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A témaválasztás indoklása

▪ A helyesírás készség és képesség alapú 

megközelítése: 

▪ A motivált helyesírás tanulása, tanítása: 

▪ A mérés és a fejlesztés lehetőségeinek bemutatása:

Csak szabályokból áll a helyesírás?

Szeretik az általános iskolások a nyelvtan órákat? 

Lehet másképpen is mérni, mint röpdolgozatokkal, felmérőkkel? 
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Az integráció kihívásai

A sajátos nevelési igényű 

tanulók messze elmaradva 

álldogálnak az indulási vonal 

mögött.

Az átlagosan fejlődő tanulók a startvonalon állnak.

Néhányan már előbb állnak.

Vannak, akik szenzitív fáziskésési 

okokból hátrábbra kerülnek,  

tanulási nehézségeik vannak.

A sikeres integráció és inklúzió az egyenlő esély 

megvalósításának biztosítéka. 
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Milyen az integráció ma Magyarországon? 

▪ Az önálló tanuláshoz szükséges készségek, képességek (pl. olvasás,

matematika) tekintetében az egyéni teljesítményekben mutatkozó

különbségek az európai országok között a legnagyobbak. (Fejes

és Szűcs, 2017)

▪ A tantervi rugalmasság csökkent (a NAT központi előírásai, a

tananyagot részleteiben is korlátozó és meghatározó hatásai), az

ellenőrzési rendszer lexikális ismeretekre koncentrál. (Fejes és

Szűcs, 2017)

▪ Az adminisztrációs korlátokat nem kíséri az integráló pedagógusok

módszertani innovációja.

▪ Mindez kedvezőtlenül hat a kiemelt figyelmet igénylő tanulók

teljesítményére, növeli kudarcaikat.
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A helyesírás összetevői

▪ „A helyesírás tanulása egyrészt szabályokkal leírható, másrészt 

szabályokkal nem leírható műveletek elsajátításából áll” (Orosz 1974: 12; 

Antalné 2003: 29). 

▪ Szabályokkal nem írható le: az ly-os szavak írása, a tőbelseji magánhangzók 

és mássalhangzók időtartamának a jelölése, az idegen szavak hangjelölése, 

a heteromorf szavak, a beszédhangok differenciálása és a kivételek 

írásmódja. 

▪ A szabályokkal le nem írható műveleteknél vagy a vizuális emlékezetre, vagy 

a beszédhanghallásra és annak legmagasabb szintjére, a fonológiai 

tudatosságra tudunk támaszkodni.  A szabályok nélküli műveleteknél midig 

az aktuális szituáció dönti el az írásmódot. 

▪ A helyesírás tanításában figyelembe kell venni, hogy a tanulók auditív, 

vizuális és motoros percepcióban eltérést mutatnak. 



z A helyesírás tanulás típusai

1. A tudatos helyesírás-tanulás: a helyesírási szabályokat az iskola

közvetíti. Tartalma a helyesírási szabályok alkalmazásának gyakorlása

„Ezt a fajta szándékos bevésést akaratunkkal irányítjuk” (Oroszlány 1999:

219). A gyermekek iskolán kívüli, otthoni helyesírás-tanulása is az

iskolához kötődik.

▪ Az iskolákban továbbra is fontos helyesírást tanítani, hiszen kódváltásra is

csak azok a gyermekek lesznek képesek, akik ismerik és adott helyzetben

képesek alkalmazni a helyesírási szabályokat. (Antalné Szabó é.n.)

▪ A készség/képesség alapú helyesírás-tanulás: Az új ismeretek

kialakítása, a tudatosítás azonban csak akkor válik helyesírás- tudássá,

ha hozzá kapcsolódik a megfelelő készség / képességfejlesztés is. Ahhoz,

hogy a tanulók helyesírási készsége megfelelő szintre fejlődjék, változatos

helyesírási gyakorlatokra van szükség (Antalné Szabó 2018).



2 osztály
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Érdekesek a nyelvtanórák? 

▪ Matematika: nem értettem, hülye vagyok hozzá, megváltozott a 

tanár, nem gyakoroltam eleget.

▪ Magyar nyelvtan: unalmas volt, miért kell helyesírási fogalmakat 

megtanulni? Minden szabályt bemagoltam, mégsem lettem jó 

helyesíró. 

▪ Ma is utálok írni, mert elveszi a kedvemet, hogy milyen szabályt 

kellene alkalmaznom. És ha nem találtam rá szabályt? 

N matematika magyar 

(irodalom)

magyar 

(nyelvtan)

környezetism történelem
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személyes 

kompetenci

ákban van a 

hiba

A tantárgy 

jellemzőiben 

van a hiba
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A helyesírás készség/képesség alapú 
támogatása

▪ A helyesírás teljes automatizmusa nem minden alkalmazási szituációban 

alakul ki, csak a gyakorlásnak köszönhetően lerövidül a gondolkodási 

műveleteknek az időtartama, ami miatt a szabályos rögzítés már-már 

automatikusnak tűnik. 

▪ Emiatt a helyesírás-tanítás egyik fő célja és feladata a helyesírási szabályok 

megtanítása. 

▪ A helyesírás akkor válik tudássá, ha hozzá kapcsolódik a megfelelő 

készség/képesség fejlesztés, azaz a helyesírás alapvető szabályainak az 

alkalmazása. 
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A fonológiai tudatosság és fokozatai

A beszédmegértés 

hierarchikus felépítésű 

modellje. (Gósy, 2005. 

148. o.)

Akusztikus elemzés, ahol eldől, hogy a hang beszédhang 

vagy más hang. 

Ha beszédhang, az információ a fonetikai szintre kerül, a 

fonémák tárolási helyére. A fonéma a beszédhang elméleti 

síkon létező változata. 

A fonémák és a 

beszédhangok közötti 

kapcsolat fonológiai 

szinten valósul meg. 

(Csépe, 2006)
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A fonológiai tudatosság és fokozatai

▪ A fonémadöntés során automatikusan vagy tudatosan hívjuk elő a kérdéses 

hangra vonatkozó ismereteinket. Azonosítjuk a beszédhangok tulajdonságait, 

egyeztetjük a fonématárban meglévő információkkal.   

▪ A fonémadöntés minőséget az egymást követő hangok befolyásolják. A 

hangsorok hangjai erőteljes hatással is bírhatnak egymásra (pl. hasonulás), 

ilyenkor a jelentés szintjében, visszacsatolással, az ejtett szó értelme alapján 

történik meg a döntés. 

▪ A fonémadöntést megnehezíti a beszédhangok egymásra hatása miatti 

artikulációs és hangzásbéli torzítás, a hangkörnyezet és a hangejtés érzelmi, 

valamint egyéb - pl. a hangejtő neme, életkora, egyéni hangképzési 

sajátosságai - módosító hatásai, a közlő artikulációjának tisztasága, a 

háttérzajok és a beszéd gyorsasága. (Fazekasné Fenyvesi 2006). 

rázta

költs

ing
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A fejlődés szintjei

▪ Amikor a hangokat hallás után, beszédprodukció nélkül kell 

azonosítani vagy differenciálni, ez a beszédhanghallás készség 

felismerés (receptív) része. Reproduktív folyamat, a hangok 

kínálatából a megfelelőt kell más ejtése alapján, hallás után 

kiválasztani. 

▪ Produkciónak nevezhetjük (expresszív), amikor a felismerést és 

megkülönböztetést aktív módon, saját hangejtésünkben 

végezzük el. 

▪ Felismerni (kiválogatni a kínálatból a megfelelőt) könnyebb, mint 

kiemelni (saját magunk produkálni), ezért a pedagógiai munka 

folyamatában nem állhatunk meg a felismerés szintjénél.
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A fejlődés szintjei: receptív felismerés

TEKEREDIK A KÍGYÓ

Azok a gyermekek 

foghatják meg az 

ugrókötelet, akik 

felismerik, milyen hangot

hallottak.

MONDOK EGY SZÓT, ADJ HANGOT ÉRTE!

A gyermekek előtt a gyakorolt hangok hívóképei. Olyan szavakat 

hallanak, amelyekben

a gyakorolt hangok a szó elején (végén, szóban) vannak. A szó 

elhangzása

után az a gyermek hangoztat, akinél a szó hívóképe van.

KI MONDJA KI?

A gyermekek kezében a hangok hívóképei. A pedagógus szavakat mond egymás

után. Annak a gyermeknek kell megismételnie a szót, amelyik a hívóképe hangjával

kezdődik/végződik/benne van.

TANÍTÓ NÉNI

A pedagógus hangokat mond, a gyermekek 

valamilyen módon jelzik, hogy melyik

hangot hallották. A jelzés lehetséges módjai: 

karemelés, hívókép-felemelés,

mozgás. A kevésbé hasonló hangokat 

gyakoroljuk egyszerre. Pálcika felmutatása

esetén a játékot hangulatosabbá teszi, ha a 

végén építünk is valamit.Hangok felismerése

Hangok felismerése 

szavakban
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A fejlődés szintjei: receptív differenciálás

MENTŐAUTÓ JÖN

A mentőautó szirénájának 

hosszúságából kell 

kitalálnia a gyermeknek, 

hogy rövid

vagy hosszú úton jött a 

mentő.

Szúnyogtánc. (sz - z 

hangpár)

A gyermekek a szúnyogok. 

Ha jön egy méhecske, 

napoznak, repkednek. De 

ha egy kígyó jön, gyorsan 

elbújnak.
időtartam

zöngésség

ELTÉVEDT GYERMEKEK

Két házikót rajzolunk. A háztetőn a differenciálásra szánt hangok hívóképei (pl. c – sz).

A gyermekek egyesével szavakat kapnak. Elismétlik, és megmondják, hogy a szó

melyik házban lakik.

OKOS VISSZHANG  (k – t hangpár)

A pedagógus szavakat mond. A gyermekek (mint okos visszhangok) csak akkor 

ismétlik meg a szót, ha abban szerepel az előre megbeszélt hang.

képzés módja

képzés helye
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A fejlődés szintjei: expresszív felismerés

KELJ FEL, JANCSI, NE SÍRJ!

Egy gyermek jajgat, a szemét dörzsöli. 

Egy társa elé áll, és kérleli: „kelj fel, 

Jancsi,

ne sírj!” A másik felel: „nem sírok, ha 

utánzod” – és rámutat annak a hangnak

a hívóképére, amelyiket hallani 

szeretné.

Hangok felismerése

SZAVAKAT GYŰJTÜNK

Célköröket rajzolunk a táblára. Ahány 

szót mondanak a gyakorolt hanggal a 

gyermekek,

annyi célba dobás következhet.

Szavak felismerése

MONDD KI A NEVÉT!

A gyermekek képeket kapnak. 

Megnevezik, és eldöntik, 

szerepel-e a képek nevében

a gyakorolt hang.

TORONYÉPÍTÉS

Ahány hangot hangoztatnak a hívókép 

felmutatása után a gyermekek, annyi 

építőkockát

helyezhetnek egymás tetejére.
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A fejlődés szintjei: expresszív differenciálás

PAPAGÁJJÁTÉK

A pedagógus megnevezi az időtartamot, majd mond 

ennek megfelelően egy szót.

A következő gyermek elismétli a szót, és ô is 

hozzátesz egy szót. Továbbadja a feladatot, akinek 

már két szót kell elismételnie, és még egy szót tesz 

hozzá. Öt szó után újra kezdődik a játék más 

időtartammal.

Változat: zöngés/zöngétlen szógyűjtés.

EGYFORMA VAGY NEM 

EGYFORMA?

Oppozíciós szópárok közé (melléklet) 

egyforma szópárokat keverünk. A 

gyermekeknek

valamilyen módon jelezniük kell, ha a 

szópár azonos vagy különböző.

Változat: értelmetlen

szópárok azonosságának, 

különbségének megítélése.
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A fejlődés szintjei: expresszív differenciálás

VAN ÉRTELME?

A pedagógus mond egy szót. A szó mellé egy 

számot, ami meghatározza, hogy

a szó hányadik hangzóját kell 

hosszan/röviden mondania. A tanuló a 

megváltoztatott

szóról eldönti, hogy van-e értelme.
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Szegmentálás

▪ A beszédhangok megfigyelését, tudatosítását úgy végezzük, hogy egyrészt a 

beszédhangokat önálló létezővé tesszük (azonosítjuk, összehasonlítjuk, 

megkülönböztetjük), másrészt ráirányítjuk a figyelmet a beszédfolyamat 

részeire, és a részt az egészhez viszonyítva figyeljük (Vekerdi I, 1998).

▪ A beszédhangok sorrendje a szó jelentésének azonosítása miatt szükséges 

tényező. (láb - bál) Ha nem vesszük figyelembe a három hang sorrendjét, 

értelmezési hibát követünk el (Bóna 2007). 

▪ Olvasásakor, írásakor, valamint értelmezésekor a szóban levő hangok 

hibátlan sorrendjét kell észlelnünk. Nem hagyhatunk ki egy hangot sem 

(szekrény helyett szerény), nem toldhatunk be hangot (dió helyett dijó), és 

nem is keverhetjük össze a szóban levő hangokat/betűket (Kati/akti).
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LÉPEGETÔ

A képek közül a gyermekek tetszés szerint 

választanak 2-3 képet. Megnevezik

a képet, miközben annyit lépnek, ahány hangot 

hangoztatnak.

SZÓGYÛJTÉS

„Azokat a szavakat gyűjtsétek, amelyeknek a 

vége: te!” A gyermek figyelme ráirányul a 

toldalékokra, jelentésükre. A szavakat

tárolja emlékezetében, új kifejezéseket keres. 

(Vekerdi I., 1998)
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Szegmentálás fonomimikával
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A FON - E mérőeszköz (a fonológiai tudatosság expresszív 
mérése)

• A mérőeszköz alapja, hogy a képek önálló megnevezéséhez erősen támaszkodik a mérésben 

részt vevő tanulók szókincsére.  

• A felhasznált szópároknak reprezentálniuk kellett a beszédhangok adott tulajdonságait (képzés 

helye, ideje, módja, zöngéssége és a hangok kihallása a hangsorból). 

• A szavak képi megjelenítési lehetősége volt a kiválasztás következő feltétele, hiszen a legtöbb 

oppozíciós szópár vagy valamelyik tagja nem rajzolható le (pl. kor – tor), vagy nem ismert a 7- 9 

éves tanulók körében (Pl. káva - kávé), de az is lehet, hogy már fogalom ugrik be a képek láttán (

• A képek stílusa a célzott életkorú tanulók életkori sajátosságaihoz illeszkedik, színeivel, az 

ábrázolás minőségével motiváló értékű (A feladatsort kipróbáló hallgatók beszámolója alapján). 

• A célcsoport az első és a második osztály tanulói. Beszédhanghibáik remélhetően már 

megszűntek, a logopédiai korrekció általában véget ért. Az olvasástanulás műveleteiben számos 

alkalmuk nyílt a beszédhangok önálló ejtésének megtapasztalásában. Elvárható tőlük, hogy 

ismerjék a beszédhangok megítélési feladatait. Figyelmük ne a szó egészére, hanem annak 

valamelyik hangjára irányuljon.    
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Az expresszív szint mérése

A mérés előkészítése: A tanuló mellett ülünk, előttünk a feladatsor első 

oldala. Hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a keresett szavak rímelnek 

egymással. Mondjunk példákat a rímpárra: méz – néz, szár – szál, 

ebédel – ebéddel, bál – Pál, alma – Dalma. 

A befejezetlen mondat végén a hangsúlyt megemeljük, érzékeltetjük, 

hogy a mondat befejezése már a tanuló feladata. A felemelő 

hangsúllyal egyidőben rámutatunk a képre. Várunk pár másodpercet, 

hogy a tanulónak legyen ideje a válaszra. Az első oppozíciós szópárt 

próbafeladatnak vesszük, nem értékeljük. Minden szópárnál csak az 

egyik hangra kérdezünk rá (9. sz. táblázat és a jegyzőkönyv).

Minden jó válasz         , a helytelen választ nem jelöljük. 

A helyes válaszokat a beszédhanghalláskomponensei                 

szerint  összegezzük, így kapjuk meg a fejlesztéstervezésének                 

kiindulópontjait (9. sz. táblázat és a jegyzôkönyv). 
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Javaslatok a mérőlapok használatához

Figyeljünk a kérdezett hangok kiejtésére! 

Azért szerepelnek mindig az instrukció 

végén, hogy ne legyen toldalékhangos az 

ejtés. 

��Könnyítésül a szó értelmezéséhez 

időnként használjunk gesztusjeleket (9. 

sz. táblázat).

��A teljesítményt nem értékeljük, csak a 

tanuló figyelmét, feladattudatát, mindezt 

csak pozitív megerősítéssel.

��A tanuló válaszát nem javítjuk, ez majd a 

fejlesztés teendője lesz.
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Beszéde jól érthető, tisztán, szépen beszél, gondolatait életkorának megfelelő szinten fejezi 
ki, szókincse bő. A tanult betűket felismeri, pontosan olvassa. Rövid mondatokat jó 
tempóban olvas, jól értelmez. Rendezett családi háttér, kiegyensúlyozott gyermek. 

▪ A képzés helye: a 4 oppozíciós szópárból kettőnél nem találta el, hogy melyik szóban 

hallotta a hangot: (bomba – gomba) (lába – láda).

▪ A képzés módja: egynél nem találta el, hogy melyik szóban hallotta a hangot: (majom –

malom)

▪ A zöngésség: kettőnél nem találta el, hogy melyik szóban hallotta a hangot: (pont – bont, 

tél – dél)

▪ Az időtartam: kettőnél nem találta el, hogy melyik szóban hallotta a hangot: (hal –hall, 

megy –meggy)

▪ A hangkihallás: kettőnél nem találta el, hogy melyik szóban hallotta a hangot:                   

(alap –kalap, erős –erdős)

(A vizsgálatot végezte Kovács Aranka gyógypedagógus hallgató, Szeged)

6;4 éves, 1. osztályos lány
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Az integráció kihívásai

A sajátos nevelési igényű 

tanulók messze elmaradva 

álldogálnak az indulási vonal 

mögött.

Az átlagosan fejlődő tanulók a startvonalon állnak.

Néhányan már előbb állnak.

Vannak, akik szenzitív fáziskésési 

okokból hátrábbra kerülnek,  

tanulási nehézségeik vannak.


