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Építkezünk
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Tapasztalatszerzés az anyanyelv szintjeiről

AKADÁLY NÉLKÜL

SzÖVeGÉRtÉS-
SzÖVeGALkOtÁS

BESZ–VI.2–AdB

A modult készítette:
Csájiné knézics Anikó, Szilvásiné turzó Ágnes

Az adaptációt készítette:
Hernádi krisztina
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A modul célja Beszédkészség fejlesztése, anyanyelvi tapasztalatszerzés

Időkeret 3×45 perc (2. egység)

Ajánlott korosztály 6–8 év

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
NAT 2003: Környezetismeret, ének-zene, drámajáték

Szűkebb környezetben
Beszédművelés, szókincsfejlesztés, mondatalkotás

Ajánlott megelőző tevékenységek: a beszédre késztetés játékai; szókincsfejlesztő gyakorlatok; beszélgetőkör

Ajánlott követő tevékenységek: szó- és mondatalkotások

A képességfejlesztés fókuszai Kompetenciafejlesztési szinten
Anyanyelvi fejlesztés
Nyelvi-verbális, gondolkodási, logika, vizuális térbeli, érzelmi
NAT kiemelt fejlesztési feladatok szintjén
Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről
Műveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén
Szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése, analí-
zis-szintézis, nonverbális közlések megértése

AZ ADAPTÁCIÓ KÖRE

A beszédfogyatékosok köre igen heterogén. Azonos beszédhibafajtán belül is nagyfokú az eltérés, hiszen a tünetek jellege, a beszédsérülés 
foka, fejlődési üteme, a kísérő problémák jellemzői egyénenként különbözők. A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhat-
nak. Az iskolai oktatás, az egyéni megsegítés a pedagógiai, logopédiai ellátás, a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:

– Megkésett beszédfejlődés
– Diszfázia
– Súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar
– Diszlália
– Orrhangzós beszéd
– Dizartria
– Dadogás
– Hadarás
– Diszfónia
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– Mutizmus
– Diszlexia
– Diszgráfia

AjÁnLÁS

Abban az időben javasoljuk a modul feldolgozását, amikor a gyerekekkel nyelvi tapasztalatszerzésként az anyanyelv szintjeit szeretnénk megismertetni 
(hang, betű, szótag, szó, szókapcsolat, mondat).

A beszédfogyatékos gyermekek többségére jellemző az anyanyelv fejlődésében tapasztalható kisebb-nagyobb elmaradás. A verbális fejlesz-
tés ezért célként és eszközként is megjelenik szinte valamennyi tevékenység közben. Ennek feladata a tanuló közlési vágyának, szabad önkife-
jezésének elősegítése. Kezdetben fogadjuk el és segítsük a gyermek egyéni kommunikációs formáit, ezzel is erősítve egy magasabb kommuni-
kációs szint elérését.

tÁMOGAtó RenDSzeR

Kooperatív tanulásszervezési módszerek, drámapedagógiai alapismeretek
Kormos István: Cini-cini muzsika. A kevély kiskakas. Óvodások verses könyve. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2004.
Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

ÉRtÉkeLÉS

Szóbeli; szempontok: részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, igényesség

VÁzLAt

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás folyamata különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők az 
egyik lehetséges bejárási útvonalat jelölik. Ez az útvonal a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével 
a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. TAPASZTALATSZERZÉS AZ ANYANYELV SZINTJEIRŐL 20’

1. Kormos István: A kevély 
kiskakas c. verses meséjének 
meghallgatása

Memóriafejlesztés, 
figyelem, türelem, belső 
képkészítés

Egész osztály Frontális 1. melléklet

2. Spontán véleményalkotás 
a verses meséről

A kommunikációs kész-
ség fejlesztése

Egész osztály Frontális

3. A A kevély kiskakas képéről 
szavak gyűjtése

Nyelvi találékonyság, 
szókincsfejlesztés

Heterogén csoport Kooperatív játék, 
szóforgó

3. B A kevély kiskakas képéről 
szókapcsolatok gyűjtése

Nyelvi találékonyság, 
szókincsfejlesztés

Heterogén csoport Kooperatív játék, 
szóforgó

3. C A kevély kiskakas képéről 
mondatok gyűjtése

Nyelvi találékonyság, 
szókincsfejlesztés

Heterogén csoport 2. melléklet

4. Befejezetlen mondatok befeje-
zése
Pl. Kevély volt a kiskakas, 
mert…; de…; és…; ezért…
Elveszett a gyöngyöcske, 
mert…; de…; és…; ezért…

Összefüggések felisme-
rése, verbális emlékezet

Csoport
Diszlexia, diszgrá-
fia esetén szüksé-
ges lehet az egyéni 
megsegítés

Beszélgetés 4. melléklet

II. MONDATALKOTÁS, MONDATBŐVÍTÉS 20’

5. A Mímes játék: A kevély kiskakas 
mozdulatainak megjelenítése 
mondatokkal

Nyelvi találékonyság, 
a kommunikáció fejlesz-
tése, figyelem
Szókincsfejlesztés

Egész osztály Frontális Beszélgetés

5. B Mondatbővítések szókártyák 
felhasználásával

Nyelvi találékonyság
Szókincsfejlesztés

Kooperatív csoportok
Diszlexia, diszgrá-
fia esetén szüksé-
ges lehet az egyéni 
megsegítés

Játék 3. melléklet
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

III. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS 5’

A A tanító értékeli az osztály 
munkáját, kiemeli a pozitívu-
mokat

Frontális

B A tanulók visszajelzései 
a munkáról

Önismeret, önértékelés, 
mások véleményének 
elfogadása

Frontális, egyéni Megbeszélés

A FeLDOLGOzÁS Menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kívánatos kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása 
szerint döntsön a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

Tanítói instrukciók

I. tApASztALAtSzeRzÉS Az AnYAnYeLV SzIntjeIRőL
1. KORMOS ISTVÁN: A KEVÉLY KISKAKAS C. VERSES MESÉJÉNEK MEGHALLGATÁSA
A tanító felolvassa a gyerekeknek Kormos István A kevély kiskakas c. meséjét.
Diszfázia, diszlexia-diszgráfia esetén szükség lehet néhány szó jelentésének tisztázására (pl. kevély, begyeskedő stb.). Beszédészlelési-beszédér-
tési zavar esetén egyszerű kérdésekkel győződjünk meg arról, hogy a tanuló megértette-e a szöveget.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2. SPONTÁN VÉLEMÉNYALKOTÁS A VERSES MESÉRŐL
A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy egyéni tapasztalataikat, élményeiket megoszthassák a többiekkel.

Saját adaptációs kiegészítésem:



SzÖVeGÉRtÉS-SzÖVeGALkOtÁS  BeSzÉDFOGYAtÉkOSSÁGAKADÁLY            NÉLKÜL

BeSz–VI.2–Ad.B 6

3. A KEVÉLY KISKAKAS KÉPÉRŐL SZAVAK, SZÓKAPCSOLATOK ÉS MONDATOK GYŰJTÉSE ÉS ALKOTÁSA
A csoportokat aszerint válogassuk össze, hogy milyen a feladat minősége. Szavakat azok gyűjtsenek, akiknek nehezen megy a képről olvasás; szókapcso-
latokat azok gyűjtsenek, akiknek ez gondot okoz; mondatokat azok, akik már önállóak a gondolat kifejezésében.

Saját adaptációs kiegészítésem:

4. BEFEJEZETLEN MONDATOK BEFEJEZÉSE
Pl. Kevély volt a kiskakas, mert…; de…; és…; ezért…
Elveszett a gyöngyöcske, mert…; de…; és…; ezért…

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. MOnDAtALkOtÁS, MOnDAtBőVítÉS
5.
A) MÍMES JÁTÉK: A KEVÉLY KISKAKAS MOZDULATAINAK MONDATOKKAL VALÓ MEGJELENÍTÉSE
A hallott verses mese alapján a tanulók találjanak ki egy-egy, a kiskakas mozgására jellemző mondatot, amelyet be is mutatnak. Pl. A kiskakas peckesen 
jár. A kiskakas dölyfösen mendegélt.
Diszfázia, diszlexia-diszgráfia, beszédészlelési-beszédértési zavar esetén szükség lehet néhány szó jelentésének pontosítására.

B) MONDATBŐVÍTÉSEK SZÓKÁRTYÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL
– Egyszerű mondatok kiegészítése adott szókártyák segítségével csoportokban. Pl. A kiskakas mendegélt. Szókártyák: dölyfösen, udvaron, egyedül, 

magányosan…
– Szavakból mondatok összerakása
 A gyerekek a csoportokban adott szavak segítségével mondatokat alkotnak. Az adott szavakat szókártyán kapják meg. A mondatok összeállítása után 

felolvassák azokat, és beszélnek a jelentésükről.
– A mondatok összerakása versrészletté

Diszlexia-diszgráfia esetén szükséges lehet az egyéni megsegítés.
– A csoport tagjainak az összevágott verses mese részleteit kell időrendbe tenniük, és az összeillesztett részleteket felolvasniuk.

Diszlexia-diszgráfia esetén adjunk segítséget (pl. képsorozatot).

Saját adaptációs kiegészítésem:



SzÖVeGÉRtÉS-SzÖVeGALkOtÁS  BeSzÉDFOGYAtÉkOSSÁGAKADÁLY            NÉLKÜL

BeSz–VI.2–Ad.B 7

III. zÁRÁS, ÉRtÉkeLÉS
A tanító értékeli az osztály munkáját és kiemeli a pozitívumokat. A gyerekek elmondják, hogyan értékelik saját munkájukat, a csoportmunkában való 
részvételüket.

Saját adaptációs kiegészítésem:


