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Bevezető
Az alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi
kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek
elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a
személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és
érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. További fontos feladat a szóbeli
és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához
szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein
gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói
tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. Az olvasás és az írás képességének
elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.
A modern világban háttérbe szorul a kézírás, ám ennek a megfelelő elsajátítása
nélkülözhetetlen a tanulók megfelelő fejlődése érdekében. Éppen ezért kellő figyelmet kell
fordítani ennek a területnek a megfelelő fejlesztésére, tanítására.
Segédanyagok
Az átdolgozott Írás munkafüzet 1. köteteiben ingyenes mellékletek találhatók. Az Előírt
írásfüzet a teljes tanévre nyújt gyakorlást, a betűelemektől a mondatok másolásáig. Mindkét
kötetben vázolólapok segítik a betűelemek és a betűk vázolását, írását, és nyomtatott kis- és
nagybetűk is találhatóak, kivágható formában. A tanítók munkáját kartonált A/5 írott
betűkártyák is támogatják a tartós szemléltető tanítói eszközcsomag részeként.
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I. Az újgenerációs taneszközök fejlesztési céljainak megvalósulása
Az Írás munkafüzetek a hozzájuk tartozó segédanyagokkal egyfajta oktatócsomagként
illeszkednek az alapkészségek fejlesztésébe és az olvasás-írás tanulásának komplex
előkészítésébe az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszában. Az oktatócsomag
az anyanyelvi nevelés és az irodalmi műveltség alapjait a cselekvés, a felfedezés és játék útján
komplex módon oktató, a tanulási (illetve részképességbeli) zavarok elkerülését és csökkentését, valamint a diszlexia és diszgráfia prevenciót, valamint a tehetséggondozást
egyszerre maga elé tűző, vizuálisan is gondosan kezelt, modern taneszköz. A munkafüzet tehát
ezeknek a megvalósításához nyújt hatékony segítséget.
Meglepően sok kisgyereknél különféle okokra visszavezethetően nem pontosak a
mozgásfejlődés során elsajátított elemi mozgások idegrendszeri „lenyomatai”, emlékképei. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyerek egy adott mozgás végrehajtása során nem tud pontosan igazodni a külső és belső környezetéből nyert információkhoz, ezáltal nem képes a feladatnak megfelelően cselekedni. Ezek a gyerekek az iskolába lépeskor mozgásos elmaradásuk
miatt minden tekintetben hátrányos helyzetben vannak, hiszen ha deficites a mozgáskoordinációja, a tájékozódó képessége a saját testén – térben, hogyan is várhatnánk el, hogy
pontosak legyenek az írás elsajátításához szükséges finommozgások vagy a szájzóna tudatos
mozgásai, melyek a pontos artikuláció, és majd az olvasás előfeltételei. Fontos a
mozgásfejlesztéssel egy időben történő célirányos percepciófejlesztés, hiszen a szabályozó
folyamatok az érzékszervek felvevő és feldolgozó folyamatainak eredményeként valósulnak
meg.
Az első osztályba kerülő legtöbb kisgyereknél nincs komoly elmaradásra utaló jel. Fontos azonban, hogy az alapozó szakaszban, majd lehetőség szerint a napi gyakorlatok sorába
legalább az alsó tagozat végéig szenzomotoros képességfejlesztést is beépítsünk. Hiszen minél
biztosabbak az alapkészségek, annál kevesebb nehézségre és elakadásra lehet számítani az
írás-olvasás elsajátítása során. Programunk során a szervezetten és tudatosan alkalmazott
készségfejlesztés elmélyítheti és szolgálhatja a tanítás-tanulás folyamatát, biztosabb óravezetési és szervezési kereteket kínál.
A munkafüzetek célja, hogy változatos, differenciálásra kiválóan alkalmas feladatok
által alapozza meg az íráskészséget. A munkafüzet feladatainak megszerkesztésekor
figyelembe vettük vonalvezetés szempontjából könnyen téveszthető betűk differenciálását,
ezt erősítik meg a munkafüzet írásos feladatai is. A hasonló alakú betűk írásbeli
diszkriminációjára külön differenciáló órákat iktattunk a tanmenetbe, illetve a tananyagba. A
feladattípusok, valamint az oldalakon található feladatok fokozatosan követik egymást a
könnyebben elvégezhetőtől a nehezebbek felé. A feladatok a készségek-képességek
fejlesztésén túl a kognitív funkciók fejlesztését is megcélozzák.
Az 1. évfolyam előkészítő időszakának (6 hét) legfontosabb feladata az alapkészségek
(pl. tájékozódás, összehasonlítás, válogatás, rendezés) fejlesztése. A feladatok a tanulók
tevékenységére épülnek, nemcsak az előkészítő időszakban, hanem az egész tanév során.
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Az alapozó időszak feladattípusai a vonal- és iránykövető feladatok, a jobb, bal diszkriminációs
feladatok, betűelem mátrixok, rajzos kiegészítő és színező feladatok, vizuális figyelmet és
emlékezetet fejlesztő gyakorlatok. A betűelemek vázolását követően kezdik meg betűtanulást
a gyerekek. A dekódolt nyomtatott kis- és nagybetűt követően tanulják az írott kisbetűt és a
kötéseket (olvastatva író módszer), majd a tanév végén betűcsoportokban az írott
nagybetűket.
A munkafüzet első kötetének első oldalain a rajzos feladatok a finommotorikus
képességek fejlesztését célozzák, már elővetítve a betűelemek vázolását. Az átírásos,
rajzkiegészítő, színezéses-satírozós feladatok játékosan segítik a helyes ceruzafogás
kialakítását, a vonalhatárok betartását és a szem-kéz koordinációs készség fejlesztését.
A 2. évfolyam munkafüzete blokkonként követi a nyelvtan tananyagtartalmának
helyesírási vetületét, és célja ezen túlmenően, hogy változatos, differenciálásra kiválóan
alkalmas feladatok által fejlessze az íráskészséget a kognitív funkciókkal és a helyesírási
készségekkel együtt. Ezért integráltuk a füzetet nyelvtan tananyagrendszerével. A munkafüzet
feladatainak megszerkesztésekor figyelembe vettük vonalvezetés szempontjából könnyen
téveszthető betűk újbóli differenciálását a 2. évfolyamon, ezt erősítik meg a munkafüzet írásos
feladatai is. A hasonló alakú betűk írásbeli diszkriminációjára külön differenciáló órákat
iktattunk a tanmenetbe, illetve a tananyagba. A feladattípusok, valamint az oldalakon
található feladatok fokozatosan követik egymást a könnyebben elvégezhetőtől a nehezebbek
felé. A feladatok a készségek-képességek fejlesztésén túl a kognitív funkciók fejlesztését is
megcélozzák. Mindkét évfolyamon piktogramok is segítik a gyerekek munkáját.
A témájukban és nehézségi fokozataikban változatos feladatok segítik a differenciált
tanulásszervezést, illetve lehetővé teszik az egyénre szabott fejlesztést. A feladatsorok
alkalmasak a kooperatív feladatmegoldási technikák fejlesztéséhez is.
A képanyag jelentős része kapcsolódik a feladatokhoz, segítve azok megoldását, az
összefüggések, problémák megértését; egy része motiváló hatású, erősíti a tantárgyhoz,
tanuláshoz való pozitív viszonyt; aktivizálja a tanulók előzetes ismereteit; értékre nevel;
kommunikációs lehetőséget teremt.
A feladatok könnyen értelmezhetőek, a képi illusztrációk jó motivációs bázist kínálnak,
főleg az önállóan feldolgozandó feladatok keltik fel igazán a tanulók érdeklődését. Segítik a
tanulókat – a tanórákon és otthon egyaránt – az elsajátítandó az ismeretek megértésében,
begyakorlásában és az önellenőrzésben. A taneszközök érdekes, változatos feladattípusai
megfelelnek a kisiskolások életkori sajátosságainak, értelmi szintjének és érdeklődési körének.
A feladatok megoldásához elegendő hely van, amely ösztönzi a gyerekeket az igényes
munkára. A füzetek külső megjelenésükben esztétikusak, az illusztrációk segítik a probléma
szituációk jobb elképzelését, motiválják a tanulási tevékenységet, lehetőséget biztosítva a
csoportos tanulói feladatok és projektfeladatok elvégzéséhez is.
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II. A taneszközök felépítése, témakörök bemutatása

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások
Az írástanítás szempontjából az első és második osztályt egy fejlesztési szakasznak tekintjük.
Az írástanítás legfőbb célja az első osztályban az írás jelrendszerének elsajátítása, az
eszközszintű íráshasználat fokozatos bevezetése, gyakorlása, valamint a helyesírási,
nyelvhasználati és nyelvhelyességi ismeretek megalapozása.
Második osztályban a már kialakult eszközszintű íráshasználat differenciálódik:
egyrészt az írásbeli szövegek alkotása felé tolódik, másrészt az anyanyelvről, helyesírásról
elsajátított ismeretek alkalmazásával bővül, színesedik. Így válik fokozatosan az írás
készségszintű használata a tanulás, az ismeretelsajátítás biztos eszközévé.
Az írás jelrendszerének elsajátítása a kis- és nagybetűk biztos ismeretéből és szabályos
leírásából, illetve az írott betűk összekapcsolásából áll. Tanmeneti ajánlásainkkal összhangban
első év végére kis lépésekben eljuttatjuk a gyermeket az egyszerű mondatok írásáig. A második
évfolyam célkitűzése, hogy a gondosan tervezett komplex készségfejlesztés végső
állomásaként a gyermek tollbamondással, illetve írásminta nélkül, emlékezetből tudjon
néhány mondatból álló, egyszerű szöveget alkotni.
A kerettantervi ajánlások alapján második évfolyamon az előző tanévben már
elsajátított ismeretek elmélyítésére, az írástechnika fejlesztésére, az eszközszintű írás
előkészítésére, illetve a gyakran előforduló hibák és hibás beidegződések korrekciójára
fordítunk hangsúlyt.
Továbbra is elsőbbséget élvez az írás funkciójához szükséges célirányos készség- és
képességfejlesztés.
A pedagógusnak a két év folyamán következetesen figyelmet kell fordítania a helyes
írásszokások és a megfelelően lendületes írástempó kialakítására, fokozására, valamint a már
helyesen kivitelezett technikák, ismeretek automatizálására.
Az íráskészséget javító, korrigáló gyakorlatok a nyelvtan és a fogalmazás tananyag
tartalmaihoz igazodva a kognitív funkciók fejlesztésével kapcsolódnak egymáshoz.
A tudatos és rendszeres fejlesztések eredményeként a második évfolyam végére
elvárhatjuk, hogy a gyermek rendezett, olvasható írást használjon a tanulás eszközeként.
A két éves szakasz kulcsfogalmai:
 betűelem,
 nyomtatott és írott betű,
 írásjegy,
 egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betű,
 kisbetű, nagybetű,
 szótag,
 szó,
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mondat,
szöveg,
margó,
hang-betű,
ábécé,
magánhangzó, mássalhangzó,
szótő,
toldalék,
kijelentő mondat,
kérdő mondat,
elválasztás,
mondatvégi írásjelek (pont, kérdőjel, felkiáltójel).

Az alapkészségek fejlesztése, az olvasás-írás tanulásának komplex előkészítése
Meglepően sok kisgyereknél különféle okokra visszavezethetően nem pontosak a
mozgásfejlődés során elsajátított elemi mozgások idegrendszeri „lenyomatai”, emlékképei. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyerek egy adott mozgás végrehajtása során nem tud
pontosan igazodni a külső és belső környezetéből nyert információkhoz, ezáltal nem képes a
feladatnak megfelelően cselekedni. Ezek a gyerekek az iskolába lépéskor mozgásos
elmaradásuk miatt minden tekintetben hátrányos helyzetben vannak, hiszen ha deficites a
mozgáskoordinációjuk, a tájékozódó képességük a saját testükön és térben, hogyan is
várhatnánk el, hogy pontosak legyenek az írás elsajátításához szükséges finommozgások vagy
a szájzóna tudatos mozgásai, melyek a pontos artikuláció és majd az olvasás előfeltételei.
Fontos a mozgásfejlesztéssel egy időben történő célirányos percepciófejlesztés, hiszen a
szabályozó folyamatok az érzékszervek felvevő és feldolgozó folyamatainak eredményeként
valósulnak meg.
Az első osztályba kerülő legtöbb kisgyereknél nincs komoly elmaradásra utaló jel.
Fontos azonban, hogy az alapozó szakaszban, majd lehetőség szerint a napi gyakorlatok sorába
legalább az alsó tagozat végéig szenzomotoros képességfejlesztést is beépítsünk. Hiszen minél
biztosabbak az alapkészségek, annál kevesebb nehézségre és elakadásra lehet számítani az
írás-olvasás elsajátítása során. Programunkban a szervezetten és tudatosan alkalmazott
készségfejlesztés elmélyítheti és szolgálhatja a tanítás-tanulás folyamatát, biztosabb
óravezetési és szervezési kereteket kínál.
A készségfejlesztés során lehetősége nyílik a tanítónak arra, hogy felfigyeljen az
alapkészségek kisebb hiányosságaira, és idejében kompenzálja azokat, illetve gyanakodjon, ha
külső – pl. fejlesztőpedagógusi, gyógypedagógusi – segítségre van szükség. Digitális
segédanyagaink segítik a tanítót a helyesen kivitelezett mozgások megismerésében és
tanításában, felhívják a figyelmét a felmerülő pontatlanságokra, és saját kompetenciáján belül
segítik őt abban, hogy kihasználja a kínálkozó korrekciós lehetőségeket. A tényleges írás- és
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olvasástanítás megkezdésével javasolt addig várni – a kerettantervi időkeretek
figyelembevételével –, ameddig a problémát mutató gyerekek esetében a szenzomotorium
(érzékelő- és mozgásrendszer) fejlődésében változások történnek.
A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja szükségessé teszi olyan módszertani
sérülésspecifikus segédanyagok bevezetését, melyek tájékoztatást és hatékony segítséget
nyújtanak a pedagógus munkájához.
Fejlesztési területek
Az írástanítás eredményessége érdekében minden tanórán figyelmet kell fordítani a megfelelő
fejlesztésre:


















mozgásfejlesztés (nagy- és finommozgások),
téri és síkbeli tájékozódás,
látásészlelés,
hallásészlelés,
szerialitás,
figyelem,
alakfelismerés,
szem-kéz koordináció,
auditív és vizuális differenciálás,
emlékezet,
alak-háttér felismerés,
analizálás, szintetizálás,
testséma,
gondolkodás, kognitív funkciók,
megfelelő testhelyzet kialakítása írás közben,
helyes írószerhasználat,
a kéz izomzatának erősítése és lazítása.

