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BEVEZETŐ  

A XXI. században Magyarországon és számos más országban is minden egyén életében 

meghatározó szerepe lett/van az olvasástudásnak: 

 az olvasás képességére épül a későbbi tanulás; 

 az olvasás lett az információszerzés elsődleges eszköze; 

 ismerőjének új kommunikációs rendszert jelent; 

 lehetőséget teremt arra, hogy az egyén vágyait, céljait elérje, esélye legyen az egyéb 

képességeivel összhangban lévő életvitel megteremtésére; 

 az oktatási rendszerben, a munkaerőpiacon lényegesen befolyásolja az egyén 

sikerességét;  

 az élet minden területén megnő számára a kooperáció lehetősége; 

 hozzájut a csak az olvasás segítségével elérhető kulturális értékekhez; 

 az olvasás által garantált az egyéni haladási, befogadási, tanulási ütem. 

Mindez azt is jelenti, hogy ha az egyén nincs eredményesen, hatékonyan működtethető 

olvasástudás birtokában, ezeken a területeken egészen biztosan hátrányba kerül. 

„Általános pedagógiai tapasztalatok szerint az olvasás eredményes megtanulásának 

előfeltétele, hogy a gyermek – ha csak rövid időre is – már irányítani tudja a figyelmét: alkalmas 

legyen legalább 5–10 percnyi kitartó munkára. Legyen képes az analízis-szintézis műveletének 

végrehajtására is mind az optikai, mind az akusztikus, mind pedig beszédmozgásos területen. 

Továbbá tudjon annyira absztrahálni, hogy felfogja az írott szöveg jel mivoltát, és a betűket, illetve 

szóképeket ne csak a képzetek terén sajátítsa el, hanem az elvont jelek szintjén is. 

Elengedhetetlenül szükséges végül, hogy beszéde kiejtés, nyelvtani helyesség és tartalom 

szempontjából megfelelően fejlett legyen.”1 

Tanítványaink döntő többsége ezekkel az előfeltételekkel rendelkezik, ezért az olvasás-, 

írástanulás lehetősége számukra adott. A kultúrtechnikák elsajátításán túl célunk az olvasóvá 

válás elérése. 

Az olvas szó jelentéstartalma 

Amikor olvas valaki, akkor  

 nézi a vizuális jeleket; 

 meg tudja fejteni őket, akusztikus ingert kapcsol hozzájuk; 

 jelentést társít hozzájuk (megérti őket). 

                                                      
1 Meixner Ildikó – Jusztné Kéri Hedvig: Az olvasástanítás pszichológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967 
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 Ha már olvasóvá vált, akkor 

 mindez olyan kevés energiát igényel tőle (automatikus műveletsor), hogy képes a mélyebb 

értelmezésre, a beépítésre figyelni; 

 mivel automatikus, sikeres, eredményes cselekvés, szereti is művelni; 

 megtapasztalta (folyamatosan tapasztalja) a cselekvés hasznosságát. 

A tankönyvcsaládjainkban alkalmazott olvasástanítási módszer nem új. A kész, kidolgozott 

programot több mint ötven éve használják már a segítő pedagógiák. Egyes alapelvei, módszertani 

lépései több mint száz éve ismertek. A pedagógia mellett egyéb társtudományok (pszichológia, 

neveléstan, fejlődéslélektan, nyelvészet stb.) is alkalmazzák ezeket.  

Az alkalmazott olvasástanítási módszer alapelvei mindenkire érvényes, általános tanulási 

törvényszerűségekre épülnek, és minden tanulási helyzetre igazak. Kidolgozójuk Meixner Ildikó. 

Ő fogalmazta meg a módszer elméleti alapját jelentő alapelveket, melyeket az alábbiakban 

részletesen ismertetünk. Segítséget adott neki dr. Ranschburg Pál munkássága, az általa 

megfogalmazott törvényszerűség. A tankönyvcsaládok készítésekor Jerome Bruner 

elgondolásainak bizonyos részeire, valamint tananyag-szisztematizálási javaslataira építettünk.  
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1. A MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÓI 

Dr. Meixner Ildikó (1928-2000) 

Gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, kandidátus  

A tankönyvcsaládjainkban követett olvasástanítási módszer kidolgozója az 1950-es évek végén 

kezdett el a tanulási zavarokkal, ezen belül elsősorban a diszlexiával foglalkozni. a kiscsoportos 

foglalkozás keretében végzett pedagógiai munkához szükséges diagnosztizálás lehetőségét, a 

kezelési, fejlesztési terveket, tananyagot, feladatlapokat, szemléltető- és fejlesztőeszközöket 

maga dolgozta ki és állította elő. az eredményesen használható eszközökből lettek később a 

tankönyvek, többek között a Játékház tankönyvcsalád. alkotótevékenysége két részből állt: a 

gyakorló pedagógus eredményes munkája mellett végezte egy tudós kutatói és elméleti alapokat 

kidolgozó tennivalóit is. a több mint negyvenévnyi munka három, részletesen kidolgozott 

módszert, valamint a beszéd, az olvasás és az írás területén használható számtalan 

diagnosztizálóeszközt, -eljárást és sok-sok módszertani javaslatot eredményezett.  

„Az olvasás-írás tudása jobban befolyásolja az iskolai pályafutást, mint az intelligencia. 

összehasonlítottak két, azonos intelligenciaszintű csoportot, melyek közül az egyikben a 

gyermekek jól haladtak, a másikban nem, a jól haladók jobbak voltak az olvasásban; ha pedig a 

középiskolában gyenge intelligenciájú gyermekek mégis meg tudták állni a helyüket, akkor azok 

jó olvasók voltak.”13 

Meixner Ildikó kidolgozott módszerei: 

 diszlexiaprevenció módszere,  

 diszlexiareedukáció módszere,  

 megkésett beszédfejlődésű gyerekek terápiája.  

Vizsgálati, diagnosztizáló eszközök, eljárások: olvasásvizsgálati lapok, szókincsvizsgálati eszközök, 

a beszédvizsgálat eljárási javaslata és eszközei, az írásvizsgálat anyaga, eljárási, értékelési 

javaslata.  

Néhány, Meixner Ildikó által írt tankönyv, segédanyag, tanulmány, szakkönyv:  

 Meixner Ildikó–dr. Weiss Mária: Tanulási zavarok – dyslexia. uCB Kiskönyvtár, Budapest, 

1996  

 Bevezető a dyslexiás tankönyvekhez. Budapest, 1995  

 Játékház. Képes olvasókönyv – ötkötetes tankönyvcsalád. tankönyvkiadó, Budapest 1993  

 A dyslexia prevenció és reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző 

Főiskola, Budapest, 1993  

 Az olvasás-írás zavarok gyógyítása. a magyar olvasástanítás története. (szerk.: Adamikné 
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Jászó Anna.) tankönyvkiadó, Budapest, 1990  

 Meixner Ildikó–Rupp Mária: iii. osztályosok olvasási hibáinak mennyiségi és minőségi 

elemzése. akadémiai előadás. Budapest, 1985  

 Tanítási tervezetek dyslexiás órákhoz. a logopédiai munka módszertani kérdései. (szerk.: 

Gereben Ferencné várbíró Katalin) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskola, 

Budapest, 1982  

 Olvasástanítás-tanulás dyslexia prevenciós módszerrel. Opi, Budapest, 1978., 1979,  

 Én is tudok olvasni. Olvasó- és feladatlapok dyslexiás gyermekek számára. tankönyvkiadó, 

Budapest, 1978  

 Az olvasás fogalma. a sikeres olvasástanulás feltételei. szemelvények a dyslexia köréből. 

(szerk.: v. Kovács Emőke.) tankönyvkiadó, Budapest, 1977  

 A dyslexia és a pöszeség kapcsolatáról. szemelvények a dyslexia köréből. (szerk.: v. Kovács 

emőke.) tankönyvkiadó, Budapest, 1977  

 Dyslexiás gyermekek kezelésében használható szemléltetőeszközök és játékok. sze-

melvények a dyslexia köréből. (szerk.: v. Kovács Emőke.) tankönyvkiadó, Budapest, 1977  

 Útmutató a dyslexiás olvasó feladatlapokhoz. szemelvények a dyslexia köréből. (szerk.: v. 

Kovács Emőke.) tankönyvkiadó, Budapest, 1977  

 Beszédhiba és nyelvi fejlődés kapcsolata az általános iskolában. Budapesti nevelő, Bu-

dapest, 1971. 168–174. old.  

 Legasthenieprobleme in Ungarn, der sprachheilpädagoge 2. Jahrg. 2. Heft ss. Bécs, 1970. 

49–54. old. 

 Meixner Ildikó–Jusztné Kéri Hedvig: Az olvasástanulás pszichológiai alapjai. akadémia 

Kiadó, Budapest, 1967  

 A kapcsolás problémájának egy megoldási módja a gyógypedagógiai határesetek olvasás-

írástanításában ii. országos gyógypedagógiai kongresszus, Budapest, 1963  

Dr. Ranschburg Pál (1870–1945) 

Elme- és ideggyógyász, pszichológus  

Számos mérőeljárást és -készüléket dolgozott ki a szellemi működés vizsgálatára, például: 

mnemométer, hordozható mikrosztat, tökéletesített stopperóra, craniokephalograph. Jelentősek 

az asszociációval és az emlékezettel kapcsolatos vizsgálatai. A gyermekkori olvasás-, írás-, 

számolászavarokról közölt adatai és következtetései új felfogást tükröznek. A homogén gátlás 

jelenségének leírásával (1902, 1914, 1923) fontos alaptörvényt alkotott. erre a törvényszerűségre 

azóta is ranschburg-jelenségként (ranschbrurgsches phaenomen) utalnak a szakirodalomban.  
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Néhány, a dr. Ranschburg Pál által írt szakirodalmi mű:  

 Az elménkre egyidejűleg beható homogén és heterogén ingerek hatásáról, tekintettel az 

illúziók keletkezésére. Orvosi Hetilap, 1902. 37. sz., 592–594. old., 38. sz., 610– 611. old.  

 Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége. Magyar Filozófiai társaság Közleménye, 1902. 

2–3. sz., 46–62. old.  

 A gyermeki elme és működése. Budapest, 1905  

 A szellemi működések kór- és gyógytana. Budapest 1905  

 Pszichológiai tanulmányok I–II. Budapest, 1914 

 Die Leseschwäche (Legasthenie) und rechenschwäche (Arithmasthenie) der Schulkinder 

im Lichte des experiments. Berlin, 1916  

 Az emberi elme I–II. Budapest, 1923  

 Die Lese- und Schreibstörungen des Kinderalters. ihre psychologie, physiologie, 

pathologie, heilpädagogische und medizinische therapie. Halle, 1928  

 Az agykérgi siketnémaság és a siketnémák hallásos beszédfejlesztése. Orvosi Újság, 

1937. 2. sz. 25–29. old.  

 Az emberi tévedések törvényszerűségei. Budapest, 1937  

Jerome Bruner ( 1915-2016) 

Amerikai pszichológus és pedagógus, a kognitív pszichológia jelentős alakja  

Az 1950-es évektől a gondolkodás, a fogalomalkotás folyamatát tanulmányozta. Meggyőződése 

szerint a fejlődés legalább annyira függ a külső megerősítéstől, mint az ember képességétől. Külső 

megerősítő szerepe a családnak, a kultúrának, a környezetnek, a nevelésnek van. Bruner 

értelmezése szerint a kultúra formálja az elmét, a kultúra segítségével alkothatjuk meg saját 

világunkat, a kultúra teszi lehetővé, hogy magunkról, képességeinkről fogalmat alkothassunk. az 

egyén mentális működésének megértéséhez elengedhetetlen a kulturális környezetének 

vizsgálata. Bruner állítása szerint csak akkor lehetséges beszéd, képzelet, tanulás, emlékezet, ha 

valaki egy kultúra részese, ugyanis kulturális kódokkal fejezzük ki magunkat.  

Az értelmi fejlődés Bruner szerint nem fokozatos, hanem lépcsőzetes növekedés. a fejlődési 

fokok sorrendje véleménye szerint kötött. az általa leírt állomások a következők.  

1. ingadozó, egyirányú figyelemre képes a gyermek. tudja, miként kell cselekedni (enaktív 

szakasz).  

2. Képes leképezni a világot belső szemléleti képeken keresztül (5–7 éves kor; ikonikus 

leképezési mód).  

3. a nyelv a gondolkodás eszköze. a gyermek fogalmi rendszerekkel, hierarchikus felépítésű, 

szimbolikus reprezentációval dolgozik (serdülőkor eleje). 
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Az oktatási módszereket vizsgálva megállapította, hogy a gyerek nehezen használja absztrakt 

verbalitásra épülő reprezentációt, amikor még a megismerés alacsonyabb szintjén tart. 

Elgondolása szerint a tananyagot spirálisan célszerű elrendezni.  

Bruner elgondolásainak egyes elemeit követtük a Játékvár, a Játékváros, a Játékvilág 

tankönyvcsaládjaink felépítésében, a tananyag szisztematizálásában.  

„Önhittség volna az emberi működés biológiai korlátait félresöpörni. Megvetni azt, hogy a 

kultúrának mekkora hatalma van az ember elméjének alakításában, és feladni abbéli 

erőfeszítéseinket, hogy ezt a hatalmat emberi szabályozás alá vonjuk pedig nem más, mint morális 

öngyilkosság.”
14 

 

Néhány Jerome Bruner-mű:  

 Az oktatás folyamata. tankönyvkiadó, 1968  

 Új utak az oktatás elméletéhez. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974  

 Az oktatás kultúrája. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004  

 Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005  
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2. ALAPELVEK 

Aprólékosan felépített fokozatosság 

Az aprólékosan felépített fokozatosságot az apró lépcsőfokok elvének is nevezzük. A tanítási 

helyzetek egy részében a pedagógus ad valamilyen információt, ismeretet, új adatot, megmutat 

egy még nem látott dolgot stb., majd azt várja, hogy a tanulók már meglévő tudásuk 

felhasználásával, valamint képességeik mozgósításával ezt az új ismeretet megértsék és 

befogadják. A pedagógus által lényegesnek és szükségesnek tartott következő állomáson 

elhangzik egy újabb ismeret, melynél szintén elvárja a megértést, a befogadást. Akkor sikeres ez 

az ütemezés és elvárássorozat, ha a tanulók meglévő tudása, valamint képességei olyan szintűek, 

amilyennek a pedagógus feltételezi, s amire építette a haladás lépéseit. Eredménytelen a 

folyamat, ha a gyermeknek nincsenek meg azok az ismeretei, melyekre az új információt építenie 

kellene, és/vagy a megértéshez, befogadáshoz szükséges képességek szintje alacsonyabb, mint 

amit a pedagógus feltételez. Ebben az esetben a tananyag szisztematizálása nem megfelelő, a 

tanítás/tanulás eredménytelen, a tanár és a diák között nem működik az ismeretátadás, -átvétel, 

nem alakul ki interakció. Ilyenkor a pedagógusnak a tanítás folyamatába kell építeni azokat a 

segédlépéseket, és meg kell adnia azokat a közbeeső információkat is, melyek lehetővé teszik a 

gyermek számára a tanulást.  

A hármas asszociáció kiépítése 

Egy betű megtanításakor a vizuális kép mellé kapcsoljuk a hozzá tartozó hangot (akusztikus 

ingert), és megfigyeltetjük, tudatosítjuk a gyermekben a hang kiejtéséhez szükséges 

beszédmozgást. A gyermek anyanyelvének artikulációs bázisába tartozó beszédhangok 

kivitelezéséhez vezető beszédmozgás már évek óta ott van a gyermek tapasztalatai között. Ez az 

információ (is) tárolódik minden ember központi idegrendszerében a propriocepció révén. 

Betűtanításkor a három inger – vizuális, akusztikus, kinesztetikus – között hozunk létre asszociatív 

kapcsolatot.  

A biztos betűfelismerés alapja e hármasság létrejötte. Vagyis akkor tud a gyermek egy 

betűt elolvasni, ha bármelyik elem hatására a tudatában automatikusan felidéződik a másik kettő. 

Például, ha lát egy s betűt, tudja, milyen hang tartozik hozzá, és tudja, hogyan kell létrehozni azt 

a beszédhangot. A Meixner Ildikó kidolgozta olvasástanítási módszerben minden betű 

megtanulásakor megfigyeltetjük a hang kiejtéséhez szükséges beszédmozgást, természetesen 

betartva a fokozatosság elvét és figyelembe véve a gyermekek képességeit, életkori sajátosságait 

(lásd 2. ábra).  

A betűtanulás kezdeti szakaszában segíti a gyerekeket a látott beszédmozgásos kép, a 

pedagógus artikulációs mozgása az adott betűhöz tartozó hang kapcsán. Ebben a fázisban 
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„négyes” asszociáció jön létre. A látott beszédmozgásos információ rövid ideig fontos, amint 

kialakul a hármas asszociáció – vagyis a biztos betűfelismerés –, a gyerekeknek nincs rá szükségük 

(lásd 3. ábra).  

1. ábra Hármas asszociáció 

 

2. ábra: Négyes asszociáció 

A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése 

Az ember észlelése és emlékezése során bekövetkező tévedések bizonyos szabályszerűségeket 

követnek. Ranschburg Pál ezt a következetes, mindenkinél jellemző működést bizonyította 

kísérleteivel, majd írta le tanulmányaiban és mondta el előadásain.  
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A tanulás folyamatában azokat a megtanulnivalókat könnyebb elsajátítani, amelyek között nincs 

hasonlóság, azonosság, elemismétlődés. Sikeres, gyorsabb az elsajátítás,  

 ha nincs fogalmi hasonlóság, például könnyebb egy foglalkozáson a cipő és a kolbász szót 

(fogalmat) kiépíteni, mint a cipőt és a szandált vagy a kolbászt és a virslit együtt; 

 ha nincs hangzásbeli hasonlóság, például eredményesebb a tanulás, ha egy foglalkozáson 

a véső és a bója (szó, fogalom) kerül sorra, mintha a véső-fésű, illetve a bója-gólya párokkal 

próbálkoznánk; 

 ha nincs elemismétlődés. Ranschburg Pál kísérletében a különböző számsorok 

megtanulásakor, ha a résztvevőknek olyan hatjegyű számsort kellett megjegyezni, amiben 

mindegyik számjegy más volt, akkor lényegbeli hibák nélkül meg tudták oldani a feladatot; 

ha a hatjegyű számsor 4–5. vagy 3–5. helyén azonos számjegy állt, az elkövetett hibák 

aránya 50 százalék lett. „A homogén gátlás azt jelenti, hogy az azonos, illetve hasonló 

elemek gátolják a tanulás folyamatát. Röviden összefoglalva: nehezebben tanulhatók 

meg, könnyebben téveszthetők össze, és könnyebben felejthetők el.”2 Ranschburg Pál ezt 

a törvényszerűséget így fogalmazta meg: „Feltéve, hogy nagyobb számú tudattartalomnak 

egyidejű tudatban tartásáról van szó, úgy heterogén tartalmakra nagyobb az emlékezet 

terjedelme, erősebb a biztonsága, rövidebb a reprodukciós idő, mint a homogén, vagyis 

részben azonos tartalmakra.”3 

A gondolkodási sajátosságok figyelembevétele 

A tanulók egy részének gondolkodására a rigiditás a jellemző. Az ilyen gyermek nem, vagy 

nehezen képes egyik feladattípusról a másikra váltani. Számára gond az olyan új szempont, 

esemény, amelyre nem volt kellő ideje „felkészülni”. Bizonytalanságot, kellemetlen érzést, 

tiltakozást vált ki belőle szinte minden váratlan esemény. A begyakorolt feladatfajtákat gyorsan, 

tökéletesen megoldja, de meglévő tudását új feladatban, más megfogalmazással nem tudja 

eredményesen alkalmazni. Nehézséget okozhat a szöveges matematikai feladatoknál az 

információk sorrendjének felcserélése. A felszín kiszámítása tökéletesen megy, de nem tud mit 

kezdeni azzal a feladattal, hogy számolja ki, mennyi tapéta kell egy szoba kitapétázásához stb. A 

tanításnál ezért a következőkre kell hangsúlyt fektetni. 

A tananyag megtanulásakor változatos, sokféle, rövid ideig tartó feladattal 

gyakoroltassunk, hogy a sokoldalú felhasználási lehetőség is kapcsolódjon az elsajátított 

tudáshoz. Amint rögzült az új információ, továbblépünk, és más, bonyolultabb egységben, 

                                                      
2 Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 

Budapest, 1995, 30. 
3 Ranschburg Pál: id. mű. Ranschburg Pál: Pszichológiai tanulmányok I–II. Budapest, 1914  
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összefüggésrendszerben gyakoroltatjuk, „használtatjuk” a megszerzett képességeket. Mivel a 

rigid gondolkodású gyermeknél azonnal bevésődik a saját hibája, úgy kell a gyakorlóanyagot 

összeállítani, hogy elkerüljük a hibázás eshetőségét. Nem adhatjuk önálló feladatnak azokat a 

tananyagrészeket, melyek még nem rögzültek. Egy-egy feladat előtt minden lehetséges 

segítséget, információt meg kell adnunk, így felhívjuk a gyerek figyelmét, mire összpontosítson, 

hol legyen óvatos stb. Ez az óvatosság, az előzetesen nyújtott, maximális segítség sem jelenti 

azonban azt, hogy a tanuló soha nem fog hibázni. Így is lesz rosszul leírt, elolvasott szó, csak 

lényegesen kevesebb. Ha előfordul hiba, azonnali javítással tudjuk csökkenteni a bevésődés 

mértékét. A rosszul elolvasott szavaknál tehát azonnal megállunk, és javíttatjuk a hibát, 

kiolvastatjuk helyesen. A rosszul leírt szavaknál azonnal radírozzuk, radíroztatjuk a hibásakat, és 

odaíratjuk, odaírjuk jól. „A tanuló előtt csak jó szöveg maradhat.”4 Ennek megfelelően tanulóink 

a tanítási folyamat alatt minden osztályfokon grafitceruzával írnak, így radírozással lehetőséget 

teremtünk az azonnali javításra.  

A foglalkozások támogató atmoszférája 

A tanításra az elfogadó, segítő, követelményeket támasztó atmoszféra a megfelelő. A tanítás 

légköre olyan legyen, amiben minden résztvevő jól érzi magát. „A szorongás oldásához olyan 

elfogadó magatartás vezet, amely nemcsak elfogad, de követel is. Nem büntetjük a hibákat, de 

lendületes, változatos óravezetéssel azért munkát kívánunk meg. Az elfogadás éppen abban is áll, 

hogy a követelményszint pont megfeleljen a gyermek által elérhetőnek.”5 

„A debilizáló szorongást, ami kognitív beszűkülést, koncentrációs zavart okoz, azonban 

oldani kell, mert a teljesítmény csökkenésével jár, súlyosan befolyásolja a mindennapi életvitelt, 

és kedvezőtlen a hatása az életminőségre, a teljesítményre, a szociális kapcsolatokra és az 

aktivitásra.”6 

A gyermek szorongását növelheti a pedagógus szubjektív értékelése, a piros pont, a fekete 

pont és hasonlók. Mivel személytől, hangulattól, szituációtól függ ez az „értékelési rendszer”, 

nemcsak az elfogadó, segítő légkör kialakulását akadályozza, hanem csökkenti a gyerek 

önbizalmát is. Ne használjuk!  

Az absztrakt gondolkozásra való áttérés segítése 

A kisiskolások életkori sajátosságainak megfelelően megfogható, rendezhető, a manipulálást 

lehetővé tevő taneszközök használatát javasolja a módszer kidolgozója. A kézbe vehető színes 

betű-, szótag-, szólapocskák stb. segítik az elvont dolgok megértését, az absztrakt tananyag 

elsajátítását. A sikeresen megoldott feladatok a gyermek önértékelését erősítik, a feladatok 

megoldása során a „rendetlen” halmazból rendet alkotnak, miközben például a szótagokból 

szavakat hoznak létre.  

                                                      
4 Meixner Ildikó: id. mű. 
5 Meixner Ildikó: id. mű, 33. 
6 Dr. Szádóczky Erika: Szorongásoldás a háziorvosi gyakorlatban. Hippocrates, VI. évf. 1. sz. 
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3. SZÓKINCSBŐVÍTÉS 

A bevezetőben olvasható idézet az olvasástanulás feltételei között említi a megfelelően fejlett 

beszédet is. („Elengedhetetlenül szükséges végül, hogy beszéde kiejtés, nyelvtani helyesség és 

tartalom szempontjából megfelelően fejlett legyen.”) 

Megfelelő nagyságú mentális lexikon nélkül nem fog a gyermek olvasóvá válni. Kb. tízezer 

szó ismerete kell a beszélt nyelvben ahhoz, hogy az anyanyelv írásbelisége sikeresen ráépíthető 

legyen. Ha olvasóvá vált az ember, akkor a szókincs elsősorban az olvasás segítségével bővül 

tovább, az elsődleges információforrás az írott anyanyelv lesz. A tanítványaink egy részénél 

meglévő szegényes szókincs, a nehezített szótanulás, nyelvi fejlettségi elmaradás miatt 

tankönyvcsaládjainkban egészen a hatodik osztály végéig megtalálhatóak a szókincsfejlesztést 

segítő feladatok. A feladattípusok évfolyamonként ismétlődnek, a tanulóknak ez biztonságot, 

kiszámíthatóságot is nyújt.  

Fő feladattípusok 

a) Szó és kép egyeztetése 
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Egyre több olyan feladattal találkozik a gyermek, amikor a szókincsfejlesztéshez írás is társul. 
Elkezdjük az anyanyelv írásbeli alkalmazásának kiépítését, a tudatos nyelvhasználat erősítését.  



Ját ék soroza t  t an e szköz ei  –  Ta ná r i  k éz ikö ny v  
 

 
16 

 



Ját ék soroza t  t an e szköz ei  –  Ta ná r i  k éz ikö ny v  
 

 
17 

 

b) Jelentés tudatosítása, lényeges információk kiemelése (absztrahálás). Szó és szómagyarázat 

egyeztetése. 
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c) Főfogalom alá rendelés. 
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d) Jelzős szerkezet értelmezése. 
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e) Jelentésmódosulás (szóalkotás megfigyelése). 

 

 



Ját ék soroza t  t an e szköz ei  –  Ta ná r i  k éz ikö ny v  
 

 
21 

A tankönyvcsaládokban a szövegek melletti rajzok a szöveg megértését, egy-egy szó jelentésének 

megerősítését segítik.  
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4. A SZÓSZEDETEK FELDOLGOZÁSA  

A tankönyvsorozatunkban megtalálható szószedetek a sikeres olvasástechnika kiépülését segítik 

a szókincsbővítés, beszédfejlesztés mellett. A szószedet az azonos felépítésű és hosszúságú szavak 

halmazát jelenti. Oszlopban felülről lefelé olvastatjuk.  

 Analógiára építünk. A tanuló néhány szó elolvasása után rájön, hogy azonos szerkezetről 

van szó, felismeri a „szabályt”, és a további sok szónál következetesen alkalmazza. 

 A tanuló a szószedet olvasásakor nem kényszerül folyamatos szempontváltásra. 

 Épül a globális szólátás képessége. 

 Megteremtődik a sikeres kombinálás lehetősége. 

 Gyorsul az olvasási tempó. 

Ezek mellett további feladatok kapcsolhatóak hozzá, például:  

 mondatalkotás szóban és írásban, 

 egy adott szó keresése: 

 Keresd meg a második oszlop negyedik szavát! 

 Hol van a bárány szó? (A tanuló megkeresi, és megmondja, hogy hányadik oszlop 

hányadik szava.) 

 Húzd alá az állatokat jelentő szavakat! 

 Olvasd el az ötödik oszlop első szavát, és készíts hozzá rajzot! 

 Olvasd el a harmadik oszlop második szavát, és írj rokon értelmű szavakat hozzá! 

 Olvasd el a harmadik oszlop második szavát, és írj rokon értelmű szavakat hozzá! 

 Olvasd el a hatodik oszlop harmadik szavát! Írj róla három mondatot!  
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5. MONDATOLVASÁS 

A mondatok olvasása és megértése a gyerekek egy részének nehéz feladat és lassan épülő 

folyamat. A mondat jelentése ugyanis mindig több, mint a mondatban előforduló szavak önálló 

jelentéseinek összessége. A mondatban a ragok, toldalékok, szórend stb. segítségével a dolgok 

közötti viszony fejeződik ki. Nem elég tehát a mondat szavainak jelentését önállóan érteni, a 

dolgok közötti kapcsolat felfogása, értelmezése is elengedhetetlen. A mondatolvasás 

begyakorlására tankönyvcsaládjaink sok-sok feladatot nyújtanak a gyermekeknek. 

A következő példákon a mondatolvasási feladatok spirális elrendezését és a 

fokozatosságot mutatjuk be. A fokozatosság megfigyelhető a mondatszerkezetek, a 

mondathosszúság, a mondatban előforduló szavak változásán is. 
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6. SZÖVEGOLVASÁS 

A szöveg elolvasása az olvasástanulás célja, értelme. A szöveg olvastatása nem alkalmas az 

olvasástechnika kialakítására, fejlesztésére, a szöveget, történetet nem szabad olvasási 

gyakorlattá silányítani. A szavak és mondatok szintjén számtalan feladatfajta tanítja az olvasást, 

az olvasástechnikát. A szövegek olvasásakor használjuk a már megszerzett képességet, 

működtetjük az elsajátított tudást. A szövegértésnél nem elég a mondatok által kifejezett viszonyt 

megérteni, a mondatok összefűzésének rendszerét is át kell látni. Tankönyvcsaládjaink egyik 

leglényegesebb feladata az, hogy eljuttassa a gyereket az olvasás útján történő információszerzés 

képességéig, az önálló tanulás lehetőségéig. 

A szöveg megértésének alapfeltétele a lényeges és lényegtelen információ 

elkülönítésének és a lényeges információ emlékezetben tartásának képessége, valamint az 

információ érvényben maradásának bizonyossága. Olvasás esetén a fent leírtakat az 

eredményesen működtetett olvasástechnikával végezzük. A szöveg megértése olvasás esetén az 

önállóan működtetett olvasástechnikával jár együtt, ahogy ezt maga az olvas szó jelentése is 

tükrözi. (Tulajdonképpen a jelentéstársítás nélküli „olvasás” nem olvasás.) 

Mivel mi olvasóvá akarjuk nevelni tanítványainkat, ebben a módszerben nincs 

bemutatóolvasás. Ha a pedagógus olvassa fel a gyerekeknek a szöveget, a tanulók a beszédértés 

segítségével jutnak információhoz, történetet hallgatnak. Az olvasástechnika működtetése, a 

vizuális jelek jelentéshordozó mivolta kimarad a folyamatból, illetve ezt a felolvasást végző 

pedagógus „gyakorolja”.  

A szövegolvasás lépései a gyakorlatban 

Az olvasás a következő lépésekben történik a gyakorlatban: 

 Minden gyerek előtt ott a leírt szöveg (mese, olvasmány, regényrészlet stb.). 

 A pedagógus felszólít egy gyereket, aki néhány mondatot elolvas hangosan. 

 Ha elolvasta az adott részt, a tanító az olvasott szöveg lényeges információjára rákérdez. 

 Ezután egy másik tanuló következik. 

Tehát egy gyerek olvas hangosan, a többiek „némán” olvassák ugyanazt. Mivel az egy osztályba 

járó gyerekek olvasási tempója hasonló, a gyermekek döntő többsége együtt halad a szöveg 

olvasásával. A pedagógus hallja az adott gyerek olvasását, azonnal tudja javíttatni, javítani az 

esetleges olvasási hibákat, és kérdésekkel segíti a lényeges információ kiszűrését. Ezzel minden 

gyerekben megszilárdul a szöveg megértésének mechanizmusa. Az elbizonytalanodó, nyelvi 

fejlettségi elmaradással küzdő tanuló segítséget, megerősítést, támaszt kap. Később egy-egy 

tanuló már hosszabb egységeket is olvashat. A pedagógus ezek után kérdez a lényeges 
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információra. Jó szövegértésű csoportnál pedig csak a kulcspontoknál állnak meg, és foglalják 

össze az addig elolvasottak lényegét.  

Szempontok: 

 Csak azokra az ismeretekre kérdezünk rá, amelyek a történet megértése szempontjából 

lényegesek.  

 A gyerekeknek jutó szövegrészekkel tudunk differenciálni. A rosszabb olvasástechnikájú 

gyereknek kevesebb, egyszerűbb mondatok jutnak, a jól olvasó gyereknek hosszabb, 

bonyolultabb részek. De mindenki „beleolvas a mi közös tudásunkba”.  

 Az olvasási hibákat azonnal javíttatjuk. Nem maradhat rosszul kiolvasott szó.  

 A szöveg elolvasása után a tényszerű adatokra kérdezünk rá, és ezekkel kapcsolatban 

találunk ki a szöveghez társuló feladatokat (szereplők, helyszín, cselekmény stb.).  

 Nem minősítjük a szereplőket, és erre a gyerekeket sem kérjük. Nem mondjuk el, hogy ki 

volt a gonosz, ki a szép stb. Így ugyanis torzul, torzulhat az a lelki folyamat, élmény, mely 

a mese kapcsán végbemegy/végbemehet a gyermekben. Mivel ez a pszichológia, 

meseterápia, mesekutatás stb. területe, ezt tiszteletben kell tartanunk, és el kell kerülni, 

hogy minősítéseinkkel, kimondott ítéleteinkkel ártsunk a gyermekeknek. E lelki folyamat 

miatt tudnak a népmesék már több ezer éve élni, segíteni az emberiségnek.  

 Felesleges, céltalan tevékenységet nem kapcsolunk az olvasáshoz. Például nem 

„ismerkedünk” pár percig a szöveggel, nem nézegetjük a nyomtatott oldalakat, nem 

„ötletelünk” a cím, a szereplők, illusztráció kapcsán stb. Kinyitjuk a könyvet, és a már 

ismertetett módon és szabályok szerint olvasunk. Úgy, ahogy a szó jelentéséből logikusan 

következik, és ahogy több ezer éve olvasnak az emberek. Milyen furcsa lenne, ha az ember 

otthon öt percig ismerkedne a szöveggel, és utána olvasná el például a szakácskönyvből a 

kiválasztott receptet. 

 Kerüljük a céltalan „olvastatást”! Az „Olvasd el ötször!” típusú feladatoknak nincs 

értelmük. A gyermek már elolvasta és megértette a történetet. Miért olvassa el, ha nincs 

benne új információ? Az olvas szó jelentését itt is szem előtt kell tartani. Azok a százmilliók, 

akik olvasókká váltak, sem olvasnak el mindent ötször. Az más, ha a gyermek érdeklődését 

felkeltette a történet, ha az az „ő meséje”. Ilyenkor magától többször el fogja olvasni. És 

az olvasó felnőttként, ha „szívéhez-lelkéhez” szól a történet, akkor is elolvassa újra. Ha 

szöveg, történet olvasását szeretnénk gyakoroltatni tanítványainkkal, adjunk újat olvasni.  

Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokban, illetve a munkafüzet fogalmazási anyagában 

számos esetben tovább foglalkozunk az olvasott történetek információival. A műről való 

beszélgetés, további feldolgozás a pedagógus kompetenciája, aki a tanítványai képességeinek 

ismeretében tud differenciálni ezekkel a feladatokkal is.  
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 Az olvasás az önálló információszerzés eszköze. Erre a szintre szeretnénk eljuttatni 

minden tanulót. Ehhez a képességhez társulhat szép, kifejező hangos felolvasás, de 

társulhat félelem, irtózás a szerepléstől, az „előadástól”. Tudomásul kell vennünk az 

egyéni adottságokat, és még véletlenül sem szabad összemosni a különböző 

képességeket, adottságokat, egyéni tulajdonságokat. Minden gyereket meg kell 

tanítanunk olvasni. A szó tiszta jelentésére gondolunk most is. Az olvasóvá vált 

gyermekek egy része aztán szívesen, ügyesen, szépen fog hangosan felolvasni, másik 

részük csúnyán, nehezen, színtelenül (ha semmiképp sem tudja elkerülni a feladatot). 

Más az olvasás képessége, és más a felolvasás képessége. Tudnunk kell, hogy mi a 

munkánk elsődleges célja. Tisztában kell lennünk azzal, mikor mit csinálunk, és milyen 

(rövidebb-hosszabb távú) következménye lehet munkánknak. Az olvas szó 

alapjelentésében nincs benne a ’felolvas’ jelentéstartalom.  

 Végig irányítjuk az olvasási készség kialakulásának folyamatát. Segítjük, irányítjuk, 

szervezzük a munkát. Az olvasástanítás időszakában nem élünk azokkal a feladatokkal, 

melyeknél csak utólag tudunk ellenőrizni. Tanítványaink nem kapnak például olyan 

feladatot, hogy olvassák el önállóan a történetet, majd válaszoljanak négy „ellenőrző” 

kérdésre. Előfordulhat, hogy egy olvasási hiba miatt az egész történetet félreértik, és 

hosszú, fáradságos munkájuknak nincs eredménye. Tudatosan kerülni kell, hogy 

negatív élmények kapcsolódjanak az olvasáshoz. Hiába tanítjuk meg olvasni 

tanítványainkat, ha nem szeretik, ha kellemetlen számukra a tevékenység, nem válnak 

olvasóvá akkor sem, ha „látszólag” nem lenne semmi akadálya. Önálló feladatként egy-

egy rész olvasását kaphatja, és ha jól válaszolt a segítő kérdésre (akár írásban is), akkor 

foglalkozhat a következő résszel.  

 Szöveggel való műveletvégzés (tévesen szövegértésnek hívott „kondicionálás”) 

tudatos kerülése. (Tankönyvcsaládjaink nem tartalmaznak ilyen feladatokat.) Sajnos 

nagyon elterjedt a „szövegértést fejlesztő feladattípus”: a tanulók kapnak egy 

szöveget, és a szöveg után kérdéseket, feladatokat. A kérdésekre a válaszokat, a 

feladatokhoz a megoldásokat a gyerekeknek a szövegből kell kikeresnie. A gyerek előtt 

végig ott van a szöveg, ezerszer átfuthatja. A kérdések, feladatok nem csak a lényeges 

információra irányulnak. (Általában a leglényegtelenebb apróságra is rákérdeznek. A 

gyerekek nagyon hamar „rátanulnak” erre a feladattípusra, gyorsan, rutinosan 

kikeresik a válaszokat, elvégzik a feladatokat. Egy jól „kondicionált” osztályban a 

legrosszabb dolgozat is 96 százalékos.) Ennek a kondicionálásnak szinte semmi köze az 

olvasáshoz, az önálló tanulási képesség kiépítéséhez. Ugyanis:  
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 Nem az olvasás közbeni azonnali jelentéstársítást segíti.  

 A tanulók döntő többsége el sem olvassa a szöveget, nem tekinti egységes 

egésznek. (Keresgetnek a szavak, adatok, mondatok, a „vizuális ingerek” 

között.) 

 A gyerek nem tekinti egységes egésznek a szöveget – jogosan –, ugyanis a 

feladat megoldásához erre nincs is szüksége. Így sajnos sejtelme sincs arról, 

hogy mi a lényeges információ. Az összes lényegtelen, kiegészítő, sokszor 

felesleges adatra való „rákérdezés” pedig fokozza a bajt. 

A szöveg nehézsége 

Az olvasott szöveg nehézsége az abban előforduló szavaktól és a szöveget alkotó mondatok 

nyelvtani szerkezetétől függ.  

Nehéz egy szöveg akkor, ha sok olyan szó van benne, ami nincs az olvasó mentális 

lexikonjában, sem aktív, sem passzív szókincsében nem található meg. Egy-egy ismeretlen szó 

jelentését az olvasó ember ki tudja következtetni a szövegösszefüggésből, de sok ilyen szóval már 

nem boldogul. Tankönyvcsaládjainkban a felhasznált szövegek szókészletét megváltoztattuk, ha 

ettől a mű hangulata, tartalma nem változott. Ahol lehetett, a ritkábban előforduló szavakat 

gyakoribb, köznapibb kifejezésekkel helyettesítettük. Ahol nem lehetett, a szöveg olvasása előtt 

megismertettük a gyermeket az adott szóval, megtanulta annak jelentését, és így volt már 

fogalma róla, mikor a szövegben találkozott vele.  

Például:  
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Összefoglalva: az elolvasott szöveget akkor érti az olvasó, ha a szövegben előforduló szavakat 

döntő többségükben ismeri, érti, van fogalma róla. Az elenyészően kevés ismeretlen szó 

jelentését ebben az esetben a szövegösszefüggés segítségével ki tudja következtetni.  

(A szómagyarázatok lábjegyzetbeli megjelenítését – az olvasóvá válás folyamatának 

erősítése érdekében – kerültük. A tanulónak a szövegösszefüggést, a lényeges információt kell 

megértenie, képesnek kell lennie kombinálni, következtetni. Nem kell és nem is lehet minden szót 

pontosan értelmeznie egy adott szövegben. Amennyiben a szöveg olvasásakor egy adott szó 

felkelti a tanuló érdeklődését, de nem tudja értelmezni, bátran kérdezhet a pedagógustól, illetve 

egyéb információforrást is használhat. A Meixner-módszer alapelveinek megfelelően nem 

akasztjuk meg mesterségesen a szövegolvasás és -értelmezés, lényegkiemelés, kombinálás 

folyamatát lábjegyzetbe tett szómagyarázatok olvastatásával.) 

Nehéz egy szöveg akkor is, ha az ott előforduló mondattípusokat, nyelvtani rendszereket 

a gyerek nem használja a spontán beszédében. Ebben az esetben ugyanis a beszélt nyelvben sem 

érti őket, és érthetetlenné válik számára az elolvasott szöveg is. Nagyon sok, nyelvi fejlettségi 

elmaradással küszködő gyerek nem használja és nem is érti például az alárendelői szerkezeteket. 

Ha olyan szöveget kell olvasnia, ahol ezek tömegesen fordulnak elő, a gyerek nem lesz képes a 

mondatok által kifejezett viszony felfogására. A tankönyvcsaládokban, ahol lehetett, 

egyszerűsítettünk. Ha a szöveg minőségét, mondanivalóját nem érintette lényegesen, a 

bonyolultabb nyelvtani kategóriákat egyszerűsítettük, egy bonyolult alárendelő szerkezetet két-
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három bővített mondatra cseréltünk. Ezzel párhuzamosan kivettük a szövegből a leíró, magyarázó 

részeket, valamint azokat a történeteket, amelyek „mellékszálként” szerepelnek az eredeti 

szövegben, és fennállt a veszélye annak, hogy tanulóink szövegértését nehezítik. Ezt a 

szövegegyszerűsítést mutatjuk be.  

„– Nyergelünk – mondta László azután, mikor csendesen kiment a házból. Eleget hallott.  

Enyhe szél játszott a nyárfák leveleivel. Csillogott a nap az út tócsáiban, melyek vakítottak, mint 

a tükör, és freccsenve törtek ezer darabra, ha a ló belelépett. Flótázott a sárgarigó valahol a 

fészek mellett, és haris szólt a sásos réten, amely mellett jókedvben ügetett a kis csapat a végház 

felé.  

László a dombról visszanézett. Az öreg házat átölelték a susogó nyárfák, és álmodó, kékes pára 

ült felette. Jó lesz majd valamikor megpihenni benne… 

Búcsút intett, és ereiben örömös melegség szaladt széjjel. »Elvégeztem. Nyugodj meg most már, 

Oglu, lányod jó helyen van.« És megemelte kucsmáját.”7  

 

 

Összefoglalva: az elolvasott szöveget akkor érti az olvasó, 

 ha érti a szöveg mondatainak jelentését; 

 ha használja és érti az ott előforduló nyelvtani kategóriákat; 

 ha ezek segítségével különbséget tud tenni a lényeges és lényegtelen információk között;  

 ha képes megérteni és emlékezetben tartani a lényeges ismereteket; valamint 

 ha érti a szövegben található szavak döntő többségét. 

Szöveghosszúság 

Az előzőekből, a szövegben előforduló szavakból, a szövegben található nyelvtani szerkezetekből 

logikusan következik, hogy a szöveg hosszúságától nem függ a szöveg nehézségi szintje, a 

szöveghosszúság érdemben nem befolyásolja a megértést. Téves az a sajnos nagyon elterjedt 

felfogás, miszerint a „rövid” szöveg könnyű, a „hosszú” meg nehéz, tehát a kisiskolásoknak „rövid” 

                                                      
7 Fekete István: A koppányi aga testamentuma. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1968, 29. 
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szöveget kell olvasniuk. Már ez a rövid-hosszú kategória is nehezen értelmezhető, ugyanis 

önmagában semmi sem lehet rövid vagy hosszú, objektív pedagógiai, módszertani kategóriaként 

pedig végképp nem állja meg a helyét. Teljesen szubjektív, kinek melyik szöveg „rövid”, és melyik 

„hosszú”. A következő „rövid” szöveggel szeretnénk alátámasztani állításunkat. 

 „1. ALAPFOGALMAK 

Néhány szó a matematikáról általában 

A matematikát régen úgy definiálták, mint azt a tudományt, amely számokat és alakzatokat 

vizsgál. (Erre utal Hans Rademacher és Otto Toeplitz híres könyvének címe: Von Zahlen und 

Figuren, azaz Számokról és Alakzatokról.) 

Ma már a matematikát aligha lehetne így definiálni, hiszen a modern algebra nem számokat, 

hanem absztrakt struktúrákat vizsgál, a geometria egyes újabb fejezeteinek tárgya pedig csak 

távolról emlékeztet a síkbeli vagy térbeli alakzatokra. A matematika más fejezetei: az analízis, a 

diszkrét matematika, a valószínűség-számítás mind olyan objektumokat vizsgálnak, melyeket nem 

nevezhetünk sem számoknak, sem alakzatoknak.  A matematikában tanulmányozott 

objektumokról általában csak annyit állíthatunk,  hogy absztrakciók, melyeket sok esetben (de 

nem mindig) a valóságból vontunk el. Végül is a matematikát nem a tárgya, hanem vizsgálatainak 

valódi természete segítségével kell definiálnunk: azt mondhatjuk, hogy a matematika az a 

tudomány, amely absztrakt objektumokról abszolút és megdönthetetlen igazságokat állapít meg. 

Ezeket az igazságokat a matematikában tételeknek nevezzük, a megdönthetetlen 

gondolatmeneteket pedig,  amelyek a tételekhez vezetnek, bizonyításoknak. 

A tételek bizonyításában használt módszer (vagy mondhatjuk úgy is, hogy nyelv) a matematikai 

logika.”8 

Ha igaz lenne az az állítás, hogy a szöveg hosszúsága határozza meg a nehézséget, akkor a fenti 

szöveget nyugodtan betehetnénk egy első osztályos olvasókönyvbe, mert megfelelően „rövid”. 

Ha az olvasó ember mentális lexikonjában ott vannak a szövegben található szavak, ha ismeri és 

használja az előforduló nyelvtani szerkezeteket, az olvasás sikeres lesz. Megérti a leírtakat, vagyis 

olvas.  

A rövidített mesék, történetek nagyon nagy része alkalmatlan az olvasás 

megszerettetésére, az élményszerű cselekvés megtapasztaltatására és az életen át tartó 

kedvtelés, az olvasóvá válás kiépítésére. Az igaz, hogy csak nyolc-tíz mondatból áll a „lerövidített” 

szöveg, de az eredeti, érdekes történetből az esetek többségében unalmas tényfelsorolás, száraz 

közlés, „se füle, se farka olvasnivaló” lesz. Ehhez az olvasáshoz az érdektelenség, a 

motivációhiány, a „legyünk túl rajta gyorsan” kellemetlen érzése kapcsolódik. Ha pedig az önálló 

információszerzést is lehetetlenné teszi a pedagógus bemutató olvasása, szinte minden 

                                                      
8 Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: Analízis I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005, 15. 
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gyerekben logikusan vetődik fel: „Miért is kell elolvasnom? Már mindent megtudtam (hiszen most 

hallottam!), ráadásul nem is érdekes.”  

A hosszú szöveg olvasása 

A szöveg hosszúságával kapcsolatos másik (szintén elterjedt) tévedés, hogy csak annyi lehet a 

szöveg, hogy egy tanórán feldolgozható legyen. Ezt a vélekedést sem támasztják alá szakmai 

érvek. Mi ebben az esetben is a hat-hét ezer éven keresztül bevált alkalmazást követjük. Emberek 

százmilliói olvasnak nap mint nap úgy, hogy egy szövegben (például regényben) eljutnak 

valameddig, abbahagyják, és a következő nap onnan olvassák tovább. A folytatás előtt felidézik 

az addig megismerteket, esetleg vissza is lapoznak, ha úgy gondolják, és gond nélkül olvasnak 

tovább. Képzeljük el, milyen szegényes lenne a könyvtárunk, ha csak azok a történetek 

léteznének, melyek „feldolgozására” elég 45 perc.  

A tanórákon tehát a bevált alkalmazást követjük. A tankönyvcsaládok mindegyikében 

főként „hosszú” szövegek, mesék vannak. Ezeket természetesen több tanórán olvassák el a 

tanulók a már kifejtett módszer szerint. Pontosabban több tanórarészben dolgozzuk fel, ugyanis 

egy tanórán nemcsak egyféle feladatot végzünk (az alapelveknek megfelelően), tehát átlagban 

tanóránként 15–20 percet szánjunk valamilyen szövegrész olvasására. Természetesen a gyerekek 

képességeihez, igényeihez igazodunk a tanórák tervezésénél (lásd óratervezés szempontjai, 

óravázlatminták). Elolvasunk egy-két oldalt, majd megjelöljük, meddig jutottunk. A következő 

tanórarészben a szöveg olvasásának folytatása előtt felelevenítjük, hogy mit is tudtunk meg eddig. 

Az előző ismeretekre való utalás a pedagógus kompetenciája, aki a tanítványai képességeinek 

ismeretében tud differenciálni az előző ismeretek felidézésével/felidéztetésével is. Ennek 

bevált menete:  

 a pedagógus két-három mondatban összefoglalja a lényeget, majd 

 néhány kérdést tesz fel (ezek az eddig megismert szövegrész lényeges információit érintik, 

amelyekre elengedhetetlenül fontos emlékezni a folytatás megértéséhez), 

 a kérdésekre a jelentkező gyerekek közül egy-egy válaszol, 

 a pedagógus megkérdezi: „Ki emlékszik, mit olvastunk eddig?”, 

 a jelentkező gyerekek közül valaki pár mondatban elmeséli az addig megismerteket. 

Természetesen sok más megoldás is elképzelhető ennek az ismétlő résznek a rövid 

lebonyolítására. Szem előtt kell tartani a következőket: 

 rövid legyen, ne vegyen el túl sok időt az olvasástól;  

 a lényeges információ felidézésére irányuljon.  
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A vizuális megjelenítés 

A szöveg megjelenítésével, indokolt esetben a szótagolva írt szavak, a karakterek nagysága, a 

tördelés, az alkalmazott színek stb. révén további olvasástechnikai segítséget nyújthatunk a 

művelet (az olvasás) sikeres elvégzéséhez. Tankönyveinkben erre kiemelten ügyeltünk. Az 

olvasástechnikai segítség mellett az esztétikai nevelést is szem előtt tartottuk. Tankönyveink 

oldalait igyekeztünk barátságosra formálni. A szövegeket tagoló, a pedagógus lényegkiemelést 

célzó munkáját megkönnyítő kérdések szellősebbé, színesebbé teszik a nyomtatott szöveget.  

A szövegek mellett látható illusztrációknak több feladatot kell ellátniuk:  

 az érdeklődés felkeltése; 

 a belső képi világ erősítése; 

 szókincsbővítés; 

 esztétikai nevelés. 

Az érdeklődés felkeltése a legfontosabb. A cél, hogy a gyerekek a rajzokat látva minél többet 

akarjanak megtudni az adott, látható dologról, eseményről. Ezt úgy kell elérnünk az 

illusztrációkkal, hogy az érdeklődést ne elégítsék ki, tehát a lényeges, izgalmas részek ne legyenek 

kikövetkeztethetők a rajzokból. Információhoz csak a szöveg elolvasásakor jut a gyermek. 

A belső képi világ erősítése. Amikor az ember olvas, a megtudott dolgokat elképzeli, vagyis 

a történetet a saját belső képi világának megfelelően „létrehozza és kiegészíti képekkel”. Például 

amikor azt olvassa, hogy „gonosz mostoha”, akkor ezt értelmezi magának. Ez az elképzelt gonosz 

mostoha nem lesz ijesztőbb, gonoszabb, mint amilyet ő „lelkileg” el tud viselni. Az illusztrációk ezt 

a folyamatot segítik, de semmilyen irányban nem befolyásolhatják. Tankönyvcsaládjainkban 

óvakodtunk ettől a „befolyásolástól”. Az illusztrációk rajzolásakor ügyeltünk arra, hogy az arcokon 

ábrázolt érzelem ne jelenjen meg vizuálisan, a gyermek mindig bátran hagyatkozhasson saját 

képzeletére. (Egy filmben a rendező által elképzelt „gonosz mostoha” látható, ami a 

kisgyerekeknek félelmetes, ijesztő lehet. A gyerek „beengedi” azt a képet, amit aztán nehezen tud 

feldolgozni. Sok gyermekpszichológus, -pszichiáter írta már le ennek „romboló” hatásait.) 

Esztétikai nevelés. Az oldalak díszítése, a rendezettség megtapasztalása szintén fontos 

akkor is, ha tudjuk, hogy a „nekem tetszik, nekem nem tetszik” szubjektív kategória. Választékot, 

mintát szeretnénk nyújtani a tankönyvcsaládokat használó kisdiákoknak.  
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7. VERSEK 

Alsó tagozatban fő feladatunk a vers megszerettetése. A tankönyvsorozatokban található 

verseket, versrészleteket először a pedagógus vagy egy jól olvasó gyerek olvassa fel hangosan. A 

versek szövege kötött, így azt egyszerűsíteni nem lehet, gyakran fordul elő bennük szokatlan 

szórend, ritkább, nehezebben érthető szó. A bizonytalan, rutintalan olvasónak nehéz olvasási 

feladat lehet. A felolvasás után röviden beszéljük meg a vers tartalmát, értelmezzük! Ezután a 

gyakorlás következik, vagyis egymás után két-három jól olvasó gyerek olvassa fel újra. A 

kötetekben található, a vershez kapcsolódó feladatok elvégzése után is érdemes és javasolt a 

visszatérés a versekhez. Előbb-utóbb minden gyerek olvassa el hangosan, vagyis a nehezebben 

olvasó gyerekek is felolvassák. Nekik több idejük, gyakorlási lehetőségük legyen! 

A verstanulás, a verbális memória velünk született képesség. Egyeseknek jobb, másoknak 

rosszabb ez az adottságuk. Akinek nehéz a verstanulás, annál az általános műveltséghez szükséges 

minimális verskészlet memorizálását tűzzük ki célul. Aki könnyen tanul verset, szívesen, önként, 

„szorgalmi feladatként” is sok-sok verset fog megtanulni. A verstanulás mint gyakori feladat nem 

javítja a verbális memóriát, a kínlódás, a kudarc hamar kiválthatja a verstől való félelmet, irtózást. 

A verbális memória szempontjából rosszabb adottságú gyerekek is foglalkozzanak a verssel! Ők a 

megtanulás helyett választhassanak más feladatot. Például: 

 írják ki a rímelő szavakat, 

 írjanak fogalmazást a versről, költőről, a vers témájáról stb., 

 készítsenek rajzot, illusztrációt a vershez, 

 készítsék el a költő szülőházát makettben stb. 

A tankönyvcsaládokban a versek melletti illusztrációk azok hangulatát tükrözik. Szeretnénk, ha az 

alsó tagozatos tanulók a tankönyveinkben található verseknél sokkal többel találkoznának. 

(Terjedelmi okokból nem tudtunk többet közölni.) Szerencsés lenne, ha a pedagógus pótolná ezt 

a mennyiséget, és versbemutatásra, versismertetésre szoktatná tanítványait is. Ugyancsak jó 

lenne, ha a tanulók a tankönyvek versrészletei mellett az egész művel megismerkedhetnének.  
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8. AZ ÍRÁS-, HELYESÍRÁSKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE  

Írástanításnál is lényeges szempont a kedvvel végzett munka, az alkotás örömének 

megteremtése, fenntartása.  

A gyermek írástanulását, írását sem minősítjük negatívan, hanem biztatjuk, dicsérjük, 

segítjük őt. Annyi gyakorlási lehetőséget és segítséget nyújtunk, amennyi neki kell az írás 

megtanulásához. Ennek felismerése a pedagógus feladata, a sikertelenség nem a „gyerek hibája”. 

Gondos, odafigyelve végzett munkát várunk el a gyerekektől. Az egyéni adottságoktól függően az 

egyik gyereknek rögtön esztétikus, szép lesz az írása, a füzete. A másiknak olvasható, de 

csúnyácska, keszekusza betűi lesznek. Ha gondos munkával olvashatóan ír a gyermek, akkor az jó 

munka, és dicséretet érdemel. Ha hanyag, összecsapott munkát végez, azt természetesen nem 

fogadjuk el. (Lásd még alapelvek.) Kerüljük a „külalak” minősítését, osztályzását. A jó 

grafomotoros készségű, ügyes kezű gyerek mindig ötöst fog kapni, a diszgráfiaveszélyeztetett, 

gyengébb kézügyességű gyerek pedig hármasnál sose kap jobbat. Nekünk mindenkit meg kell 

tanítanunk írni, nem vehetjük el a gyengébbektől sem az önkifejezés lehetőségét csak azért, mert 

nekünk nem tetszik az adott íráskép, nem utáltathatjuk meg egyik tanítványunkkal sem az írást. 

Ezt Simon Antal 1808-ban már tudta. Ő így ír erről: 

A betűk írásának megtanításakor ugyancsak a hármas asszociáció kiépítése a feladatunk. Az írott 

betű vizuális képéhez kell kapcsolni a hozzá tartozó akusztikus ingert, a hangot, és ehhez kötődnie 

kell annak a grafomotoros mozgássornak, amellyel az írott betűforma létrehozható. Ha a gyermek 
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fel tudja idézni az egyik elemhez a másik kettőt, akkor megtanulta írni az adott betűt. Ha például 

hallja az m hangot, azonnal tudja, hogyan néz ki az írott betű, és tudja, milyen mozdulatokkal lehet 

olyan vizuális képet létrehozni. A hanghoz kötés nagyon fontos szerepet kap az írástanításnál. 

Amint van két-három megtanult betű, elkezdődik a diktálás. A pedagógus mondja a betűkhöz 

tartozó hangot, később a szótagokat, szavakat, a gyerekek felidézik ezek vizuális képeit, valamint 

a létrehozásukhoz szükséges grafomotoros mozgást, tehát a pedagógus segítségével „lediktálják” 

őket maguknak. Nem íratjuk szótagolva a szavakat. Ha a gyermekek nem képesek a hosszabb, 

bonyolultabb szótípusok leírására, visszalépünk, és egyszerűbb, rövidebb szavakkal gyakorolunk 

tovább. 

A tankönyvcsaládok nyelvtani munkatankönyve tartalmazza a feladatok döntő többségét. 

A következő két táblázatban a tanítási hetekre lebontott diktálandó szóanyag található. Az első 

táblázat anyagát a 23. osztályban, a másodikét a 46. osztályban javasoljuk használni. 

(Természetesen a felsőbb osztályokban több és nehezebb feladatot tudnak elvégezni 

tanítványaink, mint előtte.) A gyakorolandó szófaj, szószerkezet azonos, a feladatok mennyisége, 

nehézségi szintje eltérő a képességeknek és a gyerekek életkorának megfelelően.  
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Javasoljuk, hogy 4. osztálytól kezdve a pedagógus hetente legalább kétszer diktáljon néhány 

mondatból álló, összefüggő szöveget. A rendszeresen végzett feladat hatékonyan fejleszti a 

gyermekek íráskészségét, verbális memóriáját, kialakítja a jegyzetelés egyéni rutinjait. Végső 

soron képessé válnak az írásbeli nyelvhasználatra, a sikeres önálló tanulásra. Erre a feladatra az 

olvasókönyv szövegei közül is választhatunk. A szöveg kiválasztásának és diktálásának 

szempontjai:  

 A szövegrész érthető legyen minden gyerek számára! 

 A szövegösszefüggés követhető legyen! 

 A mondathosszúságot a gyermekek képességeihez kell igazítani. 

 A szöveg hosszúsága a gyermekek íráskészségéhez igazodjon (a szövegdiktálás ne legyen 

hosszabb átlagosan öt percnél)! 

 A pedagógus mondatonként diktálja a szöveget! Minden mondatot kétszer ismételjen 

meg, utána maradjon csendben, és hagyja, hogy minden gyerek a saját képességének, 

rutinjának megfelelően „lediktálja magának”! 

 Semmilyen felesleges, célszerűtlen mechanizmust ne építsünk a feladat köré (például nem 

számoljuk meg a mondat szavait, nem kerestetjük meg a szótöveket, toldalékokat, nem 

ismételtetjük meg a gyerekekkel a mondatokat; semmi „közöst” ne gyakoroljunk be, 

minden ilyen akadályozhatja az önálló írás készségszintű kialakulását, az automatikus 

működés létrejöttét)! 

 A gyerekek természetesen csak egyszer írják le az elhangzott mondatokat! 

 A diktálás tempója vegye figyelembe a gyerekek írássebességét! 

 Az alapelveknek megfelelően menet közben javítsuk, javíttassuk a hibákat.  
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9. ELLENŐRZÉS, FELMÉRÉS  

Az olvasás-írás készség kiépülésének folyamatát a napi munka közben tapasztaltakon, jelzéseken 

túl is – bizonyos időszakonként – ajánlatos felmérni. Az így kapott adatok segítségével pontosabb 

képet alkothatunk a gyermek fejlődéséről, haladási üteméről, az esetleges nehézségekről, 

lemaradásokról. A felmérések, ellenőrzések elsődleges célja a további munka hatékonyságának 

növelése, a tanítás céltudatos tervezése. Korrigálhatjuk lépéseinket, megfelelő eszközöket, 

segítséget, módszertani alkalmazásokat nyújthatunk tanulóink számára. Vannak olyan adatok, 

melyek megkönnyítik a szülők szakszerű, objektív elemekre épülő tájékoztatását. Kerüljük a 

sokszor ismétlődő, gyakran öncélú „vizsgálgatást, diagnosztizálást”, ez ugyanis feleslegesen veszi 

el a tanulástól, tanítástól az időt! Célszerű az ellenőrzéseket, felméréseket a tanév rendjéhez 

igazítani (félév vége, tanév vége).  

Saját magunk állítsuk össze a felmérés anyagát! Természetesen a félévi és év végi 

felmérésekben is csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. A tankönyvcsaládok 

köteteinek segítségével a tanult betűk, gyakorolt szó- és mondatszövegtípusok ismeretében 

állítsuk össze az anyagot! Ezeknek a feladatoknak egy része osztálykeretben is megoldható. Arra 

nagyon ügyeljünk, hogy tanulóink ne zavarják egymást! Az ilyen felmérésekhez is kapcsolódnia 

kell egyéni hangos olvasásnak és diktálásalapú írásnak, ezeket természetesen más időpontban 

figyeljük meg minden egyes gyereknél. Ne olvastassunk sokkal könnyebbet vagy sokkal 

nehezebbet felméréskor (sem), mint amilyennel a tanórákon találkoztak tanulóink! A 

mérőlapokat nyugodt légkörben dolgozzák fel! Kerüljük el a felesleges „versenyzést”, a 

„következmények” miatti szorongást! 
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MELLÉKLET 

Magyar beszédhangok  

a Magánhangzó, mély. Tág ajakkerekítéssel kiejtett, veláris. A szánk közepesen nagyra 

nyitott. Nyelvünk hegye alig érinti az alsó fogsort. 

á Magánhangzó, mély. Legtágabb ajakréssel kiejtett, veláris. A szánkat hatalmasra nyitjuk.             

Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

b Mássalhangzó, zöngés. Két ajakkal képzett, felpattanó zárhang. Morog a torkunk.  A szánk 

széleit összeszorítjuk, majd hirtelen ellazítjuk. 

c Mássalhangzó, zöngétlen. A fogmedernél képzett zár-rés hang. Nem morog a torkunk. A 

szánk mosolygós. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz.  Nyelvünk közepe a 

szájpadlásunknak nyomódik, elzárja a levegő útját, majd egy kis résen kiengedi. 

cs Mássalhangzó, zöngétlen. A fogmeder mögött képzett zár-réshang. Nem morog a torkunk. 

A szánk csücsörít. Nyelvünk hegye felemelkedik. Elöl a szájpadlásunknak nyomódik, elzárja 

a levegő útját, majd kis résen kiengedi. 

d Mássalhangzó, zöngés. Az első fogaknál, fogmedernél képzett felpattanó zárhang. Morog 

a torkunk. A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felső fogsorunk mögé, a 

szájpadlásunknak nyomódik. Zárja a levegő útját, majd hirtelen kiengedi. 

e Magánhangzó, magas. Tágabb ajakréssel kiejtett, palatális. A szánk se nem széles, se nem 

nagy. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

é Magánhangzó, magas. Szűkebb ajakréssel kiejtett, palatális. A szánk mosolygós. Nyelvünk 

hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

f Mássalhangzó, zöngétlen. A felső fogsorral és az alsó ajakkal képzett réshang. Nem morog 

a torkunk. Felső fogsorunk hozzáér a szánk alsó széléhez. A levegő a felső fogsorunk 

mellett és fogaink között fújjuk ki. 

g Mássalhangzó, zöngés. A szájpadlás hátsó részén képzett, felpattanó zárhang.  Morog a 

torkunk, a szánk nyitva van. Nyelvünk hegye hátrahúzódik, nyelvünk közepe felpúposodik, 

hátul a szájpadlásunknak nyomódik. Zárja a levegő útját, majd hirtelen kiengedi. 

gy Mássalhangzó, zöngés. A szájpadlás első részén képzett felpattanó zárhang.  Morog a 

torkunk, a szánk nyitva. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk közepe 

felemelkedik, nekinyomódik a szájpadlásunknak. Zárja a levegő útját, majd hirtelen 

kiengedi. 
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h Mássalhangzó, zöngétlen. Gégeréshang. A hangszalagok között 10°-os rés van. Nem 

morog a torkunk. A szánk nyitva van. Semmi nem csinál semmit.  A levegőt akadály nélkül 

fújjuk ki.  

 i, í Magánhangzó, magas. Legszűkebb ajakréssel kiejtett, palatális. A szánk széles, mosolygós. 

Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

j, ly Mássalhangzó, zöngés. A szájpadlás első részén képzett nyelvközépi réshang.  Morog a 

torkunk. A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk 

közepe felemelkedik, majdnem hozzáér a szájpadlásunkhoz, csak kis rést hagy a 

levegőnek. 

k Mássalhangzó, zöngétlen. A szájpadlás hátsó részén képzett, felpattanó zárhang.  Nem 

morog a torkunk, a szánk nyitva. Nyelvünk hegye hátrahúzódik, nyelvünk közepe 

felpúposodik, hátul a szájpadlásunknak nyomódik. Zárja a levegő útját, majd hirtelen 

kiengedi. 

l Mássalhangzó, zöngés. A fogmedernél képzett oldalréshang. Morog a torkunk.  A szánk 

nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felső fogsorunk mögé, a szájpadlásunknak 

nyomódik. A levegő a nyelvünk mellett jön ki. 

m Mássalhangzó, zöngés. Két ajakkal képzett, orrhangú zárhang. Morog a torkunk.  A szánk 

két szélét összeszorítjuk. A levegő az orrunkon keresztül jön ki.  Morog az orrunk is. 

n Mássalhangzó, zöngés. A fogmedernél képzett, orrhangú zárhang. Morog a torkunk. A 

szánk nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felső fogsorunk mögé, s a 

szájpadlásunknak nyomódik. A levegő az orrunkon keresztül jön ki.  Morog az orrunk is. 

ny Mássalhangzó, zöngés. A szájpadlás első részén képzett orrhangú zárhang. Morog a 

torkunk, a szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk 

közepe felemelkedik, nekinyomódik a szájpadlásunknak.  Zárja a levegő útját. A levegő az 

orrunkon jön ki. Morog az orrunk is. 

o, ó Magánhangzó, mély. Szűkebb ajakkerekítéssel kiejtett, veláris. A szánk pici, kerek. 

Nyelvünk hegye nem ér hozzá az alsó fogsorunkhoz. 

ö, ő Magánhangzó, magas. Szűkebb ajakkerekítéssel kiejtett, palatális. A szánk pici, kerek. 

Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

p Mássalhangzó, zöngétlen. Két ajakkal képzett, felpattanó zárhang. Nem morog a torkunk, 

A szánk két szélét összeszorítjuk, majd hirtelen ellazítjuk. 

r Mássalhangzó, zöngés. Az első fogmedernél képzett pergőhang. Morog a torkunk. A szánk 

nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felső fogsorunk mögé, és ott pereg. 

s Mássalhangzó, zöngétlen. A fogmeder mögött képzett nyelvközépi réshang.  Nem morog 

a torkunk. A szánk csücsörít. Nyelvünk hegye felemelkedik, s egy kicsit hátrahúzódik. 
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sz Mássalhangzó, zöngétlen. A fogmedernél képzett nyelvközépi réshang. Nem morog a 

torkunk. A szánk mosolygós. A két fogsorunk majdnem teljesen összeér.  Nyelvünk hegye 

az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk közepe csak egy kis rést enged a levegőnek. 

t Mássalhangzó, zöngétlen, az első fogaknál, fogmedernél képzett felpattanó zárhang. Nem 

morog a torkunk. A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felső fogsorunk 

mögé, nekinyomódik a szájpadlásunknak. Zárja a levegő útját, majd hirtelen kiengedi. 

ty Mássalhangzó, zöngétlen. A szájpadlás első részén képzett felpattanó zárhang. Nem 

morog a torkunk, a szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. 

Nyelvünk közepe felemelkedik, nekinyomódik a szájpadlásunknak.  Zárja a levegő útját, 

majd hirtelen kiengedi. 

u, ú Magánhangzó, mély. Legszűkebb ajakkerekítéssel kiejtett, veláris. A szánk nagyon pici, 

kerek. Az állunkat kicsit előretoljuk. Nyelvünk hegye nem ér az alsó fogsorunkhoz. 

ü, ű  Magánhangzó, magas. Legszűkebb ajakkerekítéssel kiejtett, palatális. A szánk nagyon pici, 

kerek. Az állunkat kicsit előretoljuk. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz. 

v  Mássalhangzó, zöngés. A felső fogsorral és az alsó ajakkal képzett réshang.  Morog a 

torkunk. Felső fogsorunk hozzáér a szánk alsó széléhez. A levegőt a felső fogsorunk mellett 

és a fogaink között fújjuk ki. 

z Mássalhangzó, zöngés. A fogmedernél képzett nyelvközépi réshang. Morog a torkunk. A 

szánk mosolygós. A két fogsorunk majdnem teljesen összeér. Nyelvünk hegye az alsó 

fogsorunk mögött van. Nyelvünk közepe csak egy kis rést enged a levegőnek. 

zs Mássalhangzó, zöngés. A fogmeder mögött képzett nyelvközépi réshang. Morog a 

torkunk. A szánk csücsörít. Nyelvünk hegye felemelkedik, és kicsit hátrahúzódik 
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Kislexikon 

analízis-szintézis: gondolkodási művelet, elemzés-összekapcsolás, részekre bontás-öszszeállítás 

analógia: hasonlóságon alapuló megegyezés két dolog között. A hasonlóságot megállapító 

gondolkodási művelet. Szabály felismerése, és annak ismételt alkalmazása a megegyező 

dolgokon 

asszociáció: társítás, kapcsolat létrehozása. Az idegi összeköttetés kialakulásának folyamata, 

melynek során az egy időben előforduló hatások kölcsönösen felidézik egymást.  Az 

asszociációs kapcsolat a tanulás eredménye 

debilizáló hatás: a szorongásnak a teljesítményt rontó hatása. Gyakori megnyilvánulási formái: 

ingerült viselkedés, átmeneti felejtés, hibaszám növekedés, bizonytalanság, merev 

mimika, feszült izmok, lassuló beszédtempó, összefüggéstelen beszéd, 

beszédképtelenség, dadogás stb. 

differenciálás: különbségtevés: olyan fejlesztés, nevelés, tanítás az oktatásban, amely tekintettel 

van a tanulók egyéni sajátosságaira 

életvilág: az egyéni, társadalmi, gyakorlati tapasztalatok összessége, az a „világ”, mely körülvesz 

minket, és amely magától értetődően adódik számunkra 

heterogén: különböző, másnemű, másfajta, egymástól eltérő 

homogén: egynemű, azonos elemekből álló 

intelligencia: az egyén összegzett, globális képessége arra, hogy célszerűen cselekedjék,  

racionálisan gondolkodjon, és környezetében hatékonyan működjön 

izoláció: elszigeteltség, elkülönülés, különállás 

képesség: lehetőség az egyén rátermettsége arra, hogy bizonyos gyakorlás után bizonyos 

készségeket vagy jártasságokat sajátítson el 

készség: automatizált részcselekvés 

kommunikáció: információcsere, tájékoztatás közös jelrendszer használatával 

kompetencia: hozzáértés, a helyzetek hatékony kezelésére irányuló késztetés 

kooperáció: együttműködés 

mentális lexikon: az agy olyan kapacitása, az elme olyan „tára”, mely lehetővé teszi, hogy 

előhívjuk, megtanuljuk és megértsük a nyelv szavait 

propriocepció: a különböző testrészek testhez viszonyított helyzetének értékelése 

reedukáció: átképzés, átnevelés 

rigid: merev 

ritmusérzék: az a zenei képesség, amely a zene (a beszéd) idői viszonyai között teszi lehetővé a 

tájékozódást, a helyes azonosítást és reprodukálást 
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szerialitás: sorrendiség 

szisztematizálás: rendszerezés 

szocializáció: az egyénben zajló folyamat, akkor történik, amikor az egyén tagjává válik egy 

közösségnek 

szorongás: a tehetetlenség tudatával összekötött félelemérzés 

tematikus: valamilyen tárgykör szerint rendezett 

A sorozat kötetei 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak készült kötetek, akik a tanulásban akadályozott tanulók 
tanterve szerint haladnak. 

         NT-98488/MT/1                                         NT-98489/I                                      NT-98489/II 

                       

NT-98490/MT/1                                                             NT-98491/MT 
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            NT-98538/1                                  NT-98539/MT/D/1                                   NT-98540/F/1  

                                       

             NT-98723                                           NT-98723/M                                       NT-98723/MT 

                                         

             NT-98724                                            NT-98724/M                                        NT-98724/MT 
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             NT-98725                                              NT-98725/                                         NT-98725/MT 

                                         

              NT-98726                                          NT-98726/M                                       NT-98726/MT 
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A normál intelligencia-szintű sajátos nevelési igényű tanulóknak készült kötetek, akik a normál 
tanterv szerint haladnak. 

           NT-98538/D/1                                           NT-98523                                        NT-98523/M 

                                      

          NT-98523/MT                                         NT-98523/D                                        NT-98524 

                                   

         NT-98524/M                                          NT-98524/MT                                        NT-98525 

                                       


