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A modul célja A beszédkészség fejlesztése, anyanyelvi tapasztalatszerzés

Időkeret 3×45 perc (1. egység)

Ajánlott korosztály 6–8 évesek

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
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– Diszfónia
– 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
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. RÁHANGOLÓDÁS – MOTIVÁCIÓ 15’

1. Baromfiudvar hangjainak 
meghallgatása kazettáról

Hallásfinomítás
Súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar esetén kiemelt 
jelentőségű

Egész osztály Frontális Megbeszélés 1. melléklet

2. A Puzzle
A baromfiudvaron élő állatok 
képeinek összerakása

Rész és egész érzékelése 
Együttműködés

Egész osztály Csoport Játék 2. melléklet

2. B Bemutatkozás – Mi lennék, ha 
állat lennék?

Figyelem – fantázia Egész osztály Csoport Játék

3. A A baromfiudvar hangjainak 
felelevenítése hangokkal és 
mozgással

Kreativitás, mozgás, 
emlékezet, akusztikus 
figyelem 

Egész osztály Frontális Játék

3. B Utánzó mozgások
A kiskacsák, csibék, tyúkok, 
kakasok, libák mozgásának 
utánzása
Tapsra szoborjáték

Térérzékelés
A saját és a társak moz-
gásának érzékelése

Egész osztály Csoport Játék

II. SZÓGYŰJTÉSI GYAKORLATOK – SZÓKINCSBŐVÍTÉS 25’

4. A baromfiudvarban élő állatok 
képeiről beszélgetés (szavak, 
szókapcsolatok)

Gondolkodás
Emlékezet
Szóbeli kifejezőkészség
Súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar, diszfázia, disz-
lexia-diszgráfia esetén 
a szavak jelentését 
erősítsük meg szemlél-
tetéssel.

Egész osztály Frontális Beszélgetés 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

5. Ki vagyok én? játék
(kakas)

Szókincs- és memória-
fejlesztés
Súlyos beszédészlelési 
és beszédmegértési 
zavar, diszfázia esetén 
nehézséget jelenthet.

Egész osztály Csoport Beszélgetés

6. Szótagokból szavak összeállí-
tása
(puly-ka; ka-kas; li-ba; csir-
ke…)

Összefüggések felisme-
rése
Rész-egész viszony 
felismerése
Diszlexia-diszgráfia 
esetén szükséges lehet 
az egyéni megsegítés.

Heterogén csoport Játék 4. melléklet

7. A Memóriakártya – 12 db-os 
kártyakészlettel játék

Memóriafejlesztés Heterogén csoport Játék 5. melléklet

7. B Szavak képekhez rendelése Összefüggések felisme-
rése

Egész osztály Frontális Beszélgetés

III. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS 5’

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

Önismeret Frontális

B A tanulók visszajelzései 
a munkáról

Önismeret, önértékelés, 
mások véleményének 
elfogadása

Frontális, egyéni Megbeszélés

Tanítói instrukciók

Az alábbi leírásban csak azok a lépések szerepelnek, amelyekkel kapcsolatosan fontosnak tartottuk az instrukciók részletezését. A részletes leírás célja 
elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a rész-
letek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.



SzÖVeGÉRTÉS-SzÖVeGALKOTÁS  BeSzÉDFOGYATÉKOSSÁGAKADÁLY            NÉLKÜL

BeSz–VI.1–Ad.B 6

I. RÁHAnGOLóDÁS – MOTIVÁCIó

1. A hallásérzékelés finomítása

Kazettáról a baromfiudvar hangjainak meghallgatása, felismerése
A különböző állathangok meghallgatása után a gyerekek mondják el, melyik állat hangját ismerték fel. Lehetőségük van arra, hogy beszámoljanak egyéni 
élményükről, tapasztalataikról.
Beszédértési-beszédészlelési zavar, diszfázia, diszlexia-diszgráfia esetén a gyakorlat előtt beiktatható egy szókincsfejlesztő rész, amelynek ke-
retében meggyőződhetünk arról, hogy az állatnevek jelentéstartalmával tisztában van-e a tanuló

Saját adaptációs kiegészítésem:

2.

A) Puzzle – a baromfiudvaron élő állatok képeinek összerakása
A csoportok előtt puzzle-darabok vannak, amelyekből ki kell rakniuk a baromfiudvaron élő állatok közül 4-nek a képét (tyúk, kakas, pulyka, liba). A cso-
portoknak ugyanannyi idejük legyen a feladat megoldására. Így versenyhelyzet is kialakulhat. (Ki a leggyorsabb?)

Saját adaptációs kiegészítésem:

3.

A) A baromfiudvar hangjainak felelevenítése – hangokkal és mozgással
A tanító felemel egy, a baromfiudvarban élő állat képét. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy az állatra jellemző hangokat és mozgásokat jelenítsék meg 
(tyúk, kakas, liba csibe).

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. SzóGYűjTÉSI GYAKORLATOK – SzóKInCSBőVíTÉS

4. A baromfiudvarban élő állatok képeiről beszélgetés (szavak, szókapcsolatok alkotása)

A tanító a csoportoknak véletlenszerűen kiosztja az állatok képét. A csoportok feladata, hogy szavakat, szókapcsolatokat alkossanak az állatok képéről. 
Hallgassák meg egymást, a tanító pedig javítsa a nyelvi, nyelvhelyességi és egyéb hibákat! (pl. kakas képe: kakas – piros taréj; színes farktoll; erős csőr…)
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Beszédértési-beszédészlelési zavar, diszfázia, diszlexia-diszgráfia esetén fontos a szavak képi megerősítése is, amely segíti a szó rögzülését.

Saját adaptációs kiegészítésem:

5. Ki vagyok én? című játék (kakas)

A tanító kihív egy gyereket. A fejére tehetünk egy koronát, amelyen egy szókártyán egy állat neve szerepel (pl. kakas). A kihívott gyerek természetesen nem 
tudhatja, hogy mi olvasható a szókártyán. Az osztály feladata, hogy minél több információval segítsen a kihívott tanulónak, hogy ki tudja találni, „ki ő” 
valójában. Pl. A baromfiudvar királya vagy. Nagyon színes farktollaid vannak; erős a csőröd; van, aki fél tőled, hogy csípsz…
Beszédértési-beszédészlelési zavar esetén segítséget nyújthat, ha az elhangzott információkat a táblán rögzítjük.

Saját adaptációs kiegészítésem:

6. Szótagokból szavak összeállítása (puly-ka; ka-kas; li-ba; csir-ke…)

Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a feladatot, akiknek a szótagolással problémáik vannak. A csoportlétszámot a tanítónak kell megállapítani. A gyere-
kek előtt a baromfiudvaron élő állatok nevei olvashatók szótagkártyákon. A tanulók feladata, hogy a szótagkártyákból állítsák össze a megfelelő szavakat. 
A játékot lehet színesíteni a szótagkártyák kihúzásával.
Diszlexia-diszgráfia esetén segítséget nyújthatunk, ha más színűek a kezdő, illetve a záró szótagok, valamint ha az állatok képeit is látja a gyermek.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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7.

A) Memóriakártya – játék 12 db-os kártyakészlettel
A gyerekek előtt 12 db-ból álló kártyakészlet van, amely páronként ugyanannak az állatnak a képét ábrázolja (memóriakártya). A kártyák 4×3 sorban van-
nak képpel lefelé összekeverve lerakva. A gyerekek párban is játszhatnak. Az egyik oszlop- és sorszámot mond, amelynek megfelelő kártyát a másik tanuló 
felfordítja, majd mond még egy sor- és oszlopszámot, és fordítanak még egy kártyát. Ha megegyezik a két kép, akkor van egy képpárjuk, jöhet a következő 
páros. Addig kell játszani, míg az összes képpárt megtalálják.

Saját adaptációs kiegészítésem:

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:


