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A modul célja Szókincsfejlesztés – szógyűjtési gyakorlatok 1.

időkeret 90 perc

Ajánlott korosztály 1. évfolyam

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Környezeti nevelés, kommunikációs kultúra

Szűkebb környezetben
Beszéd

Ajánlott megelőző tevékenységek
Spontán beszélgetések, képolvasás, mesehallgatás, beszélgetőkör

Ajánlott követő tevékenységek
Szógyűjtési gyakorlatok 1.; 2. részmodul, szókincsfejlesztés – jelentésárnyalatok, mondatbővítés

A képességfejlesztés fókuszai Kompetenciafejlesztési szinten: nyelvi-verbális, logikai gondolkodás, vizuális térbeli, érzelmi intelligencia 
( empátia)
NAT fejlesztési feladatok szintjén: beszédkészség, szóbeli szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről
Műveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén: szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lé-
nyegkiemelés, összefüggések felismerése, analízis, szintézis, nonverbális kifejezési eszközök felismerése

AjÁnLÁs

A kooperatív feladatoknál lehetőség szerint 4 fős, heterogén csoportokat hozzunk létre.
Szóforgó kooperatív technika
A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban elmondják egymásnak gondolataikat, egy tag beszédidejét meg lehet határozni.
Képtárlátogatás kooperatív technika
A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját. Megbeszélik a látottakat, és értékelik a munkákat.
Diák kvartett kooperatív technika
A csoportokban A, B, C, D jelet kapnak a diákok, s a csoportok is nevet vagy számot kapnak.
A tanító feltesz egy kérdést. Ezt követően a csoport megbeszéli a választ – a diákok meggyőződnek arról, hogy mindegyikőjük helyesen fog válaszolni a 

kérdésre. A tanító „kihúzza”, melyik jelű tanuló melyik asztalnál válaszol. Akinek a betűjelét és csoportnevét (számát) kihúzták, megmondja a választ.
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tÁMOGAtó REnDszER

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest, 2004.
Urbánné Deres Judit (szerk.): Ajánlások hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

éRtéKELés

A folyamat végén szóbeli ön- és tanítói értékelés. Szempontjai: részvétel, együttműködés.

VÁzLAt

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy 
lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek 
haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.

Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS

Puzzle-képek összerakása
(A kép egyes elemei mint „vak-
foltok” szerepelnek.)
10’

Rész-egész viszony 
érzékelése

Egész osztály Kooperatív Szóforgó Melléklet 1–6.

II. SZÓGYŰJTÉSI GYAKORLATOK

1. Az összerakott puzzle-képek 
„vakfoltjainak” kiegészítése
12’

Együttműködés, kom-
munikáció, helyzetfel-
ismerés

Egész osztály Csoport (heterogén) Cserélgetős játék Melléklet 7–12.

2. A Az elkészült képek megismeré-
se, spontán beszélgetés
10’

Egész osztály Kooperatív Képtárlátogatás
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

2. B Az elkészült képek megismeré-
se, címadás
10’

Lényegkiemelés Csoport

3. Szavak, mondatok képekhez 
rendelése
8’

Összefüggések felisme-
rése, állítások megfogal-
mazása

Egész osztály Frontális Megbeszélés

4. Barkochba
15’

Logikus gondolkodás, 
emlékezet

Egész osztály Frontális Játék

5. Szórejtvény I.
10’

Elsősorban a hang-
zódifferenciálás 
képességének 
fejlettsége alapján 
differenciáltan

Játék

A Szórejtvény I.
Kép és a szó hangjait jelölő 
pontok megfeleltetésével  
a szavak kitalálása

Analízis, szintézis A hangzódifferen-
ciálással már jól 
boldoguló gyerekek

Differenciált egyéni 
vagy differenciált 
páros

13. melléklet

B Szórejtvény I.
Kép és a kezdő-záró betűvel 
megadott szó megfeleltetésével 
a szavak kitalálása

Analízis, szintézis, 
hangzódifferenciálás

Differenciált egyéni 
vagy differenciált 
páros

14. melléklet

C Szórejtvény I.
Kép és a magánhangzókkal 
megadott szó megfeleltetésével 
a szavak kitalálása

Analízis, szintézis, 
hangzódifferenciálás

Akiknek a hangzó-
differenciálás nehe-
zebben megy

Differenciált egyéni 
vagy differenciált 
páros

15. melléklet

6. A Szórejtvény II.
Szavak kitalálása jelentésük 
körülírásával
8’

Egész osztály Kooperatív Játék
Diák kvartett
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

6. B Szórejtvény III.
Szavakhoz jelentések, körülírá-
suk megfogalmazása
8’

Kooperatív Játék
Diák kvartett

III. DRAMATIKUS MEGJELENÍTÉSEK

A „Mit mutatok?”
Tárgyak kitalálása, rajzzal
12’

Mozdulat jelentésének 
megfejtése

Egész osztály Csoport (heterogén) Drámajáték
„Szóforgó”

B „Mit mutatok?”
Tárgyak kitalálása, megneve-
zése
12’

Csoport (heterogén) Drámajáték

IV. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS

A A diákok visszajelzései, a taní-
tó értékelése
5’

Emlékezet, önismeret Egész osztály Frontális, egyéni

B A csoportok önértékelése, 
a diákok visszajelzései, tanítói 
„összegzés”
5’

Emlékezet, önismeret, 
társismeret

Csoport, Frontális 
– egyéni
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A fELDOLGOzÁs MEnEtE

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

Tanítói instrukciók

i. RÁHAnGOLóDÁs

PUZZLE-KÉPEK ÖSSZERAKÁSA
Minden heterogén csoport húz 1-1 borítékot, amiben 1 kép szétvágott részei vannak. A képeken egyes tárgyak nem láthatók, helyüket fehér folt jelzi. (Mint 
„vakfoltok” szerepelnek.) A csoportok feladata a képek összeállítása.

Saját adaptációs kiegészítésem:

ii. szóGyűjtési GyAKORLAtOK

1. AZ ÖSSZERAKOTT PUZZLE-KÉPEK „VAKFOLTJAINAK” KIEGÉSZÍTÉSE

Minden csoport kap 5 kis képet (ezek kerülnek majd a képek „vakfoltjaira”.) A képek véletlenszerű szétosztásából következően lehet, hogy több, de az is lehet, 
hogy egy sem a saját képük része. A feladat az, hogy a többi csoporttal kooperálva szerezzék meg saját képük hiányzó darabjait, majd ezeket illesszék be a 
„vakfoltok” helyére.
A csoportban dolgozó hallássérült gyermeknek valószínűleg magyarázatra lesz szüksége, elsősorban arra vonatkozóan, hogy a többi csoporttal 
együtt kell tevékenykedni. Egyébként ezekben a vizuális figyelmet, differenciálást igénylő gyakorlatokban jól fog szerepelni. Arra érdemes oda-
figyelni, hogy a beszélgetésbe is be tudjon kapcsolódni.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2.

A) SPONTÁN BESZÉLGETÉS
A csoportok nézzék meg egymás összerakott képeit is, adjunk módot a rövid spontán beszélgetésre!
A képek tanári példányai sorszámmal ellátva a táblára kerülnek (pl. az 1. csoport képe az egyes sorszámot kapja…).
A spontán beszélgetésnél figyeljünk a hallássérült gyermek jó pozíciójára a szájról olvasási kép szempontjából. Segítsük, hogy ő is minél több-
ször megnyilvánuljon.
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B) CÍMADÁS
A csoportok a saját képüknek, illetve bármelyik képnek javasolhatnak címet. Legalább annyi ötletet hallgassunk meg, ahány csoport van!

Saját adaptációs kiegészítésem:

3. SZAVAK, MONDATOK KÉPEKHEZ RENDELÉSE

A tanár szavakat (először egyszerűbbeket, majd a gyerekek számára kevésbé ismerteket), majd mondatokat mond (természetesen az adott osztály többségének 
szókincséhez igazodva). Pl. létra, kosár, lovaskocsi, diótörő, puttony, seregély, ponyva. – A présből folyik a szőlőlé. A gyümölcsaszalóban szárad az alma.
Amelyik csapat azonosítja az elhangzottakat a saját képével, az jelzi.
Ennek mintájára a csoportok is (felváltva) mondhatnak szavakat, illetve mondatokat.
Mivel a nagyothalló gyermek szókincse ebben az életkorban messze elmarad társaiétól, számítanunk kell arra, hogy számára ismeretlen szavak 
is szerepelni fognak. Könnyítésképpen képekkel, sőt szócsíkokkal is meg lehet támogatni a tevékenységét.

Saját adaptációs kiegészítésem:

4. BARKOCHBA

Minden csoport kiválaszt a saját képéről egy élőlényt vagy tárgyat. A játékban a többieknek ezt kell majd kitalálniuk. A játék elején (könnyítésként) megadhat-
ják, hogy élőlényre vagy tárgyra gondoltak-e. A többi csoport bármelyik tagja kérdéseket tehet fel, a válaszadó a csoport „szóvivője” lesz, aki szükség esetén 
egyeztet saját csoporttagjaival.
Figyeljünk, hogy a gyermek úgy helyezkedjen el a csoportban, hogy ne csak a kérdezőt, hanem mindenkit lásson. Legjobb, ha félkörben ülnek, 
a hallássérült gyermek pedig középtájt.

Saját adaptációs kiegészítésem:



szÖVEGéRtés-szÖVEGALKOtÁs  HALLÁsséRÜLésAKADÁLY            NÉLKÜL

BEsz–Viii.1.1–Ad.n 8

5. SZÓREJTVÉNY I.

Haladási tempó szerint differenciált feladat. Megoldható egyénileg vagy párban is (homogén párok). Javasolt: 5-8 feladat.

A) (HALADÁSI TEMPÓ SZERINT, SZÓREJTVÉNY I.)
Kép és a szó hangjait jelölő pontok megfeleltetésével a szavak kitalálása. A gyerekeknek ki kell választaniuk, s ennek megfelelően párosítaniuk kell, hogy 
melyik képhez melyik „jelsor” illik. Pl. tutaj, ujj, masni, jelzőlámpa, makaróni, vakondok
Ez a gyakorlat csak abban az esetben okoz gondot, ha a nagyothalló gyermek nem ismeri a szavakat. Ők heterogén párt fognak alkotni, érdemes 
olyan segítő párt adni mellé, aki nemcsak a megoldásban segít, hanem a szavak magyarázatában is.

B) (HALADÁSI TEMPÓ SZERINT, SZÓREJTVÉNY I.)
Kép és a kezdő-záró betűvel megadott szó megfeleltetésével a szavak kitalálása. A diákoknak ki kell választaniuk, s ennek megfelelően párosítaniuk kell, 
hogy melyik képhez melyik kezdő-záró betű illik. Pl. bálna, robot, bárány, uborka, boríték, tabletta

C) (HALADÁSI TEMPÓ SZERINT, SZÓREJTVÉNY I.)
Kép és a magánhangzókkal megadott szó megfeleltetésével a szavak kitalálása. A diákoknak ki kell választaniuk, s ennek megfelelően párosítaniuk kell, 
hogy melyik képhez melyik magánhangzósor illik. Pl. szalvéta, repülő, űrhajós, teniszütő, rendőr, szemüveg
Ezeknél a gyakorlatoknál is az előzőekben leírt segítő pár szerepe fontos, megfigyelve azt, hogy kölcsönösen elfogadják egymást. A szavakat 
érdemes kimondatni (többször is), ügyelve a helyes kiejtésre.

Saját adaptációs kiegészítésem:

6.

A) SZÓREJTVÉNY II.
Szavak kitalálása jelentésük körülírásával. A kitalálandó szavak lehetnek élőlényeket, tárgyakat vagy akár cselekvéseket jelölő szavak is. A tanár által 
körülírt szót a csoportok megfejtik, majd a választ a „diák kvartett” kooperatív technikának megfelelően adják meg. Pl.: Ez a tárgy az alma, szilva, barack 
szárítására szolgál. Többnyire a falusi házak udvarán állították fel.
A tanárnak figyelnie kell, hogy a gyermek jól lássa őt. Ilyen esetekben nagyon hasznos az adó-vevő bevonása. (L. Speciális eszköztár, Módszer-
tani útmutató) A hallássérült gyermek elé érdemes segítő képeket helyezni. (Pl.: a helyszín bemutatása vagy a cselekvés ábrázolása)

B) SZÓREJTVÉNY III.
„Ablak−zsiráf játék”: A tanár mondja a szót, a tanulóknak kell a szavak jelentésének körülírását megadni. A kitalálandó szavak lehetnek élőlények, tárgyak 
nevei. A választ a „diák kvartett” kooperatív technikának megfelelően adják meg.
A szómagyarázattal kapcsolatos elvárások itt differenciáltak, természetesen megelégszünk, ha a gyermek néhány szóval vagy esetleg hibás 
szerkezetű mondattal, de a lényeget ragadja meg. Támogassuk és dicsérjük őt, hogy ne veszítse el önbizalmát!
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iii. DRAMAtiKus MEGjELEnítés

A) „MIT MUTATOK?” – TÁRGYAK KITALÁLÁSA RAJZZAL
A tanár egyszerű cselekvésekkel bemutatja a tárgyakat (az „activity” televíziós játék mintájára). A csoportok feladata az adott tárgy lerajzolása. Javasolt 
technika a csoporton belül a „szóforgó” típusú megoldás.

B) „MIT MUTATOK?” – TÁRGYAK KITALÁLÁSA, MEGNEVEZÉSE
A tanár egyszerű cselekvésekkel bemutatja a tárgyakat (az „activity” mintájára). A tárgyak megnevezése egyénileg vagy csoportonként is történhet. Amikor 
már értik a gyerekek a játékot, ők is átvehetik a „mutogató” szerepét.

iV. zÁRÁs, éRtéKELés

A) A TANULÓK ÖNKÉNTES VISSZAJELZÉSEI A FOGLALKOZÁSRÓL
Aki kedvet érez, elmondja, hogyan érezte magát, melyik feladat/játék tetszett neki a legjobban, melyikben volt véleménye szerint a legügyesebb, mennyire 
elégedett magával.
A tanító értékeli az osztály munkáját, kiemelve a pozitívumokat: aktivitás, együttműködés, egymás iránti türelem, figyelem, találékonyság.
Az értékelésnél emeljük ki a hallássérült gyermek teljesítményét, nyugodtan mondjuk el a társaknak, hogy számára a feladatok sokkal nehezeb-
bek voltak, és önmagához képest jól dolgozott. A többieket dicsérjük meg a segítségnyújtásért, a figyelmességért.

B) A TANULÓK ÖNÉRTÉKELÉSE, VISSZAJELZÉSEIK A MUNKÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜKRŐL
Melyik feladat megoldásával voltak elégedettek, mi az, amit már gyakorlottabban, ügyesebben tudtak megoldani, mint eddig. Hogyan tudtak figyelni a 
társaikra, hogyan tudtak kapcsolódni az ő ötleteikhez, tevékenységeikhez. Tudtak-e ők segítséget nyújtani. Hogyan érezték magukat a csoportos munkák 
során.
Ismét alkalom nyílik arra, hogy a gyermekekben erősítsük a befogadást, egymás tiszteletét.

Saját adaptációs kiegészítésem:


