
SZÖVEGÉRTÉS-
SZÖVEGALKOTÁS

Alap–VIII.3–AdM

A modult készítette:
Papp Zita, Szendrődi Szilvia

Az adaptációt készítette:
Kiss Erika

modul adaptációja
mozgáskorlátozott tanulók  
együttneveléséhez

AZ AUDITÍV KÉSZSÉGEKET 
FEJLESZTŐ FELADATOK

AKADÁLY NÉLKÜL



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS  mOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGAKADÁLY            NÉLKÜL

Alap–VIII.3–Ad.m 2

A modul célja Az auditív készségek fejlesztése

Időkeret Háromszor 10 perc

Ajánlott korosztály 6–9 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Írás-olvasás előkészítése 
Helyesírás alapozása

Szűkebb környezetben 
Auditív figyelem és differenciálás fejlesztése 
Betű- és hangzóbiztonság növelése

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Egyéb, auditív észlelést fejlesztő gyakorlatok (természet hangjai, emberek hangjai, tárgyak hangjai)

Ajánlott követő tevékenységek 
Betűdifferenciálások

A képességfejlesztés fókuszai Auditív észlelés, figyelem, differenciálás

AZ ADAPTÁCIÓ KÖRE

Szinte minden mozgáskorlátozott gyermeknél megfigyelhető – függetlenül az alapmegbetegedéstől, a mozgásállapottól – a nagymozgások, 
a finommozgások, a testtudat, a téri tájékozódás, a térészlelés különböző mértékű zavara, akadályozottsága. Következésképpen ezen alapkész-
ségek hiányosságai vagy nem megfelelő működése miatt az ezekre épülő, építhető képességek terén is hiányosságokat, nem megfelelő műkö-
dést tapasztalhatunk. Kiemelt, kardinális és lehet, hogy az iskolai pályafutás teljes időtartamán áthúzódó rendszeres, következetes gyakorlást, 
ismétlést fog jelenteni az ilyen típusú feladatok végzése a mozgáskorlátozott gyermekekkel való foglalkozások során, hogy a tanítási-tanulási 
folyamatban kevesebb nehézséget jelentsen az ismeretek megértése, befogadása, a magasabb szintű problémamegoldó gondolkodás elsajátí-
tása, az ok-okozati összefüggések megértése stb.

AJÁnLÁS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikáltabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a mun-
kamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gya-
korlatokat próbálja ki gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg összhangja, valamint úgy 
érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak 
egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
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problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világo-
san fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A későbbi írás-olvasás problémák elkerülése érdekében rendkívül fontos feladat a tanulást segítő képességek megfelelő szintre hozása, az esetlegesen 
lassabban fejlődő képességek fejlesztése. Mégis, az ezekre irányuló feladatok szinte teljesen kimaradnak a mai iskolai oktatásból. E rövid modulok ezekből 
mutatnak be néhányat. Természetesen nem fedik le a fejlesztendő területek összességét, de legalább ízelítőt nyújtanak belőlük. Használjuk őket, mert a 
gyerekek élvezettel végzik és rendkívül hatékonyak.

– Eszközhasználat a gyakorlatvégzések során (egyéni, páros, csoportos): amennyiben súlyosabban kézsérült gyermekről van szó, aki pl. nem 
tud nagyobb méretű tárgyat (labda) megfogni, akkor kisebb, puhább tárggyal dolgozzon, amibe „bele tud kapaszkodni” (pl. babzsákkal, 
rongylabdával). Ha még a gyermek mozgáskoordinációja, egyensúlya is érintett, a feladatokat lassabban, ügyetlenebbül, esetleg segítség-
gel tudja megoldani, végrehajtani

– Hely-, helyzetváltoztatás
•	Az	a	gyermek,	aki	pl.	járógépben	és/vagy	járókerettel,	bottal	tud	önállóan	közlekedni,	nem	lesz	képes	futásra,	ugrásra,	padon,	bordás-

falon végrehajtani feladatokat, helyette lehet talajon gurulás, négykézláb-közlekedés, zsámolyon ülve feladat-kivitelezés vagy gurulós 
zsámollyal helyváltoztatás (ülve, hasalva)

•	Az	a	gyermek,	aki	mechanikus	kerekesszékkel,	jó	kézfunkcióval	képes	önálló	helyváltoztatásra,	pl.	páros	labdavivő	feladatnál	az	ép	tár-
sa tollasütővel tart a kerekesszék háttámlájához egy teniszlabdát, míg a mozgássérült gyermek hajtja a kerekesszéket. Vagy lehet olyan 
feladat, amelyet minden gyermek kerekesszékkel hajt végre. (Ez esetben a szülő és a sérült gyermek beleegyezése szükséges, illetve a 
többi gyermeknek tisztában kell lenni azzal, hogy a kerekesszék nem játékszer, hanem a társuk segédeszköze!)

–	 Páros	és	csapatfeladatok/versenyek:	fontos,	hogy	a	mozgáskorlátozott	gyermek	is	részt	vegyen	a	közösségi	feladatokban,	versenyekben,	
függetlenül a sérülése súlyosságától. Ennek megvalósítása azonban számtalanszor egyedi alkalmazkodást, több munkát igényel a peda-
gógustól, a gyermektársaktól: azaz olyan helyzeteket, kivitelezési módokat, eszközöket kell alkalmazni, amelyeket a mozgáskorlátozott 
gyermek is önállóan meg tud oldani

– Fontos, hogy
•	ne	helyette	végezzük	el	a	feladatokat,	hanem	a	körülményeket,	az	eszközöket,	a	feladatot	igyekezzünk	olyanná	tenni,	amely	a	mozgás-

korlátozott gyermek számára is kihívás, és a lehető legönállóbban tudja megoldani;
•	 lehetnek	olyan	feladatok,	helyzetek,	amelyeket	nem	tud	a	mozgáskorlátozott	gyermek	megoldani,	ez	esetben	azért,	hogy	ne	legyen	ki-

rekesztett	a	többi	gyermek	tevékenykedéséből,	kaphat	olyan	feladatot,	hogy	pl.	ő	jegyzi	a	versengők	pontszámait/időeredményeit,	vagy	
ismerteti a feladatot, azaz a pedagógus segítőjévé válik.

– Súlyosabb kézsérülés, rossz mozgáskoordináció esetében több időre lehet szüksége a mozgáskorlátozott gyermeknek a különböző felada-
tok	végrehajtásához,	vagy	a	feladat	és/vagy	az	alkalmazott	eszközök,	a	kivitelezés	módjának	módosítására	lesz	szükség,	illetve	némi	segít-
ségre szorulhat a gyermek.

– A közösségépítés, a toleranciakészség fejlesztése, az együttműködési készség fejlesztése, a mozgáskorlátozott gyermek önismeretének 
(korlátainak és lehetőségeinek felismertetése) fejlesztése érdekében jó megoldás lehet, hogy pl. a szabadabb délutáni foglalkozásokon 
közösen „találják ki”, próbálják ki játékos (és nem versenyhelyzetben) azokat a testhelyzeteket, eszközöket, az eszközhasználat módját, a 
végrehajtandó feladatokat, amelyekben a mozgáskorlátozott gyermek is biztonsággal és a lehető legönállóbban tud dolgozni.

Célszerű mérlegelni, hogy milyen helyzetekben, milyen feladatok esetében alkalmazható a versenyszituáció mozgáskorlátozott gyermek je-
lenléte esetén. Fontos, hogy a mozgáskorlátozott gyermek is tapasztalatot szerezzen a megmérettetésről, de ugyanilyen fontos, hogy a verseny-



SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS  mOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGAKADÁLY            NÉLKÜL

Alap–VIII.3–Ad.m 4

helyzet reális legyen, azaz ne azért „győzzön”, mert sajnáljuk, továbbá az ép gyermekek se éljék meg azt, hogy azért veszített a csapatuk, mert 
a mozgáskorlátozott gyermek lelassította a csapat teljesítményét. Hagyni kell, hogy elvégezze a feladatát a csapatban, amit esetleg ő módosított 
formában hajt végre, továbbá úgy célszerű szervezni a csapatot, hogy a képességek szerinti erőviszonyok kiegyensúlyozottabbak legyenek.

TÁmOGATó REnDSZER

Englbrecht–Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)
Ágoston Gabriella (szerk.): Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. 

suliNova Kht., Budapest, 2006.

mEGFIGyELÉSI SZEmPOnTOK

Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. Sokat dicsérjük őket.
Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyerek már jól teljesít, nagy biztonsággal mozog!
Mozgáskorlátozott gyermeknél az előzőeken túlmenően a következőket is ajánlott figyelembe venni:
– Mozgásállapotához mért maximális aktivitása, együttműködése
– Törekvése a lehető legönállóbb feladatmegoldásokra
– Az önmagához mért fejlődés, pozitív változás

Saját adaptációs kiegészítésem:

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. 

