
modul adaptációja
mozgáskorlátozott tanulók  
együttneveléséhez

Építkezünk
1. rész
Tapasztalatszerzés az anyanyelv szintjeiről

AKADÁLY NÉLKÜL

SzÖVeGÉRtÉS-
SzÖVeGALkOtÁS

BESZ–VI.1–AdM

A modult készítette:
Csájiné knézics Anikó, Szilvásiné turzó Ágnes

Az adaptációt készítette:
Dombainé esztergomi Anna
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A modul célja A beszédkészség fejlesztése, anyanyelvi tapasztalatszerzés

Időkeret 3×45 perc (1. egység)

Ajánlott korosztály 6–8 évesek

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
NAT 2003: Környezetismeret, ének-zene, drámajáték

Szűkebb környezetben
Beszédművelés, szókincsfejlesztés, mondatalkotás
Beszédterápia, logopédia
Mozgásnevelés

Ajánlott megelőző tevékenységek: a beszédre késztetés játékai; szókincsfejlesztő gyakorlatok; beszélgetőkör

Ajánlott követő tevékenységek: szó- és mondatalkotások

A képességfejlesztés fókuszai Kompetenciafejlesztési szinten
Nyelvi-verbális, gondolkodási, logika, vizuális térbeli, érzelmi
Kóros reflexek kiváltódását megakadályozó testhelyzetek létrehozása és megtartása
A mozgásterápiára épülő beszédfejlesztés, beszédmozgások összerendezése, görcsösség vagy renyhe-
ség csökkentése
NAT kiemelt fejlesztési feladatok szintjén
Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről
Műveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén
Szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése, analí-
zis-szintézis, nonverbális közlések megértése

AjÁnLÁS

Abban az időben javasoljuk a modul feldolgozását, amikor a gyerekekkel nyelvi tapasztalatszerzésként az anyanyelv szintjeit szeretnénk megismertetni 
(hang, betű, szótag, szó, szókapcsolat, mondat).

Nehézséget okozhat a mozgáskorlátozott, dizartriás gyermekek összerendezetlen beszédmozgásainak leolvasása a szájról. Az erősebb arcjá-
ték is fokozhatja a görcsösséget vagy a túlmozgásokat, ezért inkább az oldott légkör, relaxáció és türelem segíti hozzá a gyermekeket az ered-
ményesebb játékhoz.  

Akkor is adjunk lehetőséget mozgáskorlátozott gyermekeknek, ha verbális és nonverbális megnyilatkozásaikban akadályozottak. Megfelelő 
érdeklődés, türelem és légkör, valamint a kommunikáció objektív feltételeinek biztosítása esetén könnyebb megnyílniuk.
Nagyon fontos a mozgáskorlátozott gyermekek testbeszéddel való kommunikációjának pontos értelmezése, a kóros mozgások elkülönítése a 
valódi közlendőtől.
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Dizartriás gyermekek kevésbé vagy egyáltalán nem tudnak játszani a hangjukkal, de azért törekedjenek erre, és mimikával, gesztussal pró-
bálják meg kísérni. A mozgássérülésből adódó „grimaszolást” ne tévesszük össze a szerepek eljátszásával.

tÁMOGAtó RenDSzeR

Kooperatív tanulásszervezési módszerek, drámapedagógiai alapismeretek
Ágoston Gabriella (szerk.): Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. 

suliNova Kht., Budapest, 2006.

ÉRtÉkeLÉS

Szóbeli; szempontok: részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, igényesség

VÁzLAt

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás folyamata különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők az 
egyik lehetséges bejárási útvonalat jelölik. Ez az útvonal a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével 
a gyerekek haladási tempójának megfelelő, egymással párhuzamosan végzett differenciált tevékenységeket jelenítettük meg.

Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS – MOTIVÁCIÓ 15’

1. Baromfiudvar hangjainak 
meghallgatása kazettáról

Hallásfinomítás Egész osztály Frontális Megbeszélés 1. melléklet

2. A Puzzle
A baromfiudvaron élő állatok 
képeinek összerakása

Rész és egész érzékelése 
Együttműködés

Egész osztály Csoport Játék 2. melléklet

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

Figyelem – fantázia Egész osztály Csoport Játék

3. A A baromfiudvar hangjainak 
felelevenítése hangokkal és 
mozgással

Kreativitás, mozgás, 
emlékezet, akusztikus 
figyelem 

Egész osztály Frontális Játék
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

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

Térérzékelés
A saját és a társak moz-
gásának érzékelése

Egész osztály Csoport Játék

II. SZÓGYŰJTÉSI GYAKORLATOK – SZÓKINCSBŐVÍTÉS 25’

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

Gondolkodás
Emlékezet
Szóbeli kifejezőkészség

Egész osztály Frontális Beszélgetés 3. melléklet

5. Ki vagyok én? játék
(kakas)

Szókincs- és memória-
fejlesztés

Egész osztály Csoport Beszélgetés

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

Összefüggések felisme-
rése
Rész-egész viszony 
felismerése

Heterogén csoport Játék 4. melléklet

7. A Memóriakártya – 12 db-os 
kártyakészlettel játék

Memóriafejlesztés Heterogén csoport Játék 5. melléklet

7. B Szavak képekhez rendelése Összefüggések felisme-
rése

Egész osztály Frontális Beszélgetés

III. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS 5’

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

Önismeret Frontális

B A tanulók visszajelzései 
a munkáról

Önismeret, önértékelés, 
mások véleményének 
elfogadása

Frontális, egyéni Megbeszélés
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Tanítói instrukciók

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

I. RÁhAnGOLóDÁS – MOtIVÁCIó

1. A hallásérzékelés finomítása

Kazettáról a baromfiudvar hangjainak meghallgatása, felismerése
A különböző állathangok meghallgatása után a gyerekek mondják el, melyik állat hangját ismerték fel. Lehetőségük van arra, hogy beszámoljanak egyéni 
élményükről, tapasztalataikról.
Utánozzák az állatok hangját.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2.

A) Puzzle – a baromfiudvaron élő állatok képeinek összerakása
A csoportok előtt puzzle-darabok vannak, amelyekből ki kell rakniuk a baromfiudvaron élő állatok közül 4-nek a képét (tyúk, kakas, pulyka, liba). A cso-
portoknak ugyanannyi idejük legyen a feladat megoldására. Így versenyhelyzet is kialakulhat. (Ki a leggyorsabb?)
Annak a csoportnak, amelyikben mozgáskorlátozott gyermek dolgozik, nagyobb méretű, erős és lemosható anyagból készült vagy lefóliázott 
puzzle-t adjunk. A csoport engedje a mozgáskorlátozott gyermeket dolgozni akkor is, ha emiatt lassabban haladnak. Ebben az esetben viszont 
ne legyen verseny, mert a csoporttársak megneheztelhetnek a mozgáskorlátozott gyermekre.

Saját adaptációs kiegészítésem:

3.

A) A baromfiudvar hangjainak felelevenítése – hangokkal és mozgással
A tanító felemel egy, a baromfiudvarban élő állat képét. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy az állatra jellemző hangokat és mozgásokat jelenítsék meg 
(tyúk, kakas, liba csibe).
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Mozgáskorlátozott gyermekek utánozhatják a mozgásokat ülve is. Olyan testhelyzetet kell létrehozni, amelyben a gyermekek önállóan is képe-
sek a mozgások utánzására. Ha így is nehézséget okoz, a szükséges segítséget nyugodtan megadhatjuk. Dizartriás gyermekeknek nehézséget 
okozhatnak a hangutánzások. A logopédussal együttműködve ezt elő lehet készíteni vagy gyakoroltatni. A pedagógus kérjen tanácsot, és alkal-
mazza a logopédus által használt fogásokat.

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. SzóGyűjtÉSI GyAkORLAtOk – SzókInCSBőVítÉS

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

A tanító a csoportoknak véletlenszerűen kiosztja az állatok képét. A csoportok feladata, hogy szavakat, szókapcsolatokat alkossanak az állatok képéről. 
Hallgassák meg egymást, a tanító pedig javítsa a nyelvi, nyelvhelyességi és egyéb hibákat! (pl. kakas képe: kakas – piros taréj; színes farktoll; erős csőr…)
Dizartriás gyermekeknél használjuk a beszédterápia során alkalmazott, kóros reflexeiket gátló testhelyzeteket, és logopédus által javasolt fogá-
sokat.

Saját adaptációs kiegészítésem:

5. Ki vagyok én? című játék (kakas)

A tanító kihív egy gyereket. A fejére tehetünk egy koronát, amelyen egy szókártyán egy állat neve szerepel (pl. kakas). A kihívott gyerek természetesen nem 
tudhatja, hogy mi olvasható a szókártyán. Az osztály feladata, hogy minél több információval segítsen a kihívott tanulónak, hogy ki tudja találni, „ki ő” 
valójában. Pl. A baromfiudvar királya vagy. Nagyon színes farktollaid vannak; erős a csőröd; van, aki fél tőled, hogy csípsz…
Jó, ha lehetőséget adunk a tulajdonságok bemutatására is, amikor a hallássérült gyermek szerepel. Ugyancsak segíti őt, ha a fogalmakat írás-
ban is rögzítjük.

Saját adaptációs kiegészítésem:

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

Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a feladatot, akiknek a szótagolással problémáik vannak. A csoportlétszámot a tanítónak kell megállapítani. A gyere-
kek előtt a baromfiudvaron élő állatok nevei olvashatók szótagkártyákon. A tanulók feladata, hogy a szótagkártyákból állítsák össze a megfelelő szavakat. 
A játékot lehet színesíteni a szótagkártyák kihúzásával.
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A szótagolás a nagyothalló gyermek számára igen fontos, a szavak ritmizálása, helyes kiejtése szempontjából. Lehetőség szerint differenciáltan, 
sok ilyen feladatot végeztessünk vele úgy, hogy többször mondassuk is el a szavakat, ellenőrizve a szótagszámot és a kiejtést.

Saját adaptációs kiegészítésem:

7.

A) Memóriakártya – játék 12 db-os kártyakészlettel
A gyerekek előtt 12 db-ból álló kártyakészlet van, amely páronként ugyanannak az állatnak a képét ábrázolja (memóriakártya). A kártyák 4×3 sorban van-
nak képpel lefelé összekeverve lerakva. A gyerekek párban is játszhatnak. Az egyik oszlop- és sorszámot mond, amelynek megfelelő kártyát a másik tanuló 
felfordítja, majd mond még egy sor- és oszlopszámot, és fordítanak még egy kártyát. Ha megegyezik a két kép, akkor van egy képpárjuk, jöhet a következő 
páros. Addig kell játszani, míg az összes képpárt megtalálják.
Használjunk nagyobb méretű, kemény, lemosható anyagból készült vagy lefóliázott kártyákat, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek is meg 
tudják fordítani, de legalább megmutatni a mondott kártyát. Súlyosabban mozgáskorlátozott gyermekek általában nem tudják megfordítani a 
kártyákat, ők inkább mondják, hogy melyiket fordítsák meg a többiek.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. zÁRÁS, ÉRtÉkeLÉS
A tanító értékeli az osztály munkáját, és kiemeli a pozitívumokat. A gyerekek elmondják, hogyan értékelik saját munkájukat, a csoportmunkában való 
részvételüket.

Saját adaptációs kiegészítésem:


