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A modul célja Elemi nyelvi tapasztalatok szerzése, a beszéd, a szótagolás ritmikájának megtapasztalása

Időkeret 2 × 45 perc

Ajánlott korosztály 7–9 év

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Anyanyelv, ének-zene – dalszövegek, mondókák szótagolva, szavak ritmizálása, beszélgetés ritmusnyelven

Szűkebb környezetben
Beszédművelés, olvasás

Ajánlott megelőző tevékenységek: szókincsfejlesztés-szógyűjtés modul, népi mondókák és játékok tanulása (Csi-
gabiga, Hóc, hóc katona…), a Király-bíró c. játék megtanulása

Ajánlott követő tevékenységek: beszéd-szótagolás 2. modul

A képességfejlesztés fókuszai A beszédbátorság fokozása, beszédkedv fenntartása, nyelvi találékonyság, a szótagolás ritmusának érzékelése, 
grammatikai érzék
Rész, egész felismerése, összefüggések megtalálása
Hangok tiszta ejtése
Tapasztalatszerzés a szótagolásról
Anyanyelvi fejlesztés

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
– Mutizmus
– Diszlexia
– Diszgráfia
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Ajánlás

A kooperatív feladatoknál lehetőség szerint 4 fős (az adott feladat szempontjából különböző aktuális fejlettségű gyerekekből álló) heterogén csoportokat 
hozzunk létre.

Szóforgó (kooperatív technika)
A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban elmondják egymásnak a gondolataikat, egy tag beszédidejét meg lehet határozni.

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 tanulási módszerek ismerete
Kodály Zoltán – Ádám Jenő: Énekeskönyv. Általános iskola 2. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 5. kiadás. Budapest, 1999.
T. Aszódi Éva (szerk.): Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

ÉRtÉKElÉs

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

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.
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS

1. A Király – bíró játék
10’

Figyelem, ritmusérzék
Beszédfogyatékos 
tanuló számára 
nehézséget jelenthet 
a gyakorlat pontos 
kivitelezése

Egész osztály Frontális Játék

B Hangsúly játék
10’

Figyelem, ritmusérzék
Dadogás, dizart-
ria, hadarás esetén 
nehézséget jelenthet 
a gyakorlat pontos 
kivitelezése

Frontális Játék

2. A Találós kérdés megfejtése
Közös éneklés
5’

Figyelem, asszociációs 
készség, ritmusérzék,
tiszta intonáció

Egész osztály Frontális Ének 1. melléklet

B Gyerekmondóka hangoztatása
5’

Figyelem, ritmusérzék Frontális 2. melléklet

C Népi mondóka mozgással
5’

Figyelem, ritmusérzék, 
mozgáskoordináció

Egész osztály Frontális Játék 3. melléklet

3. „Ritmusos beszélgetés”
10’

Figyelem, ritmusérzék
Hadarás esetén 
nehézséget jelenthet 
a gyakorlat pontos 
kivitelezése

Egész osztály Frontális, pár Játék

1. Csoportalakítás
7’

Olvasási készség, 
 ritmusérzék

Egész osztály 4. melléklet
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

II. „SZÓ-TA-GO-LÓ”

2. A Tárgyak nevének kitapsolása 
tetszés szerinti szótagszámmal
8’

A szótagolás ritmusának 
érzékelése
Dadogás, hadarás, 
diszlexia-diszgráfia 
esetén rövidebb szava-
kat adjunk a tanulók-
nak

Egész osztály Kooperatív Szóforgó

B Tárgyak nevének kitapsolása 
meghatározott szótagszámmal
8’

A szótagolás ritmusának 
érzékelése

Kooperatív Szóforgó

C Tárgyak nevének kitapsolása
8’

A szótagolás ritmusának 
érzékelése

Kooperatív Szóforgó

3. Szavak szótagokra bontása
10’

Olvasási készség
A szótagolás ritmusának 
érzékelése
Analizálás
Együttműködés

Egész osztály Kooperatív Szóforgó 5. melléklet

4. Szótagok szavakká alakítása
12’

Olvasási készség
A szótagolás ritmusának 
érzékelése
Szintetizálás
Együttműködés

Egész osztály Kooperatív Szóforgó Diszlexia, diszgrá-
fia esetén jelöljük 
meg a szókezdő 
szótagokat

5. A Felelgetős
8’

Verbális emlékezet, 
nyelvi találékonyság, 
ritmikai érzék
Súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar, diszlexia-disz-
gráfia, diszfázia esetén 
nehézséget jelenthet 
a feladat megoldása

Egész osztály Pár Játék Az 5. melléklet 
szavai
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

B Papagájjáték
8’

A szótagolás ritmusának 
érzékelése, nyelvi találé-
konyság, figyelem

Pár Játék

6. A Szótagkártyákból szavak, majd 
azokból mondatok összeállí-
tása
15’

A szótagolás ritmusának 
érzékelése, összefüggé-
sek, rész-egész viszony, 
grammatikai érzék
Diszlexia-diszgráfia, 
súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar, diszfázia esetén 
szükséges lehet az 
egyéni megsegítés

Egész osztály Kooperatív
Frontális

Szóforgó
Felolvasás

6. melléklet

B Közmondások összeállítása 
szótagokból
15’

Szótagolás ritmikai érzé-
ke, rész-egész viszony 
felismerése, gramma-
tikai érzék, verbális 
emlékezet
Diszlexia-diszgráfia, 
súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar, diszfázia esetén 
szükséges lehet az 
egyéni megsegítés

Kooperatív
Frontális

Szóforgó
Megbeszélés

7. melléklet

III. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS

A A diákok visszajelzései, a taní-
tó értékeli az osztály munkáját 
5’

Önértékelés
Mások véleményének 
elfogadása

Egész osztály Frontális

B A csoportok, a diákok önérté-
kelése, tanítói visszajelzések
5’

Emlékezet,
Önismeret, önértékelés

Frontális – egyéni
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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. RáHAngolóDás
1. 
A) „KIRÁLY – BÍRÓ” JÁTÉK
A gyerekek körben ülnek. Két kiemelt hely van a körben: a királyé és a bíróé. A bíró a király bal oldalán foglal helyet. A többi játékos „rangját” számokkal 
jelölik. (A királytól balra haladva számozzuk a gyerekeket. Tehát a sorrend a következő: király, bíró, egy kettő, három…) Mindenki jól megjegyzi a számát, 
mert azt játék közben nem szabad megismételni.
A játékot a király kezdi. Mondja a saját rangját, és rögtön utána hív egy számot.
A hívott játékos is a saját számával kezdi, és hív egy újabb számot. (Pl. Király – három, három – tíz, tíz – bíró, bíró – tizenöt…)
A játék ritmusát tapskísérettel lehet megadni. Négy tá értékben a következőképpen: első tá – taps két kézzel a combon, második tá – taps, harmadik tá – bal kéz 
ujjaival csettintés, s azzal egy időben mondja a saját számát/rangját, negyedik tá – jobb kéz ujjaival csettintés, s azzal egy időben mondja a hívott számot.
Hibának számít, ha valaki kiesik a ritmusból, rossz számot mond, nem szólal meg időben. Aki hibázik, az utolsó helyre kerül, míg az eddig utána levők ug-
ranak egy számot előre. Mindenkinek az a célja, hogy először bíró, majd király legyen.
Beszédfogyatékos tanuló számára nehézséget jelenthet a gyakorlat pontos kivitelezése.

Saját adaptációs kiegészítésem:

B) „HANGSÚLY” JÁTÉK
Az osztály körben áll, s a gyerekek az első négy számot mondják egymás után úgy, hogy közülük mindig csak az egyik a hangsúlyos. A hangsúly minden 
ismétlődés alkalmával eggyel tovább kerül. (1-2-3-4; 1-2-3-4; 1-2-3-4; 1-2-3-4; 1-2-3-4 stb.) A hangsúlyt alátámaszthatjuk tapssal is.
Dadogás, hadarás esetén nehézséget jelenthet a gyakorlat pontos kivitelezése.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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2. 
A) TALÁLÓS KÉRDÉS MEGFEJTÉSE, KÖZÖS ÉNEKLÉS
„A szabad mezőre gyakran kisétálok,
Pedig kis házamtól soha meg nem válok. Mi az?”
Miután a tanító elmondta s a gyerekek megfejtették a találós kérdést, eléneklik a Csigabiga kezdetű dalt. A másodszori éneklést ritmikus tapssal kísérjék. 
(Érdemes a tapsolást jobbra-balra történő kézmozgással végezni.)

B) GYEREKMONDÓKA HANGOZTATÁSA
Az osztály együtt, a ritmus határozott hangoztatásával elmondja néhányszor a jól ismert mondókát. Ezt követően adott jelre a hangos és néma versmondást 
váltogatják, miközben a tanító egyenletes mérőütéssel segíti őket.

C) NÉPI MONDÓKA MOZGÁSSAL
A mondóka közös átismétlése után a gyerekek egymás mögött haladva, a ló ügető mozgását utánozva bejárják a teret.

Saját adaptációs kiegészítésem:

3. „RITMUSOS BESZÉLGETÉS”
A tanító egyszerű kérdéseket, felszólításokat mond a gyerekeknek, amelyeket ritmusosan, tapssal kísérve hangoztat. Pl. Hol voltál vasárnap? (tá-ti-ti-ti-ti-tá)
Mondd meg a címedet! (tá-ti-ti-ti-ti-tá)
A gyerekek is ritmusosan, válaszaikat eltapsolva felelnek.
A játék megtanulása után a ritmusos beszélgetést párban folytatja tovább az osztály, a kérdés-felelet váltogatásával.
Hadarás esetén nehézséget jelenthet a gyakorlat pontos kivitelezése. (Kezdetben ne kérjük a teljes mondatot, csak szavakkal válaszoljon.)

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. „szó-tA-go-ló”
1. CSOPORTALAKÍTÁS
A tanító névre szóló szókártyákat oszt ki a gyerekek között. (Heterogén csoportok alakítása.) Mindenki elolvassa, majd kitapsolja a kártyáján levő szót, és 
megállapítja, hogy hányat kellett tapsolnia közben. (Önállóan.) Azok kerülnek egy csoportba, akik nem ugyanannyit tapsoltak. Pl. egy csoportba kerülhetnek: 
tej, csónak, baromfi, úszómester.
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.
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Saját adaptációs kiegészítésem:

2. 
A) TÁRGYAK NEVÉNEK KITAPSOLÁSA TETSZÉS SZERINTI SZÓTAGSZÁMMAL
A csoporttagok a szóforgó technika szerint haladva szavakat mondanak, amelyeket rögtön szótagolva is el kell tapsolniuk.
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.

B) TÁRGYAK NEVÉNEK KITAPSOLÁSA MEGHATÁROZOTT SZÓTAGSZÁMMAL
A csoporttagok a szóforgó technika szerint haladva szavakat mondanak, de a tanító határozza meg, hogy hány tagú szavakat kell szótagolniuk az adott körben.
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.

C) TÁRGYAK NEVÉNEK KITAPSOLÁSA
A csoporttagok a szóforgó technika szerint haladva szavakat mondanak, amelyeket szótagolva is el kell tapsolniuk. A játékot kezdő gyereknek a tanító hatá-
rozza meg, hogy hány tagú legyen a szó. A következő diáknak az imént szótagoló társa határozza meg a szótagszámot stb.
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.

Saját adaptációs kiegészítésem:

3. SZAVAK SZÓTAGOKRA BONTÁSA
Minden csoport kap 12 szókártyát. Feladatuk, hogy a szókártyák elosztása után (3 db/fő, de a csoport maga dönthet arról, hogy ki melyik kártyát kapja) önálló-
an letapsolják szavaikat, és hajtogatással jelöljék be a szótaghatárokat. Szóforgóval mutassák be egymásnak megoldásaikat. Ha egyetértenek a szótagolásokkal, 
ki-ki vágja szét a nála levő szókártyákat. (A tanító még a vágás előtt a csoportok körbejárásával maga is ellenőrizze a megoldásokat!)
Ezeket a szétvágott szótagokat a mellettük lévő csoportnak adják át. (Minden csoport a társaktól kapott új szókészlettel fog dolgozni a következő feladatban.)
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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4. SZÓTAGOK SZAVAKKÁ ALAKÍTÁSA
A 3. feladat végén megkapott szótagokkal dolgoznak a csoportok. Feladatuk, hogy a szótaghalmazból értelmes szavakat állítsanak össze.
Diszlexia-diszgráfia esetén a feladat nehézséget jelenthet. Szükséges lehet az egyéni megsegítés.

Saját adaptációs kiegészítésem:

5. 
A) FELELGETŐS
A II/3. feladatban használt szókártyákkal dolgoznak a gyerekek. (Ezek már szótagokra hajtogatva vannak előttük.) Ezeket a szótagokat alakítják új szavakká. 
Pl. eredeti szó: ku-lacs – új szó: ku-tya, ku-pa, ku-ka, eredeti szó: ho-mok – új szó: ho-rog, ho-zom, ho-va.
A játékot párban végzik a gyerekek. Először az egyik, majd a másik diák mond egy-egy új szót a meglévő szótag valamelyikével.
Diszfázia, diszlexia-diszgráfia, beszédértési-beszédészlelési zavar esetén adhatunk lehetőséget arra, hogy adott – előre elkészített – szótagokkal 
kell újabb szavakat létrehozniuk, esetleg feladatlapon párosítani a szótagokat.

B) PAPAGÁJJÁTÉK
A feladatot párban végzik a gyerekek. Egyikük mond egy szót, és társa ugyanazt a szót szótagolva mondja. Most ő mond egy másik szót, amit az előző diák 
mond szótagolva. Így folytatódik a játék.

Saját adaptációs kiegészítésem:

6.
A) SZÓTAGKÁRTYÁKBÓL SZAVAK, MAJD AZOKBÓL MONDATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A tanító a feladat megoldása előtt fölolvassa a verset. Ezután minden csoport kap egy versszakot, amely szótagokra van szétvágva. (Ha kevesebb csoport van, 
mint ahány versszak, nem kell mindegyik versszakot kiosztani. A maradékot majd az ellenőrzéskor fölolvassa a tanító, de kiadhatja olyan csoportnak is, 
amelynek a tagjai gyorsan végeznek a sajátjukkal, s van idejük újabb versszak összeállítására.) Az ellenőrzés során minden csoport a saját részét olvassa, s így 
elhangzik a teljes vers. A versszakok sorrendjét a tanító mondja meg.)
Diszfázia, diszlexia-diszgráfia, beszédértési-beszédészlelési zavar esetén szükséges valamilyen kapaszkodót adni, pl. a versszak szövegét „pre-
parálva” – a szókezdő szótagok vagy kezdőbetűk megjelenítésével.
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B) KÖZMONDÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA SZÓTAGOKBÓL
Minden csoport kap egy szótaghalmazt, amelyből egy jól ismert közmondás rakható össze. A csoportok feladata, hogy a szótagok helyes sorrendbe állításával 
kapott közmondást próbálják meg értelmezni, s majd az ellenőrzés során azt a többi csoportnak is elmondani. (Ha a gyerekek nem ismerik, a tanító segítsen 
a magyarázatban.) Amennyiben idejük engedi, le is írhatják a közmondást a füzetükbe.
Diszfázia, diszlexia-diszgráfia, beszédértési-beszédészlelési zavar esetén szükséges valamilyen kapaszkodót adni, pl. a versszak szövegét „pre-
parálva” – a szókezdő szótagok vagy kezdőbetűk megjelenítésével.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. záRás, ÉRtÉKElÉs
A)
A diákok visszajelzései a foglalkozásról. Aki kedvet érez, elmondja, hogyan érezte magát, melyik feladat tetszett neki a legjobban, melyikben volt vélemé-
nye szerint a legügyesebb, mennyire elégedett magával.
A tanító értékeli az osztály munkáját, kiemelve a pozitívumokat: aktivitás, együttműködés, figyelem, nyelvi találékonyság, a feladatmegoldás sikeressége.

B)
A csoportok, a diákok önértékelése 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. Hogyan 
sikerültek a feladatmegoldásaik. Hogyan érezték magukat a csoportos munkák során. Mi újat tanultak, amit eddig még nem tudtak?

Saját adaptációs kiegészítésem:


