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1. Bevezetés 
 

„Az olvasási képességet Nagy József (2004) pszichikus rendszerként értelmezi. Ezt az összetett 

rendszert sajátos rutinok, készségek, ismeretek alkotják. Az olvasottak megértéséhez mindegyik 

összetevő megfelelő működése szükséges. Ha bármelyik rész sérül, vagy fejlődésében megreked, az 

befolyással bír a többi összetevőre is. Az olvasástanulás kezdeti szakaszában az olvasás sikerességét 

számos komponens határozza meg, amelyek közül kiemelkednek a nyelvi készségekhez kapcsolódóak”. 

(Szili Katalin 2016) 

 

Intézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye a Nevelési 

Tanácsadás szakfeladaton belül nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. 

Az óvodás korúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésének terápiája óvodás korban biztosítja a 

lehetőséget a prevencióra a nyelvi- és részképességfejlesztés területén. Ezzel egyidejűleg szükségesnek 

éreztük – részben nyomon követés céljából – azt, hogy akár e terápia folyatásaként további fejlesztésben 

részesülhessenek a gyermekek az általános iskola első két osztályában. Fontos szempont még az is, hogy 

a terápiák eredményeképpen nagyobb eséllyel kerülhető el a megkülönböztetett tanulói státusz (BTMN, 

SNI) a gyermekeknél. 

A program az első osztály második félévében 15 alkalommal nyújt segítséget az olvasás tanulás 

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.  

 

Lőrik József – Májercsik Edit féle Iskolába lépő és 1. osztályos gyermekek néhány olvasási-írási 

alapkészségeinek vizsgálata 

A Lőrik József és Májercsik Erzsébet által kidolgozott sztenderdizált teszt a beiskolázás előtti és az 1. 

osztályos, az 5;0–7;5 éves kor közötti gyermekek olvasási-írási alapkészségeinek az érettségét vizsgálja. 

Célja, hogy a kapott eredmények segítségével időben felismerjük a későbbiekben jelentkező írási és 

olvasási nehézségek, zavarok kockázatát. 

A szerzők az olvasás és az írás elsajátításához szükséges néhány alapkészség vizsgálatára három tesztet 

állítottak össze: Nyelvi teszt, Hangtani tudatosság teszt és Iskolába lépők írása teszt. A gyermekek 

szókincsének megismerése szempontjából jelenleg az első eljárás releváns. 

A nyelvi teszt három további területet vizsgál (antonimák, főfogalom, grammatikai teszt – ez utóbbiról 

most nem lesz szó). Az antonimák megnevezése során a gyermeknek hét melléknév és három 

határozószó esetében kell az ellentétes jelentést megadnia (például: jó – rossz). A főfogalmak 

megnevezésében négy hallott szó alapján kell a gyermekeknek a hozzájuk tartozó főfogalmat megadnia 

(például: tulipán, rózsa, ibolya, margaréta – virág). 

A feladatokban elért pontok meghatározása után hat kategóriába sorolható a gyermekek teljesítménye: 

magas, átlag fölötti, átlagos, átlag alatti, közepes vagy súlyos elmaradású eredmény állapítható meg. Ez 

fontos az olvasási és írási zavarok veszélyeztetettségének a megállapításához és a fejlesztő célú terápiás 

terv meghatározásához is. (Lőrik József és Májercsik Erzsébet, 2015) 

 

EDTFELDT teszt 

Téri pozíciók észlelésének vizsgálata. A lapon 12 „ablak” található, mindegyikben két ábra van. Meg 

kell jelölni csillaggal azt a párt, ahol mindkét ábra egyforma és egyformán is áll. A feladatmegoldás 

után a jó megoldásokat valamint a hibázásokat kell összeszámolni, melynek százalékos arányából lehet 

következtetni az életkori teljesítményre. (Gyenesi Melinda, Szautner Jánosné és Szigeti Gizella, 1999) 
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2. A program személyi feltételei 
 

Az első 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: 

Az 1. 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 az auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet fejlesztése, 

o intermodalitás fejlesztése, 

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

válogatásuk, 

o a hangos olvasás technikájának fejlesztése változatos gyakorlatokkal, 

o szövegértő képesség fejlesztése, 

o némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása feladatmegoldással, változatos 

tanulásszervezési formákban (egyeztetés, kiegészítés, kiemelés, válaszadás, 

tartalomelmondás irányítással, önállóan), 

o finommozgások, vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

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 tévesztett betűk differenciálása. 

 

 Mozgásfejlesztés a téri pozíciók megfelelő észlelése érdekében: 

o testtudat kialakítása, illetve fejlesztése, 

o vizuomotoros készség fejlesztése irány differenciálása, 

o téri tájékozódás, 

o szem-kéz, szem-láb koordináció, 

o alakállandóság, 

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 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 az „Az első osztályosok részére olvasás tanulás támogatása nyelvi alapú 

megközelítéssel” programját elindítja az ellátási körzetébe tartozó azon oktatási intézmények 1. 

osztályosai számára, akik a bemeneti mérés alapján elmaradást mutatnak az olvasási készségek 

területén. 

 A terápia megkezdésének ideje az adott tanév II. 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.  Térbeli – síkbeli tájékozódás fejlesztése 

 

Térben: Mi van tőlem, majd valamitől fent - 

lent. Megnézzük a természetes 

környezetünkben, a szabadban, a helységekben 

mi van fent, lent. 

-Játszhatunk a „Repül a repül a ….” játék 

mintájára: „ fent van a, fent van a …..” játékot. 

-Nehezíthetjük a játékot, ha a fent és a lent 

található dolgokhoz más- más mozdulatot kell 

végezni. 

 

A fent-lent, feljebb-lejjebb, alatt-felett fogalom 

áthelyezése térből síkba: 

-Nagyméretű, kivágott elemekből eseménykép 

kirakása közösen a padlón. Fontos, hogy a 

fent, lent (felhők, nap, lámpa stb., ill. föld, fű, 

úttest stb.) határozottan jelölve legyen. 

Többféle változattal dolgozzunk, így 

bármilyen témakörhöz köthetjük. Pl.: 

Évszakok, napszakok, közlekedési eszközök 

stb. A játék alatt kialakítjuk síkban a szükséges 

fogalmakat. 

-Fent- lent, feljebb-lejjebb, alatta- felette 

fogalmak gyakorlása síkban: 

 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Nagyméretű, kivágott elemekből 

eseménykép, bármilyen témakörhöz 

köthetjük. Pl.: évszakok, 

napszakok, közlekedési eszközök. 

Lsd 1.sz. melléklet 
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-Kisméretű saját filctáblán a már ismert, de 

kisméretű elemekből önálló eseménykép 

alkotása. Közben, illetve az elkészítés után 

kezdetben segítséggel, majd egyre önállóbban 

képolvasás. 

-Az elkészült képekkel memóriajáték: A kép 

készítője huny, valaki valamit elcsen, majd a 

hunyónak ki kell találni mi tűnt el, és honnan. 

-Az elkészült képekkel „Mi változott meg?” 

játék. 

 

2.  Téri irányok felismerése a síkban 

 

Ez a fejlesztés legelvontabb szakasza. Ahhoz, 

hogy a b-d, p-b betűket, a 6-9 számokat meg 

tudják a gyerekek egymástól különböztetni, 

hogy írás közben képesek legyenek a 

vonalközben tájékozódni, tisztában kell 

lenniük a papíron is a téri irányokkal. Rajzos 

szinten történik a fejlesztés: Rajzolj a lap 

közepére egy házat, a ház fölé (pontosan a ház 

teteje fölé) egy napot, a ház mellé jobb oldalra, 

(jobb kezed felőli oldalra) egy szál virágot, a 

ház alá füvet, a napocska mellé, baloldalra egy 

felhőt! 

Ennek a rajzolásnak természetesen számtalan 

változata lehetséges. Egészen odáig el tudunk 

jutni a gyerekekkel, hogy képesek lesznek egy 

írólapon felismerni azt, hogy hol van a közepe, 

a bal alsó-jobb felső sarka! 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Papír, ceruza.  
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3.  A balról-jobbra való haladási irány 

megerősítése 

 

Amikor olvasunk, amikor írunk, akkor balról 

haladunk jobbra. Olvasási, írási problémák 

iránytévesztésből is adódhatnak. Ilyenkor 

előfordulhat, hogy gyermekünk azt olvassa a 

kép helyett, hogy pék, ló helyett ól. Ezért 

nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk a 

balról-jobbra való haladási irány kialakítására, 

megtanítsuk a gyermekeknek, hol kezdődik-

végződik a sor, mi a sor eleje, közepe, vége. 

-“Sorolvasással”: Az asztalon különböző 

tárgyakat helyezünk el egy sorba, s megkérjük, 

hogy az elejétől a végéig (ezt kézmozdulattal is 

segítjük, rámutatunk az elsőre, s végig húzzuk 

kezünket az egész soron, az utolsónál is 

megállunk egy pillanatra) mondja el, miket 

raktunk le sorba egymás után. Kezdetben 

kérhetjük, hogy ahogy halad, mindegyikre 

mutasson rá. Így rögzítjük nála a haladási 

irányt. 

-Sorkirakással: Több kis tárgyat odakészítünk 

az asztalra, s arra kérjük, rakja őket úgy sorba, 

ahogyan mondjuk: 

Első legyen, a sor elején álljon a kék golyó, 

utána a béka, stb. a végén a kacsa. (Ne 

emlékezetből kelljen kirakni, hanem 

folyamatosan rakhassa, míg mondjuk.) 

“Olvasd el”, hogyan raktad őket egymás után! 

Melyikkel kezdted? 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Különböző tárgyak, játékok 

tárgyképek. 
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Melyik következik utána? 

Melyik az utolsó, a sor végén álló? 

Nézd csak meg az egeret! Mutass rá! 

Mi jön az egér után? 

Nézd még mindig az egeret! 

Mi van az egér előtt? 

A béka mi után következik? 

Keresd meg a nyuszit! 

Melyik két játék között van a nyuszi? (Apró 

figurák, kis játékok nagyon jól használhatóak.) 

-Képkirakás, képolvasás. Ugyanazokat a 

játékokat végig játszhatjuk kis képecskékkel is, 

mint amiket a tárgyakkal, a lényeg a balról 

jobbra történő képek egymás utáni 

megnevezése. 

Ha több sorba rakjuk a képeket, ügyeljünk, 

hogy mindig visszatérjen a kéz a sor elejére, 

baloldalra. Nehogy a sor végén visszaforduljon 

a gyermek, és visszafelé olvasson. 

 

4.  Hangok utánzása, felismerése 

 

A hangok utánzását a legegyszerűbbekkel 

kezdjük. 

 

-Sorban írom, melyik kártya, milyen hangot 

jelöl: 

1. Puszi-Értelemszerűen puszit dobunk. 

2. Ló-csettintés. 

3. Kakaós bögre-Jaj, forró! Fújd meg! 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

 

 

 

 

Tárgyképek, hívóképek.  
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4. Kezek-Nagyon hideg van, fázik a 

kezünk! Melegítsük meg, leheljünk rá! 

5. Hal-Tátogjunk, mint a halacska! 

6. Cica-Hogy fúj a mérges macska?  

 

Tegyünk 3-5 kártyát egymás mellé, és ezeket 

sorban egymás után kell utánozni. 

 

Hangok felismerése 

A hangok sorrendben: iá-iá, ui-ui, miau, múúú, 

húú, sihuhu, aúúú, lálálá, uhu. 

Ezeket a hangokat, jól eltúlozott artikulációval 

némán ejtjük ki. Mire gondoltam? A gyermek 

feladata, hogy kiválassza az éppen hallott 

hanghoz a képet. 

 

5.  Melyik hangra/betűre gondolok? 

 

Magánhangzók szájképei, illetve a 

mássalhangzók esetében a logopédiai 

hívóképek is használhatók. Spatulára erősítve 

bábként is használhatók! 

-Először tegyük a lapokat képpel lefordítva az 

asztalra, majd mindenki sorban húzzon a 

kártyákból! 

-Mondjuk ki hangosan, milyen hangot ejt a 

képen látható tárgy! 

-Ejtsük ki egymás után magánhangzókat, és az 

emelje fel a lapját, akinél az adott hangot kiejtő 

szájkép van! 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Szájképek, logopédiai hívóképek.  
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-Most némán ejtsük ki a hangokat egymás 

után, és így kell megtalálni a hozzá illő 

kártyát! 

-A nálunk lévő kártyák hangjaival kell 

mondani egy szót (ami ugyanazzal a hanggal 

kezdődik). 

-Két kártyát húzunk, kiejtjük a rajta lévő 

hangokat, majd olyan szavakat keresünk, 

melyekben a két adott hang fordul elő (pl. i-á: 

zsiráf, a-ó: mackó, stb.). 

6.  Zöngés vagy zöngétlen? 

 

Sok esetben probléma, hogy “zöngétlenítés”, 

azaz egy zöngés hang helyett annak zöngétlen 

párját használja a gyermek. Például “g” helyett 

“k” hangot ejt. Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk 

érzékeltetni a gyermekkel, ha a nyakunkra 

tesszük a kezünket, és már tapintással is 

érezhetjük. 

-Tegyünk két különböző színű lapot az asztalra 

(pl.: piros legyen a zöngés és a kék a zöngétlen 

jelölésére), majd vegyék sorra az ábécé minden 

betűjét, és döntsék el, zöngés vagy zöngétlen? 

Figyeljünk arra, hogy a mássalhangzókat csak 

“önmagában” ejtsük ki! Tehát nem “es”, 

hanem “s”, és nem “ká”, hanem “k”, stb. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Színes lapok, betűkártyák.  

7.  Mi van a szó elején? Hogyan 

kezdődik? 

 

 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

Képanyag egy adott témakörhöz 

kapcsolódóan. 
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-A gyerekek elé kirakott képek közül 

választunk egyet gondolatban, és hosszan 

mondjuk ki a szó elejét (először a szókezdő 

szótagot aztán csak a szó első hangját)! 

Pl. csoki esetében cso vagy csak cs. 

Mondjuk ki a kép nevét úgy is, hogy csak a 

magánhangzóit ejtjük. 

A gyerekek is gondoljanak egy képre, találják 

ki egymásét. 

Utána a lefordított képekből húzzanak, 

nevezzék meg és mondjanak egy olyan szót, 

ami a képen látható szó utolsó betűjével 

kezdődik. 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

8.  Hangokra bontás. 

 

Beszélgessünk robotnyelven, tehát mindent 

szót hangokra bontva mondjunk. 

A már korábban használt képanyaghoz legyen 

betűkártyánk és szógyűjteményünk is. 

Egy képet megnevezünk a gyerekeknek 

robotnyelven pl.: M-A-L-A-C a gyerekek 

keressék meg az ehhez tartozó szókártyát. 

Később rakják ki a betűkből is. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Képanyag adott témakörhöz, 

betűkártya, szógyűjtemény. 

 

9.  Figyelem, koncentráció: tapsolj, 

dobbants! 

 

Elsőként a 3 nagy képpel dolgozunk (tapsolás, 

csettintés, dobbantás), ezeket tedd az asztalra, 

majd mutasd be a képeken látható 

mozdulatokat! 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

3 nagy kép (tapsolás, csettintés, 

dobbantás), és több kicsi sorozatban 

egymás után. 

Lsd. 2. sz. melléklet 
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A gyermekek is mutassák be a gyakorlatokat (a 

csettintés nem mindenkinek megy elsőre, de 

érdemes gyakorolni). 

-Forduljon a gyermek háttal, hogy ne lásson, 

csináljuk meg valamelyik gyakorlatokat, és ő 

találja ki, mit csináltál! 

-Ha ez jól megy, akkor egymás után több 

gyakorlat is jöhet, ehhez használhatsz kis 

kártyákat is sorozatban. 

 

10.  Iránygyakorlatok a Varázsbetűvel. 

 

Az olvasás, számolás helyes irányának 

kialakításhoz a gyermeknek fontos tudnia, 

hogy a lapon hol van a fönt, lent, bal, jobb 

irány. 

A Varázsbetű Térképész, Szólánc, Hol van? 

Merre mutat? című feladatai segítenek 

játékosan elsajátítani, elmélyíteni a síkbeli 

irányokat. 

Kép-szóolvasás balról-jobbra, különböző 

irányokban, és szóvillám kicsit másképp. 

Az alábbi játékot képekkel és szavakkal is 

játszhatják. 

-A gyerekek elé teszünk egy papírlapon 

táblázatosan elrendezett képeket vagy 

szavakat. 

Először soronként balról jobbra haladva 

megnevezzük, elolvassuk az összes képet, szót. 

Ezután a gyermekek az ujjukat a bal felső 

sarokban lévő ablakhoz helyezik, és 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

A minta szókészletet. 

Lsd 3.sz. melléklet 
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megnevezik az ott lévő képet vagy szót. 

Egymás után, sorban fognak olvasni, mi 

mondjuk az olvasás irányát. 

Olvasd el az alatta lévőt, következő olvasó a 

jobbra, aztán az alatta, balra, fölötte lévőt, és 

így haladunk az általam bemondott irányoknak 

megfelelően össze-vissza a papírlapon, míg 

vissza nem terelem őket a legelső ábrához, 

szóhoz. Jó gyakorlási lehetőség 

betűdifferenciálásokra is, olyan szavakat írunk 

fel, amelyek könnyen téveszthető betűkből 

állnak. 

-A szóvillám egy versenyfeladat, pontgyűjtő 

játék. Óra végi levezető játéknak kiváló. 

A lapról mondok egy szót, amelyikük a 

leghamarabb rábök, és mondja, hogy: „Itt 

van!”, az kap korongot. 

A játék végén megszámoljuk, ki volt a 

legügyesebb szótaláló. 

A minta szó készletet a varázsbetű honlapjáról 

letölthető. 

 

 

11.  Egymáshoz hasonló betűk (p, d, b). 

 

Azokkal a betűkkel dolgozunk, amelyek 

nagyon hasonlítanak egymásra, ezek a „p”, „d” 

és „b”. 

Mindhárom mássalhangzó, és a „p” és „b” 

esetében még az is igaz, hogy képzésük 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

BINGO tábla, kavicsok, kis 

kártyák, (b, d, p). 
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nagyon hasonló. Fontos, hogy a gyerekek 

könnyen különbséget tudjanak tenni. 

Először figyeljék meg a betűelemeket, 

formájukat. Beszéljük meg a hasonlóságokat és 

a különbözőségeket. 

Minden játékosnak szüksége lesz egy BINGO 

táblára, és kavicsokra. 

A játékosok maguk elé teszik a BINGO-

táblájukat! A játékvezető felfordít egy kis 

kártyát (csak a megadott betűkből áll most a 

kártyacsomag b, d, p természetesen akkor jó, 

ha egy táblán több féle színben szerepelnek a 

betűk és a betűkártyák is), majd leteszi 

középre, hogy minden játékos láthassa! 

A játékosok megnézik, majd megkeresik a 

saját táblájukon a felfordított betűt. 

Ha megtalálják, rátesznek egy kavicsot, ha 

nem találják meg, vagy nincs ilyen betű a 

táblájukon, akkor nem tesznek babszemet 

értelemszerűen. 

Az a játék nyertese, akinek leghamarabb 

összegyűlik 3 babszem függőlegesen, 

vízszintesen vagy átlósan. Ha a játék így túl 

rövid, játszhatjuk úgy is, hogy akkor van vége, 

ha valakinek teljesen betelik a táblája! 

12.  Egymáshoz hasonló betűk (p, d, b) -

folytatás. 

 

Társasjátékkal is megerősítjük a korábban 

tanultakat. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

Játéktábla, szókártyák.  
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Olyan játéktáblát készítünk, amelynek a 

mezőiben a -p, -d, -b betűk szerepelnek 

felváltva a START-tól a CÉL-ig. A szókártyák 

szavaiban is ezeknek a betűknek is 

szerepelniük kell. 

A játéktáblán betűket látsz, mindig arra a 

mezőre kell majd lépni, ami a bábuhoz (kavics, 

termés, gomb) legközelebb esik. De melyik 

lesz a betű? Az, amit a kis kártyán elolvasott 

szóban hall a gyermek. Pl.: a kis kártyán 

szereplő szó a „papa”, akkor a legközelebbi 

„p” betűre kell lépni. Az nyer, aki elsőként 

beér a célba! 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

13.  Rímek, találóskérdések. 

 

A rímek felismerése, a rímalkotás folyamata a 

gyerekek fonológiai tudatosságát fejleszti. Ez 

pedig nagyon fontos szerepet kap az olvasás 

tanulása során. 

Válasszunk ki néhány rövid verset. Pl.: Weöres 

Sándor: Tavaszköszöntő Olvassuk el együtt, 

hangsúlyozva a rímeket! A következő 

versnek/mondókának csak az elejét mondjuk, 

pl.: Egy megérett a …. a gyerekek fejezzék be. 

Egészítsük ki saját rímekkel, ami csak 

eszünkbe jut! 

Találjanak ki a gyerekek is rímeket. 

 

Hány találós kérdést sikerül megfejtenetek? 

1. Éppen olyan, mint egy kefe, mégsem 

fésülködhetsz vele. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Tetszőlegesen választott mondókák, 

versek, találóskérdések 
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2. Szereted, vagy nem szereted, ha 

megeszed, megkönnyezed. 

3. Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint 

a kalapács. Fák orvosa, doktora, 

erdőben az otthona. 

4. Szép leányka ül a fán, piros ruha 

derekán, szíve olyan, mint a kő. 

Tudjátok, ki lehet ő? 

5. Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy 

helyben áll. 

6. Fent lakom az égen, melegít a fényem. 

Sugárból van bajszom, este van, ha 

alszom. 

7. Tollazatom színes, pompás, 

megismétlem a mondókád. 

8. Két kezemmel füled fogom, ott 

csücsülök az orrodon. 

9. Tavasszal kap levelet, s ősszel küld 

csak választ, de nem egyet, nem is 

kettőt, hanem sok-sok százat. 

10. A bajusza égnek áll, a borbélyhoz 

mégse jár. A konyhában üldögél, 

egeret fog, azzal él. 

11. Sünilabda, zöld a színe, ősszel pottyan 

le a fűbe. Benne barna golyó lapul, 

nagyot pattan, hogyha gurul. 

12. Lassan vánszorogva mászom, a 

házamat sose látom. 

13. Púp a hátán, de nem bánja, sivatagot 

körbejárja. 

Megoldások: 

1. süni, 

2. hagyma, 

3. harkály, 

4. cseresznye, 

5. óra, 

6. nap, 

7. papagáj, 

8. szemüveg, 

9. fa, 

10. cica, 

11. gesztenye, 

12. csiga, 

13. teve, 

14. föld, 

15. szúnyog, 

16. nap és hold, 

17. lepke, 

18. egér, 

19. pók, 

20. béka, 

21. katica, 

22. edény, 

23. víz, 

24. ősz, 

25. köd. 
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14. Éjjel-nappal mindig forog, mégse 

szédül el. 

15. A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha 

lehet. 

16. Ismerek két péket, de furcsák, 

nézzétek! Az egyik nappal süt, a másik 

éjjel süt, meg sincs kenyerük. 

17. Szépnek tart felnőtt és gyerek, pedig 

csúf hernyóból kelek. 

18. Szürke színű a bundája, hosszú, 

vékony farkincája, finom sajt a 

vacsorája, ravasz macska les reája. 

19. Éjjel, nappal hálót szövök, és azon át 

föl-le jövök. 

20. Vízben élek, brekegek, ismertek-e, 

gyerekek? Szúnyoglábon élek, a 

gólyától félek. 

21. Icipici lánynak pettyes a ruhája, 

kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz 

utána. 

22. Két füle van, mégsem hall. Mi az? 

23. Nagy hidegben jég leszek, nagy 

melegben pára. szárazságban 

rálocsolnak, fűre meg a fára. 

24. Esik eső csepereg, sárga levél lepereg. 

A nap is már rövidebb, melyik évszak 

lehetek? 

25. Varázsbotja nincsen neki, de a tájat 

eltünteti. Mikor leszáll, azt sem tudod, 

merre van a pisze orrod. 
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14.  Mondatalkotás. 

 

Az a cél, hogy felépítsünk egy mondatot a 

szavakból! Ezek lehetnek egy mese vagy vers 

mondatai. 

Előkészületek: kinyomtatjuk a mondatokat és a 

mondatok szavait is külön. 

Minden játékos kiválaszt egy db szókártyát, ez 

teljesen tetszőleges (arra kell csak figyelni, 

hogy minden játékos más-más mondatból 

válasszon egy szót). 

A többit összekeverjük, és a paklit lefordítva 

tesszük az asztal közepére. 

A játékosok ez után felváltva húznak. 

Ha olyan szókártyát húzott, ami illik a 

mondatába, tegye maga elé (sorrendre 

figyeljünk!). Ha olyat húzott, ami nem az ő 

mondatába illik, akkor nem szól semmit, csak 

alulra teszi a pakliban. 

 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

  

15.  Olvasás- hiányos szövegek. 

 

A mesék érdekesek és fejlesztik a figyelmet, a 

gondolkodást, a beszédértést. Miközben együtt 

mesélünk, a gyerekek látják a sorkövetést, a 

balról-jobbra haladást. 

Egészítsétek ki az alábbi szövegeket! 

1. Az elrabolt királylány 

2. A varázsló és a tündér 

3. A nyár 

4. Az utazás 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos 

ellenőrzés-értékelés, 

csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

Hiányos szövegek: 

Lsd 4.sz. melléklet 

 

Az elrabolt királylány 

Élt egyszer egy öreg _____________. 

Volt neki egy csodaszép 

_____________. A gonosz sárkány 

elrabolta őt, és a ____________ba 

zárta. Igen ám, de jött a bátor 

______________, és kiszabadította a 

______________t. Még aznap 
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hétországra szóló ______________t 

csaptak, és még ma is _____________, 

ha meg nem ___________. 

 

A varázsló és a tündér 

Egyszer egy gonosz _____________ 

elvarázsolta a virágokat. Mindegyiket 

állattá _______________. Sírásukat 

meghallotta a jó _____________, és 

varázspálcájával ________________ 

őket szépséges virágokká. Azóta ilyen 

színesek a ____________. 

 

A nyár 

Hurrá, végre itt a ________! Hétvégén 

anyuékkal elmentünk a 

___________ra. Sokat 

_______________ és vízi 

csúszdáztunk. Ettünk ___________ is. 

A parton _______________at is 

építettünk. 

 

Az utazás 

Nyáron a tengernél fogunk 

___________. Repülővel 

____________ majd. Sok 

_______________t viszünk 

magunkkal. A kutyusom is 

______________ jön! Hatalmas 

szállodában fogunk ___________. Már 

nagyon ____________. 
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10. Mellékletek 

 
1. számú melléklet 1. foglalkozáshoz 

2. számú melléklet 9. foglalkozáshoz 

3. számú melléklet 10. foglalkozáshoz 

4. számú melléklet 15. foglalkozáshoz 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 

 d b 
 

dől bél báb bal láda lúd 

bab szed kád dal dús dél 

gida bús szebb lába deka bot 

radír gombóc cseléd bunda banán duda 

darab dundi bomba lázad bambi dobol 

ragad dob doboz dara dada daru 

híd derű kobra banda dagad baba 

darázs bogár madár dobos boros bodros 
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 p b 
 

pók bor papa rabló pap gömb 

láb por zebra bánt sapka bont 

púp búb baba pánt bab pont 

bók láp pólya napló bója törpe 

szipog bútor puha bokor nap kap 

kalap kabát lombos lompos talp lepke 

pár bár tábla comb komp tepsi 

kép pék bég gép lép kapa 
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 s sz 
 

ős ősz hús kosz leves szarka 

kés só húsz kos levesz mászik 

kész szó sós eszik esik másik 

ész és szósz szász sás rész 

sarka szem sem rés   
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füstszín városrész vasszög vadászkés sebtapasz karosszék 

disznóhús városszél vasszigor sündisznó szélvész vastaps 

szélkakas sasfészek sasszárny szájsebész szövőszék testsúly 

díszszemle verssor         
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4. számú melléklet 

Az elrabolt királylány 

Élt egyszer egy öreg _____________. Volt neki egy csodaszép _____________. A gonosz sárkány 

elrabolta őt, és a ____________-ba zárta. Igen ám, de jött a bátor ______________, és kiszabadította a 

______________t. Még aznap hétországra szóló ______________-t csaptak, és még ma is 

_____________, ha meg nem ___________. 

 

A varázsló és a tündér 

Egyszer egy gonosz _____________ elvarázsolta a virágokat. Mindegyiket állattá _______________. 

Sírásukat meghallotta a jó _____________, és varázspálcájával ________________ őket szépséges 

virágokká. Azóta ilyen színesek a ____________. 

 

A nyár 

Hurrá, végre itt a ________! Hétvégén anyuékkal elmentünk a ___________-ra. Sokat 

_______________ és vízi csúszdáztunk. Ettünk ___________ is. A parton _______________-t is 

építettünk. 

 

Az utazás 

Nyáron a tengernél fogunk ___________. Repülővel ____________ majd. Sok _______________-t 

viszünk magunkkal. A kutyusom is ______________ jön! Hatalmas szállodában fogunk ___________. 

Már nagyon ____________. 

—          Az első osztályosok részére olvasás tanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel program          —

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








