 

 színes ceruzák, 

 olló, 

 ragasztó, 

 lapok. 
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5. A program protokollja 
 

 Intézményünk a „Nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja” második 

osztályosok számára kialakított programját elindítja az ellátási körzetébe tartozó oktatási 

intézmények azon 2. osztályosai számára, akik a bemeneti mérés alapján elmaradást mutatnak 

az olvasási készségek területén. 

 A terápia megkezdésének ideje az adott tanév I. féléve. 

 A terápia 15 foglalkozásból áll, melynek időtartama heti egy alkalommal 45 perc 

foglalkozásonként. 

 A program tematikájában órára bontva a fő fejlesztési terület jelenik meg. Az órákat keretbe 

foglalják a nagymozgásos-, mutogatós mondókák, amelyeket az óra elején és a végén mondanak 

el a gyerekek. A mondókákat a pedagógusok szabadon választhatják meg, évszaknak, 

időjárásnak vagy az ünnepeknek megfelelően. Ezek a mondókák, nagyszerű ritmusgyakorlatok 

is egyben, hiszen nagyon jól lehet dobolással, tapsolással, dobbantással, ugrálással kísérni, de 

elmondhatják a babzsák megtartásával a fejükön is.  

 Az órák befejezését értékelés zárja, a pedagógus és a gyerekek részéről is. A pedagógus jutalmul 

matricát, motivációs kártyát, nyomdát adhat. A gyerekek megfogalmazzák, hogy hogyan 

érezték magukat, mi volt, ami a legjobban tetszett nekik és mi volt az, ami kevésbé (ehhez 

emocionális „smile” figurákat, képeket is használhatnak). 

 A terápia helyszíne lehetőség szerint a gyermekek oktatási intézménye, illetve ambuláns módon 

a szakszolgálat telephelye, és ügyviteli telephelye. 

 Egy terápiás csoport maximális létszáma: 3 fő. 

 A terápia megkezdése előtt az iskolákkal egyeztetve kialakítjuk a foglalkozások idejét, azok 

tárgyi feltételét (megfelelő helyszín biztosítása). 

 A terápia befejeztével kimeneti mérést végzünk az olvasási készségekre fókuszálva. 
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6. Kommunikáció, információáramlás 
 

Az eredményes program elérésében fontos szerepe van az optimális információáramlásnak minden 

kliens esetében (szülő-tanító/tanár-terápiát végző szakember-adminisztrátor), melynek formái a 

következők: 

 adminisztrátorok – programot vezető szakemberek között: az adminisztrátor kollégák az 

Intézményi forgalmi naplóból kigyűjtik azoknak a gyermekeknek a névsorát, adatait, akiknek a 

szakértői véleményükbe javaslatot tettünk az a programan való részvételre, 

 terápiát végző szakember – tanító: 

o a prioritási listának megfelelően a programot vezető szakember konzultál az tanítókkal 

arról, hogy kik azok a gyermekek, akiknek véleményük szerint szükséges a terápiás 

program, 

o nyitott foglalkozás során betekintést nyerhetnek a tanítók a program folyamatába, 

mellyel kapcsolatban feltehetik kérdéseiket a szakembernek. 

 terápiát végző szakember – szülő: 

o a program során végig van lehetőség konzultációra (telefonos/személyes) a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatosan, 

o a program végén telefonos konzultációra kínálunk lehetőséget, 

o nyitott foglalkozás során betekintést nyerhetnek a szülők a program folyamatába, 

mellyel kapcsolatban feltehetik kérdéseiket a szakembernek. 
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7. A program dokumentációs rendszere 
 

A programmal kapcsolatos dokumentáció egyrészt az Integrált nyomon követő rendszerben (INYR) 

történik, másrészt papír alapú dokumentáció során a következőképpen: 

 

 INYR: 

o a programban résztvevő gyermekcsoportokat nevesített csoport formában rögzítjük, 

o a nevesített csoportba felvesszük tagként a terápiára járó gyermekeket, 

o a csoporthoz tevékenységet rendelünk, 

o a program alkalmait ellátás formájában rögzítjük, 

o az ellátás rögzítése során minden esetben jelezzük a tagok jelenlétét az adott alkalmat 

illetően. 

 

 Papír alapú dokumentáció: 

o a program megkezdéséhez szükséges dokumentumok: 

 anamnézis lap 

 „Nevelési tanácsadás igénylése” nyomtatvány 

o a program során keletkezett és tárolt dokumentumok: 

 vizsgáló eljárások dokumentációja (bemeneti és kimeneti vizsgálat). 
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8. A program kiemelt feladatai 
 

Óra A foglalkozás anyaga Módszerek 

 

Eszközök Reflexió 

1.  Szótagolás 

Két szótagú balra néző állatképeket (pl. 

tengerben élő állatok) tartalmazó képcsomag 

elemei függőlegesen ketté vágva. A szőnyegen 

körbe ülve összekeverjük ezeket a 

képdarabokat (a képek most még NE lefordítva 

legyenek, később memória játék is játszható). 

A gyerekek sorban kikeresnek egy állatfigurát 

a két fél képdarabból és szótagolva 

megnevezik, úgy, hogy közben balról jobbra 

rámutatnak a képdarabkákra. Pl.: del-fin, a kép 

mutatásakor a bal fele a-del, a másik fele a –

fin. Aztán visszafelé is elmondatjuk vele a 

szótagokat, akkor jobbról-balra mutatja a 

képrészeket –fin, -del. Amikor ez már jól megy 

már képek nélkül is megcserélhetjük a 

szótagokat. Pl.: Melyik állatra gondolok, ha azt 

mondom: fin-del, pa-cá, lip-po, ló-kagy, na-

bál, ja-rá, stb . 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Kettévágott két szótagú pl.: balra 

néző, tengerben élő állatok képei 10 

db. 

Maximum 3 szótagú szavakat 

tartalmazó 20 db-s képcsomag, 

díszkavics vagy korong. 

Természetesen a képek 

csoportosíthatjuk is egy-egy 

főfogalom alá, pl.: gyümölcsök, 

állatok, járművek, bútorok stb. 

Illetve auditív differenciálást is 

végezhetünk pl.: Hallod-e 

valamelyik nevében a „SZ” hangot? 

stb. 
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Maximum 3 szótagú szavakat tartalmazó 20 

db-os képcsomaggal kezdjük a játékot (ez lehet 

saját képanyag, memóriakártya vagy a 

logopédiai szótagséta játék képanyaga). Húzni 

kell a kártyapakliból, megnevezni a képet, 

letapsolni, azaz szótagolni, majd kirakni pl.: 

díszkavicsokkal vagy korongokkal a kép alá, 

hogy mennyit is tapsolt. 

2.  Folytatjuk a szótagolást, most már 

nagyobb szótagszámú szavakkal 

dolgozunk, tehát a korábbi 1-3 szótagú 

szavak mellé már 4-6 szótagú szavak is 

kerülnek. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

4-6 szótagú szavakat, képanyagot 

teszünk. A játék változatosságát 

segíti, ha most társasjáték 

formájában játszunk, akkor 

szükséges még a játéktábla, amit 

magunk is elkészíthetünk, illetve 

bábuk, de használhatjuk a 

logopédiai szótagséta társast is. A 

gyerekek egymás után húznak a 

lefelé fordított pakliból 

(képanyagból) és annyit lépnek a 

táblán, ahány szótagból ál a húzott 

kép megnevezése. 

https://betubazar.hu/spd/13282/S

zotagseta-logopediai-tarsasjatek 

 

3.  Hangokra bontás 

Tükör előtti gyakorlás. 

Fázisai: 

1. Magánhangzók eltúlzott artikulációval. 

2. Hosszan ejthető zöngétlen 

mássalhangzók (pl.: s, sz, stb.). 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Tükör, 

ceruza, 

papír. 
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3. Zöngés, hosszan ejthető 

mássalhangzók (pl.: z, zs). 

4. Vizuális megsegítéssel hosszúság és 

rövidség érzékeltetése (hosszan ejtett 

hangnál vonal húzása, röviden ejtettnél 

kör rajzolása). 

Fontos jó szájról olvasási kép nyújtása, hogy a 

gyerek helyesen tudja leutánozni a 

beszédmozgásokat (ha ezt begyakorolta, akkor 

a pedagógus néma ejtése után is képes legyen 

felismerni a hangot). 

A hangok változásához a pedagógus ejtse ki az 

adott hangot a változás érzékeltetéséhez. A 

gyerek addig húzzon vonalat a ceruzájával, 

amíg a pedagógus ugyanazt a hangot ejti. Így 

alakul ki nála a stabil hangfelismerés. 

5. Két magánhangzó váltakozásának 

érzékeltetése. A gyerekkel megbeszélt 

séma szerint az egyik hang hallatán 

tapsolnia kell, a másiknál dobbantania. 

Folytatásul ezt lehet mássalhangzókkal 

gyakorolni. 

Fontos, hogy hangokra bontás esetén tilos 

magánhangzóhoz mássalhangzót kapcsolni. 

A zöngésség begyakorlására mindig hosszan 

ejthető hangokat válasszunk (pl.: s, sz, f - zs, 

z,v). 
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6. Ha mindezt begyakorolták, akkor az 

időtartam meghallása következhet. A 

pedagógus vegyesen ejt különböző 

hangzókat, a gyerek pedig kört rajzol 

rövid, vonalat pedig hosszú hang 

hallatán. 

4. Válasszanak ki az adott hét tematikájához illő 

képeket (állat, gyümölcs, zöldség, bútor, stb.), 

melyek két szótagúak. 

Utána: 

-tapsolják le, pl.: asz-tal 

-kimondjuk az első szótagot: asz- és utána neki 

kell a másodikkal befejeznie. 

Szóalkotás hangokból: Szótagoljuk lassan, 

tagoltan mondjuk ki a szót, majd a képeket a 

gyermek elé téve, némán ejtsük ki azok nevét, ő 

pedig találja ki melyiket mondtuk! 

–szavak kitalálása: magánhangzók alapján: a u 

ó=autó. 

–szavak kitalálása: a hangok leválasztását az 

első hanggal kezdjük, ezt a legkönnyebb 

meghallaniuk a gyerekeknek. Mondjunk 

szavakat úgy, hogy az első hangot „lenyeljük”, 

találja ki a gyerek, mit mondtunk. 

 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Képek: 

egyszerű, hétköznapi tárgyak képei, 

(természetesen egy adott hét 

tematikájához kapcsolódóan ezek 

lehetnek állat, gyümölcs, zöldség, 

bútor, stb.). 

 

Képanyag: 

https://krasznaresfiai.hu/termek/fek

etene-gacso-maria-szemlelteto-

segedanyag-a-poszeseg-javitasahoz/ 
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Ezután következik a szó utolsó hangja, majd a 

legnehezebb a szó közben meghallani egy adott 

hangot! Ilyenkor is jól láthatóan artikuláljunk, 

mikor kimondjuk az adott szót, hogy 

érzékelhető legyen a számára, hogy hol és 

melyik hangot keressük. 

Beszélgessünk robotnyelven! Robotnyelv: 

beszéljünk úgy, mint a robotok, mindent szót 

hangokra bontva kell mondani; előszőr 

természetesen azt kell kitalálnia a gyermeknek, 

amit én mondok hangokat mondunk, találja ki a 

gyermek, melyik szót mondtuk; Amikor ez is 

biztonsággal megy, akkor következik csak, ahol 

elkezdtük: “bontsd hangjaira az alma szót! A-L-

M-A” 

5.  Dekódolás 

Beszélgessünk tovább robotnyelven, tehát 

mindent szót hangokra bontva mondjunk 

(mutatkozzunk be egymásnak így, azaz 

hangokra bontva mondjuk el a saját nevünket 

és kérjük ugyanezt a gyerekektől is). 

Készítsünk betűkártyákat, amiket aszerint kell 

szétválogatni, hogy szerepel-e a gyerekek 

nevében vagy sem. 

Ha ez jól megy, a társak egymás nevét is 

kikeresgélhetik, kirakhatják, miközben a 

neveket hangosan hangokra bontják. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

betűkártyák, korábbi képanyag Fontos az érzékszervek 

összekapcsolása (látás, hallás, 

tapintás, mozgásérzékelés). 

Lejárjuk, fonalbetűként vagy 

gyurmabetűként tapintjuk. 

Mindeközben mindig az adott 

betűhöz tartozó beszédhangot 

hangoztatjuk. 
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A már korábban használt képanyaghoz legyen 

szógyűjteményünk is. Egy képet megnevezünk 

a gyerekeknek robotnyelven pl.: A-L-M-A a 

gyerekek keressék meg az ehhez tartozó 

szókártyát. 

A képanyagunkból válasszunk ki 4 képet, ezek 

most hívóképként funkcionálnak 

(természetesen a logopédiai hívóképeket is 

használhatjuk a képesbeszédlottó 

képanyagával), tehát a képek kezdőhangjaira 

kell ebben a feladatban koncentrálnia a 

gyerekeknek. Pl.: ló, róka, medve, kakas, a 

többi kártyalapot aszerint csoportosítják a 

gyerekek, hogy a megadott állatképek közül 

melyiknek a kezdőhangjával azonos az általuk 

választott tárgy- vagy szókép 

kezdőbetűje/hangja. 

Most nem az első, hanem az utolsó hangokra/ 

betűkre kell nagyon figyelnie a gyerekeknek. 

ugyanúgy 4 képet használunk hívóképnek. 

Most tehát a korábbi kártyákból aszerint 

válogatnak a gyerekek, hogy melyik hang a 

hívókép utolsója. Pl.: koS, kutyA, egéR, 

malaC. Természetesen a tárgy és a 

szóképekkel is egyaránt játszunk. 
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6.  Olvasástechnika fejlesztése 

Ezen az órán színes betűkártyákra lesz 

szükségünk (nyomtatott kis- és nagybetűk). 

Ebben az esetben nem az a lényeg, hogy 

melyik betűt húzza a gyermek a pakliból, 

hanem a színe és a mérete. Pl.: L, SZ, k, t – 

tehát nem a betűhöz tartozó hangot ejtjük 

ki, hanem csak annyit kell mondani, hogy 

nagy kék, nagy piros, kicsi zöld, kicsi lila 

stb. 

Az óra következő feladata, hogy számozott 

szókártyák segítségével úgy alkossanak 

mondatokat a gyerekek, hogy csak a számokat 

mondják ki, társuknak ez alapján kell 

felismerni és kimondani a mondatot. Pl.: Ma jó 

az idő: 1-11-12-9. A mondat szavait számokkal 

helyettesíti a gyerek. 

Nagybetűk keresése: Egy a pedagógus által 

választott szövegből, (ez lehet nyomtatott vagy 

írott szöveg is, amit a gyerekek is megkapnak), 

a szövegben a felnőtt hangosan elkezdi 

felolvassa a nagybetűket tartalmazó szavakat, 

és csakis ezeket. Mikor befejezi az olvasást, a 

gyermek megmutatja, hol állt meg. Bővíteni 

lehet az olvasott szavak számát, ha a 

nagybetűvel kezdődő szavak mellett a 

megelőző vagy az őket követő szavakra is 

kiterjesztjük az olvasást. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

színes betű- és szókártyák tetszés 

szerint 

Lásd: 1., 2. melléklet.  
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7.  Szavak keresése főfogalomnak 

megfelelően 

A gyerekek mindegyike választ egy főfogalmat 

a megadottak közül (pl.: állat, gyümölcs, 

bútor) és az ahhoz tartozó szókártyákat 

kiválogatja, majd felolvassa. 

Megváltoztatott szó 

A felnőtt elolvas egy kb. 10 soros szöveget. A 

gyermek az olvasottakat szemmel követi. 

Olvasás közben a felnőtt megváltoztat egy szót 

rokon értelmű szavakra. A gyermek a 

felolvasás végén jelzi a megváltoztatott 

szavakat. Pl.: Szenvedélyesen szerette a 

virágokat. Felolvasva: Nagyon szerette a 

virágokat. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

szókártyák 

Lásd: 3. melléklet. 

Lásd: 4. melléklet 

 

8.  Mondatpiramis 

Mondatokat fogok neked mondani. Mindig 

egyre hosszabbodni fognak, figyelj jól, mert 

mindig vissza fogok kérdezni egy-egy szóra, 

ami a mondatban szerepel. 

 

Pl.: 

A cica játszik. 

Ki játszik? stb. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

 

 

 

 

Mondatok: 

Pl.: 

-A cica játszik. 

Ki játszik? 
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Lapozgató 

Elhoztam nektek az Ablak-Zsiráf 

gyermeklexikont. Figyelmesen olvasd el a 

megjelölt a JUH, JUHÁSZ címszót! 

Csukd be a könyved, majd egészítsd ki az 

alábbi szöveget! 

A juh másik neve:_______________. 

-A cica az egérrel játszik. 

Mivel játszik? 

-A cica a kicsi egérrel játszik. 

Milyen egérrel játszik? 

-A cica a kicsi egérrel játszik a 

házban. 

Hol játszik a cica az egérrel? 

-A cica unatkozik, ezért a kicsi 

egérrel játszik a házban. 

Miét játszik a cica az egérrel? 

Ablak-Zsiráf gyermeklexikon, 

kiegészítendő szöveg: 

A juh másik neve:________. A 

_____ a legelőn legel, a _________ 

őrzi őket. A juh kicsinyét 

________, hímjét _____ nevezzük. 

Gyapjából, ami a juh ____, szövet 

készül. Nagyon ízletes a juhtejből 

készült ____ és túró. 
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9. A mezei nyúl és a sündisznó (népmese) Miután 

a gyerekek elolvasták a mesét az lesz a 

feladatuk, hogy a képeket rakják sorba, 

ahogyan a mesében történtek az események. 

Válasszák ki a hozzájuk tartozó mondatokat is! 

 A nyúl versenyre hívja a sünt. 

 A sün tervet sző a feleségével. 

 Elindul a verseny. 

 A nyúl a sünt látja a barázda végén. 

 Visszafelé is a sün várja meg a nyulat. 

 A nyúl bocsánatot kér. 

Minél több érzékszervet vonunk be a tanulás 

során, annál eredményesebb lesz a bevésődés. 

Történhet úgy a szöveg újra alkotása, hogy ők 

rajzolják meg a szereplőket és elbábozzák vagy 

dramatizálják a mesét. Lehet kooperatív 

munkában folytatni, új mesebefejezést írni 

vagy a szereplőkkel kapcsolatos minél több 

információt begyűjteni, közmondások, 

ismeretterjesztő szövegek, dalok. 

 

 

 

 

Dobjanak a dobókockával! Minden oldalhoz az 

előbbi játékban olvasott meséhez tartozik egy 

kérdés. Ha pl. hatost dobsz, a hatost kérdést 

kell elvenni az asztalról és azt felolvasnia a 

többieknek (a pedagógus segíthet a 

felolvasásban). 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Mese, kép-mondat sorba rendezése 

Lásd: 5. melléklet. 
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1. Kik a mese szereplői? 

2. Hol játszódik a mese? 

3. Milyen tulajdonságai vannak a nyúlnak? 

4. Milyen tulajdonságai vannak a sünnek? 

5. Miért tudott nyerni a sün a versenyfutásban? 

6. Mi a véleményed a nyúl viselkedéséről? 

 

10.  Hasonló betűk. 

Ezeken az órákon azokkal a betűkkel fogunk 

játszani, amelyek vizuálisan és képzésükben is 

nagyon hasonlítanak egymáshoz o–ó, ö–ő u–ú, 

ü–ű, p-b-d. 

Ékezetek 

Az olvasókönyvből sorról sorra haladva kell 

olvasni azokat a szavakat, amelyek ékezeteket 

tartalmaznak, de csak azokat. Mikor az olvasó 

megáll, a partnere megmutatja az utolsó 

elolvasott szót. Nem megengedett a 

szókihagyás. 

Játékvariáció: azoknak a szavaknak az 

olvasása, melyek nem tartalmaznak ékezeteket. 

Összeszokott párok esetében lehetséges, hogy 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Olvasókönyv, 

hiányos szöveg. 

Képanyag: szőlő, tető, borsó, 

szánkó, hőmérő, kendő, esernyő, 

felhő, hordó, cipő, fedő, ásó, tó, 

hajó, hattyú, batyu, satu, kapu, fésű, 

gyűrű, varjú, kesztyű, daru, odú, 

gyűszű, tű, evező 

 

Az óra elején ugráló kötélből 

minden gyerek kirakja az o, u, p, b. 

d betűket, majd a kötélen 

tyúklépésben, egyensúlyozva a 

karukkal végigsétálnak. Közben 

hangoztathatják a kirakott betűt, 

vagy mondókát is mondhatnak. 

Fontos a tudatos differenciálás a 

fonológiailag vagy vizuálisan 

összetéveszthető betűk esetében. A 

különbségek felismertetésére 

változatos formában hívhatjuk fel a 

gyerekek figyelmét: 

-a két hang kiejtése közti 

hasonlóságokat és különbségeket  

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        23        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

https://tanuloszoba.gyereketeto.hu/lesson/lecke-6/


az egyik olvasó csak az ékezetes szavakat 

olvassa, a másik meg az ékezet nélkülieket. 

A képek nevében o–ó, ö–ő hang bújt el 

képeken: pl.: szőlő, tető, borsó, szánkó, 

hőmérő, kendő, esernyő, felhő, hordó, cipő, 

fedő, ásó, tó, hajó. 

A gyerekek válogassák szét az alábbiak szerint 

csoportosítva a nevüket: 

a szó végén ó van / a szó végén ő van. 

A következő feladatban a hiányzó o/ó-ö/ő 

betűket pótoltatjuk a gyerekeknek kiadott írott 

szövegben. 

felh__, t__ll, fed__, s__, haj__, b__r__nd, 

p__khál__, v__d__r, __ll__, hegyez__, di__, 

t__r, szepl__, __z, k__r, 

A képek nevében u – ú, ü – ű hang bújt meg 

pl.: Hattyú, batyu, satu, kapu, fésű, gyűrű, 

varjú, kesztyű, daru, odú, gyűszű, tű, evező. A 

gyerekek válogassák szét az alábbiak szerint 

csoportosítva a nevüket: 

a szó végén ú-ű van / a szó végén u-ü van 

A következő feladatban a hiányzó betűket 

pótoltatjuk. 

od__, esk__, keser__, ham__, Ic__, any__, 

Pity__, men__, gyönyör__, hossz__. 

(pl. pattan a nyelvünk, vagy nincs 

akadály, morog a torkunk vagy 

nem), 

- a két betű formájában, 

elhelyezkedésében mutatkozó 

hasonlóságokat és különbségeket 

(melyik vonalközben lakik, milyen 

elemekből áll) 

- oppozíciós szavakat is olvasunk a 

betűkkel (pl. a-á esetén: vall-váll, 

sas-sás). Ezeket a szavakat legalább 

szóban mindig mondatokba is 

helyezzük utána, mivel a 

fonémáknak jelentés 

megkülönböztető szerepe van a 

nyelvben. 
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11.  Szókincsbővítés 

Szógyűjtés 

Gyűjtsünk a gyerekekkel közösen nagyon 

rövid (lehetőleg egy szótagú) értelmes 

szavakat. Pl.: fut, ág, nagy, szép, ól, társ, van, 

lóg, süt, rá, hol, tett, csőr, stb. 

Gyűjtsünk a gyerekekkel közösen nagyon 

hosszú (több szótagú) értelmes szavakat. Pl.: 

találkoznak, egészséges, elképzelhetetlenül, 

bálnavadászhajókon, lelkesítő, stb. 

Gyűjtsünk a gyerekekkel közösen olyan 

szavakat, amelyeknek kapcsolatuk van 

egymással (néhány témára példa: főfogalom 

alá rendelés: gyümölcsök, állatok, építmények) 

iskola: tábla, padok, tanár/tanár néni, filctoll, 

osztályfőnök, iskolatáska, vonalzó, uzsonna, ír, 

tornaterem, számítógép, stb. 

Asszociációk: Mi jut eszedbe, ha azt mondom 

fagyi? (Várható válaszok: hideg, finom, nyár, 

vanília, tölcsér stb.) 

Hívószavak az asszociációkhoz (4-5 válasz 

szót kérünk). 

pl.: játszik, szép, fáradt, mozi, pöttyös, zsák, 

gyertya, zivatar, banán, fekete, sikít, stb. 

 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Szavak, esetleg szóképek.  
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12.  Mondatalkotás 

Tudod-e folytatni, hogy hosszabb legyen?  

pl.: 

A kecske legel. 

A baba az enyém. 

A szomszéd bácsi megszidott.  

Mikor kezdődik az óra?  

Keressétek meg a labdánkat! stb. 

Fejezd be a mondatokat! 

A kisbaba… 

Tegnap a suliban… 

A ceruzám… 

Ha esik az eső… 

Nem szeretek… stb. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Szavak, esetleg szóképek.  

13.  Olvasástechnikai feladatok a 

regresszió kiküszöbölésére 

Takard el az alját! 

A felnőtt eltakarja a sornak az alját egy 

vonalzóval vagy egy papírral. A gyermeknek 

így kell elolvasnia a sort. Ha meg akarjuk 

őrizni a feladatlapokat későbbi használatra, 

szöveg-szerkesztővel érdemes dolgozni. 

Először csak a vonalköz alá futó betűk alsó 

részét takarjuk el (j, g, y, p stb.). 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Olvasókönyv, vagy nyomtatott 

szöveg, a letakaráshoz vonalzó 

vagy kartoncsík. 

Képanyag: 

https://krasznaresfiai.hu/termek/kor

ompai-istvanne-cserebere-i-

differencialo-es-automatizalo-

gyakorloanyag-a-poszeseg-

javitasahoz/ 

 

Két feladattípust is összeköthetünk 

(olvasástechnika és szövegértés). 

Betűolvasáskor a szókezdő betűvel 

(hanggal) szólánc, 

betűdifferenciálásnál a pedagógus 

által felajánlott oppozíciós szópárok 

keresése (pl.: kenyér-tenyér). 

 

A megadott szótagok köré 

alkossunk szavakat úgy, hogy a 

pedagógus határozza meg, hogy 

hányadik szótag egészüljön ki (első, 

utolsó, középső). 
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14.  Olvasástechnikai feladatok a 

regresszió kiküszöbölésére 

Takard el az alját! 

A következő fokozat a vonalköz aljának az 

eltakarása. 

Legvégül csak a vonalköz kb. felét láttatjuk. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Olvasókönyv, vagy nyomtat 

szöveg, a letakaráshoz vonalzó 

vagy kartoncsík. 

 

15.  Olvasás 

Cenzúra  

Úgy készítünk olvasólapokat, hogy egy szöveg 

szavaiból fekete foltokkal helyettesítünk 

néhány betűt, ezzel kitakarva bizonyos 

szótöredékeket. Ezt az olvasólapot kell a 

gyermeknek elolvasnia a szöveget, a 

hiányosságok ellenére. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Olvasólapok.  

 

 

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        27        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

https://tanuloszoba.gyereketeto.hu/lesson/lecke-9/
https://tanuloszoba.gyereketeto.hu/lesson/lecke-9/
https://tanuloszoba.gyereketeto.hu/lesson/lecke-10/


9. Irodalomjegyzék 
 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

B. Gaál Katalin (2010): Legyőzöm a diszlexiát! TINTA könyvkiadó, Budapest. 

Gósy Mária és Imre Angéla (2007): Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Nikol Kkt., Budapest. 

Ivády Virág Tímea (2017): Tudományos közlemény az Elektronikus fogalomtár a képességek fejlődése 

és fejlesztése témakörhöz-Olvasási képesség. PTE. 

Lőrik József (2004): Lőrik-féle olvasásvizsgálat – LOV. Edukáció Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

URL Egyszer volt https://egyszervolt.hu/estimese/a-mezei-nyul-es-a-sundiszno-nepmese-

20160314.html Utolsó letöltés: 2019. 12. 30. 

URL GYEREKETEŐ Sárosdi Virág 2018 https://gyereketeto.hu/ Utolsó letöltés ideje: 2019. 12. 30. 

URL Magyar Nyelvtudományi Társaság 2008 http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25 

Utolsó letöltés: 2019. 12. 30. 

URL RTZ: JAK RIVAIS 2006 http://kolcsey-gyor.sulinet.hu/wp-

content/uploads/2017/05/140jatek.pdf Utolsó letöltés: 2019. 12. 30. 

URL Varázsbetű Fejlesztő Műhely, Kazal Kolos 

http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/10otletolvasasfejleszteshez/ Utolsó letöltés: 2019. 12. 30. 

https://betubazar.hu/spd/13282/Szotagseta-logopediai-tarsasjatek Utolsó letöltés:2020.10.20. 
https://krasznaresfiai.hu/termek/korompai-istvanne-cserebere-i-differencialo-es-automatizalo-

gyakorloanyag-a-poszeseg-javitasahoz/ Utolsó letöltés:2020.10.20. 
 

  

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        28        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

https://egyszervolt.hu/estimese/a-mezei-nyul-es-a-sundiszno-nepmese-20160314.html
https://egyszervolt.hu/estimese/a-mezei-nyul-es-a-sundiszno-nepmese-20160314.html
https://gyereketeto.hu/
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=25
http://kolcsey-gyor.sulinet.hu/wp-content/uploads/2017/05/140jatek.pdf
http://kolcsey-gyor.sulinet.hu/wp-content/uploads/2017/05/140jatek.pdf
http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/10otletolvasasfejleszteshez/
https://betubazar.hu/spd/13282/Szotagseta-logopediai-tarsasjatek
https://krasznaresfiai.hu/termek/korompai-istvanne-cserebere-i-differencialo-es-automatizalo-gyakorloanyag-a-poszeseg-javitasahoz/
https://krasznaresfiai.hu/termek/korompai-istvanne-cserebere-i-differencialo-es-automatizalo-gyakorloanyag-a-poszeseg-javitasahoz/


10. Mellékletek 

 

1. számú melléklet 6. foglalkozáshoz 

 

 A a Á á B b C c Cs cs 
D d E e É é F f Dz dz 
G g H h I i Í í Dzs dzs 
J j K k L l M m Gy gy 
N n Ó ó Ö ö Ő ö Ly ly 
P p Q q R S T t Ny ny 
U u Ú ú ü Ű V v Sz sz 
W w X x Y y Z z Ty ty 
    r s   Zs zs 
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https://hu.wiktionary.org/wiki/Cs
https://hu.wiktionary.org/wiki/cs
https://hu.wiktionary.org/wiki/d
https://hu.wiktionary.org/wiki/E
https://hu.wiktionary.org/wiki/e
https://hu.wiktionary.org/wiki/%C3%89
https://hu.wiktionary.org/wiki/%C3%A9
https://hu.wiktionary.org/wiki/F
https://hu.wiktionary.org/wiki/f
https://hu.wiktionary.org/w/index.php?title=Dz&action=edit&redlink=1
https://hu.wiktionary.org/wiki/dz
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https://hu.wiktionary.org/wiki/L
https://hu.wiktionary.org/wiki/M
https://hu.wiktionary.org/wiki/Gy
https://hu.wiktionary.org/wiki/gy
https://hu.wiktionary.org/wiki/N
https://hu.wiktionary.org/w/index.php?title=Ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wiktionary.org/wiki/Ny
https://hu.wiktionary.org/wiki/Zs
https://hu.wiktionary.org/wiki/zs


2. számú melléklet 6. foglalkozáshoz 

 

1. 

 

MA 
 

2. 

 

ELEFÁNT 

3. 

 

TORTÁT 

4. 

 

VAN 

5. 

 

CSÜTÖRTÖK 
 

6. 

 

ESZIK 

7. 

 

LASSAN 

8. 

 

FERI 

9. 

 

IDŐ 

 

10. 
 

BALETTOZIK 

11. 

 

JÓ 

12. 

 

AZ 

 

pl. 

 

1-5-4                 

    

 

MA CSÜTÖRTÖK VAN. 

 

12-2-7-10 

 

AZ ELEFÁNT LASSAN BALETTOZIK. 

 

 

8-3-6 

 

FERI TORTÁT ESZIK. 

 

 

1-11-12-9 

 

MA JÓ AZ IDŐ. 
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3. számú melléklet 7. foglalkozáshoz 

 

 

asztal 

 

 

szekrény 

 

polc 

 

heverő 

 

ágy 

 

 

szék 

 

komód 

 

fotel 

 

tehén 

 

tigris 

 

tyúk 

 

 

delfin 

 

krokodil 

 

 

sáska 

 

juh 

 

béka 

 

szilva 

 

 

őszibarack 

 

cseresznye 

 

görögdinnye 

 

banán 

 

 

kivi 

 

ananász 

 

mangó 
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4. számú melléklet 7. foglalkozáshoz 

 

 Ősszel sok (rengeteg) eső esik. 

 A kertben nyílnak a sárga (piros) virágok. 

 A kutya megrágta Judit (anya) cipőjét. 

 Hal úszkál a(z) akváriumban (tóban). 

 A nyuszi szereti a répát (káposztát). 

 Józsi és Bandi (Feri) focimeccsre mennek. 