Mozgás fejlesztése
A mozgás kiemelt jelentőséggel bír általános transzferhatása miatt. Közvetlenül kihat az
idegrendszeri struktúrák közötti kapcsolatokra, megerősíti, fejleszti azokat. Pl. a mozgás hat a
testséma kialakulására, ami elősegíti a térpercepció fejlődését.
A mozgáskoordináció fejlesztése igen sok részterületet érint (nagymozgások, testséma,
tapintás, téri orientáció, látás, egyensúly). Első osztály év elején javasolt a mozgáskoordináció
fejlettségének és a finommozgásokra való készenlétnek a felmérése.
A nagymozgásokat érdemes sokféle szituációban, sokféle eszközzel gyakoroltatni (az
1–2. osztályban a testnevelés tantárgyban tudatosan alkalmazva 30-35%-ot tehet ki ezekre a
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gyakorlatokra fordítható óraszám). Nagyon sokféle, jól kombinálható gyakorlatsor dolgozható
ki.
A felhasználható testnevelési és sporteszközök szinte minden iskolában jelen vannak.
A nagymozgás gyakorlatoknál fokozatosan nehezített helyzetekben gyakoroltatunk, fejlesztve
az ügyességet, egyensúlyérzéket, testérzetet, szinkinézist (ellentétes kar és láb egyidejű
mozgása).
Az elemi mozgások elősegítik a kinesztetikus differenciáló képesség érését, a gyors
koordinációt, a mozgás ritmusának, dinamikájának érzékelését is. Tartsuk szem előtt, hogy
először érdemes csak az adott gyakorlattípuson belül variálni a feladatokat, megalapozott
tudásnál kombinálni, növelve az utasítások számát (figyelem-, emlékezet-, szókincsfejlesztés)
és a feladat nehézségét.
Az elemi mozgások a következők: gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás,
elkapás.
(A gurulások, forgások epilepsziás gyerekkel nem végeztethetőek!) Ezek azok a fontos
csomópontok, ahol egy-egy hibásan végrehajtott mozgásnál érdemes a mozgássort a
megadott szempontok szerint értékelni, és azt a problémás eseteknél napi gyakorlatsorokkal
korrigálni.
A tanmenetben is hangsúlyozott írás-olvasást megalapozó mozgásoknál fontos felhívni
a gyermek figyelmét a mozgás időbeliségére, tempójára, ritmikájára. Ezt a készséget énekórán
is tudatosan fejleszthetjük. Nyilvánvaló, hogy a mozgással kísért hangadás és ritmizálás segíti
a fonéma-, illetve a teljes nyelvi tudatosság kialakulását. Fontos az egymásutániság,
sorrendiség, perioditás fogalmának felismerése, érzékeltetése, tudatos beépítése a tanítási
folyamatba. A ritmusváltásokat kezdetben mozgáson keresztül (lassú, gyors) érzékeltetjük (l.
még ének szakanyagok, könyvi feladatok). Az auditív észlelésnek kulcsfontosságú szerepe van
a hangok időtartamának differenciálásában, amit mozgással is meg kell erősítenünk.
Mozgásos játékokat alkalmazhatunk a tanórákon be- vagy levezető elemként, valamint
a testnevelésórákon, ill. a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek idején is. A kevéssé
szabályozott, akár spontán is kialakuló játékokban a gyerekek szinte észrevétlenül sajátítják el
a mozgásutánzás, a reprodukálás képességét, a szabályokat, fejlődik ritmusérzékük, bővül a
szókincsük.
Mozgásfejlesztéshez alkalmazható játékok:
 Tűz, víz… (fejlesztés lehetőségei: térbeli tájékozódás, figyelem, emlékezet,
szabálytudat, gyors reagálás)
 Fuss haza (fejlesztés lehetőségei: nagymozgások fejlesztése futással, térészlelés,
gyors reagáló képesség)
 Patakugrás (fejlesztés lehetőségei: egyensúly, figyelem)
 Kötéltáncos (fejlesztés lehetőségei: egyensúly, figyelem)
 Állatjárások utánzása
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Nagymozgások:
 Szabad mozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb.
 Mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben, pl. állatok mozgásának
utánzása, szoborjáték
 Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (alapmozgások)
 Az egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok, pl. padon, kötélen, útvonalon,
guggolás, fél lábon állás, ugrálás, szökdelés
 Koordinált mozgások fejlesztése, pl. ellentétes végtagmozgás, hintázás, lépcsőn
járás váltott lábbal, akadályfutás, ugrókötelezés, hullahopp karika használata
 Mozgássorok kitalálása, ütemezése
 Irányváltások, tempóváltások a mozgásban
Finommozgás
Kézzel végzett mozgások:
 Szabadon végezhető mozgások, pl. szappan forgatása, masni kötése
 Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás
 Színezés különböző nyomatékkal
 Formák, betűk, rajzok átírása
 Pontok összekötése
 Festés ujjal, szivaccsal, ecsettel
 Labirintusjáték
 Kéztorna, ujj-játékok, zongorázás, gépelés, ujjbábozás
 Tépés, csipegetés
 Ollóhasználat, nyírás
 Fűzés
 Játék pálcikákkal, magokkal: forma, sor kirakása, folytatása, változtatása,
ragasztása
 Marokkó
 Puzzle
 Gyöngyfűzés
 Célbadobó játékok
 Összerakó, építő-, szerelőjátékok, makett készítése dobozokból
 Grafikus formák másolása szabadon, vonalközbe, négyzethálóba
Lábbal végzett mozgások:
 Babzsák, ceruza, tárgyak felvétele lábbal, tapsolás, rajzolás lábbal
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A testtudat, testséma fejlesztése
A testtudat kialakulásának első lépése a testkép ismerete, a saját test megtapasztalása, érzése.
Ez megvalósulhat mozgásokban vagy emberábrázolásokban is.
(A testkép kialakulását befolyásolják az érzelmek, más emberek rólunk alkotott véleménye is.
Minden gyermeket hozzá kell segíteni, hogy elégedett legyen önmagával!)
A testfogalom a saját testről szerzett tudás. A gyermek megtanulja a testrészeinek az
elhelyezkedését, nevét, funkcióját. A testképbe még be nem épült testrészeket lehet többféle
módon érzékeltetni (megjelölni szalaggal, „rárajzolni”, ráfújni…). Ha már megtanulta a
gyermek a testrészeket, akkor azok funkcióját kell gyakoroltatni.
Már itt érdemes a gyerek figyelmét felhívni a test szimmetriájára, amely a lateralitás
előkészítő lépése.
A testséma fejlesztését utánzómozgásokkal, gesztusjátékokkal végezhetjük. Ezeket a
mozdulatokat hangutánzó szavakkal, ritmikus szólamokkal kísérhetjük. A ritmikus mondókák,
versek segítik a rögzítést, tudatosítást. A testkép kialakításánál segítségünkre lehetnek a
különféle izometriás gyakorlatok (tolás, húzás, feszítés), az ellenállás segít megtapasztalni az
izomműködést, tudatosítja a testhatárokat.
Módszertani szempontból jelentősek a csak szóbeli utasításra, majd csukott szemmel
is végrehajtott gyakorlatok. Az ún. izolációs feladatok egy-egy testrész tudatosan elkülönített
mozgatásán alapulnak, kizárva az együttmozgás gátló hatásait. Hasznosak az izomtónus
érzékelését fejlesztő feszítő-lazító gyakorlatok. Jelentőségük a beszédnél vagy az írásnálrajzolásnál fellépő görcsösség oldásában, a testérzet tudatosításában van. A különféle
utánzásos gyakorlatokkal (csoportos, páros) építhetünk a humorra és a gyermekek közötti
kooperációra.
A testséma fejlesztéséhez alkalmazható játékok:
 Mi az? (A felnőtt megérinti a gyerekek egy adott testrészét, amit nekik meg kell
nevezni. Ezt lehet tükör előtt végezni, vagy csukott szemmel. A másik változat, hogy
a testrészt nevezzük meg, és a gyerek megmutatja azt a saját vagy társa testén.)
 Hova száll a lepke? (A gyerekeknek a saját pillangójukat kell a megnevezett
testrészre helyezni.)
 Hol szúrt meg? (Méhecske játék.)
 Robotjáték (Társ irányításával – előre, hátra, jobbra, balra – elérni a megadott
célhoz.)
 Cipők vagy kesztyűk párosítása.
 Szoborjáték.
A testséma fejlesztése mellett ezek a játékok a téri tájékozódást is nagyban elősegítik.
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A térérzékelés, a téri tájékozódás fejlesztése
A térészlelés kialakulása, a téri irányok leképezése alapvetően a mozgásfejlődés milyenségétől
és a testséma tudatosságának alakulásától függ. A térészlelés fejlődésében az 5–7 év a
legintenzívebb periódus, és nagyon szoros összefüggésben van a verbális tudatosítási
folyamattal. A téri irányok felismerésének és megkülönböztetésüknek fejletlensége húzódhat
meg később a betűtévesztések mögött.
A téri tájékozódás alapja, hogy a gyermek saját testén képes legyen tájékozódni,
érzékelje annak határait, és ennek viszonyításaként határozza meg a különféle téri relációkat.
A térbeli viszonyok megmutatását célzó, beszéddel kísért feladatokkal bővítjük a gyermek
relációs szókincsét, és segítjük az írás-olvasás megalapozását.
Minden téri irány kapjon egyforma hangsúlyt, nem szabad megfeledkezni a látótéren
kívül eső ún. hátsó térről, melynek „feltérképezésére” egyéb (hallás, tapintás, szaglás)
érzékszervek bekapcsolásával nyílhat lehetőség.
A testnevelés tantárgy körében tudatosan alkalmazott, térérzékelésre építő
gyakorlatok (alaki képzés az 1–2. osztályos testnevelésből), az akadálypályák alkalmazása
sokszínű gyakorlási lehetőséget nyújtanak. Alakíthatjuk a gyermekek közötti együttműködést
kiscsoportos, illetve páros gyakorlatokkal.
E részképesség-terület nagyobb elsajátítandó egységei:
 viszonyítás a saját test helyzetéhez,
 kapcsolat a térrel,
 kapcsolat a társakkal,
 függetlenedés, elvonatkoztatás önmagunk térbeli helyzetétől,
 síkbeli formák térbeli megjelenítése,
 tájékozódás síkban.
A síkban végzendő feladatokkal realizáljuk az irányokat, és a téri helyzeteket síkban
tudatosítjuk.
Ezek a feladatok segítik a betűk, számok írásakor a helyes irányokat, kiépítik a hármas
vonalközben való biztos tájékozódást.
A két testfél mozgásának összerendezése
Az oldaliság (lateralizáció) kialakítása és biztos alkalmazása alapvető fontosságú az írás-olvasás
elsajátításakor. A fejlesztés későbbi, specifikus gyakorlatcsoportja a test középvonalát átlépő
(keresztező) gyakorlatok alkalmazása. A különböző statikus testhelyzetek és tartások felvétele
utánzással (posztura utánzás), majd a célzott gimnasztikai gyakorlatok rendszeresen, a napi
készségfejlesztő percekbe építve támogatják a két agyfélteke közötti kapcsolatot
(kerettanterv alapján a testnevelés tantárgyból az „egyszerű 1–4 ütemű alapgimnasztika”
15%).
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A mozgások elsajátításakor érdemes hangsúlyozni a légzés tudatos megfigyelését, majd
megfelelően össze kell hangolni azt a mozgás ritmusával. A kontrollált légzés nemcsak a
testérzetet tudatosítja, hanem a ki- és belégzés között megtartott szünet segíti a hosszú
beszédkilégzés megalapozását, gyakoroltatását. Ezek a kombinált gyakorlatok a vizuális és
verbális figyelem és emlékezet fejlesztését is célozzák.
Keresztcsatornák működtetése, összhang fejlesztése:
 Hang-állatképek, hívókép egyeztetése
 Látott betű, szó egyeztetése a hanggal
 Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel
 Képek, események, jelek összekapcsolása
 Mérleg-játék: az egyik serpenyőben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot,
hogy a két oldal egyenlő legyen
Szem-kéz koordináció
A szem-kéz koordináció azt a képességet jelenti, hogy a látást és a kéz mozgását célzottan
összekapcsoljuk. Ezek az alapvető képességek előfeltételei mindenféle tevékenységnek, így az
írás és olvasás elsajátításának is. Az írás, olvasás, számolás a különböző képességek és
készségek együttműködését kívánja. A szemmozgás és a kéz finommozgásának
összehangolása csak egyik, bár igen fontos része a teljesítménynek. A gyermeknek többek
között össze kell egyeztetni a hang akusztikus képét a hang beszédmotoros emlékképével és
a betű vagy szám vizuális képével is, mozgási képet kell alkotnia, és kezének finom
mozdulataival megjeleníteni mindezen működések eredményeképpen a betűket, szavakat,
mondatokat, számtani műveleteket. A bármely ponton fellépő nehézség az egész
teljesítményt bizonytalanná teheti.
A szem-kéz koordináció fejlesztésének első lépése a szem fixáló mozgásának
kialakítása.
Ez biztosítja az írásnál, olvasásnál a sorok követésének képességét. Tudatos fejlesztését
a célkontrollt feltételező manuális feladatokkal kezdjük (csipeszelés, vágás, összerakós
játékok, matricázás). A gyakorlásra a készségtárgyak, szabadidős tevékenységek sokféle
lehetőséget kínálnak. A sporttevékenységeknél, ügyességi játékoknál is megjelenő célbadobás
remek gyakorlási lehetőséget jelent. A szemmozgások iránykövető funkciójánál betartjuk a
fokozatosság elvét, az egyszerű balról jobbra kezdettől indulva, végül a több elemből álló,
egymást követő tárgyak meghatározásáig. Ez egyben a szem látószögének növelésére irányuló
feladat is. Az ilyen típusú feladatok már átmutatnak a szeriális észlelés, valamint az emlékezet
fejlesztését célzó feladatok felé. Változatos gyakorlási lehetőséget kínálhatunk a különféle
eszközökből, termésekből kirakott vizuális sorok folytatásával. A mozgást és az anyanyelvi
fejlesztést ötvözik a versek, mondókák mozgásos lekövetési feladatai. A gyerekek időbeni
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tájékozódását, emlékezetét és szóbeli kifejező készségét javítják azok a feladatok, ahol a mese
reprodukálása a történetre jellemző képek sorrendbe állításával elevenedik meg.
Az optikus tévesztések prevenciós gyakorlata az ún. iránytáblák „olvastatása”.
Kezdetben az azonos–különböző irányok pontos megkülönböztetése a cél, majd téri irányok
meghatározásával kombináljuk a feladatot.
Az alapozás időszakának végén már elvárjuk, hogy a tanuló leolvassa a síkbeli
sorozatokat, valamint szóban, rajzban és egyéb tevékenységben is képes legyen folytatni a
ritmikus sorokat.
A szem-kéz koordináció fejletlensége, pontatlansága tanulási nehézségekben,
magatartászavarok társuló jelenségeként is megnyilvánulhat.
Figyelem fejlesztése
A figyelem kiemeli, megvilágosítja, pontosítja a felvett információt, az észlelést. A figyelmi
működés erősségének és megbízhatóságának vannak olyan korlátai, amelyek a tanuló
életkorával vagy más belső feltételekkel függnek össze. A figyelem megosztása az iskolai
tanulás elengedhetetlen követelménye. A gyermekek egyidejűleg figyelnek a tanárra, önálló
munkájukra, az osztály közös munkájára, esetleg belső élményeikre, melyek a tanulás
helyzetét kísérik. A sokfajta, de egyidejűleg zajló tevékenységek követése és irányítása gyors
kapcsolásokat kíván, ami egyáltalán nem könnyű feladat.
A figyelem koncentrációjának és intenzitásának zavara (figyelemfáradás): az ilyen
gyermekek nagy lendülettel látnak hozzá a feladatvégzéshez, de láthatóan egyre
lassulnak, megnő a hibaszám azokban a feladatokban is, ahol kezdetben jól teljesítettek.
A figyelem terjedelmének zavara: A gyermek elolvassa a táblai szöveget, de csak a
töredékét írja le a füzetbe. Auditív terjedelmi zavar: az instrukcióknak csak az elejére
vagy csak a végére figyel.
A figyelem tartósságának zavara: a gyermek figyelme könnyen felszínes, szórt,
megzavarható. Az információ nem kerül feldolgozásra, csak a figyelmi szűrőn halad át.
A figyelem megoszthatóságának zavara: a gyermek a feladatvégzés során nem képes
egyszerre párhuzamosan, két vagy több szempontot figyelembe venni, csak az egyiket
követi. Tünetei: letapad egy tevékenységnél. Olvas, de nem érti, hogy mit olvasott, mert
csak az olvasás egyik tartalmi részletére figyel, a többi tartalomra már nem.
A figyelem átvitelének zavara: a gyermek nem tud gyorsan és megbízhatóan
„kapcsolgatni” a különböző figyelmi helyzetek között. Feladatlapnál nem veszi észre a
művelet változását, továbbra is az előző művelet szabályait követi.
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A figyelem impulzivitásának zavara: A figyelem könnyen elterelhető, vagy csak rövid
ideig tartható fenn. A gyermek a részletekre nem figyel, felületes, ugyanakkor gyakran
egy teljesen lényegtelennek tűnő dolognál ragad le, és terelődik más vágányra a
gondolatmenete.
Fejlesztés lehetőségei:
 Hangok, zajok megfigyelése (auditív figyelem, differenciálás, szerialitás)
 Utcai zajok, kert hangjai csukott szemmel
 Eseménysor hangokkal (pl. reggeli készülődés – fürdőszobai és konyhai zajok)
 Virágnyelv (auditív figyelem)
 Tuvudsz ivigy beveszévélnivi?
 Színcápa (vizuális észlelés, figyelem)
 Mi változott meg? (vizuális észlelés, figyelem)
 Gombok válogatása (vizuális észlelés, figyelem)
 Puzzle játékok (vizuális észlelés, figyelem)
Vizuális figyelem
















Mi változott?
Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal)
Kakukktojás játékok
Melyik nem illik a sorba?
Keresd az egyformákat!
Pontok összekötése
Építs ugyanilyet! (pl. pálcikából, kockából stb.)
Labirintusjáték: térben papíron, mágnessel
Tréfás képek
Nagy képen kis részlet megtalálása
Képek átmásolása
Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése)
Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből
Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával
Betűtáblában megadott betűk, szavak keresése

Észlelés
Az észlelés az érzékszerveinkkel felfogott ingerek befogadásán túl, azok feldolgozásakor is
folytatódik. Vizuális észleléskor ezért nemcsak a jól működő szemekre van szükség, hanem az
agy segítségével történő értelmezésre is. Vizuálisan észlelhetünk hasonlóságokat,
különbségeket, amikor a tárgyakat megkülönböztetjük egymástól. Alakjukat, formájukat
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elkülöníthetjük, kiemelhetjük a hátterükből. Meg tudjuk állapítani a térbeli pozíciójukat, azaz
információkat nyerünk a téri elrendezésükről. Az összetartozókat értelmes egészként fogjuk
fel, ez a Gestalt-látás. Formák, méretek, színek állandóságát is felismerjük. A tárgyakat,
képeket időrendi sorrendbe tudjuk rendezni. A tanulási helyzetek többségében az észlelési
folyamatok összekapcsolódnak egymással, együttműködnek, és hozzájuk kapcsolódik a nyelvi
tevékenység is. Első osztályban a betűk tanulásánál például a hallás útján felfogott hang képe
(amit a tanító kimond) megjelenik vizuálisan (ez lesz a betű), majd bekapcsolódik a
beszédmotoros tevékenység azáltal, hogy kimondja a gyermek a hangot, majd az írásnál
grafomotorikusan megjeleníti a megtanult betűt. Az auditív észlelés fejlesztése során
rendkívüli fontosságú az akusztikus jel (hang) és az optikus jel (betű) közötti kapcsolat
tudatosítása nemcsak az olvasásórán tanult nyomtatott, hanem az írott betűk esetében is. A
helyesírás megalapozásaként nagy hangsúlyt fektetünk a hanganalízis-, hangazonosítási
feladatokra. Ezen belül is törekszünk komplexebbé és változatosabbá tenni a feladatokat több
hang egyidejű differenciálásával, valamint a magánhangzók időtartamának érzékeltetésével
is.
Tehát nemcsak a vizuális percepció, hanem az auditív észlelés, sőt a tapintásos (taktilis)
és a kinesztetikus észlelés (mely által a saját testünk mozgását észleljük) fejlettsége is
rendkívül fontos a kisgyermekek sikeres iskolakezdéséhez.
Vizuális érzékelés, észlelés











Azonosság, különbözőség észlelése
Kösd össze/jelöld az ugyanolyat!
Színezd az egyformát egyforma színűre!
Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?)
Szemfixációs gyakorlatok, pl. elemlámpa fényének követése, mozgás, képek
követése
Rész-egész, pl. kép, rajz kiegészítése, mozaikjátékok, puzzle
Gestalt-látás (egységben látás), pl. formák, betűk, szavak, számok, képek
kiegészítése egésszé
Alakkonstancia, alak- és formaállandóság: betűk, számok, ábrák felismerése
elforgatva, egymásra rajzolva, változó helyzetekben
Vizuális ritmus követése, utánzása, folytatása
Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján

Auditív észlelés
 Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve
 Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek)
 Magánhangzók képzése hallás alapján
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 Ritmus visszatapsolása, kopogása
 Suttogó gyakorlatok
 Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok,
hangos-halk, magas-mély, gyors-lassú, rövid-hosszú)
 Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok, pl. szó kiegészítése egésszé,
hang, szó, szótag kihallása felolvasott, meghallgatott szövegből
 Akusztikus inger irányának észlelése
 Szekvenciák követése, pl. hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, hallási
sorrend elismétlése, ismétlőgyakorlatok játékosan
 Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel, pl. kopogás, taps,
egyéb hangingerek leszámolása
Taktilis észlelés





Hideg-meleg érzékeltetése
Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján
Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?
Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel

Az alak- és formaállandóság észlelése
A sikeres tanulás alapfeltétele az azonosságok és különbözőségek, az apró eltérések
felismerése. Az írás és olvasás elsajátítása lehetetlen e folyamat zavartalan működése nélkül.
Ha a gyermek nem ismeri fel a már megtanult formákat (betűket), ha azok más nagyságúak
vagy más színűek, az az alak- és formaállandóság fejletlenségéből adódik. A formaészlelés
kialakításának fontos lépcsője az elemzőképesség fejlesztése, amit össze lehet kötni a síkban
megismert formák térbeli érzékelésével. Például a gyerekek a már megismert alapformák
szerint osztályozhatják a körülöttük lévő tárgyakat. A síkbeli formák térbeli érzékelését
elősegíthetik még a puzzle-, mozaik-, fakocka- és építőjátékok. Ha vizuálisan már jól meg tudja
különböztetni a gyermek a formákat, akkor nehezíthetjük a feladatát. Kérjük meg, hogy
bekötött szemmel, csak a tapintására hagyatkozva ismerje fel és nevezze meg a síkidomokat!
Nagyon jó fejlesztő hatású feladat a rajzos ábrákon elrejtett formák keresése. Ekkor a gyerekek
válasszanak színeket az egyes formákhoz (például a kör piros, a négyzet kék legyen), és így
színezzék ki az elrejtett alakzatokat!
Emlékezet
Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek közül az egyik legfontosabb a memória. Az
emlékezet fejleszthető, folyamatosan kell is edzeni, különösen gyerekkorban, amikor a gyerek
az élményein keresztül tapasztalja meg az őt körülvevő világot.
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Vizuális emlékezet:
 Memóriajátékok
 Mi változott?
 Rontó játék
Auditív emlékezet:
 Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása
 Mondókák, énekek
 Szóvonat
 Mondatbővítő játék
 Szókereső
Komplex emlékezet:
 Ismert tárgyak, állatképek, fényképek bemutatása után a kapcsolódó hang
felismerése
 Asszociációs játék: Erről jut eszembe…
Szerialitás
A szeriális képesség kulcsfontosságú az olvasási, helyesírási és számolási készség
kialakulásának folyamatában. A sorrendiség megjelenik a térben, időben, vizuális és auditív
területeken, valamint a mozgássorozatokban is.
 Gyöngysorok
 Fonás
 Masnikötés
 Feladatok teljesítése (adott sorrendben)
 Tánclépések
 Ujj-játék
 Ütemek kopogása (visszhangjáték)
 Képtörténetek rendezése
 Origami
Az analitikus-szintetikus gondolkodás
Az a képességünk, amelynek segítségével tudjuk a rész-egész viszonyt felismerni, értelmezni.
Az egészet képes vagyok részekre bontani, az egészet képes vagyok a részek összességeként
értelmezni. Akár a tanulási folyamatok „szimbóluma” is lehet ez a gondolkodási funkciónk.
Segítségével tudjuk az összetett, többlépcsős szöveges feladatokat megoldani, vázlatot
készíteni egy szöveghez, a leckéből a lényeget ki tudjuk emelni. Az első osztályos gyermeknek
is szüksége van erre a gondolkodási funkcióra, amikor összeolvasni tanul, amikor leírja a
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szavakat, amikor szótagol, betűkre, hangokra bont. (Nagycsoportos óvodás, valamint első és
második osztályos gyermekeink e gondolkodási funkciójának fejlesztésében eredményesen
használhatjuk a puzzle játékokat is, illetve a hiányos képek felismerése, kiegészítése is
alkalmas eszköz. Utóbbiakat sok iskolára felkészítő foglalkoztató füzetben megtalálhatjuk.)
Analízis, szintézis:
 Puzzle játék
 Keresd a kisképet a nagyképen!
 Mi hiányzik a képről?
 Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak)
 Betűhiány szavakban, mondatban
 Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb.
 Fölösleges betű keresése szavakban
 Betűtáblában értelmes szavak keresése
 Szóalkotó játék: betűkockával betűk kiválasztása, értelmes szó alkotása
 Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok
A fenti fejlesztésekhez megfelelő terepet biztosít az olvasókönyv és a munkafüzet,
valamint az írás munkafüzet előkészítő feladatsora. Ezeknek a megoldásával a tanulók
megfelelő előkészítést kapnak mind az olvasás, mind az írás terén.
Néhány példa a feladatok fejlesztési területeire:
Keresd meg a nagyított részleteket a nagy képen! (Olvasókönyv 4. old. 2. fel.)
analízis-szintézis, figyelem, tájékozódás síkban és térben

Nézd meg a nagy képet! Mi változott meg a polcokon? Melyik tárgy hol volt? Használd az alatt,
felett, mellett szavakat! (Olvasókönyv 4. old. 3. fel.)
tájékozódás síkban és térben, figyelem, vizuális észlelés
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Milyen hangot adnak az alábbi tárgyak, élőlények? Hangoztasd! Keresd meg őket a fenti
képen! Mondd is el, hol látod őket! (Olvasókönyv 5. old. 2. fel.)
auditív észlelés, tájékozódás síkban és térben, analízis-szintézis, keresztcsatornák működtetése

Hol találod a részleteket a nagy képen? Mondd el! (Olvasókönyv 6. old. 2. fel.)
analízis-szintézis, figyelem, tájékozódás síkban és térben, vizuális észlelés

Keress mindkét nagy képen i hangot tartalmazó szavakat a társaddal! (Olvasókönyv 7. old. 3.
fel.)
auditív észlelés, analizálás
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Az alábbi kutyusok közül melyik néz balra föl és melyik jobbra föl? Sorold el balról jobbra!
(Olvasókönyv 9. old. 3. fel.)
tájékozódás síkban és térben, vizuális észlelés, gondolkodás

Mondd ki a képekhez tartozó szavakat! Tapsold le! Mit hallasz, mi a közös bennük?
(Olvasókönyv 11. old. 3. fel.)
analízis, auditív észlelés, gondolkodás

Merre járt a kakaska? Meséld el! Segít a nagy kép. Hogyan fog visszafelé menni? Figyelj! Ne
hagyj ki semmit! (Olvasókönyv 14. old. 2. fel.)
szerialitás, figyelem, gondolkodás

Mit látsz a képeken? Mondd ki! A szó elején, belsejében vagy végén hallod bennük a tyúk szó
kezdőhangját? (Olvasókönyv 14. old. 3. fel.)
auditív észlelés, figyelem, analízis
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Bontsd hangokra a gyümölcsök nevét! Válaszd le a kezdőhangokat! Vond össze az első kettőt,
majd a harmadikat! Mondd ki a kislány és a kisfiú szüleinek a nevét! (Olvasókönyv 18. old. 2.
fel.)
auditív észlelés, analízis-szintézis

Keresd meg a keretben lévő kulccsal teljesen megegyezőt! Ezzel tudod kinyitni a kincses ládán
a lakatot. (Olvasókönyv 21. old. 2. fel.)
vizuális figyelem, vizuális észlelés

Merre mennek a járművek? Színezd ki a jobbra haladókat!
Karikázd be a felső sorban az első, az alsó sorban az utolsó járművet!
(Olvasás munkafüzet 4. old. 2. fel.)
vizuális figyelem, tájékozódás síkban és térben, relációs szókincs, vizuális észlelés
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Mi van a képeken? Mondd ki! Figyeld meg a szájak formáját! Utánozd tükör segítségével!
Mondd ki a hangot! Kösd a képeket a megfelelő szájhoz!
(Olvasás munkafüzet 7. old. 1. fel.)
figyelem, analízis, auditív észlelés, keresztcsatornák működése

Hol van? Rajta vagy benne? Válaszolj a képek alapján teljes mondatokkal!
Húzz annyi vonalat a kép alá, ahány szót mondtál! (Olvasás munkafüzet 13. old. 4. fel.)
relációs szókincs, tájékozódás síkban és térben, figyelem, vizuális észlelés, keresztcsatornák
működése

Minek a részeit látod? Hova tartoznak ezek a részletek a játszótéren?
Mondd el! Színezd ki a nagy képen!
(Olvasás munkafüzet 8. old. 2. fel.)
vizuális észlelés, figyelem, rész-egész (analízis-szintézis)
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Írás munkafüzet 4. oldal 1. fel.
tájékozódás síkban és térben, testséma, figyelem, vizuális észlelés

Írás munkafüzet 3. oldal
finommozgások, figyelem, vizuális észlelés, rész-egész
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Írás munkafüzet 4. oldal 3. fel.
figyelem, vizuális észlelés, szerialitás, keresztcsatornák működése, finommozgás

Írás munkafüzet 5. old. 2. fel.
vizuális észlelés, figyelem, tájékozódás síkban és térben, finommozgás

Írás munkafüzet 6. old. 1. fel.
formafelismerés, figyelem, vizuális észlelés, analízis-szintézis, keresztcsatornák működése,
finommozgás
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II.2. A taneszközök nagy témakörei
Az írástanítás előkészítése, az írás megtanulásának technikai alapjai
Célirányosan fejlesztjük a gyerekek képességeit, melyekre szükség lesz az írástanítás során
(figyelem, kitartás, feladattudat, differenciált látás és hallási megfigyelések,
mozgáskoordináció, finommozgások stb.).
 Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószer fogása, kézcsúsztatás)
 Hangok helyének és időtartamának megfigyelése
 Analizáló-szintetizáló feladatok
 Tájékozódás térben és síkban
 Vonalvezetési gyakorlatok
 Betűelemek vázolása, írása
Az írás során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a helyes testtartásra és írószerfogásra,
a megfelelő írásnyomaték és írástempó kialakítására és megtartására. Az esetlegesen
megjelenő hibák felbukkanásánál azonnal korrigálunk. Elősegítjük és támogatjuk a biztos és
olvasható kézírás elsajátítását és készségszintű alkalmazását. Ennek egyik alapfeltétele a
szem-kéz koordináció összehangolt működése, ugyanis ez biztosítja az írásnál, olvasásnál a
sorok követésének képességét. Ellenőrizzük, korrigáljuk és elvárjuk az írás során a
kézcsúsztatást, a laza csuklómozgást, a hatékony és szükséges számú kézfelemelést. Külön
figyelmet fordítunk az írástempóra és a megfelelő írásnyomatékra. Elvárjuk a tiszta és
rendezett, olvasható írást.
A folyamatos vonalvezetési és elemkapcsolási gyakorlatok segítik a kézcsúsztatást és a
megfelelő írásnyomaték kialakítását.
A tanmenet az első évben heti 3 írásórával tervez a kerettantervi órakerettel
megegyezően, de ez némileg módosulhat az írástanítás egyes szakaszaiban. A tanév elején az
előkészítő szakaszban magasabb óraszámban kell beépíteni az órák tananyagát, így ezekben a
hetekben 4-4 órát érdemes tervezni az olvasás és írás előkészítő anyagára. Az írás
kiadványrendszerének bőséges gyakorlóanyaga erre lehetőséget biztosít.
Ebben a szakaszban kiemelt cél az írástanítás előkészítése érdekében a részképességek
fejlesztése.
Az előkészítést 17 órára érdemes tervezni, ám ettől szükség esetén el lehet térni.
Azoknak a csoportoknak és tanulóknak, akik gondokkal küzdenek a különböző
részképességeknél, érdemes egy kicsit megnyújtani ezt a szakaszt, és több órát biztosítani az
előkészítésre. Ezen a területen kifejezetten érdemes differenciálni a tanulók között.
Képességeiknek megfelelően változatos feladatokat kell tervezni számukra. Ehhez megfelelő
segítséget nyújt a munkafüzet, a vázoló lapok és az előírt írásfüzet is.
Érdemes ebben a szakaszban kiegészíteni az órák anyagát tevékenykedtető, játékos
fejlesztő feladatokkal (rajzolás, gyurmázás, gyöngyválogatás, labirintusjáték stb.).
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Az alapozás-előkészítés időszakának heteiben a fent javasolt speciális mozgás- és
percepciófejlesztés mellett rendkívül fontos, hogy a betűket alkotó betűelemeket
begyakoroltassuk, és a hármas vonalrendszerben elhelyeztessük. A B típusú tanmenettel
haladók esetében az előkészítő szakaszt még további gyakorlóórákkal bővíthetjük.
A bal oldal meghatározására és rögzítésére, a kiindulópont jelölésére a fa szimbólumot
választottuk, ezzel a jelöléssel találkozunk az ábécéskönyvben is. A fa hármas tagozódását
(gyökér, törzs, lombkorona) használjuk a hármas vonalrendszerben való tájékozódásra. A
munkafüzetben a fa szimbólum minden sor elején megtalálható, ezzel is automatizálva az
irány fixálását és a vonalrendszerben való tájékozódást. A fa szimbólum tehát kettős
funkcióval bír: egyrészt a bal oldal (lateritás) megerősítésére (és az írás-olvasás irányának
fixálására) szolgál, másrészt a hármas vonalrendszerben való tájékozódást segíti elő.
Az alábbi betűelemek vázolása és írása jelenik meg kiadványainkban:
 álló egyenes,
 ferde egyenes,
 horogvonal,
 felső ívelés,
 alsó ívelés,
 kör,
 nyitott kör,
 felső hurok,
 hullámvonal,
 alsó hurok.
A betűelemek vázolását és írását a fent említett módszertani lépések után a
munkafüzetben folytathatjuk.
A munkafüzet feladatainak felépítése az alapozás időszakában:
A munkafüzet első két oldalán a rajzos feladatok a finommotorikus képességek fejlesztését
célozzák, már elővetítve a betűelemek vázolását. Az átírásos, rajzkiegészítő, színezéses,
satírozós feladatok játékosan segítik a helyes ceruzafogás kialakítását, a vonalhatárok
betartását és a szem-kéz koordinációs készség fejlesztését.
A betűelemek tanítása
1. A stilizált nagyalakú rajzban felismertetjük a betűelemet. Vastag íróeszközzel többször
átíratjuk. Majd a szintén nagyalakú kipontozott elemet íratjuk át.
2. A nagyobb, majd kisebb négyzetbe, téglalapba helyezett betűelemet, mely a kezdőponttal,
illetve a nyíllal jelölve van, színessel íratjuk át. Itt már fel kell hívnunk rá a gyermek
figyelmét, hogy csak egyszer, lendületesen írja át a betűelemet.
3. Fokozatosan kisebbedő betűelemeket vázoltatunk.
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4. Fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe helyezve meghatározzuk a betűelem
irányait és a vonalrendszerben való függőleges tagozódását. Az előírt, kipontozott
betűalakokat még színessel íratjuk át, majd önálló munkát kérünk.
5. 6 mm-es vonalrendszerbe helyezve íratjuk a betűelemeket. Az előírt és kipontozott
betűelemek átíratása segíti az automatizálást, majd az önálló munkát.
6. Ahol ésszerű, ott nagy- és kisalakú betűelemet is íratunk. Miután a gyermek elsajátította a
biztos vonalvezetést, ritmikus mintákat íratunk, először azonos elemből, majd a tanult
elemek váltogatásával.
7. Ahol lehetséges, kapcsoltatjuk a betűelemeket, ezzel is elősegítve a gördülékenyebb
vonalvezetést és a kéz csúsztatását.
8. Gondos előkészítő munka után használhatjuk az első osztályos 4 mm-es vonaltávolságú
írásfüzetet. Másolási, illetve diktálásos gyakorlatokkal kombinálhatjuk és erősíthetjük a
biztos elsajátítást, valamint a figyelem és emlékezet fejlesztését. Munkafüzetünk célja,
hogy változatos, differenciálásra kiválóan alkalmas feladatok által alapozza meg az
íráskészséget.
A munkafüzet feladatainak megszerkesztésekor figyelembe vettük a vonalvezetés
szempontjából könnyen téveszthető betűk differenciálását, ezt erősítik meg a munkafüzet
írásos feladatai is. A hasonló alakú betűk írásbeli diszkriminációjára külön differenciáló órákat
iktattunk a tanmenetbe, illetve a tananyagba.
A feladattípusok, valamint az oldalakon található feladatok fokozatosan követik
egymást a könnyebben elvégezhetőtől a nehezebbek felé. A feladatok a készségek-képességek
fejlesztésén túl a kognitív funkciók fejlesztését is megcélozzák.
Mondanunk sem kell, hogy az írásórákon is meg kell kezdeni a képességek szerinti
differenciálást. A készségek, képességek fejlesztése során bátran alkalmazhatunk csoportos,
kiscsoportos, páros gyakorlatokat. Támaszkodjunk a digitális segédanyagokra! Természetesen
az íráselemek bemutatása, az írott betűk megismertetése, vázolása és írása leginkább frontális
óravezetés mellett képzelhető el, de a begyakorlás során már egyéni segítségadásra is szükség
lehet. A munkafüzet bizonyos feladatait páros vagy kiscsoportos munkamódszerekkel is
elvégeztethetjük.
Kiadványunk képi világa közel áll a gyermekekhez, színezhetősége további
lehetőségeket nyújt a finommotorika fejlesztésére, illetve arra, hogy a gyermekek kreativitása
kibontakozhasson.
Az alapozó időszak feladattípusai:
 vonal- és iránykövető feladatok,
 jobb-bal diszkriminációs feladatok,
 betűelem mátrixok,
 rajzos kiegészítő és színező feladatok,
 vizuális figyelmet és emlékezetet fejlesztő gyakorlatok.
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Az írott betűalakok tanítása, az írástechnika fejlesztése
Ebben a szakaszban történik a helyes írásszokások kialakítása az egyéni sajátosságok
figyelembevételével, az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, valamint az írás
jelrendszerének differenciált elsajátítása.
 Írott kis- és nagybetűk szabályos alakítása, kapcsolása
 Betűkapcsolatok, rövid szavak írása
 Hangok időtartamának jelölése
 Másolás írott, majd nyomtatott mintáról (szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok)
 Szavak látó-halló tollbamondása (legfeljebb hat betűből álló szó)
 Rövid szavak írása emlékezetből
 Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből
Az írott betűk megtanításának menete
Az írás jelrendszerének megtanítása a kis- és nagybetűk szabályos kialakításából és a leírt
betűk összekapcsolásából áll. Tanmenetink szerint az első év végére kis lépésekben eljuttatjuk
a gyermeket az egyszerű mondatok írásáig, ám ez adott esetben átcsúszhat a második évre is.
Célunk a gondosan tervezett percepciófejlesztés végső állomásaként a tollbamondás, illetve
az írásminta nélküli, emlékezetből történő írás, szövegalkotás. Programunkban az írott
kisbetűk megtanításának sorrendje mindig szorosan követi a nyomtatott kis- és nagybetűk
tanítási sorrendjét, így erősítve meg a gyermek számára a hang- és a betűváltozatok, optikai
kép kapcsolatát és természetesen az olvasás–írás–szövegalkotás kapcsolatát.

Kisbetűk írása
Ebben a szakaszban a kiemelt cél az írás jelrendszerének elsajátítása. Az eredményesség
érdekében az előkészítő szakaszban már alkalmazott fejlesztések itt is megjelennek.
A kisbetűk írásának tanításánál kezdetben a vázoló lapok, majd a munkafüzet és végül
az előírt írásfüzet lesz a segítségünkre. A betűk írásának tanításánál folyamatosan egyeztetni
kell az olvasás tanításával. A szakasz feldolgozására 59 óra szükséges, ám ebben az esetben is
az egyéni sajátosságokat kell figyelembe venni, és esetleg módosítani az óraszámot. Ebben a
időszakban is nagy szerepet kap a differenciálás a gyerekek egyéni szintjének megfelelően. Itt
érdemes segítségül hívni a digitális gyakorlási lehetőségeket, kihasználva a korrepetálásokat,
illetve a délutáni tanulási tevékenységek idejét. A munkafüzet és a füzet feladatai lehetőséget
adnak a differenciálás megszervezésére mind a tanórákon, mind a házi feladatok
elkészítésénél.
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A vázolás lépései
Az alapozó időszak íráselemeinek, majd később a betű vázolásának, írásának lépéseit az
alábbiak szerint javasoljuk megtanítani.
Bevezetés
1. Elmondjuk a motivációs versikét vagy mondókát (Ábécés olvasókönyv; valamint
munkafüzet).
2. Betű hívókép nagy alakban a táblán a nyomtatott betűalak mellett (projektor vagy e-tábla).
3. Felírjuk az írott betűt a táblára, illetve kivetíthetjük a digitális mellékletből.
4. Megbeszéljük a nyomtatott és írott betűforma közötti különbségeket és azonosságokat.
5. Az írott betűt elemeire bontjuk, a betűelemeket megnevezzük az ismételt felírás közben.
Főrész
1. A leírandó forma nagy alakban a gyermek előtt van (mondóka kíséretében felvázoljuk). A
leírandó formát a padlóra, földre rajzoljuk, és az írás mozgásának megfelelően „lejárjuk”.
2. A gyermeket felállítva a formát teljes karral nagy alakban a levegőbe írjuk. Majd –
lehetőség szerint – nagyméretű csomagolópapírra, táblára függőleges síkban, mondókával
kísérve vázoljuk.
3. Következő lépésként az asztal síkján nagy méretben, kezdetben ujjal, majd vastag
íróeszközzel, mondókával megerősítve, a megjelölt kezdőponttól indítva a mozgást, nagy
lendülettel többször átíratjuk a formát.
4. Vastag, színes íróeszközzel írólapon folytatjuk a gyakorlást. A kezdőpont tisztázásával a
gyerekek többször lendületesen és bátran átírják a betűt.
5. A munkafüzetben folytatjuk a betűelem vagy a betű leírásának megtanítását.
(Részletesebben l. később.)
6. Önálló munkavégzés a munkafüzetben, illetve a segédanyagok alkalmazásával. Mellette
folyamatos korrekció, egyéni segítségadás szükség szerint.
7. A munkafüzet differenciálásra is alkalmas feladatainak elvégzése. (Részletesebben l.
később.)
Lezárás
Ujjsoroló mondókákat, a kéz és az ujjak lazító gyakorlatait, illetve megerősítésként a taktilis
percepciós területek bevonásával különféle technikákat is alkalmazhatunk az óra lezárásaként
(érdes felületű anyagból kivágott formákat választanak ki, a formákat lekövetik
fonalragasztással stb.).
A hagyományos, első osztályos füzetbe csak alapos előkészítést követően dolgozunk,
lehetőleg késleltetett ütemben, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva.
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Az írott kisbetűk megtanításának és begyakorlásának menete
1. A fentebb leírt általános előkészítő szakasz után a munkafüzetben verbális utasítással
megerősítve vastag színes íróeszközzel átíratjuk a betűt. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a
kiindulópontra és a haladási irányra. A fokozatosan kihalványuló betűalakok átíratását
követően már önállóan vázoltatjuk, íratjuk a megtanulandó betűt.
2. A nyomtatott betűt is feltüntetve a fa szimbólummal ellátott 1,5 cm-es sortávolságú
vonalrendszerbe helyezve átíratjuk a tanítandó betűt. A szimbólumot használva
meghatározzuk a betű esetleges magas és mély zónáit. Lendületes vonalvezetésre
buzdítjuk a gyermekeket. Egyénileg korrigálunk az esetlegesen előforduló hibáknál. A
második elemnél halványabb a jelölés, ezt kérjük átírni a gyerekkel.
3. A fa szimbólummal ellátott 6 mm-es vonalrendszerben először mindig az önmagában álló
betűt íratjuk, és azonnal ellenőrizzük az elhelyezés, valamint a vonalvezetés helyességét.
Biztassuk a gyerekeket arra, hogy saját munkájukat értékeljék! Például karikázzák be az
általuk leírt legszebbnek ítélt betűt!
4. Mássalhangzók esetében a fa szimbólummal ellátott 6 mm-es sorban az önmagával
kapcsolt, kettőzött betűt is íratjuk. A kétjegyű mássalhangzók írására fokozottan
ügyeljünk!
5. A tanult betű kapcsoltatjuk a már ismert betűkhöz. Szótagokat, szavakat írunk.
 Minden esetben fontos, hogy írás előtt kimondassuk a gyerekkel a szavakat. Hívjuk
fel a figyelmét az esetleges kiejtési, helyesírási nehézségekre! Buzdítsuk arra a
gyermeket, hogy írás közben szótagolva magában mondja, amit leír! Ez a többszintű
megerősítés segíti őt a megfelelő helyesírás elsajátításában.
 A leírandó szavaknál figyelembe vettük a szavak hosszúságát, a tanítandó betű
pozícióját a szóban, és a betűk egymáshoz kapcsolásának technikáját.
Szóírásnál az alábbi kötések fordulnak elő:
 alsó ívelés: tű, ki;
 felső ívelés: ás, ím;
 alsó hurokvonal: új, ág;
 felső hurokvonal: ok, áll;
 c-s kötés: cica, add.
Kezdetben a betű, szótag, szó előírásával és annak átírásával, másolásával tesszük biztosabbá
a betűk írását, vizuálisan is megerősítést adva a helyes betűsorrend követésére.
A nyomtatott alakról történő másolást (nyomtatott alak leírását írott betűkkel) csak
azokban az esetekben javasoljuk, ahol nem tapasztalunk olvasási nehézséget.
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Hangsúlyosan több gyakorlási lehetőséget kínálunk a hallás utáni írásra, megalapozva
ezzel a helyesíráshoz szükséges készségeket (pl. magánhangzók és mássalhangzók
időtartamának észlelése, szavak egybe- és különírása, zöngés-zöngétlen hangok leírása).
Figyelünk arra, hogy vannak-e esetleg beszédtagolási nehézségek, amelyek írásban is
jelentkezhetnek. Ezt a képességfejlesztés ritmikus gyakorlataival, analízis-szintézis
feladatokkal előzzük meg. Az analízist-szintézist segítő feladatokra írásban is nagy hangsúlyt
fordítunk. Kezdetben a betűkből szótagokat, majd szavakat, szótagokból szavakat, szavakból
mondatokat írunk, valamint szövegtagolási és alkotási gyakorlatokat végeztetünk, ügyelve a
kis lépések elvére és a tanulók eltérő képességeire.
A két szótagra bontható szavak megjelenésétől a következő mindennapos gyakorlást
javasoljuk a szótagolás gyakorlására, ami helyesírásunk alapköve. A fontosabb szótípusoknál
figyelembe vesszük Meixner Ildikó ajánlását (2 betűs értelmes szavak, 2+2 betűs,
szótagismétléses szavak, 3 betűs, 1+3 betűs, 4 betűs szavak, 4 betűs középen két
mássalhangzós szavak, 2+3 betűs szavak, 2+2+2 betűs szavak stb.). A szavak hosszúságát csak
lassú ütemben növeljük.
Javasoljuk a már elsajátított betűkből összeállított szókészlettel naponta öt szó
diktálását az erre a célra rendszeresített „szógyűjtő” vonalas füzetbe. A szavak tollbamondás
után egymás alá kerülnek, majd az azonnali javítást követően ugyanazt a szót szótagolva a lap
másik oldalára íratjuk. A gyerekektől a lehetőségek szerint először mindig önjavítást kérünk:
nyugodtan radírozzák és javítsák hibáikat.
Soha ne maradjon hibásan szó a füzetben, viszont a javításnál kérjük, hogy egy sornyit
írjanak a kijavított szóból. Az íráskészség fejlődésével párhuzamosan ezt a rövid, de rendkívül
hatékony gyakorlatot bővítjük azzal, hogy az egyik szóval kérünk egy önállóan megfogalmazott
mondatot.
Az alaposan begyakorolt betűírást követően áttérhetünk a munkafüzet nehezebb, a
készségszintű írást előkészítő feladataira.
1. Az írott kisbetű megtanulásáig a fa szimbólummal ellátott 6 mm-es vonalrendszerbe kérjük
behelyezni a tanult betűt. A szélesebb vonalköz, a gyakorlásra elegendő hely lehetőséget kínál
az esetleges korrekciókra, egyéni segítségnyújtásra. A továbbiakban a feladatok egyre
bonyolultabbá és komplexebbé válnak, így biztosítva lehetőséget a differenciálásra. A
feladatok sorszámozása is a fokozatosság elvét követi.
2. A készségfejlesztés feladatairól sem feledkeztünk meg. Az első oldalakon még vonalkövető,
a síkbeli tájékozódás, jobb-bal iránydifferenciálás, azonosságok keresésére irányuló feladatok
dominálnak.
3. Rendkívüli fontosságú az akusztikus jel (hang) és az optikus jel (betű) közötti kapcsolat
tudatosítása, nem csupán az olvasásórán tanult nyomtatott, hanem az írott betűk esetében
is. A helyesírás megalapozásaként nagy hangsúlyt fektetünk a hanganalízis-, hangazonosítási
feladatokra. Ezen belül is törekszünk komplexebbé és változatosabbá tenni a feladatokat több
hang differenciálásával, valamint a magánhangzók időtartamának érzékeltetésével.

33

FI-501020105/1 Írás munkafüzet 1. I. Kötet | FI-501020107/1 Írás munkafüzet 1. II. kötet
FI-501020205/1 Írás 2. munkafüzet. – T a n í t ó i k é z i k ö n y v

A nyomtatott és írott szavak jelentésének azonosságára, valamint az olvasás gyakorlására, az
olvasott szó megértésére szolgáló feladatokat kezdettől fogva alkalmazunk.
4. A tanult betűk írásának és kapcsolásának gyakorlását kezdetben betűpótló feladatokkal,
majd egyszerű írott szótagok másolásával gyakoroltatjuk. A helyes írószerhasználatot,
ceruzafogást és testtartást folyamatosan kontrolláljuk, szükség esetén javítjuk. A kéz
csúsztatására, a lendületes írás gyakorlására is kínálunk lehetőséget.
5. A nyomtatott szavak írottra történő másolása nehéz feladat, hiszen az agyba érkező
vizuális ingert meg kell érteni, át kell kódolni és motoros funkcióvá kell alakítani. Ennek a
tevékenységnek a bevezetésekor javasoljuk a szóoszlopok, egy-egy betűvel, szótaggal bővülő
szópiramisok másolását. Ehhez az olvasókönyvben is talál a tanító írásórán is használható
példát (szópiramist, szósort).
6. Az olvasott szavak, szövegek megértését rajzok készítésével ellenőrizhetjük a
legegyszerűbben. Ezek a színezéssel kombinált feladatok fejlesztik a finommotorikát, a
kreativitást, az önkifejezés képességét.
A nehéz vonalvezetésű k betű megtanítását követően a 6 mm-es vonalrendszer 5 mm
távolságúra csökken. Ekkorra már biztosabbá válik az írás vonalvezetése és lendülete,
motorikusan is ügyesebbé válnak a gyerekek.
7. A képről történő (emlékezetből) írás megjelenik, és ez a feladattípus az egyszerű szavaktól
kiindulva a gyerekek képességei alapján nyújthat lehetőséget a differenciálásra. A
szókapcsolatok másolása, a gondolatilag összetartozó párok megtalálása és leírása a vizuális
emlékezet és figyelem fejlesztését, valamint az írás készségszintű felhasználását készíti elő.
8. Az összekevert betűk szóvá rendezésével, a megadott betűkből szavak kitalálásával és
leírásával a kombinatív készség, a kreativitás és az íráskészség is fejlődik. A kis eltérést mutató
szópárok (pl. mez-nez, pihe-puha) másolása komoly figyelmet és differenciáló képességet
igényel.
A nyomtatott betűvel íródott betűrácsos feladatok izgalma megtöri a másolás egyhangúságát,
valamint fejleszti az olvasási készséget is.
9. A kognitív képességeket, illetve az elvont, szimbolikus gondolkodást fejlesztik a gyerekek
életkorának megfelelően válogatott találós kérdések, szólások, közmondások. Az ilyen típusú
feladatokat minden esetben a megértést, interiorizációt segítendő szóbeli magyarázattal,
megbeszéléssel támogassuk!
10. A titkosírásos feladatokat a kooperációs technikák előkészítéseként (párokba
szerveződve) is megoldhatják a gyerekek. Ezek a feladatok a kódolás-dekódolás bonyolult
folyamatát teszik játékosan vonzóvá. A megoldásra épített másolási funkciók pedig az
íráskészséget javítják.
A h betű megtanítását követő differenciáló órától a vonaltávolság 4 mm-re csökken.
Erre az időre biztossá válik a vonalvezetés, a gyerekek motorikusan képessé válnak arra, hogy
nehézségek nélkül boldoguljanak a keskeny sortávolságú vonalrendszerben is.
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Azoknak a gyerekeknek, akiknek motorikus képességeik elmaradnak az optimális
szinttől, érdemes még ebben az időszakban is a szélesebb vonalazású segédanyagokkal
gyakorolniuk.

Nagybetűk írása
Ennek az anyagnak a feldolgozásánál a célok fő hangsúlya az írás jelrendszerének elsajátítása
mellett lassan áttevődik az eszközszintű íráshasználat előkészítésére, bevezetésére,
gyakorlására. A fejlesztések ebben a szakaszban is elengedhetetlenek. A differenciálás
fontossága itt még inkább előtérbe kerül. Ebben a szakaszban előfordul, hogy két betűt
tanítunk egyszerre. Természetesen ennek a szakasznak lezárása átcsúszhat a második
évfolyamra is, lehetőséget adva a kevésbé intenzív haladási ütemezésre. A munkafüzet és az
előírt írásfüzet lehetőséget biztosít az eltérésekhez alkalmazkodó differenciálásra.
Az írott nagybetűk megtanításának és begyakorlásának menete
Az írott nagybetűk megtanításánál a kisbetűk esetében alkalmazott betűtanítási sorrendet
alkalmaztuk. Ebben az esetben is fontos szempont volt a homogén gátlás elkerülése, valamint
az, hogy az alakilag hasonló betűk megtanítása egymástól viszonylag távol történjék. Az írott
nagybetűk tanulása a tanév végéig elnyújtott.
Az írott nagybetűk vázolásának és írásának lépései:
 a nagy nyomtatott és a nagy írott betűk egyeztetése,
 nagyalakú vázolás a kisbetűknél javasolt módszertani elvek mentén,
 a munkafüzet feladatainak megoldása, digitális anyagok használata,
 saját írásfüzet a gyakorlásra.
Az új betű megtanítása a kisbetűknél már ismertetett analógia szerint történik.
A vonalközbe helyezés első lépéseként a fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe,
majd 6 mm-es nagyságban történik.
A kapcsolások gyakorlása és a szavak, mondatok írása a vázolást és a vonalrendszerben
történő elhelyezést követően történik. A nagybetűk írását tulajdonneveken gyakoroltatjuk. A
nevek gyűjtésével, válogatásával és csoportosításával kapcsolatos feladatokat változatosan
használjuk a munkafüzetben, de javasolunk néhány gyakorlatot az óra színesítésére. A
gyakorlatokat páros vagy kiscsoportos munkaformában is alkalmazhatjuk. Minden esetben
kérjük a lejegyzést is!
Nevek gyűjtése naptárról a megadott betűvel. Fiú-, illetve lánynevek csoportosítása.
Élőlények elnevezése a megadott betűvel. Szűkebb környezetben előforduló tulajdonnevek
lejegyzése (utca, iskola stb. címe). Állatnevek kitalálása a jellemző tulajdonság alapján. A
mondatok írását a fokozatosság elvét figyelembe véve kezdjük meg. Tudatosítjuk a
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mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel használatát. Az új ismeretek megtanítása
mellett elmélyítjük, valamint bővítjük a gyermek ismereteit. Segítsük őt abban, hogy a
megszerzett ismereteket az életkorának megfelelő szinten rendszerezni és a mindennapi élet
gyakorlatában alkalmazni tudja! Ennek alapja az írás készségszintű elsajátítása.
A készségfejlesztés az egész év folyamán továbbra is kiemelt területe marad
programunknak. Az analizáló-szintetizáló készség fejlesztését szolgálja a tagolatlan mondatok
szavakra bontása, mondatalkotás az összekevert szavak sorrendbe állításával. A mondatok
másolása a vizuális figyelem, emlékezet és az íráskészség fejlesztését szolgálja. A kognitív
funkció stimulálását a mondatbefejezési gyakorlatok, a kép alapján történő
mondatkiegészítéses típusfeladatok biztosítják.
Az Írás munkafüzet helyesírást,
feladattípusainak áttekintése:

az

írás

készségszintű

használatát

megalapozó

1. Másolás írottról írott alakra:
 szavak másolása,
 mondat másolása.
2. Másolás nyomtatottról írott alakra:
 rövid szavak másolása,
 szóalkotás összekevert betűkből,
 szótagokból szavak alkotása és leírása,
 szókapcsolatok másolása,
 szókapcsolat alkotása összekevert szavakból, majd másolás,
 betűrácsban szavak keresése, majd másolás,
 titkosírás megfejtése, majd másolás,
 mondat másolása,
 mondatalkotás az összekevert szavak sorrendbe állításával,
 válogató másolás,
 tagolatlan mondat szavakra bontása, majd másolása, összefüggő szöveg másolása.
3. Emlékezetből írás:
 összekevert betűkből szó alkotása,
 szavak írása kép alapján,
 mondatkiegészítés kép alapján,
 mondatalkotás és -írás kép alapján,
 tartalmilag összefüggő mondatok alkotása képről, a szavak megadásával,
 hiányos szövegben szavak pótlása a kép alapján,
 mondatalkotás kérdések alapján,
 nevek, címek leírása.
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4. Tollbamondás
A szókészletet, szóbankot a tanító állítja össze aszerint, hogy milyen készségeket,
szabályszerűségeket kíván gyakoroltatni. Ügyeljünk a fokozatosságra!
 Tollbamondás látási és hallási megfigyelés után,
 tollbamondás hallási megfigyelés után.
A tollbamondás javasolt területe az 1. évfolyamon:
 a magánhangzók időtartamának jelölése,
 a hosszú mássalhangzók jelölése a betűk megkettőzésével,
 a hosszú kétjegyű mássalhangzók jelölése írásban,
 j-ly differenciálás,
 tulajdonnevek helyesírása,
 mondatírás szabályszerűségei.
A módszertani kézikönyv mellett az óratípusokat bemutató mintaóravázlatok és
tanmeneti ajánlás is segítik a tanító munkáját és órára való készülését.
Írástechnika fejlesztése, eszközszintű írás előkészítése
A második évben a kis- és nagybetűk írásának ismeretében továbbfejlesztjük az
írásmozgásokat (automatizáljuk), megerősítjük az íráshoz kapcsolódó helyes szokásokat
(testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás).
Az írástempó fokozására, természetesen a szabályos betűalakok, vonalvezetés és
rendezett íráskép megtartása mellett, nyújtunk feladatokat.
Az írástempó fejlesztésének kétféle feladattípusát alkalmazzuk. Az egyik gyakorlási
mód során megadott szöveget írunk megadott időegység alatt, a másik esetben azonos
szövegmennyiséget írunk rövidülő időtartam alatt.
A feladatok végrehajtása során elvárjuk a mások számára is olvasható, esztétikus
íráskép megtartását. A gyakorlatok során a gyerekek dolgozhatnak párokban is, így építhetünk
a tanulók közötti kooperációra, az önellenőrzés és korrekció képességére.
 Szabályos betűalakítás és kapcsolás,
 elvárható tempójú írás,
 önállóan alkotott mondatok írása,
 helyes írásszokások alkalmazása.
Az írás készségszintű alkalmazása
Az írás a második évfolyam végére már készségszintűvé válhat, az ismeretelsajátítás, a tanulás
eszköze lehet. A tanulók haladása azonban nem egységes, éppen ezért az előkészítés,
begyakorlás, az esetleges korrekciós beavatkozások továbbra is fontos elemei kell, hogy
legyenek az óráknak, betartva a fokozatosságot, a kis lépések elvét.
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Az első évfolyam átvezetésekor, valamint a több gyakorlást, támogatást igénylő
tanulók esetében a fejlesztést a már megtanult betűk írásának és kapcsolásának gyakorlásával,
illetve betűpótló feladatokkal, majd egyszerű írott szótagok másolásával gyakoroltatjuk.
A következő nehézségi fok az írott alakról írott alakra történő másolás, amikor is
kezdetben csak szavakkal, majd egyszerű rövid mondatokkal gyakoroltatunk.
A nyomtatott szavak írottra történő másolása nehéz feladat, hiszen az agyba érkező
vizuális ingert meg kell érteni, át kell kódolni, és motoros funkcióvá kell alakítani. Ennek a
tevékenységnek a bevezetésekor javasoljuk az egy-egy betűvel, szótaggal bővülő szóoszlopok,
szópiramisok másolását. Ezekhez a feladatokhoz az olvasókönyvben is találunk az írásórán is
használható példákat (szópiramist, szósort). Az olvasott szavak, szövegek megértését rajzok
készítésével ellenőrizhetjük a legegyszerűbben. Ezek a színezéssel is kombinálható feladatok
fejlesztik a finommotorikát, a kreativitást, az önkifejezés képességét.
A nyomtatott alakról írottra történő másolás feladattípusai az alábbiak:
 rövid szavak másolása,
 szóalkotás összekevert betűkből,
 szótagokból szavak alkotása és leírása,
 szókapcsolatok másolása,
 szókapcsolat alkotása összekevert szavakból, majd másolás,
 betűrácsban szavak keresése, majd másolás,
 titkosírás megfejtése, majd másolás,
 mondat másolása,
 mondatalkotás az összekevert szavak sorrendbe állításával,
 válogató másolás,
 tagolatlan mondat szavakra bontása, majd másolása,
 összefüggő szöveg másolása.
Az emlékezetből történő írás az egyik legnehezebb kognitív funkció. Biztos elsajátítása
igen sok és változatos gyakorlást kíván.
Feladattípusai a következők:
 összekevert betűkből szó alkotása,
 szavak írása kép alapján,
 mondatkiegészítés kép alapján,
 mondatalkotás és -írás kép alapján,
 tartalmilag összefüggő mondatok alkotása képről, a szavak megadásával,
 hiányos szövegben szavak pótlása a kép alapján,
 mondatalkotás kérdések alapján,
 nevek, címek leírása.
A mondatok írását a fokozatosság elvének figyelembevételével kezdjük meg.
Tudatosítanunk kell a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjel használatát. Az új
ismeretek megtanítása mellett elmélyítjük, valamint bővítjük a gyermek ismereteit. Segítsük
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őt abban, hogy a megszerzett ismereteket az életkorának megfelelő szinten rendszerezni és a
mindennapi élet gyakorlatában alkalmazni tudja!
A tollbamondás munkafüzeti feladatain túl a szókészletet, szóbankot a tanító állítja
össze aszerint, hogy milyen készségeket, szabályszerűségeket kíván gyakoroltatni. Ebben az
esetben is ügyeljünk a fokozatosságra!
A tollbamondás feladattípusai:
 tollbamondás látási és hallási megfigyelés után,
 tollbamondás hallási megfigyelés után.
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
Ebben a szakaszban már megindul a tudatos anyanyelvhasználat, elérkezett az idő a helyesírás
biztonságának megalapozására. Fejlesztenünk kell a nyelvi elemzési készséget, és tudatosítani
kell a nyelvtani fogalmakat és azok használatát.










Mondat, szó, hang, betű felismerése és megnevezése;
ábécé;
betűrend;
hangok csoportosítása;
szótagolás szabályszerűségeinek felismerése;
szótő felismerése, toldalék jelölése;
ragos szóalakok helyes használata szóban és írásban;
beszélői szándék felismerése;
-e kérdőszó helyes használata.

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása
Második osztályban az írásórák gyakorlófeladatai közé beépülnek a nyelvtanórákon
megismert helyesírási ismeretek és szabályszerűségek.
A tanulóknak ismerniük kell a szabályok megértéséhez szükséges nyelvtani fogalmakat.
Fő cél a helyesírási készség fejlesztése, a megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és
helyesírási szabályok alkalmazása.
 Szabályszerűségek felismerése;
 hibajavítás a szabályok felidézésével;
 helyesírási problémák felismerése;
 írás és helyes kiejtés együttes alkalmazása;
 j-ly differenciálása;
 időtartam jelölése;
 kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok felismerése;
 hagyomány szerinti írásmód;
 elválasztás szabályai;
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 kijelentő és kérdő mondat jelölése;
 mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel jelölése;
 lexikon és szótár használata (a korosztálynak megfelelően kiválasztva).
A tollbamondás javasolt területe a 2. évfolyamon:
 a magánhangzók időtartamának jelölése;
 a hosszú mássalhangzók jelölése a betűk megkettőzésével;
 a hosszú kétjegyű mássalhangzók jelölése írásban;
 j-ly differenciálása;
 tulajdonnevek helyesírása;
 mondatírás szabályszerűségei.
Feladattípusok:
 a hosszú és rövid magánhangzók differenciálása írásban;
 az egy-, két- és háromjegyű betűvel jelölt mássalhangzók differenciálása és írása;
 a hagyományos és régies tulajdonnevek írása;
 az összetett szavak alkotása és írása;
 az azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak írása;
 kiejtéstől eltérő, hangutánzó, j, illetve ly betűs szavak írása;
 toldalékos szavak alkotása a szövegben;
 kijelentő és kérdő mondatok írása;
 kérdő mondatok alkotása az -e kérdőszó segítségével.
A második évfolyamon az írás tanítása szoros egységet alkot az anyanyelv tantárggyal.
Ebben az évben már az írás eszközszintű használata kerül előtérbe, és bár továbbra is nagyon
fontos az írástechnika fejlesztése, emellett már előkerülnek a nyelvtani és helyesírási
ismeretek is. Ennek megfelelően az írás tananyagát megfelelően össze kell hangolni a
nyelvtani anyaggal.
Ebben az időszakban leginkább már a „kevert” óratípusok jellemzőek. Nem tisztán csak
írásóráról beszélünk, mivel az írás munkafüzet anyagát a nyelvtanórákhoz kell igazítanunk, és
azt együtt kell alkalmaznunk.
A tanév elején, akárcsak az első osztályban, itt is egy kicsit több időt kell szánni az
előkészítésre – jelen esetben az előző évben tanultak átismétlésére. Mivel az írásnál is
előfordulhat, hogy egyes tanulók lassabb ütemben haladnak, számukra biztosítani kell a
megfelelő differenciálást.
Bár a fent említett okok miatt a nyelvtan és az írás összefonódik, mégis szükség van az
év folyamán arra, hogy az írástechnikát előtérbe helyezve, megfelelő mennyiségű
gyakorlóórát építsünk be az éves anyagba. Az írástechnika megfelelő fejlesztéséhez
felhasználhatjuk az olvasásórákat is, hiszen ebben az évben már megjelennek a vázlatkészítés
elemei, szógyűjtések és egyéb olyan feladatok, ahol az írást is lehet fejleszteni.
Az írás tanításának ütemezése:
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A tanév folyamán heti másfél órát tervez a tanmenet mind az írásra, mind az anyanyelvre.
Érdemes év elején 2 írás- és 1 nyelvtanórát szervezni annak érdekében, hogy megfelelő idő
álljon a rendelkezésre az előző évben tanultak felelevenítésére, az esetleges hiányosságok
pótlására. Ezután érdemes a nyelvtant 2 órával számítani, amibe beintegrálódik az írás
anyagának egy része is, és a fennmaradó 1 óra kifejezetten az írásra fordítható, amelynek
keretében megvalósulhat az írástechnika fejlesztése, a gyakorlás, a differenciálás, a
felzárkóztatás.
Az írás tanításának témakörei, a nyelvtan tananyaggal való egyeztetése:
- Nyelvtan – kommunikáció (Tk. 4–13. old.)
Írás – év eleji ismétlések (Mf. 4–11. old.)
- Nyelvtan – A hangok, a betűk, a szótagok és szótagolás, betűrend (Tk. 14–29. old.)
Írás – betűrend (Mf. 12. old. 34. old.)
magánhangzók (Mf. 13–14. old.)
mássalhangzók (Mf. 18. old. 24–25. old., 40–41. old.)
j-ly (Mf. 15. old. és 39. old.)
- Nyelvtan – Szavak és jelentésük (ellentétes és rokon értelmű szavak, szóösszetételek,
összetett szavak) (Tk. 30–39. old.)
Írás – Rokon értelmű szavak (Mf. 19. old.)
Ellentétes jelentésű szavak (Mf. 20. old.)
Összetett szavak (Mf. 22. old.)
- Nyelvtan – Magánhangzók és mássalhangzók időtartama (Tk. 40–55. old)
Írás – A magánhangzók időtartamának jelölése (Mf. 30–31. old.)
A mássalhangzók időtartamának jelölése (Mf. 32–33. old.)
- Nyelvtan – Hangkapcsolatok ejtése, írása (Tk. 56–73. old.)
Írás – Másképp mondom, másképp írom (Mf. 52–53. old.)
- Nyelvtan – Toldalékok helyesírása (Tk. 74–85. old.)
Írás – Toldalékos szavak (Mf. 55. old.)
Toldalékkal vagy anélkül (Mf. 56–57. old.)
- Nyelvtan – Mondat, mondatfajták, szöveg (Tk. 86–97. old.)
Írás – Rövid szöveg alkotása (Mf. 54. old.)
Üzenetek írása (Mf. 60–61. old.)
A szavak és a mondatok felépítése (Mf. 62. old.)
A szórend gyakorlása (Mf. 63. old.)
A kijelentő mondat gyakorlása (Mf. 64. old.)
A kérdő mondat gyakorlása (Mf. 65. old.)
Rövid szöveg alkotása írásban (Mf. 66. old.)
Párbeszéd írása (Mf. 67. old.)
Önálló rövid szöveg alkotása fázisrajzok segítségével (Mf. 69. old.)
Önálló rövid szöveg alkotása képek segítségével (Mf. 70. old.)
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III. A taneszközök eredményes használatának feltételei és lehetőségei
Tanulásszervezési és óravezetési ajánlások
Az első évfolyamon két munkafüzet, egy előírt írásfüzet, vázoló lapok, írott betűk hívóképei
segítik a munkát. A kollégák szabadon választhatnak a szükséges differenciálások alapján ezek
felhasználásáról. Mindegyik alkalmas arra, hogy a pedagógusok az egyéni adottságokat
figyelembe véve használják azokat az órákon, illetve a házi feladatoknál. Külön segítséget
nyújthatnak a digitális anyagok, illetve az ötlettárban felsorolt lehetőségek a minél
hatékonyabb tanulás érdekében.
A második évfolyamon egy írás munkafüzet áll a rendelkezésünkre, ám az írás
tanításánál és gyakorlásánál továbbra is fel lehet használni az elsőben megismert vázoló
lapokat, a digitális segédanyagokat. A második évfolyamon belépő Anyanyelv és
kommunikáció tantárgy tankönyve és munkafüzete már az írás eszközszintű használatát elváró
gyakorlási lehetőséget biztosít a tanulók számára.
Mindkét évfolyam munkafüzeti feladatainak megalkotásakor törekedtünk arra, hogy a tanulók
lehetőséget kapjanak az elvégzett feladatok önellenőrzésére, az előforduló hibák
korrekciójára.
Digitális tananyagok
A tanítás folyamatát digitális anyagok is kiegészíthetik, így számtalan lehetőség áll
rendelkezésre a gyakorlásra, differenciálásra. A feladatok alkalmasak az otthoni gyakorláshoz
is, így a szülőket is aktívan be lehet vonni a gyerekekkel való foglalkozásba.
A tananyagok elkészítésének céljai:
 Korszerű, a kisiskolások életkori sajátosságaihoz igazodó legyen.
 Segítségével fokozni lehessen a különböző tevékenységekben a tanulók
tudatosságát, kitartását és igényességét.
 Segítse a diákokat, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő
időtartamban és mind önállóbban legyenek képesek irányítani.
 A tananyagok, feladatok, játékok célja, hogy a kisiskolás korú gyermekek kellő
motiváltsággal, élményeket szerezve tanuljanak.
 A játék elültetheti a kisiskolásba azt a kíváncsiságot, érdeklődést, amely elvezethet
az alaposabb, elmélyültebb ismeretekig.
 Az interaktív feladatok és játékok ellenőrzését, értékelését a program
automatikusan elvégzi.
 A digitális tananyagok megtalálhatók a Nemzeti Köznevelési Portálon. Ezt a portált
pedagógusok, szülők és diákok egyaránt használhatják.
A teljesség igénye nélkül néhány digitális anyag, melyet az első és második osztályban
használhatunk az írás tanításánál. (Linket a módosítások miatt szándékosan nem közlünk.)
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Anyagok, melyek PDF formátumban elérhetőek, és innen is kinyomtathatóak:
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Az órák előkészítő szakaszához használható anyagok:
Előkészítés – Csoóri Sándor – Csodakutya
Előkészítés – Devecseri Gábor – Állatkerti útmutató, részlet – 1
Előkészítés – Devecseri Gábor – Állatkerti útmutató, részlet – 2
Előkészítés – Illyés Gyula – Mozdony
Előkészítés – Mondóka – A sámsoni piacon
Előkészítés – Osvát Erzsébet – Első osztályosok, részlet
Előkészítés – Zelk Zoltán – Este jó
stb.
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Gyakorláshoz, ismétlésekhez, differenciálásokhoz használható feladatok interaktívan:
Betűpárosító (A feladatban a gyerekeknek a nagy- és kisbetűket kell párosítaniuk. A feladat
célja a kicsi és nagy írott és nyomtatott betűk felismerése, párosítása. A feladat fejleszti az
egységben látást, a megfeleltetés képességét és a szabályfelismerést. Ugyanakkor
természetesen a betűfelismerés a játék alapvető célja, amely az első osztályos írás- és
olvasásórák tananyaga, ezért is célszerű mindkét órán használni a feladatot.)
Betűszüret (A gyerekeknek fel kell ismerniük a kis nyomtatott betűt, majd felidézni és
kiválasztani az írott párjának a betűelemeit.)
Festő mondatok (A feladat a szövegértést gyakoroltatja a gyerekekkel. A tanulóknak az
olvasott mondat alapján kell kiszínezniük a megfelelő rajzokat, figyelve a részletekre is. A
helyes megoldáshoz szükséges valamennyi betű ismerete. Jól alkalmazható gyakorláskor mind
frontális, mind egyéni munkaformában.)
Kapcsoltam (Egyéni munkaformára készült feladat, amelyben a tanulók a betűk helyes
kapcsolását gyakorolhatják. A megoldás során fejlődik a gyermekek koncentrációs képessége,
figyelme.)
Keresd az elejét! (A feladat során a gyermekek hárombetűs szavakkal játszhatnak. A szóvéghez
kell megkeresni a szó eleji mássalhangzót úgy, hogy értelmes szót kapjanak. Az írott forma
segíti a helyes íráskép rögzítését, a szavak pedig a szókincs fejlesztését és a helyesírást.)
Képes mondatok (A gyerekeknek két hiányos mondatot kell elolvasniuk, amelyekből egy-egy
szó hiányzik. A hiányzó szót helyettesítő képet kell az üres keretbe behelyezni. A feladat a
szövegértő olvasás fejlesztésére alkalmas, megoldásához valamennyi betű ismerete
szükséges. Frontális és egyéni munka során is alkalmazható a feladat.)
Mese, mese, mátka… (A feladat egyszerű szöveg megértésének az ellenőrzése az igaz és hamis
állítások valóságtartalmának eldöntésével. Fejleszti a tanulók szókincsét, olvasási készségét és
szövegértését. Gyakorlóórán frontálisan és egyéni munkában is alkalmazható.)
Radír Rudi (A tanulóknak két hiányos mondatot kell elolvasniuk, amelyekből egy-egy szó
hiányzik. A mondat jelentésének megértésével tudják helyesen pótolni a hiányzó szavakat.)
Szótagkereső (A két szótagból álló szavak egyik szótagja hiányzik. A gyerekeknek a megadott
lehetőségek közül kell kiválasztaniuk a megfelelőt, majd be kell illeszteniük a szóba. A feladat
sikeres megoldásához valamennyi betűt ismerni kell, és tisztában kell lenni a szótag fogalmával
is. Valamennyi tanulási formában alkalmazható ismétléskor és gyakorláskor egyaránt.)
Szóvirág 1 (A feladat az értő olvasás fejlesztésére és ellenőrzésére szolgál. Kizárólag nagy
nyomtatott betűs szavakkal, az olvasás tanításának kezdeti időszakában segíti az
összeolvasást.)
Szóvirág 2 (A feladat az értő olvasás fejlesztésére és ellenőrzésére szolgál. Kizárólag kis
nyomtatott betűs szavakkal, az olvasás tanításának kezdeti időszakában segíti az
összeolvasást.)
Hol hallod a hangot? Betűk tanulása (A szavak hangokra bontása, adott hang helyének
megtalálása.)
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Állatszomszédok (A feladatok a gyermekek szövegértését és a relációs szókincs helyes
alkalmazását fejlesztik. A helyes megoldáshoz szükség van valamennyi betű ismeretére.
Frontális munkában és egyéni differenciálásnál is jól alkalmazható.)
Árulkodó versikék (A feladatok a szövegértés gyakorlását szolgálják. A rövid kis versikék
megértése után a gyerekeknek meg kell találniuk a szókígyóban a helyes megoldást jelentő
betűsort, szót. A helyes megoldáshoz szükség van valamennyi betű ismeretére. Frontális
munkában és egyéni differenciálásnál is jól alkalmazható.)
Írott, nyomtatott szavak párosan (A memóriajáték jól fejleszti a gyerekek gondolkodását,
emlékezőkészségét, valamint segíti az általánosítás, rendszerezés, csoportosítás képességét.
Ezzel a játékkal jól gyakorolható a szavak nyomtatott és írott alakjának felismerése, az olvasás.
A megoldáshoz szükséges valamennyi nyomtatott és írott kisbetű ismerete. Alkalmas
csoportos gyakorlásra és differenciálásra is. Használható ismétléskor és gyakorláskor.
Fogas kérdések (A feladat ötvözi az értő olvasást és a helyesírást. A találós kérdések
elolvasása, kitalálása fejleszti a kreatív gondolkodást. A gyerekeknek a billentyűzet
segítségével kell beírni a megfejtést. Ekkor már a helyesírás kerül előtérbe, hiszen csak a
helyesen beírt megoldások fogadhatók el.)
Félszavakból is megértjük egymást? (Az írott szöveg olvasását, a betűk szabályos alakításának,
kapcsolásának felismerését gyakorolhatják a gyerekek ebben a feladatban. A közmondások
felismerése segíti a szavak kiegészítését.)
Hogy is van? Hogy is volt? (A nyomtatott betűvel írt szókártyák memorizálására 10 másodperc
áll rendelkezésre. Az idő letelte után a szókártyákat helyes sorrendbe téve kell értelmes
mondatot alkotni. A megoldást felesleges szókártyák is nehezítik.)
Szóösszeadás (A tanulók írástechnikájának fejlődéséhez elengedhetetlen a szóemlékezet
fejlesztése. A megjegyzett szavakból kell egy-egy összetett szót alkotniuk a tanulóknak.)
Óravázlatok az írástanítás időszakához

Tanítási tervezet 1.
Óratípus: írásóra, alapozó időszak
Az óra anyaga
 A mozgás változó tempójának érzékeltetése,
 formaalakítás mozgással,
 a vizuális figyelem és az elemzőkészség fejlesztése,
 tájékozódás síkban,
 az alsó íves betűelem (alsó ívelés) vázolása, vonalközbe helyezése,
 ritmikus sorok alkotása.
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Készségfejlesztési célok
 Tapasztalatot nyújtani a mozgás eltérő tempójáról;
 vizuális mintákkal tudatosítani a téri irányok (jobb-bal, fent-lent) különbségét;
 megfigyeltetni és megfogalmazni az azonosságokat és különbségeket;
 elsajátítani az alsó ívelés (csészevonal) írásmódját;
 több elemből álló ritmikus sorok íratásával begyakoroltatni a kéz csúsztatását és a
könnyed vonalvezetést.
Eszközök
 Interaktív tábla (ha megoldható), előírt nagyméretű csomagolópapír, zsírkréta, írás
munkafüzet és előírt írásfüzet 1. osztály, vázoló lapok.
Vázlat
1. Mozgásos percek, készségfejlesztés
 Nagymozgások verssel kísérve (beszédfejlesztés).
 A járás, futás tempójának változásai.
 Feladatok a vizuális elemző- és megfigyelőképesség fejlesztésére.
 Iránydifferenciáló feladatok.
2. Új betűelem tanulása
 A betűelemet nagyméretben átírjuk.
 A betűelemet a munkafüzetben írjuk.
 A betűelemet vonalközbe helyezzük.
 A betűelemeket kapcsoljuk, ritmikus sorokat írunk.
3. Lazító gyakorlat, értékelés, illetve a házi feladat megjelölése
Kidolgozás
1. Mozgásos percek, készségfejlesztő feladatok, kb.15 perc
Munkaforma: közös gyakorlás
 Körbejárunk a tanteremben egymás mögött, közben hangosan mondjuk a
mondókát. Figyeljetek a mondóka tempójára, és kövessétek az elhangzó
utasításokat! (A tanító tapssal segíthet a tempónak megfelelően.)
Lassan jár a csiga-biga,
Táskájában eleség,
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Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.
(Szabó Borbála: Mozdulj rá! Logopédia, 1999.)
„Gyorsan jár a csiga-biga…” – A tempó gyorsul.
„Fut-szalad a csiga-biga…” – A tempó futássá gyorsul.
 Megállás után egymás kezét fogva az interaktív táblán, vagy a tanító által
előzetesen a táblára vázolt „csészeformát/alsó ívelést” alakítjuk ki. A forma
jellegzetességeire felhívjuk a gyerekek figyelmét – két szára, alsó íve –, fel kell
ismerniük a hasonlóságot és a különbséget a már tanult felső ívelés, „kapuvonal”
között. A különböző szakaszokon álló gyerekektől megkérdezzük: „Te a csészevonal
melyik részén foglalsz helyet?”
 Az interaktív táblán vagy a mágneses táblán azonos méretű és alakú, de színükben
különböző csészék vannak. A csészéket el lehet helyezni egy sorban vagy
táblázatban. Lényeges különbség, hogy vannak lefordítottak is, valamint a csésze
fülét jobb vagy bal oldalon ábrázoló rajzok. Fokozatosan bonyolultabbá váló
szempontok szerint adunk válogatási feladatokat, végül összetett
szempontrendszer szerint.
Pl: Hol van az a csésze, amelyik kék színű, talpon áll és jobbra van a füle?
Melyik csészének áll balra a füle?
Mi van a fejre állított zöld csésze alatti képen?
Melyik csészére gondoltam? (kérdezz-felelek formában)

A feladat kiegészítéseként a munkafüzet 12. oldalának 1. feladatát már önállóan végezhetik el
a gyerekek.
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2. Új betűelem tanulása – alsó ívelés vagy „csészevonal”, kb. 20 perc
Munkaforma: közös gyakorlás, egyéni gyakorlás
A betűelem végig a táblán van nagy alakban a gyerekek előtt.
 A padlóra vagy duplán ragasztott csomagolópapírra előrajzolt formát végigjárjuk.
 A gyerekek felállva 3-4-szer teljes karral, nagy lendülettel a levegőbe rajzolják a
formát.
 A mozgást beszéddel is megerősítjük. „Fentről le, kerek az alja (ívelem), lentről fel.”
 Interaktív táblán vagy falra függesztett csomagolópapírokon, táblákon a gyerekek
egyenként átírják a formát.
 Következő lépésként az asztal síkján nagy méretben, kezdetben ujjal, majd vastag
íróeszközzel, mondókával megerősítve, a megjelölt kezdőponttól indítva a mozgást
nagy lendülettel többször átíratjuk a formát.
 Vastag, színes íróeszközzel a vázoló lapon folytatjuk a gyakorlást. A kezdőpont
tisztázásával a gyerekek többször lendületesen és bátran átírják a betűt.
 A munkafüzetben (12. oldal) folytatjuk a betűelem vázolásának megtanítását.
 A stilizált nagyalakú rajzban felismertetjük a betűelemet. Vastag íróeszközzel
többször átíratjuk. Majd a szintén nagyalakú kihalványuló elemeket íratjuk át.
 A négyzetekbe helyezett betűelemeket, melyek kezdőponttal, illetve nyíllal vannak
jelölve, színessel íratjuk át. Itt már fel kell hívnunk rá a gyermek figyelmét, hogy
csak egyszer, lendületesen írja át a betűelemet. Az utolsó négyzetekbe önállóan írja
be a betűelemet!
 Fokozatosan kisebbedő és segédvonalak nélküli betűelemeket vázoltatunk.
 Fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe helyezve meghatározzuk a betűelem
irányait és a vonalrendszerben való függőleges tagozódását. A halványított
betűalakokat még színessel íratjuk át, majd önálló munkát kérünk. Tisztázzuk a
vonal kezdő- és befejező pontjának helyét, valamint azt, hogy a szimbólumként
használt fa ábra „törzs” szintjén (egy vonalközben) helyezzük el. Írásánál ügyeljünk
a gördülékeny vonalvezetésre és a vonalhatárok betartására! A helyesen
kivitelezett betűelemeket kicsinyítjük.
 6 mm-es vonalrendszerbe helyezve íratjuk a betűelemeket. Az előírt betűelemek
átíratása segíti az automatizálást, majd az önálló munkát. Felhívjuk a gyerekek
figyelmét a kéz csúsztatására, korrigáljuk a helytelen testtartást, ceruzafogást.
Biztosítsuk az igény szerinti egyéni segítségadást.
 Gondos előkészítő munka után, differenciáltan használhatjuk az első osztályos 4
mm-es vonaltávolságú írásfüzetet, illetve lassabban haladó gyerekeknél a
kinyomtatható differenciáló digitális segédanyagokat. Akiknél elakadást
tapasztalunk, azok számára biztosítsunk több gyakorlási lehetőséget!
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Használhatunk speciális, nagyobb vonalközű füzetet, de magunk is készíthetünk
felsőbb évfolyamok vonalas füzeteinek megvonalazásával, előírásával. A
differenciáltan alkalmazott másolási, illetve diktálásos gyakorlatokkal
kombinálhatjuk és erősíthetjük a biztos elsajátítást, valamint a figyelem és
emlékezet fejlesztését.
 Azokban az esetekben, amikor a gyermeknek gondot okoz a betűelem
vonalvezetése vagy az, hogy vonalközbe helyezze, visszalépünk az előző gyakorlási
szintre. Amíg nem tudja elfogadhatóan reprodukálni a feladatot, addig nem szabad
továbblépni.
3. Lazítás, értékelés, házi feladat
 Befejezésként mondókával kísért mozgással kilazítjuk az ujjakat és a karokat.
Gyülekeznek a felhők, (az ujjakat magas tartásban mozgatjuk)
Esik az eső, (zongorázunk az asztalon)
Kopog a jég, (kopogunk az asztalon)
Dörög az ég, (dörömbölünk ököllel)
Villámlik, (karjainkat felemeljük)
Lecsap, (asztalra csapunk)
Kisütött a nap! (karunkat megemeljük, ujjainkat széttárjuk)
(Szabó Borbála: Mozdulj rá! Logopédia,1999.)
 Értékelünk és házi feladatot adunk.
Házi feladat: Előírt írásfüzet 6. old.
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Tanítási tervezet 2.
Óratípus: írásóra, betűtanítási időszak
Az óra anyaga


Az m betű vázolása és írása,



a tanult betűelem felismerése a betűben,



a tanult betű önmagához és a már tanult betűkhöz kapcsolása,



lendületes írásmozgás gyakorlása,



az i, í, a, m betűk írásának gyakorlása, a tanult betűk egymáshoz kapcsolása, különböző
kapcsolási módozatok begyakorlása,



másolással, diktálással betű-, szótagírás a tanult betűk felhasználásával.

Készségfejlesztési célok


Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése,



alak-háttér feladatok,



átfordítási képesség fejlesztése,



akusztikus figyelem, fonématudatosság fejlesztése,



mozgással kísért mondóka, mozgásutánzás fejlesztése,



több elemből álló ritmikus sorok íratásával begyakoroltatni a kéz csúsztatását és a
könnyed vonalvezetést.

Eszközök


Betű hívókép, előírt nagyméretű csomagolópapír, írólapok, színes és grafitceruza,
zsírkréta, vázoló lapok, Írás munkafüzet 1. osztály, előírt írásfüzet.

Vázlat
1. Készségfejlesztés
 Hanganalízis – feladat,
 feladatok a vizuális elemző- és megfigyelőképesség fejlesztésére,
 átfordítási képesség fejlesztése.

2. Új betű tanulása
 A m betűt nagy méretben átírjuk.
 A m betűt vázoltatjuk és íratjuk.
 A m betűt vonalközbe helyezzük.
 A m betűt az Írás munkafüzetbe írjuk.
 A m betűt kapcsoljuk, ritmikus sorokat írunk.
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3. Nagymozgások dallal kísérve (mozgásutánzás)
Értékelés, illetve a házi feladat megjelölése.
Kidolgozás
1. Készségfejlesztő feladatok, kb.10 perc.
Munkaforma: páros munka
 Szógyűjtés m hanggal. „Gyűjtsetek minél több olyan szót, amelyben m hangot
hallotok! Rajzoljátok le!”
 Felső ívelés betűelem felidézése taktilis úton. (A tanító nagy alakban a táblára írja
a betűelemet, verbális megerősítéssel.)
 „Rajzoljatok a társatok hátára kapuvonalat! Rajzoljatok a társatok hátára kapcsolt
kapuvonalat!”
2. Az m betű tanulása kb. 20-25 perc
Munkaforma: közös gyakorlás, egyéni gyakorlás
A betű végig a táblán, interaktív táblán van nagy alakban a gyerekek előtt.
 A gyerekek által gyűjtött szavakból csak a m betűvel kezdődőeket használjuk. Csak
az első hangot ejtjük.
 Megmutatjuk a már ismert m betűt, melléírjuk az írott alakot.
 Összehasonlítjuk a nyomtatott és írott alakot, betűelemeire bontjuk.
 A padlóra vagy duplán ragasztott csomagolópapírra előrajzolt betűt végigjárjuk.
 A gyerekek felállva 3-4-szer teljes karral, nagy lendülettel a levegőbe rajzolják a
formát.
 A mozgást beszéddel is megerősítjük.
 Interaktív táblán vagy falra függesztett csomagolópapírokon, táblákon a gyerekek
egyenként átírják a betűt.
 Következő lépésként az asztal síkján nagy méretben, kezdetben ujjal, majd vastag
íróeszközzel, mondókával megerősítve, a megjelölt kezdőponttól indítva a mozgást,
nagy lendülettel többször átíratjuk a betűt.
 Vastag, színes íróeszközzel a vázoló lapon folytatjuk a gyakorlást. A kezdőpont
tisztázásával a gyerekek többször lendületesen és bátran átírják a betűt.
 A munkafüzetben (28. oldal) folytatjuk a betűelem vázolásának megtanítását.
 A vázolt nagy alakú m betűt vastag íróeszközzel többször átíratjuk. Majd a szintén
nagy alakú halványított elemeket íratjuk át.
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 Fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe helyezve meghatározzuk a m betű
irányait és a vonalrendszerben való függőleges tagozódását. Az előírt betűalakokat
még színessel íratjuk át, majd önálló munkát kérünk.
 Tisztázzuk a vonal kezdő és befejező pontjának helyét, valamint azt, hogy a
szimbólumként használt fa ábra „törzs” szintjén (egy vonalközben) helyezzük el.
Írásánál ügyeljünk a gördülékeny vonalvezetésre és a vonalhatárok betartására. A
helyesen kivitelezett betűelemeket kicsinyítjük.
 6 mm-es vonalközbe helyeztetjük a betűelemet, majd két elemből álló kapcsolt
alakot íratunk.
 A tanult betűkkel kapcsoltatjuk az m betűt. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a kéz
csúsztatására, korrigáljuk a helytelen testtartást, ceruzafogást. Biztosítsuk az igény
szerinti egyéni segítségadást!
 Gondos előkészítő munka után, differenciáltan használhatjuk az első osztályos 4
mm-es vonaltávolságú előírt írásfüzetet. Akiknél elakadást tapasztalunk, azok
számára biztosítsunk több gyakorlási lehetőséget! Használhatunk speciális,
nagyobb vonalközű füzetet (magunk is készíthetünk felsőbb évfolyamok vonalas
füzeteinek megvonalazásával, előírásával), illetve lassabban haladó gyerekeknél
alkalmazzuk a kinyomtatható differenciáló digitális segédanyagokat! A
differenciáltan alkalmazott másolási, illetve diktálásos gyakorlatokkal
kombinálhatjuk és erősíthetjük a biztos elsajátítást, valamint a figyelem és
emlékezet fejlesztését.
Az Írás munkafüzet 28-29. oldal feladatai az új betű írásának automatizáló gyakorlatain túl
 kombinált hanganalizáló és rejtett alakzat megtalálását ötvöző (1. 5. feladatok),
 írástechnikát javító, készségfejlesztő lehetőségeket nyújtanak.
3. Lazítás, értékelés, házi feladat
 Kört alakítunk a tanteremben. Megtanuljuk a „Mackó, mackó ugorjál…” című
mozgásos gyermekjátékot. Figyeljetek a mondóka utasításaira, és kövessétek az
elhangzó feladatokat!
(A mondóka gyermekdal formájában megtalálható a YouTube-on, óvodások
előadásában.)
Mackó, mackó ugorjál,
Mackó, mackó forogjál,
Tapsolj egyet, ugorj ki!
(Forrai Katalin: Ének az óvodában)
 Értékelünk és házi feladatot adunk.
Házi feladat: Írás munkafüzet 29. oldal, 6. feladat (díszítősor írása piros-kék színessel),
ill. előírt írásfüzet 14. old.
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Tanítási tervezet 3.
Óratípus: írásóra, betűtanítási időszak
Az óra anyaga
 A ty betű vázolása és írása,
 a tanult betű felismerése a kétjegyű betűben,
 a kétjegyű hosszú mássalhangzó jelölése írásban,
 a ty betű a már tanult betűkhöz kapcsolása,
 másolással, diktálással, emlékezetből betű- és szóírás a tanult betűk
felhasználásával,
 szógyűjtő füzetbe 2, 3, 2+2, 1+2, 3+2 betűs szavak írása hallás után.
Készségfejlesztési célok


Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése,



rész-egész viszonyának tudatosítása,



akusztikus figyelem, fonématudatosság fejlesztése,



helyes írásszokások automatizálása,



írástempó fokozása.

Eszközök


Betű hívókép, előírt nagyméretű csomagolópapír, vázoló lapok, színes és grafitceruza,
zsírkréta, szógyűjtő füzet, Írás munkafüzet, előírt írásfüzet.

Vázlat
1. Készségfejlesztés
 Hanganalízis – feladat,
 rész-egész viszonyának tudatosítása,
 akusztikus figyelem, fonématudatosság fejlesztése.
2. Új betű tanulása
 A ty betűt nagy méretben átírjuk.
 A ty betűt vázoltatjuk és íratjuk.
 A ty betűt vonalközbe helyezzük.
 A ty betűt az Írás munkafüzetben írjuk, az elsajátított betűvel differenciált
feladatokat végeztetünk.
3. Kognitiv funkciókat (pl. szintézis) fejlesztő feladatokat végeztetünk.
Értékelés, illetve a házi feladat megjelölése.
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Kidolgozás
1. Készségfejlesztő feladatok, kb.10 perc
Munkaforma: frontális
A betű végig a táblán van nagy alakban a gyerekek előtt.






Szeriális hangfelismerési gyakorlattal a hallási figyelem fejlesztése.
„Szavakat sorolok (tyúk, batyu, bástya, konty, hattyú, ponty stb.).
Van egy hang, amelyik mindegyik szóban szerepel. Melyik az?”
Az írott betű ismertetése, összevetése a nyomtatott alakkal.
A kétjegyű mássalhangzó elemeire bontása, a már tanult betűk felismerése.

2. A ty betű tanulása, kb. 20-25 perc
Munkaforma: közös gyakorlás, egyéni gyakorlás
 A padlóra vagy duplán ragasztott csomagolópapírra előrajzolt betűt végigjárjuk.
 A gyerekek felállva 3-4-szer teljes karral, nagy lendülettel a levegőbe rajzolják a
formát. A mozgást beszéddel is megerősítjük.
 Interaktív táblán vagy falra függesztett csomagolópapírokon, táblákon a gyerekek
egyenként átírják a betűt.
 Következő lépésként az asztal síkján nagy méretben, kezdetben ujjal, majd vastag
íróeszközzel, verbalitással megerősítve, a megjelölt kezdőponttól indítva a
mozgást, nagy lendülettel többször átíratjuk a betűt.
 Vastag, színes íróeszközzel a vázoló lapon folytatjuk a gyakorlást. A kezdőpont
tisztázásával a gyerekek többször lendületesen és bátran átírják a betűt.
 A munkafüzetben (II./22. oldal) folytatjuk a betűelem vázolásának megtanítását.
 A vázolt nagyalakú ty betűt vastag íróeszközzel többször átíratjuk. Majd a szintén
nagyalakú halványított elemet íratjuk át.
 Fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe helyezve meghatározzuk a ty betű
irányait és a vonalrendszerben való függőleges tagozódását. Az előírt,
kihalványított betűalakokat még színessel íratjuk át, majd önálló munkát kérünk.
Tisztázzuk a vonal kezdő- és befejező pontjának helyét, valamint azt, hogy a
szimbólumként használt fa ábra valamennyi szintjén (három vonalközben)
helyezzük el. Írásánál ügyeljünk a gördülékeny vonalvezetésre és a vonalhatárok
betartására. A helyesen kivitelezett betűket kicsinyítjük.
 4 mm-es vonalközbe helyeztetjük a betűt.
 Utánmondással helyesen ejtetjük ki a szavakat (hattyú, pottyan, tottyan, zuttyan
stb.). Megfigyeltetjük a kiejtés időtartamát a szavakban. A hosszú kétjegyű
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mássalhangzó jelölése írásban: az első betű megkettőzésével. A kapcsolás
gyakorlása 4 mm-es vonalrendszerben.
 A tanult betűkkel kapcsoltatjuk a ty betűt. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a kéz
csúsztatására, korrigáljuk a helytelen testtartást, ceruzafogást. Biztosítsuk az igény
szerinti egyéni segítségadást!
 Gondos előkészítő munka után, differenciáltan használhatjuk az első osztályos 4
mm-es vonaltávolságú írásfüzetet. Akiknél elakadást tapasztalunk, azok számára
biztosítsunk több gyakorlási lehetőséget! Használhatunk speciális, nagyobb
vonalközű füzetet, de magunk is készíthetünk felsőbb évfolyamok vonalas
füzeteinek megvonalazásával, előírásával. A differenciáltan alkalmazott másolási,
illetve diktálásos gyakorlatokkal kombinálhatjuk és erősíthetjük a biztos
elsajátítást, valamint a figyelem és emlékezet fejlesztését.
Az Írás munkafüzet II./22–23. oldal feladatai a ty betű tanításának esetében:
 Az új betű írásának automatizáló gyakorlata (3. feladat).
 Írástechnikát javító másolási feladat írott szavak esetében (7. feladat).
 Szókapcsolat másolása nyomtatott szavakról rajzos megerősítéssel, szótagolás (5.,
6. feladat). Ez a feladat fejleszti az olvasási készséget, a megértés és átfordítás
képességét, valamint az írás készségszintű használatát.
 Differenciáló feladatként szókapcsolat írása emlékezetből a kép alapján is
történhet (5. feladat).
3. Lazítás, az ujjak átmozgatása. Értékelés, házi feladat, kb. 10 perc
„Pitty- potty, pitty-potty, (ujjak mozgatása külön-külön)
Pittyen, pöttyen,
Ereszen a jégcsap
Meg-megcsöppen. (két ujjal kopogtatás az asztalon)
(Szabó Borbála: Mozdulj rá! Logopédiai Kiadó, 1999.)
 Értékelünk és házi feladatot adunk.
Házi feladat: Írás munkafüzet II./23. old. 7. feladat.
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Tanítási tervezet 4.
Óratípus: írásóra, betűtanítási időszak, differenciáló óra
Az óra anyaga
 A tanult betűk írása, egymáshoz kapcsolása;
 a különféle kapcsolódások gyakorlása lendületes vonalvezetéssel;
 betűpótló gyakorlatok (m, n, p differenciálás);
 hang- és betűkereső feladatok képek segítségével;
 szókapcsolatok másolása.
Készségfejlesztési célok
 Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése;
 szintetizáló képesség fejlesztése;
 akusztikus figyelem, fonématudatosság fejlesztése;
 helyes írásszokások automatizálása;
 írástempó fokozása;
 taktilis észlelés fejlesztése.
Eszközök
 Érdes felületű papírból kivágott m, n, p betűk, m, n, p betűs szavak nagyméretű
képei, szótagokra bontott szókártyák, Írás munkafüzet, előírt írásfüzet.
Vázlat
1. Készségfejlesztés
 Taktilis észlelés fejlesztése,
 hanganalízis-feladat,
 akusztikus figyelem, fonématudatosság fejlesztése.
2. Optikai és vonalvezetési hasonlóságuk alapján téveszthető írott betűk, differenciálására
szolgáló gyakorlatok
3. Szavak írása képekről
Értékelés, illetve a házi feladat megjelölése.
Kidolgozás
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1. Készségfejlesztő feladatok, kb. 15 perc
Az írott betűk nagy alakban egymás mellett a táblán/interaktív táblán vannak.
 Betűfelismerés tapintás útján.
Munkaforma: páros
Érdes felületű papírból (dörzspapír) kivágott m, n, p betűket adunk a gyerekeknek.
Párokban dolgoznak. Becsukott szemmel, tapintás útján kell a pár egyik tagjának
felismernie az asztalra helyezett betűt. Ha sikerült kitalálnia, mondjon egy szót a
felismert betűvel!
 Hallásdifferenciálás, az akusztikus figyelem fejlesztése.
Munkaforma: csoportos
A padokon (csoportonként) keverve helyezkednek el az m, n vagy p betűvel kezdődő
szavak képei és az m, n, p betű írott alakjai. A gyerekek kiejtik az általuk kiválasztott
kép nevét, és a megfelelő betű alá helyezik (páva, nadrág, medve, majom, polip,
narancs, pénz, malom, nád stb.).
 Hallásdifferenciálás, az akusztikus figyelem fejlesztése, betűpótló feladat.
Munkaforma: csoportos
A padokon hiányos szavak (minden szónak hiányzik egy betűje). A betűkészlet
segítségével pótolják a hiányzó betűket úgy, hogy értelmes szavakat kapjanak.
Például:
l
c

a

a
u

l
i

a
i

a

A szavak megtalálásához adhatunk képeket segítségül. (Figyelni kell azonban arra, hogy
csak a már ismert betűk szerepelhetnek a hiányos szavakaban!)
2. Az m, n, p betűk differenciálása, kb. 20 perc
Munkaforma: közös gyakorlás, egyéni gyakorlás
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Az Írás munkafüzet I./61. oldalának differenciáltan alkalmazható feladatai:
 hanganalizáló és az írott betűalak vizuális képét rögzítő feladat (1., 2. feladat);
 nyomtatott alakról írottra másoltató, szövegértést ellenőrző feladat (3. feladat).
3. Akusztikus figyelem és emlékezet fejlesztését célzó másolási gyakorlat.
Értékelés, házi feladat kb. 10 perc
 Az óra elején a táblára helyezett képek emlékezetből történő írása.
 Értékelünk és házi feladatot adunk.
 Házi feladat: Előírt írásfüzet 28. oldal feladatai, ill. a digitális tananyag feladatai
differenciáltan.

Tanítási tervezet 5.
Óratípus: írásóra, nagybetű tanításának időszaka
Az óra anyaga
 E, T betűk vázolása és írása,
 tulajdonnevek írása másolással és diktálással,
 a mondatkezdő nagybetű és mondatvégi írásjel megfigyelése és tudatosítása,
 szótagokból szavak, szavakból mondatok alkotása,
 válogató másolás,
 mondatok írása másolással, diktálással.
Készségfejlesztési célok
 Vizuális figyelem fejlesztése,
 átfordítási képesség fejlesztése,
 rész-egész viszonya,
 analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése,
 differenciáló képesség fejlesztése.
Eszközök
 Előírt nagyméretű csomagolópapír, vázoló lapok, színes és grafitceruza, zsírkréta,
Írás munkafüzet, Előírt írásfüzet.
Vázlat
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1. Készségfejlesztés
 Rész-egész viszonya,
 vizuális figyelem fejlesztése.
2. Új nagybetűk tanulása





Az E, T betűket nagy méretben átírjuk.
Az E, T betűket vázoltatjuk és íratjuk.
Az E, T betűket vonalközbe helyezzük.
Az E, T betűt az Írás munkafüzetben és írásfüzetben írjuk, az elsajátított betűkkel
differenciált feladatokat végeztetünk.

3. Kognitiv funkciókat (pl. szintézis) fejlesztő feladatokat végeztetünk
 Értékelés, illetve a házi feladat megjelölése.
Kidolgozás
1. Készségfejlesztő feladatok, kb.10 perc
Munkaforma: páros
 Rész-egész viszonya,
 vizuális figyelem fejlesztése.
 A már tanult nagybetűket nagyméretű kartonlapra írjuk, majd ezeket szétvágva
puzzle-szerűen kérjük összeállítani.
2. Az E, T betűk tanulása, kb. 20-25 perc
Munkaforma: közös gyakorlás, egyéni gyakorlás
 Tisztázzuk a betű kis nyomtatott és kis írott alakkal való hasonlóságát,
különbözőségét.
 A gyerekek felállva 3-4-szer teljes karral, nagy lendülettel a levegőbe rajzolják a
formát. A mozgást beszéddel is megerősítjük.
 Interaktív táblán vagy falra függesztett csomagolópapírokon, táblákon a gyerekek
egyenként átírják a betűt.
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 Következő lépésként az asztal síkján nagy méretben, kezdetben ujjal, majd vastag
íróeszközzel, verbalitással megerősítve, a megjelölt kezdőponttól indítva a
mozgást, nagy lendülettel többször átíratjuk a betűt.
 Vastag, színes íróeszközzel a vázoló lapokon folytatjuk a gyakorlást. A kezdőpont
tisztázásával a gyerekek többször lendületesen és bátran átírják a betűt.
 A munkafüzetben (II./46. old.) folytatjuk a betűelem vázolásának megtanítását.
 A vázolt nagyalakú E, T betűt vastag íróeszközzel többször átíratjuk. Majd a szintén
nagyalakú halványított elemeket íratjuk át.
 Fa szimbólummal ellátott 1 cm-es vonalközbe helyezve meghatározzuk az E, T betű
irányait és a vonalrendszerben való függőleges tagozódását. Az előírt, halványított
betűalakokat még színessel íratjuk át, majd önálló munkát kérünk. Tisztázzuk a
vonal kezdő- és befejező pontjának helyét, valamint azt, hogy a szimbólumként
használt fa ábra „korona” és „törzs” szintjén (két vonalközben) helyezzük el.
Írásánál ügyeljünk a gördülékeny vonalvezetésre és a vonalhatárok betartására! A
helyesen kivitelezett betűket kicsinyítjük.
 4 mm-es vonalközbe helyeztetjük a betűt.
 Differenciáltan használhatjuk az első osztályos 4 mm-es vonaltávolságú írásfüzetet.
Akiknél elakadást tapasztalunk, azok számára biztosítsunk több gyakorlási
lehetőséget a digitális kiegészítő anyagok használatával! A differenciáltan
alkalmazott másolási, illetve diktálásos gyakorlatokkal kombinálhatjuk és
erősíthetjük a biztos elsajátítást, valamint a figyelem és emlékezet fejlesztését.
Az Írás munkafüzet II./46–47. old. feladatai az E, T betű tanításának esetében:
 Az új betű írásának automatizáló gyakorlata (Mf. II./46. old.).
 A szintetizáló képességet fejleszti a szótagokból tulajdonnevek alkotását célzó
feladat (Mf. II./47. old. 3. feladat).
 Hiányos mondat kiegészítése (Mf. II./47. old. 2. feladat).
 Másolás nyomtatott alakról írottra: az átfordítási képességet és az íráskészséget
célozzuk javítani (Mf. II./47. old. 4. feladat).
 Mondat szavakra tagolása, nyomtatottról írottra másolással (Mf. II./47. old. 5.
feladat).
3. Lezárás, értékelés, házi feladat, kb. 10 perc
 Kognitív funkciók fejlesztése mondatok befejezésével.
Nem süt a nap, mert…
Lement a nap, így…
Süt a nap, de… stb.
 Értékelés, házi feladatot adunk.
Előírt írásfüzet 73. old.
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Óravázlatok a második osztályhoz
Tanítási tervezet 6.
Óratípus: Gyakorló, ismétlő, rendszerező
Az óra anyaga
Év eleji ismétlés (írott kisbetűk ismétlése)
Célok, feladatok
Az előző évben tanult kisbetűk felismerésének gyakorlása, nyomtatott és írott betűk,
párosítása, szavakból hiányzó betűk felismerése és pótlása, másolás írottról és nyomtatottról,
írás diktálás után. Az esetleges hiányosságok felmérése, a tanulók ismereteinek
rendszerezése.
Készségfejlesztési célok
 Síkbeli és térbeli tájékozódás fejlesztése,
 rész-egész viszony felismerése,
 biztos alakfelismerés,
 figyelem, látási és hallási differenciálás,
 gondolkodás fejlesztése.
Eszközök







Nyomtatott és írott betűkártyák (tanítói és tanulói),
betűhívóképek,
betűelemek pausz papíron vagy fólián,
ábécétábla (nyomtatott és írott betűs),
írás munkafüzet,
írásfüzet.

Vázlat
1. Előkészítés, ráhangolás
Betűelem memóriajáték, kb. 3 perc
Az adott helyzetnek megfelelően lehet frontális, csoport- vagy páros munkaforma is (frontális
esetén a táblánál, esetleg interaktív táblánál, páros vagy csoportmunkában több példányban
elkészítve papír alapon).
A gyerekek előtt a betűelemek lefordított kártyái, amelyeket a memória szabályainak
megfelelően párosával lehet megfordítani. Ha frontálisan végezzük a feladatot, akkor az
elemszámok növelése érdekében egy-egy betűelempárt kétféle színnel is lehet ábrázolni,
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ezzel is nagyobb hangsúlyt helyezve a figyelem és a vizuális differenciálás fejlesztésére. A
gyerekek a megfordított lapokon található betűelemeket hangosan is nevezzék meg, hogy ez
is segítse a megfelelő rögzítést!
Betűelemekből betű, kb. 3 perc
Ezt a feladatot is többféleképpen lehet megoldani (a betűelemekből betűalkotás interaktív
táblán, tableten, esetleg fóliára nyomtatott változatban az írásvetítőn vagy a padon). Érdemes
frontálisan végezni, mivel ebben az esetben minden gyermek tanulhat mások megoldásaiból,
és az esetleges hibák közös javítása is segíthet az elmélyítésben.
A gyerekek a tanító, majd a tanulók által megnevezett betűk (írott) kirakását végzik a
betűelemek segítségével. A betűelemek összeillesztése közben megnevezik a betűelemeket,
majd magát a betűt.
Ujj- és kéztorna, kb. 2 perc
Ezt a feladatot mindenképpen frontális irányítással érdemes végezni.
Az ujjak, a kéz izmainak átmozgatása az írás előkészítéséhez mondókával kísérve. (Többféle
mondóka, versike található például a Hüvelykujjam almafa című könyvben). A kezek és ujjak
megfelelő ellazítása és megerősítése mellett a versikék jó lehetőséget adnak a helyes
artikuláció, az emlékezet, a ritmus és a figyelem fejlesztéséhez.
2. A kisbetűk gyakorlása, kb. 30 perc
 Írás munkafüzet 5. old. 1. feladat – írott kisbetűk felismerése, másolása (egyéni
munka).
 Írott és nyomtatott betűk párosítása (csoportmunka) – a gyerekeknek párosítani
kell a nyomtatott és az írott betűkártyákat, például:
 1. a memóriakártyákhoz hasonlóan, csak nem lefordítva, hanem csak összekeverve;
 2. előírt nyomtatott kisbetűs abc alá rendezni a keverten kapott írott kisbetűket;
 3. a hiányos abc-t kiegészíteni, az abc-ből vegyesen hiányoznak a nyomtatott és az
írott kisbetűk (természetesen a párnak csak az egyik tagja hiányozhat, hogy ne az
abc sorrendjén kelljen gondolkodni).
 Írás munkafüzet 5. old 2. feladat – nyomtatottról írottra másolás (egyéni munka).
 Lazító ujjtorna versikével és mozgásos mondóka (lazító, kikapcsoló feladat).
 Írás munkafüzet 5. old. 3. feladat – szavakból hiányzó betűk pótlása, szavak írása.
 Írás munkafüzet 5. old. 4. feladat – szókapcsolatok alkotása és írása.
3. Levezetés
Betű bingó, kb. 5 perc
Választás szerint lehet csoport, páros vagy egyéni munka.
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A gyerekek előtt betűrács van. A tanító képeket mutat vagy vetít (például állatnevek), a képek
nevének kezdőbetűjét ki kell húzni a tanulóknak a betűrácsból. Végül a megmaradt betűkből
egy állatnevet kell kirakni. (Ha valakinek még nehezen megy a szavak kezdőbetűjének
leválasztása, akkor érdemes közösen elvégezni a szavak elemzését – kép nevének kimondása,
szótagolása, hangokra bontása, a kezdőbetű felismerése).
4. Értékelés, házi feladat
Az órai munka értékelése, házi feladat megbeszélése.
Házi feladat: Írás munkafüzet 5. old. 5. feladat és az írásfüzetben a kisbetűk írásának
gyakorlása (differenciáltan lehet betűk, szavak, szókapcsolatok írása).

Tanítási tervezet 7.
Óratípus: az írástechnika fejlesztése, gyakorló, fejlesztő óra
Az óra anyaga
 Gyakorlás,
 írástechnika fejlesztése (betűk pontos alakítása, pontos betűkapcsolások),
 írástempó fokozása,
 betűkből, szótagokból szavak alkotása,
 önellenőrzés.
Készségfejlesztési célok
 Finommotorika fejlesztése,
 szem-kéz koordináció fejlesztése,
 írástempó fejlesztése,
 önellenőrzés,
 vizuális differenciálás,
 analízis-szintézis.
Eszközök
 Írás munkafüzet,
 írásfüzet,
 olvasókönyv.
Vázlat
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1. Előkészítés, ráhangolás, kb. 5 perc
Keresem a párom
A feladatot igény szerint lehet többféle munkaformában is végezni. A legmozgalmasabb, ha az
egész osztály együtt tevékenykedik (természetesen ez egy kicsit nagyobb mozgolódással jár).
Ám lehet párban, csoportban vagy akár egyénileg is elvégezni. ez utóbbi esetben nagyobb
eséllyel lehet kiszűrni az esetleges egyéni problémákat, hiányosságokat.
A gyerekek írott alakos szavakat kapnak, melyek vízszintes irányban félbe vannak vágva.
Feladat: a lapok megfelelő párosításával (a szó alsó és felső felét összeillesztve) olvashatóvá
tenni a szavakat.
Például:
majom
Kéz- és ujjtorna verssel, mondókával, kb. 2 perc
Frontálisan irányított tevékenység.
Az izmok lazítása, erősítése.
2. Írástechnika fejlesztése, gyakorlás, kb. 30 perc
 Betűsor szavakra bontása, másolás időre
Írás munkafüzet 44. old. 1. feladat
A gyerekek megkeresik a betűkígyóban az értelmes szavakat (a feladatot érdemes
differenciáltan végezni, a jobban haladó gyerekek végezhetik önállóan, a segítségre
szorulók pedig vagy tanítói segítséggel, irányítással, vagy tanulópár
közreműködésével).
A szavakra bontás után közösen ellenőrizzük a megtalált szavakat, javítjuk az esetleges
hibákat, tévesztéseket, mivel a feladat második részéhez elengedhetetlen a helyes
megoldás.
A megtalált szavak másolása adott időre (az időtartamot érdemes az átlaghoz
igazítani). Az idő leteltével a gyerekek a tábláról vagy interaktív tábláról, esetleg
írásvetítőről leellenőrzik a leírt szavakat, majd minden helyesen írt szót
összeszámolnak. (A feladat elvégzése során érdemes arra is figyelni, hogy van-e olyan
tanuló, aki nem sorrendben írta le a szavakat, esetleg kihagyott szavakat, vagy egybe
írta le a szavakat. Ezek mind jelzésértékű információk.)
 Üzenet a háton vagy a tenyéren
Páros munka
A gyerekek egymás hátára vagy tenyerébe írnak betűket, esetleg rövidebb szavakat (a
tanulók képességeinek megfelelően). A lényeg, hogy csak taktilisan érzékeljék a
leírtakat, ezért ha tenyérbe írunk, akkor az „olvasónak” csukott szemmel kell lennie az
írás közben.
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 Szavak összeállítása kevert betűkből
Írás munkafüzet 44. old. 1. feladat
Az összekevert betűkből értelmes szavak alkotása és leírása, majd egy szóval mondat
megfogalmazása és leírása. A feladat megoldásához segítséget ad az olvasókönyv
képe, melyet érdemes fellapozni. A feladatot ki lehet egészíteni az olvasókönyv
leckéjének felelevenítésével, rövid beszélgetéssel a képről, esetleg szógyűjtéssel,
szövegalkotással. A mondat írásánál fel kell hívni a figyelmet a mondatkezdő
nagybetűre, ill. a mondatvégi írásjelre, mellyel az anyanyelvi és helyesírási ismereteket
is támogatjuk.
 Drámajáték
Királyi lakoma a palotában. Szerepjáték az előző feladat alapján. A gyerekek
eljátszhatják az általuk elképzelt lakomát, párbeszédekkel egészíthetik ki. Akár egy
filmforgatásként is bemutathatják, rendezői és operatőri utasításokkal fűszerezve az
előadást.
 Szóalkotás adott szótaggal
Írás munkafüzet 44. old. 3. feladat
Páros vagy egyéni munkaformában is megoldható, majd frontálisan ellenőrizhető.
A gyerekek által leírt szavak ellenőrzésénél mindenképpen kerüljön fel a táblára a
helyesen leírt szó, ami alapján a tanulók ellenőrizhetik az általuk leírt szavakat, és
javíthatják az esetleges hibáikat.
3. Ellenőrzés, javítás, kb. 5 perc
Írás munkafüzet 44. old. 4. feladat
Az munkafüzetben elvégzett feladatokban felmerülő hibák javítása, az oldal
átellenőrzése.
4. Óra értékelése, házi feladat
Házi feladat: A munkafüzet 2. feladatához tartozó kép színezése, szavak gyűjtése a képről az
írásfüzetbe.
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Tanítási tervezet 8.
Óratípus: gyakorló, rendszerező óra, a mássalhangzók időtartamának jelölése
Az óra anyaga
 Az anyanyelv tantárgy során tanult ismeretek alkalmazása írásórán.
 A szabályok elmélyítése.
 A helyesírási készség fejlesztése.
Készségfejlesztési célok
 Analízis-szintézis,
 figyelem fejlesztése,
 hallási differenciálás,
 gondolkodás fejlesztése,
 íráskészség fejlesztése.
Eszközök
 Írás munkafüzet,
 írásfüzet,
 mágneses tábla, esetleg interaktív tábla vagy írásvetítő (a lehetőségeknek
megfelelően),
 betűkártyák
Az óra anyagát érdemes a nyelvtan-helyesírás tantárgy anyagához igazítani, és annak mintegy
gyakorlásaként, rendszerezéseként felhasználni az írásóra anyagát.
1. Előkészítés
Játék a betűkkel, kb. 5 perc
Az osztály adottságainak megfelelően lehet frontális vagy csoport-, esetleg páros munka is.
A gyerekek betűket „kapnak”, melyekből adott idő alatt minél több értelmes szót kell
alkotniuk. A feladat megoldása előtt érdemes tisztázni a szabályokat, például egy betűt fel
lehet-e használni többször is egy szón belül. Az is fontos, hogy csak a helyesírás szabályainak
megfelelő szavak fogadhatóak el jó megoldásként.
Például:
A megadott betűk: t, r, s, k, m, n, a, á, e, i
Ennek megfelelően például a „táska” szó helyes megoldás, míg a „sír” hibás, mivel nincs a
betűkészletben hosszú időtartamú í betű.
Kéz- és ujjtorna, kb. 2 perc
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2. A mássalhangzó időtartamának jelölése, 35 perc
 Ábra másolása
Egyéni munka.
Írás munkafüzet 32. old. 1. fel.
A feladat megoldása megfelelő bemelegítés az íráshoz, egyben többoldalú fejlesztési
lehetőséget is hordoz magában (síkbeli tájékozódás, figyelem, rész-egész viszony,
vizuális észlelés, differenciálás stb. fejlesztése).
 Szavak keresése betűrácsban
Egyéni vagy páros munka
Írás munkafüzet 32. old. 2. fel.
Adott betűrácsban értelmes szavakat kell megkeresni vízszintes és függőleges
irányban, majd le kell írni helyesen azokat. Két kiválasztott szóval mondatot kell
alkotni. A feladat kiegészítéseként meg lehet beszélni a gyerekekkel, hogy mely
szavakban találtak hosszú időtartamú mássalhangzókat, milyen módon jelöljük a
mássalhangzók esetében a hosszú időtartamot, hogyan kettőzzük meg a kétjegyű
mássalhangzókat. Ez lehetőséget biztosít az elmélyítésre, gyakorlásra.
 Mássalhangzók csoportosítása
A feladatot a tanulók szintjének megfelelően lehet alkalmazni frontális gyakorlásra
vagy egyéni munkára is, esetleg páros munkára.
Írás munkafüzet 32. old. 3. fel.
A feladat utasítása ugyan nem kéri, de érdemes először színekkel megjelölni a
megadott betűk között az egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betűket, hogy az
ábécérendben történő írásnál már csak az adott csoportra kelljen koncentrálni.
 Koppints, ha hallod!
Frontális munka
Szavakat mondunk, a gyerekeknek akkor kell koppintaniuk, amikor olyan szót hallanak,
amelyben hosszú időtartamú mássalhangzó van. A jelzett szót le is szótagoljuk
hangosan.
Például: tábla, kettő, vessző, kabát, lapos, forró, kicsi, villa stb.
 Melyik kép nevében melyik betűt találod?
Írás munkafüzet 33. old. 2. fel.
Önálló munka.
A képeket és a megfelelő betűket összekötés helyett akár azonos színnel is lehet jelölni,
hogy ne legyenek zavaróak a vonalak. A szavak helyesírását egy megoldókulccsal lehet
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ellenőrizni (minden tanuló megkaphatja a munkája végeztével kinyomtatva), így a
tanulók egyéni üteméhez jobban tudunk alkalmazkodni.
 Diktálás utáni írás
Tollbamondás az órán előforduló hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakból
válogatva. Javítás közösen.
3. Levezetés, kb. 5 perc
 Szó-kép memória
Képek és szavak párosítása a memóriajátéknak megfelelően. A képeket érdemes úgy
megválogatni ebben az esetben, hogy legyenek benne olyanok, melyeknek a nevében
található hosszú időtartamú mássalhangzó.
4. Óra értékelése, házi feladat
Házi feladat: hosszú mássalhangzót tartalmazó szavak gyűjtése a füzetbe, vagy hiányos
szavak pótlása (mássalhangzók pótlása).
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