I. nÉVúTJÁTÉK
A feladat célja az auditív figyelem fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik a tanórán nehezen tudnak odafigyelni az elhangzott utasításokra, és nehezen tudják kiválasztani az elhangzott 

információk közül azokat, amelyek rájuk vonatkoznak.
Ez a játék hasonlít a „Keljfeljancsi” című játékra. Legjobban kiscsoportban, 3-4 gyerekkel játszható.
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4-5 gyerek feláll egymás mellé egy vonalba. A tanárnő velük szemben kicsit távolabb áll. Minden gyereknek arra kell figyelnie, hogy mikor hallja a sa-
ját nevét. A tanár folyamatosan, azonos hangsúllyal szavakat mond, ha a gyerek meghallja a saját nevét, akkor léphet egyet előre. (Fontos, hogy a tanárnő 
erőteljesebb hangsúlyozással, vagy szemkontaktussal ne segítse a gyereket, amikor az ő nevét mondja! Persze kezdetben még megengedhető ilyen segítség, 
de később ezt egyre inkább el kell hagyni!)

Az a gyerek nyer, aki először ér a tanárral egy vonalba.

Instrukció:
– Szavakat fogok mondani. Amikor a nevedet hallod, egyet léphetsz előre!
Mozgáskorlátozott gyermek, amennyiben bottal vagy járókerettel önállóan közlekedik, léphet 2-3-at, míg a többiek egyet, mert ők biztosan 

nagyon kicsi lépéstávolságot képesek „produkálni” (ezt a szabályt előre tisztázni kell a gyerekekkel!). Amennyiben kerekesszékkel közlekedik 
a gyermek, meg kell vele állapodni, hogy mennyit hajthatja a kerekesszékét, ami kb. egy lépésnek megfelelő távolság (célszerű ezt is előre tisz-
tázni).

A játék egyszerűbb változata: A tanár ugyanígy szavakat mond, és a gyereknek csak az a feladata, hogy felemelje a kezét, ha a saját nevét hallja.
Mozgáskorlátozott gyermek, amennyiben a kezét nem tudja egyértelmű jelzésként megmozdítani, vagy valamilyen tárgyat (pl. játékot, amit 

meg tud markolni), tárcsát emel fel, vagy hangot ad, vagy dobbant, koppint stb.

Nehezítés:
A gyerekeknek nem a saját nevükre, hanem valamilyen más „hívószóra” kell odafigyelni.
Még nehezebb a játék, ha a gyerekeknek egymáshoz nagyon hasonló „hívószavakat” adunk. (Vagy azonos hanggal kezdődnek, pl. medve, málna, mókus, 

meleg, stb.; vagy hasonló hangzásúak, pl. meleg, pereg, felleg, retteg stb. Ez a változat az auditív differenciálóképességet is rendkívül jól fejleszti!) Moz-
gáskorlátozott gyermek az előzőekben leírt módon jelezhet a „hívószóra”.

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. FURULyÁS JÁTÉK
A feladat célja az auditív differenciálóképesség fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akiknek gondjuk van bizonyos beszédhangok (betűk) megkülönböztetésével, gyakran félreértenek utasításokat, sza-

vakat.
Ez a játék is több nehézségi szinten játszható.

1. SZINT

A tanár kioszt minden gyereknek két darab piros-kék korongot. Azután hátat fordít az osztálynak és megszólaltat két hangot a furulyán. Ha a gyerekek 
két egyforma hangot hallottak, akkor két azonos színű korongot kell fölemelniük, ha különböző hangot hallottak, akkor két eltérő színűt.
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Súlyosabban kézsérült mozgáskorlátozott gyermek, ha kicsi tárgyat nehezen fog meg, célszerű nagyobb méretű színes kartonlapokat vé-
konyabb pálcikára ragasztani, amelyek kb. 25-30 cm hosszúak (a hurkapálca túlságosan vékony, könnyen törik, nehezebben fogható kézbe). 
A hosszabb pálcika, botocska a keze „meghosszabbítását” szolgálja, ezeket emelgeti válaszképpen a feladatok megoldása során.

A feladatot mindig a nagy különbségektől (az egymástól nagyon távol álló hangoktól) indítjuk, és ahogyan fejlődnek a gyerekek, úgy kell egyre közelebb 
álló hangokat megkülönböztetniük.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2. SZINT

Ez a szint jóval nehezebb az előzőnél, ezért erre akkor térjünk át, mikor az 1. szint már jól megy a gyerekeknek.
A tanár először megszólaltat egy hangot a furulyán, majd kis szünet után egy másikat. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy megállapítsák, magasabb 

vagy mélyebb volt-e a második hang az elsőhöz viszonyítva.
Ha magasabb volt, akkor felnyújtják a kezeiket (mozgáskorlátozott	gyermek	marad	a	piros/kék	hosszabb	botocskára	szerelt	nagyobb	korongok-

nál), ha mélyebb, akkor leguggolnak (az a mozgáskorlátozott gyermek, aki nem képes a mozdulat kivitelezésére, guggolás helyett pl. a padra hajtja 
a fejét), ha ugyanolyan, akkor állva maradnak (a súlyosabban sérült gyermek ezt a mozdulatot a következővel helyettesítheti: karokat leengedi, 
„kihúzza magát”, egyenesen ül, előre tekint). Fontos, hogy a mozgáskorlátozott gyermek mozgásos válaszai harmonizáljanak a többi gyermek 
mozgásos válaszaival.

Itt is érdemes a nagy különbségektől indulni.
Ezt a gyakorlatot első osztály év vége felé, illetve második osztályban ajánlom.

Instrukció: 
– Furulyázni fogok. Két hangot fogsz hallani egymás után. Ha szerinted egyformák voltak, akkor két kék korongot emelj fel, ha nem voltak egyformák, 

akkor egy kéket és egy pirosat!

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. AbLAKFOGLALó-JÁTÉK
Az összes magánhangzó gyakorlására, az ékezetek fontosságának elmélyítésére, az időtartam differenciálására alkalmas feladat.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik olvasásnál vagy írásnál gyakran keverik a különböző magánhangzókat.
A játékot két gyerek játszhatja. A játékhoz tartozik egy úgynevezett „magánhangzóház” és két dobókocka, minden oldalán magánhangzókkal. 
A gyerekek maguk elé teszik a kinyomtatott magánhangzóházat, mindkét gyerek választ egy színt, és kezébe vesz egy ilyen színű színes ceruzát (pl. 

egyik kéket, másik pirosat). 
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Utána az egyik gyerek dob az egyik dobókockával, és azzal a magánhangzóval mond egy szót, amit dobott (pl. é – édes). Ha a szó helyes, akkor a saját 
színével keresztet rajzolhat egy olyan ablakba a magánhangzóházon, amin egy egyenes ékezet van (mint az é betűn). Ezzel ezt az ablakot elfoglalták, újabb 
keresztet nem lehet bele rajzolni.

Most a másik gyerek következik. Ő dob ugyanazzal a dobókockával, amivel az előbb a másik, és mond egy szót. Ha helyes, akkor a saját színével keresz-
tet rajzolhat egy másik ablakba (pl. i – ibolya: keresztet rajzolhat egy olyan ablakba, amelynek a tetején egy pont van).

A következő körben mindketten a másik dobókockával dobnak, és a játék így folytatódik tovább.
Ha már nincs a magánhangzón lévő ékezetnek megfelelő ablak, akkor is kell szót mondani, de sajnos akkor az adott gyerek nem tud „ablakot 

 foglalni”.
A játéknak akkor van vége, ha mindegyik ablakot „elfoglalta” valaki. Az nyer, akinek több ablakot sikerült elfoglalnia.
Súlyosabban kézsérült, túlmozgásos mozgáskorlátozott gyermek esetében ajánlatos kartonra ragasztott, nagyobb méretű, lefóliázott, esetleg 

mágnessel ellátott játéktáblát használni (ez a megoldás többszörös használatot biztosít), ez esetben, pl. nem keresztet rajzolnak a gyerekek, 
hanem a megfelelő betű fa-, karton-, műanyag változatát (vagy bábut) helyezik a kiválasztott „ablakokba”. A dobókocka pl. lehet min. 3×3-as 
méretű, kartonból vagy némileg keményebb szivacsból készített.

Saját adaptációs kiegészítésem:


