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4. fejezet

Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok
1–4. osztályban

az olvasási készség sok, már meglévő képességre épül. e területek megfelelő szintje kell 
munkánk sikerességéhez. a számos részképesség közül a beszéd, a tájékozódás és a 
ritmus különösen lényegesen befolyásolja az olvasástanulás folyamatát. e három terület 
fejlesztése elengedhetetlen. tankönyvcsaládjaink tartalmazzák a fejlesztés feladattípu-
sait, a feladatfajtákat és az átlagos haladási ütem szerinti feladatmennyiséget. természe-
tesen a pedagógusnak további gyakorlási lehetőséget kell adnia azoknak a gyerekeknek, 
akik erre rászorulnak. Ha pedig nincs szükség ezekre a feladatokra, nyugodtan kihagy-
hatja. a fejlesztőfeladatok – különböző mértékben és időráfordítással – minden osztály-
fokon, egész tanévben napirenden vannak. az alkalmazott módszerben nem különül 
el a fejlesztés és az olvasás-írás tanításának ideje, vagyis az első tanévben sincs külön 
fejlesztő, felzárkóztató, előkészítő időszak. az alkotó pontosan tudta: ha egy képesség 
hat-hét év alatt nem jut el az átlagos szintre, a lemaradást nem lehet „behozni”, a hiá-
nyokat nem lehet pótolni pár hét alatt. 

4.1. Beszédfejlesztés

a nyelvi fejlettség megfelelő szintje kell ahhoz, hogy a gyermekek sikeresen elsajátítsák 
anyanyelvük írásbeliségét. Gondolunk itt az átlagos és folyamatosan bővülő szókincs-
állományra, az anyanyelv szabályrendszerének (mondatalkotás) használatára a beszélt 
nyelvben, a tiszta artikulációra – amely az anyanyelv beszédhangjait érinti –, a történet-
mesélésre, az összefüggések felismerésére. tankönyvcsaládjaink fejlesztőfeladatai azt 
az utat követik, melyet normál anyanyelv-elsajátításnál minden gyermek magától bejár 
évezredek óta.

4.1.1. A beszédhangok szintje

a világon a körülbelül ötezer különböző nyelv a körülbelül 140 beszédhangból használ 
fel nyelvenként húsz–negyven fonémát. ezen a szinten artikulálják a beszédhangokat, 
észlelik és analizálják a fonémákat. vizsgálati adatok szerint átlagosan másodpercen-
ként 12–15 beszédhangot ejtünk ki. a felnőttek egyre gyorsuló „beszédét” nem minden 
gyerek tudja követni. az olvasástanulás kezdetekor, az első osztályban erre különösen 
figyelni kell. a beszédhangokat tisztán kell ejteni a betűk megtanításakor, vagyis artiku-
lációs problémával küszködő gyermeket nem szabad elkezdeni olvasni tanítani. a betűk 
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tanításakor „automatikusan belevihetjük” a gyereket a betűtévesztésbe. például az a 
gyerek, aki a  sz  hang helyett  s  hangot mond, a  sz  betűhöz a  s  beszédhangot kap- 
csolja. ugyanez a beszédmozgás működik a   s   betűnél is. vagyis a beszédmozgás, az 
akusztikus inger ugyanaz, a vizuális kép eltérő. a gyerek a sár és a szár szónál egyaránt 
azt olvassa, hogy „sár”.

az olvasás megkezdésekor két, nagyon lényeges területen kell segítenünk a gyere-
keket: a magánhangzók képzésénél, valamint a zöngés-zöngétlen mássalhangzóknál. 
az első két tanévben fejlesztünk, rögzítünk, automatizálunk a beszédhangok szintjén. 
ez idő alatt el kell érnünk az olvasás szempontjából szükséges nyelvi fejlettségi szintet, 
nyelvi tudatosságot.

4.1.1.1. Magánhangzók képzésének megfigyeltetése

a magánhangzók úgynevezett nyíláshangok, vagyis a hangképzés során kiáramló leve-
gő útjában a szájüregben nem keletkezik akadály. a szájtartás megfigyeltetése és tuda-
tosítása a fejlesztés fő feladata. Két csoportba rendezzük a magánhangzókat: á–a–ó–ú; 
e–é–í. a két csoportot a pedagógus felváltva mondja, a gyerekek hallják a hangok közti 
különbséget, és látják a szájtartás változását. amikor ők is mondják velünk, akkor pedig 
megérzik a nyelv mozgását, mozgásos emlékképük lesz a képzés helyéről. ezzel később 
megkönnyítjük a hangtani tanulmányok megértését. a fejlesztés eredményeként létrejön 
az a stabil alap, amelyre a betűtanítás épülhet. A fejlesztés mechanizmusának fontos 
eleme az akaratlan beszédmozgás utánzása képességének kiváltása. Amikor a gyerekek 
figyelik a pedagógus beszédmozgását, akaratlanul is utánozzák azt.

tankönyvcsaládjaink Játékház és Játékvár köteteiben a magánhangzók hívóképei a 
szájtartások. (4. ábra)

4. ábra. Hívóképek

4.1.1.2. Mássalhangzók zöngésségének, zöngétlenségének megfigyeltetése

a magyar nyelvben a mássalhangzók zöngésségének, illetve zöngétlenségének 
értelemmegkülönböztető szerepe van. nem mindegy, hogy kéz vagy kész, kéz vagy géz 
stb. az olvasástanulás megkezdésekor a különbséget meg kell tapasztaltatni. 

a Játékház tankönyvcsaládban a piros és a zöld lapokkal (pálcikákkal) jelöljük a 
különbséget. a színekhez való kötés nagyon jól bevált módszertani fogás, megerősítés. 
a tankönyvcsalád mellékletében található betűknél is alkalmazza ezt a szerző. a zön-

 4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1–4. osztályban
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6. ábra. Játékvár.
Munkatankönyv, 3. oldal

2. feladat

 4.1. Beszédfejlesztés 

gés mássalhangzókat pirossal, a zöngétleneket zölddel, a magánhangzókat kékkel 
nyomtatták. 

a feladat a következő. Mondunk egy mássalhangzót, például  m . „tegyétek a ke-
zeteket a torkotokhoz/állatok alá! Mondjátok ti is a m hangot, és figyeljétek meg, hogy 
morog-e/rezeg-e a torkotok!” az első néhány alkalommal nem biztos, hogy minden 
gyerek megérzi azt a jellegzetes rezgést. nekik úgy segítünk, hogy a kezüket a mi állunk 
alá tesszük, és mi mondjuk a beszédhangot. a pedagógus „túl tudja rezegtetni” a zöngés 
mássalhangzókat, és ezt az erőteljesebb ingert valószínűleg érzi a gyermek. eldöntjük 
tehát, hogy a m hang „morgós” hang. „tegyünk egy piros lapot a padra! Most mondjátok 
azt a hangot, hogy  s  , és figyeljük meg, morog-e vagy sem!” eldöntjük, hogy a s hang 
nem morog, ezért egy zöld lapot teszünk a piros mellé. és így tovább. a kezdeti gya-
korlási fázisban Meixner ildikó a következő mássalhangzókkal javasolja megfigyeltetni 
a különbségtételt: 

 zs z v m n s sz f h c cs

ezeknél ugyanis jól megkülönböztethető a zöngésség megléte, illetve hiánya, és 
egyéb izommozgás nem zavarja a gyermek észlelését. az 5. ábrán a „megfigyelt han-
gok” (mássalhangzók) és a gyerek padján megjelenő pálcikasor látható.

 m s zs v s f h n sz z m v s f

5. ábra. a fekete vonal a piros, a szürke vonal a zöld pálcikát jelöli

a mássalhangzók zöngésség-zöngétlenségének megkülönböztetésére szolgáló fel-
adat. (6. ábra)

4.1.2. A szavak szintje

a szókincs vagy mentális lexikon az idegrendszerben reprezentált szavak halmazát jelenti. 
Minden szóhoz különböző lényeges információk kapcsolódnak. „tároljuk” a szó hang- 
alakját, jelentését, nyelvtani tulajdonságát. Ha már tudunk olvasni, rögzül a szóhoz kap-
csolódó íráskép is. az olvasástanulás során fő feladatunk a szótanulási képesség megerősí-
tése, a szókincsbővítés. a tanulóknak ugyanis megfelelő nagyságú szókincsállományuknak 
kell lenni ahhoz, hogy az olvasástanulás eredményes legyen, képessé váljanak az olvasot-
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tak megértésére. a mentális lexikon tartalma folyamatosan változik, szorosan kapcsolódik 
ahhoz a környezethez, melyben az adott egyén él. Mennyisége és minősége függ a kör-
nyezet által aktívan használt szavak milyenségétől, kommunikációs szintjétől, a környezet 
és az egyén által használt nyelvi kódtól, az ingerek gazdagságától, az egyén érdeklődési 
körétől, intellektuális és egyéb adottságaitól. szókincsfejlesztés az alsó tagozatban mind a 
négy évfolyamon zajlik, természetesen más szókészlettel és nehézségi szinten.

4.1.2.1. A szókincsfejlesztés lépéseinek leírása

a gyerekek egy részének szótanulása nehezített, az átlagnál lassabban, nehezebben bő-
vül a szókincsük, önálló szótanulásuk szintje alacsony. rajtuk tudunk segíteni a Meixner 
ildikó által az új szavak kiépítésére kidolgozott, sikeres és a gyakorlatban bevált eljárás-
sal olyan képek segítségével, amelyeken létező dolgokat valósághűen ábrázolnak. egy-
egy alkalommal legfeljebb tíz ilyen kép van a gyermek előtt. a pedagógus megnevezi a 
képeket, majd az alábbi lépések követik egymást.

1. lépés. a gyerek a ráismerés segítségével megmutatja a pedagógus által megneve-
zett képeket. például: a gyermek előtt van a mozdony, fakanál, híd, uszoda, rétes, polc, 
csuka képe. ezek közül a gyermek nem ismeri a csuka szót. a pedagógus mondja a sza-
vakat úgy, hogy egy kép távolságából (egy szó elhangzása után) visszatér a kiépítendő 
szóhoz (képhez). 

– „Mutasd meg, hol van a mozdony! Hol van a csuka? 
– Hol van a híd? Hol van a csuka?
– Hol van a fakanál? Hol van a csuka?” stb.
2. lépés. Két kép távolságából két szó elhangzása után ismertet rá a kiépítendő szóra 

képre: 
– „Mutasd meg, hol van a rétes! Hol van a híd? Hol van a csuka? 
– Hol van a mozdony? Hol van a polc? Hol van a csuka? 
– Hol van a fakanál? Hol van az uszoda? Hol van a csuka?” stb.
3. lépés. a következő lépésként három kép távolságából (három szó elhangzása után) 

ismertetünk rá a kiépítendő szóra (képre): 
– „Hol van a fakanál? Hol van a híd? Hol van a rétes? Hol van a csuka? 
– Hol van a mozdony? Hol van az uszoda? Hol van a polc? Hol van a csuka? 
– Hol van a fakanál? Hol van a rétes? Hol van a mozdony? Hol van a csuka?” stb.
Mindegyik lépésnél ötször-hatszor kérdezünk a kiépítendő szóra, majd tovább lé-

pünk. a leírt három lépés az első szint, az első alkalommal ezt végezzük el. 
a következő nap folytatjuk a szó kiépítését nehezebb szinten a következőképpen.
a gyerek előtt újra legfeljebb tíz kép van. például: fagyi, kukorica, szekrény, hegy, 

villamos, gyűrű, toll, csuka tehát ott van a kiépítendő szó, a csuka képe.
1. lépés. a gyerek megnevezi a pedagógus által megmutatott képeket. a pedagógus 

mutatja a képeket úgy, hogy egy kép távolságából, egy szó elhangzása után a gyerek 
visszatérjen a kiépítendő szóhoz (képhez). 

– „Mi ez? (Fagyi.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (Csuka.)
– Mi ez? (villamos.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (Kukorica.) Mi ez? (Csuka.)” stb. (a zárójelben a gyerek által mondott szó van.)

 4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1–4. osztályban
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2. lépés. Két kép távolságából azaz két szó elhangzása után nevezteti meg a pedagó-
gus a gyermekkel a kiépítendő szót. 

– „Mi ez? (Hegy.) Mi ez? (Fagyi.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (Gyűrű.) Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (villamos.) Mi ez? (toll.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (Kukorica.) Mi ez? (Csuka.)” stb.
3. lépés. a következő lépésként három kép távolságából azaz három szó elhangzása 

után neveztetjük meg a kiépítendő szót.
– „Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (toll.) Mi ez? (Fagyi.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (villamos.) Mi ez? (Hegy.) Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (Csuka.)
– Mi ez? (Fagyi.) Mi ez? (Gyűrű.) Mi ez? (villamos.) Mi ez? (Csuka.) 
– Mi ez? (Kukorica.) Mi ez? (szekrény.) Mi ez? (Hegy.) Mi ez? (Csuka.)” stb.
a lépéssorozat tehát röviden a következő.
Első szint: a gyermek egy, majd két, végül három kép távolságából megmutatja a 

kiépítendő szó képét.
Második szint: a gyermek egy, majd két, végül három kép távolságából megnevezi a 

kiépítendő szót.
ezután időről időre visszakerül a szó. a gyerek különböző feladatokban gyakorolja, 

kellő mennyiségű ismétlési lehetőséget nyújtunk számára. Megakadályozzuk, hogy el-
felejtse a szót, új ismeretekkel gazdagítjuk a szó által jelölt fogalmat. 

4.1.2.2. Szókincsbővítés első osztályban

első osztályban az első tanítási napon elkezdjük a szókincsfejlesztést. Keresünk/rajzolunk körül-
belül harminc darab képet. Olyan dolgokat célszerű valósághűen ábrázolni, amelyek ismerete 
fontos az osztályban tanuló gyerekeknek. szempontok: a képek között ne legyen fa, pipi, kanál 
stb., mert ezek már a kétéves gyerek szókincsében is megvannak, vagyis biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a gyerekek ismerik; és nem lesz a csobolyó, mikroszkóp, völgykatlan stb. szó sem, 
mert ezekre még nincs igazából szükségük a hat-hét éves gyerekeknek, nem kell beépülni az 
aktív szókincsükbe. egy-egy jutalomértékű képet odatehetünk akkor is, ha úgy gondoljuk, tanu-
lóink ismerik. ilyen lehet például a fagyi, társasjáték, puli, sárkány, varázsló képe, úgy gondoljuk, 
ezeknek örülnek a gyerekek, szívesen nézik és beszélnek róla. Ha ismerjük a gyerekeket, ezeket 
a képeket is nagy biztonsággal tudjuk majd összeválogatni.

az így összegyűjtött képanyagból az első tanítási napon hat-nyolc képet teszünk a táblára. 
ezekkel a képekkel a leírt módon kezdjük a szókincsfejlesztést. a második tanítási napon két 
sorban (összesen 12–16 kép), a harmadik tanítási napon három sorban (18–24 darab) lesznek 
képek a táblán. a negyedik naptól a Játékház tankönyvcsalád olvasókönyvének 4. oldalán talál-
ható képekkel folytatjuk a munkát. a mozgatható képeket természetesen ezután is használhatjuk. 
a gyerekek nagyon szeretik ezt a bevált eszközt. Ha tanítványainknak szegényes a szókincsük, a 
továbbiakban is használhatjuk őket. 

a szókincsfejlesztést is szolgálja a Játékház tankönyvcsalád feladatainak zöme. tipikus feladat 
például: Játékház. Feladatlapok i. a Képes olvasókönyvhöz 10. oldal, Játékház. Képes olvasó-
könyv, 144. oldal, Játékház. Betűtanítás–írásfüzet ii., 45. oldal

a Játékház tankönyvcsalád számos egyéb feladata is segíti és megkönnyíti a pedagógus szó-
kincsfejlesztő munkáját. Minden ilyen anyag azonban további területeket is  fejleszt. például: 
szerialitás, figyelem, tájékozódás.

 4.1. Beszédfejlesztés 

1-240-6 Módszertani kézikönyv 83365 .indd   31 11/1/10   17:31:00



32 

4.1.2.3. Szókincsbővítés második osztályban

a Játékvár tankönyvcsalád szinte minden feladata támogatja a szókincsbővítést. több feladattípus-
sal első osztályban találkozott a gyermek, tehát a megoldás ismerős lesz számára, ami biztonságot, 
kiszámíthatóságot eredményez. nagy részük önálló feladatként is adható. a Játékvár tankönyvcsa-
lád olvasókönyvében a szövegek melletti rajzok a szöveg megértését, egy-egy szó jelentésének 
megerősítését szolgálják.

7. ábra. Jelentéstársítás
(szó és kép egyeztetése).

Játékvár. Munkatankönyv,
3. oldal 4. feladat

egyre több olyan feladattal talál-
kozik a gyermek, amikor a szó-
kincsfejlesztéshez írás is társul. 
elkezdjük az anyanyelv írásbeli 
alkalmazásának kiépítését, a tu-
datos nyelvhasználat erősítését.

8. ábra. Jelentés tudatosítása,
lényeges információk kiemelése

 (absztrahálás). Játékvár.
Munkatankönyv,

13. oldal 3. feladat

9. ábra. Főfogalom alá rendelés.
 Játékvár. Munkatankönyv,

10. oldal 4. feladat

 4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1–4. osztályban
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10. ábra. Jelzős szerkezet
értelmezése. Játékvár.

Munkatankönyv,
53. oldal 3. feladat

11. ábra. Jelentéstársítás
(képhez szavak írása).

Játékvár. differenciáló feladatok,
 37. oldal 1. feladat

 4.1. Beszédfejlesztés 

12. ábra. Főfogalom alá rendelés
 (szógyűjtés). Játékvár.

differenciáló feladatlapok,
50. oldal 4. feladat
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13. ábra. Jelentéstársítás
(képhez azonos szerkezetű

szavak írása). Játékvár.
differenciáló magyar nyelvi

 munkatankönyv,
57. oldal 1. feladat

14. ábra. Főfogalom értelmezése, 
 jelentéstudatosítás

(rokon értelmű szavak gyűjtése). 
Játékvár. differenciáló

magyar nyelvi munkatankönyv,
40. oldal 5. feladat

15. ábra. Jelentéstársítás,
szövegolvasás előkészítése

(eszközszintű íráshasználat).
Játékváros. Feladatlapok,

55. oldal 4. feladat

4.1.2.4. Szókincsbővítés harmadik osztályban

a harmadik évfolyamon az előző 
két tanév feladatai folytatódnak. 
szinte minden feladattípushoz 
kapcsolódik vagy kapcsolható 
írásos feladat. ezekkel az írásbeli 
nyelvhasználat szabályait mélyí-
tik, gyakorolják tanulóink. 

a Játékváros tankönyvcsalád fel-
adatlapjaiban a szövegek melletti 
rajzok a szöveg megértését, egy-
egy szó jelentésének megerősíté-
sét segítik.

16. ábra. szófelidézés
(jelentés megfogalmazása).

Játékváros. Feladatlapok,
32. oldal 3. feladat

 4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1–4. osztályban
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17. ábra. Jelentés tudatosítása,
 lényeges információk kiemelése

 (absztrahálás). Játékváros.
differenciáló munkafüzet,

72. oldal 1. feladat

18. ábra. Jelentésmódosulás
(szóalkotás megfigyelése).

Játékváros. differenciáló
munkafüzet,

 91. oldal 6. feladat

19. ábra. Főfogalom értelmezése,
 jelentéstudatosítás

(rokon értelmű szavak
egyeztetése). Játékváros. diffe-

renciáló munkafüzet,
46. oldal 6. feladat

20. ábra. Főfogalom értelmezése,
 jelentéstudatosítás

(ellentétes jelentésű szavak
egyeztetése). Játékváros.

differenciáló munkafüzet,
46. oldal 6. feladat

 4.1. Beszédfejlesztés 
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4.1.2.5. Szókincsbővítés negyedik osztályban

az előző három tanév feladatai 
folytatódnak. a feladatok döntő 
többsége önállón megoldható. 
ezen a szinten a már kiépült/ki-
épített szótanulási stratégia alkal-
mazását várjuk el tanulóinktól. 

a Játékvilág tankönyvcsalád olva-
sókönyvében a szövegek melletti 
rajzok a szöveg megértését, egy-
egy szó jelentésének megerősíté-
sét segítik.

22. ábra. Fogalomalkotás
(jelentéstisztulás segítése).

Játékvilág. Képes olvasókönyv,
29. oldal 3. szövegrész

21. ábra. Jelentéstársítás,
szövegolvasás előkészítése

(eszközszintű íráshasználat).
Játékvilág. Feladatlapok,

59. oldal 2. feladat

23. ábra. Jelentéstársítás,
mondatalkotás (azonos

szerkezetű szavak olvasása).
 Játékvilág. Feladatlapok,

72. oldal 1. feladat

 4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1–4. osztályban
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24. ábra. Főfogalom
értelmezése, jelentéstudatosítás

 (rokon értelmű szavak
felidézése, írása).

Játékvilág. Fogalmazás
munkafüzet, 37. oldal 8. feladat

25. ábra. Főfogalom
értelmezése, jelentéstudatosí-

tás (ellentétes jelentésű szavak 
felidézése, írása). Játékvilág. 
Magyar nyelvi munkafüzet,

31. oldal 4. feladat

26. ábra. Jelzős szerkezet
létrehozása. Játékvilág.

Magyar nyelvi munkafüzet,
68. oldal 5. feladat

27. ábra. Jelentésmódosulás
(szóalkotás gyakorlása)

Játékvilág.
Magyar nyelvi munkafüzet,

86. oldal 12. feladat

28. ábra. Főfogalom értelmezése,
jelentéstudatosítás
(jelentésárnyalatok

megtapasztalása) Játékvilág. 
Magyar nyelvi munkafüzet,

106. oldal 13. feladat
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