 Egy piros (zöld) autó robog az úton. 

 Lili vett a boltban öt (tíz) zsömlét. 

 Az állatkertben a majmok ágról-ágra ugrálnak (mászkálnak). 

 Zsuzsi nagyon szomorú (vidám), mert anya sóskát főzött ebédre. 
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5. számú melléklet 9. foglalkozáshoz 

 

A mezei nyúl és a sündisznó (népmese) 

Egyszer egy szép nyári napon künn a mezőn találkozott egy mezei nyúl egy sündisznóval. A mezei nyúl 

bosszantani kezdte a sündisznót. Azt mondja neki: 

-Te sündisznó, ezekkel a horgas lábakkal, hogy mersz te megindulni, hogy is tudsz te menni? 

A sündisznó nem hagyta magát, visszavágott szóval: 

-Én ezekkel a horgas lábaimmal jobban tudok futni, mint te azokkal az egyenesekkel! 

Azt mondja a nyúl: 

-Én azt nem hiszem. 

-Na, ha nem hiszed, akkor fogadjuk le. 

Hamar lefogadták. Csináltak egy nagy fogadást ketten. Mikor kész volt a fogadás, akkor azt kérdi a nyúl 

a sündisznótól: 

-Na, mikor futunk? 

Azt mondja a sündisznó: 

-Holnap reggel, mikor a nyolcórás vonat megy. 

Azt mondja a nyúl: 

-Miért nem most? 

-Azért, mert haza kell mennem, hogy egyek. Holnap reggel nyolc órakor ebbe a pontos helybe legyünk 

mind a ketten. 

Na, a sündisznó hazament. Otthon a felesége várta az étellel. Miután megvacsoráztak, hát elmesélte a 

feleségének, ami történt: 

-Ni te, én fogadtam a nyúllal, hogy én jobban tudok futni, mint ő. 

Azt mondja a felesége neki: 

-Ne szamárkodj, hát hogy tudnál te jobban futni, mint a nyúl? 

-Hagyd csak el te, majd kiokoskodjuk! 

Másnap reggel felkeltek, megreggeliztek, s kimentek a mezőre. De nem arra a föld végére mentek, ahol 

kellett, hogy találkozzanak a nyúllal, hanem a másik végére; ott a feleségét a sündisznó beállította az 

egyik barázdába. Azt mondta neki: 

-Amikor a nyúl a másik barázdán ideér, akkor te jó előre kiálts: "Én már itt vagyok!" 

Akkor a sündisznó elment a földnek a másik végére, a találkozott a nyúllal. 

-Szervusz, nyúl koma! 

-Szervusz, sündisznó koma! 

-Eljöttél? 

-Eljöttem! 

-Na, hát futunk? 

-Futunk. 

-Na de hogy futunk, hogy jobb legyen? - kérdezte a mezei nyúl. 

Azt mondta a sündisznó: 

-Én futok az egyik barázdában s te a másikban, hogy ne akadályozza egyik a másikat a futásban. 

-Helyes, jól van. 

A nyúl megállott az egyik barázdában, a sündisznó a másikban. 

Akkor a sündisznó azt mondta a nyúlnak: 

-Én számolok egy-kettő-hármat, s mikor a hármat mondom, elrugaszkodom. 

S a sündisznó olvasott: 

-Egy, kettő, három! 
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Akkor mind a ketten nekirugaszkodtak, de a sündisznó csak kettőt ugrott, s lebújt a barázdába. De a 

másik sündisznó ott volt a másik végében a földnek, s mikor a nyúl odaérkezett, akkor rákiáltott: 

-Én már itt vagyok! 

Akkor azt mondja a nyúl: 

-Nem volt jó, még egyszer futunk! 

Akkor visszafordultak, s kezdtek visszafelé futni, de az a sündisznó is csak kettőt ugrott, s lebújt. A nyúl 

tőle telhetőleg futott, úgy, hogy annál jobban még nem futott soha. Mikor a föld végéhez érkezett, a 

másik sündisznó azt kiáltja: 

-Én már itt vagyok! 

-Nincs jól, még egyszer futunk! 

Visszafele is megfutamodtak. A sündisznó lebújt, a nyúl pedig futott tőle telhetőleg. Mikor érkezett a 

másik végére a földnek, a másik sündisznó szintén kiáltja: 

-Én már itt vagyok! 

-Nincs jól - mondja a nyúl -, még egyszer futunk, negyedszer. 

Na de a nagy futásban megreszketősült a nyúl lába, és a föld közepénél elesett, nem bírt továbbmenni. 

A sündisznók peidg lekacagták a nyulat, övék volt a nyereség. Hazamentek nagy kacagva, s máig is 

élnek, ha meg nem haltak. 

 

 
 

 
 

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        34        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat



 
 

 
 

 
 

 

—          A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja program második osztályosok számára          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        35        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat








