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A modul célja A helyes beszéd egyik feltételét jelentő helyes légzés iskolázása

Időkeret A helyes légzés gyakorlataira magyarórán vagy azon kívül naponta (reggelente) 8-10 percet fordítsunk

Ajánlott korosztály 7–9 év

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
NAT 2003: „A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. Figyelem 
a gondos hangképzésre, a szövegnek megfelelő beszédlégzésre és hangoztatásra”

Szűkebb környezetben
Szóbeli szövegalkotás fejlesztése, beszédfejlesztés és -javítás

Műveltségterületen/tantárgyon kívül (témák szintjén)
Az együttműködési készség fejlesztését célzó szociális kompetencia modulok

A képességfejlesztés fókuszai a)  Nyelvi kommunikáció fejlesztése
b)  Olvasás-szövegértés (magyar nyelv és irodalom): beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, ismeretek az anya-

nyelvről
c)  Ember és társadalom: kommunikáció
d)  Információs és kommunikációs technológia: megismerési képességek; megfigyelési és kifejezőképesség komp-

lex fejlesztése
e) Az anyanyelv fejlesztése

AZ ADAPTÁCIÓ KÖRE
A beszédfogyatékosok köre igen heterogén. Azonos beszédhibafajtán belül is nagyfokú az eltérés, hiszen a tünetek jellege, a beszédsérülés 

foka, fejlődési üteme, a kísérő problémák jellemzői egyénenként különbözők. A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhat-
nak. Az iskolai oktatás, az egyéni megsegítés a pedagógiai, logopédiai ellátás, a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:

– Megkésett beszédfejlődés
– Diszfázia
– Súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar
– Diszlália
– Orrhangzós beszéd
– Dizartria
– Dadogás
– Hadarás
– Diszfónia
– Mutizmus
– Diszlexia
– Diszgráfia
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AJáNlás

Ez a modul elsősorban beszédlégzést – vagyis a hangképzéssel kísért lélegzést – fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz. Míg az első osztályos légzőgyakorla-
tok célja a helyes légzés alakítása volt, másodikban bátran foglalkozhatunk a beszédlégzéssel. A beszédhez szükséges levegőt fontos célszerűen felhasz-
nálni. A gyakorlatok egyik hatása éppen ez. A levegő célszerű felhasználása oldottá, lazává teszi a beszédet, megelőzi a görcsös, akadozó beszéd kialaku-
lását. Egyúttal az értelmet is fejleszti, hiszen a légzést a mondandóhoz kell igazítani. Egyszerű és összetett, szöveggel kísért és szöveg nélküli gyakorlatok 
alkalmazása egyaránt ajánlott.

A gyakorlatokhoz elegendő helyre van szükség. Toljuk össze a padokat, körben helyezkedjünk el. Az eszközöket már év elején beszerezhetjük. Tárolásuk 
kevés helyet igényel. Ha mindig kéznél vannak, akkor a napi tevékenységhez jobban kapcsolódhatnak a gyakorlatok. Fontos, hogy rövid ideig tartsanak, 
de gyakran, akár naponta ismétlődjenek, így lehet a fejlesztés eredményes.

A másodikosokkal tanítói utasításra csoportosan vagy akár frontálisan is gyakorolhatnak. A légzési gyakorlatokat mindig nyitott ablaknál végeztessük! 
A lehetséges gyakorlatok száma végtelen, a leírtak csupán például szolgálnak.

A beszédfogyatékos gyermekek többségére jellemző az anyanyelv fejlődésében tapasztalható kisebb-nagyobb elmaradás. A verbális fejlesz-
tés ezért célként és eszközként is megjelenik, szinte valamennyi tevékenység közben. Ennek feladata a tanuló közlési vágyának, szabad önkife-
jezésének elősegítése. Kezdetben fogadjuk el és segítsük a gyermek egyéni kommunikációs formáit, ezzel is erősítve egy magasabb kommuni-
kációs szint elérését.

A modul a következő gyakorlatokat tartalmazza:
1. Egyszerű légzőgyakorlat
2. A légzés megfigyeltetése („Hasat ki, mellet ki!”)
3. A hasi légzés érzékeltetése
4. Mély belégzés, egy levegőre a hét napjai
5. Mély belégzés, egy levegőre a hónapok nevei
6. Egymás légzésének ellenőrzése
7. Szöveges légzőgyakorlat
8. Mély belégzés, kilégzés alatt számolás karmozgással
9. Szöveges légzőgyakorlat mondatbővítéssel

A légzőgyakorlatok, a helyes légzéstechnika (rekeszlégzés) kivitelezése elsősorban a dadogóknál, illetve a diszfóniásoknál jelenthet nehézsé-
get. Mivel a dadogók számára a beszéd szinte folyamatos pszichés feszültséggel jár, a légzőizmok is fokozott tónussal működnek. (Ez gyakran 
szemmel látható a mellkasi és hasi izmok szabálytalan együttmozgásán.) Ha a gyermek azt a feladatot kapja, hogy jó mélyen szívja be a levegőt, 
szinte az egész felsőtestet megfeszítve, a mellkas és a vállöv megemelkedik, a hasfal pedig behúzódik. Az optimálissal éppen ellentétes élettani és 
beszédlégzés alakul ki. A légzőgyakorlatokat minden esetben előzzék meg lazító gyakorlatok (az egész test, testrészek megfeszítése−ellazítása). 
A figyelmet a hasfal puha emelkedésére és süllyedésére összpontosítsuk. Dadogók, diszfóniások esetén a váll emelkedését, a feszes légvételt 
mindig korrigáljuk, lazító, pihentető gyakorlatokkal érjük el a görcsmentes rekeszlégzést. Számos esetben ez azonban nem elvárható – ilyenkor 
javasolt a gyermek terápiáját végző logopédussal konzultálni.
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támoGAtÓ rENDszEr

Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 
Kht., Budapest, 2006.

Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim 

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/ 
feladat/

gyűjteményMunkaformák Módszerek

 1. Egyszerű légzőgyakorlat Beszédlégzés
Utánzókészség

Az egész osztály Heterogén csoport 
(haladási tempó 
szerint)

Bemutatás
Utasítás követése 
lépésenként

 2. Hasat ki, mellet ki
  A helyes légzés megfigyeltetése

Figyelem-összpontosítás
Utánzókészség

Az egész osztály Frontális Bemutatás
Utasítás követése 
lépésenként
Dadogás, diszfónia 
esetén hangsúlyo-
zottan figyeltes-
sük meg a helyes 
légzőmozgásokat. 
Csípőre tett kézzel, 
tükörben ellenőriz-
tessük.

Annyi kövecske, 
ahány gyerek van az 
osztályban

 3. A hasi légzés érzékeltetése
  A helyes légzés megfigyeltetése

Beszédlégzés
Figyelem-összpontosítás

Az egész osztály Frontális Utánzás, közös gya-
korlatvégzés

Annyi léggömb, 
ahány gyerek van az 
osztályban

 4.  Mély belégzés, egy levegőre a 
hét napjai

   A levegővel való gazdálkodás 
gyakoroltatása

Beszédlégzés
Dadogótól, diszfóniástól 
számos esetben nem 
elvárható.

Az egész osztály Frontális munka Közös tevékenység

 5.  Mély belégzés, egy levegőre 
a hónapok nevei

   A levegővel való gazdálkodás 
gyakoroltatása

Beszédlégzés Az egész osztály Frontális munka Közös tevékenység

 6.  Vonatba állással egymás légzé-
sének ellenőrzése

  A légzés megfigyeltetése

Beszédlégzés
Együttműködési készség

Az egész osztály Csoportos gyakorlat Bemutatás
Utánzás, folyamatos 
ismétlés
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim 

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/ 
feladat/

gyűjteményMunkaformák Módszerek

 7.  Mándy Stefánia: Csendíts rá, 
Kis Magda…

   Szöveges légzési gyakorlat: 
gazdálkodás a levegővel

Beszédlégzés
Dadogótól, diszfóniástól 
számos esetben nem 
elvárható.
Együttműködési készség

Az egész osztály Frontális gyakorlat Együttmondás

 8.  Mándy Stefánia: Csendíts rá, 
Füleden berepül…

   Szöveges légzési gyakorlat gya-
koroltatása

Beszédlégzés
Dadogótól, diszfóniástól 
számos esetben nem 
elvárható.
Együttműködés

Az egész osztály Frontális gyakorlat Együttmondás

 9.  Mély belégzés, kilégzés alatt 
számolás karmozgással

   Összetett légzési gyakorlat: a 
légzés biztonságának fejlesztése

Beszédlégzés
Dadogótól, diszfóniástól 
számos esetben nem 
elvárható.

Az egész osztály Frontális gyakorlat Utasítás követése 
lépésenként

 10.  Szöveges légző gyakorlat mon-
datbővítéssel

   A mondandóhoz illeszkedő 
légzés gyakoroltatása

Beszédlégzés
Dadogótól, diszfóniástól 
számos esetben nem 
elvárható.

Az egész osztály Frontális gyakorlat Bemutatás, utánzás

A FoGlAlKozásoK mENEtE

1. torNA

Tanítói instrukciók

1. A terem átrendezése és az ablak kinyitása után a gyerekek álljanak egymástól kellő távolságban úgy, hogy mindenkinek kényelmesen legyen helye!
2. Oldalsó középtartásban körözés elölről hátra és vissza.
3. Mozgassátok a fejeteket könnyedén minden irányba, rajta!
4. Szívjátok be a levegőt, miközben a karotokat lassan felemelitek.
5. Amikor jelzek, á-a-o-u-o-a-á hangokkal lassan engedjétek ki a levegőt, és a karotokat folyamatosan eresszétek le!
Diszfónia esetén célszerűbb az s-sz hangzókkal végeztetni a kilégzést.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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2. HAsAt KI, mEllEt KI!

Tanítói instrukciók

1. Üljetek le egy nagy körbe!
2. Mindenki kap egy kövecskét.
3. Feküdjetek le a hátatokra úgy, hogy a fejetek a kör közepe felé legyen!
4. Mélyen beszívjuk a levegőt, és a követ tegyétek a hasatokra! Kilégzés alatt vigyázzatok,  le ne guruljon a kő!
5. Mélyen beszívjuk a levegőt, és a követ tegyétek a melletekre! Kilégzés alatt vigyázzatok, le ne guruljon a kő!
6. Most újra tegyétek a hasatokra, azután a melletekre!
7. A gyakorlat végén összeszedem a köveket, tegyétek ebbe a kosárba!

Saját adaptációs kiegészítésem:

3. A HAsI léGzés érzéKEltEtésE

Tanítói instrukciók

1. Üljetek körbe!
2. Mindenki kap egy léggömböt.
3. Egyszerre kezdjük el felfújni a lufikat!
4. Most feküdjetek a hátatokra úgy, hogy fejetek a kör közepe felé legyen!
5. Mélyen szívjátok be a levegőt, és a lufit tegyétek a hasatokra!
6. Kilégzés alatt próbáljátok a hasatokon tartani!
7. Mindenki tegye a lufiját ebbe a kosárba!

Saját adaptációs kiegészítésem:

4. mély BEléGzés, EGy lEVEGőrE A Hét NAPJAI

Tanítói instrukciók

1. Alakítsatok egy nagy kört!
2. Tegyétek a kezeteket csípőre!
3. Szívjátok be mélyen a levegőt, és mondjátok el a hét napjait úgy, hogy közben ne vegyetek újra levegőt!
4. Amikor felemelem a kezem, akkor kezdjétek!
5. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
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Saját adaptációs kiegészítésem:

5. mély BEléGzés, A HÓNAPoK NEVE

Tanítói instrukciók

1. Alakítsatok egy nagy kört!
2. Kezeteket tegyétek a csípőtökre!
3. Mélyen szívjátok be a levegőt! Amikor intek, egy levegőre mondjátok el a hónapok neveit úgy, hogy közben ne vegyetek levegőt újra!
4. Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december
Dadogás, diszfónia esetén fokozatosan, mindig egy hónappal bővítve mondjuk egy levegőre a szólamokat. (Kezdő kör – májusig)

Saját adaptációs kiegészítésem:

6. VoNAtBA állássAl EGymás léGzéséNEK EllENőrzésE

Tanítói instrukciók

1. Álljatok hatosával egymás mögé, és tegyétek a kezeteket az előttetek lévő csípőjére!
2. Mélyen szívjátok be a levegőt!
3. Ha mondom, lassan engedjétek ki!
4. Figyeljétek a kezetekkel a társatok lélegzését!
5. Kezdjük újra a belégzéssel!

Saját adaptációs kiegészítésem:

7. máNDy stEFáNIA: CsENDÍts rá (KIs mAGDA)

Tanítói instrukciók

1. Alakítsatok egy nagy kört!
2. Kezeteket tegyétek a csípőtökre!
3. Mélyen beszívjuk a levegőt, és egy levegőre elmondjuk a vers első versszakát!
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4. Kis Magda
Feldobja
röptetve
szöktetve
az apja
elfogja
pörgetve
görgetve
bokorba gurítja,
magasba hajítja,
feldobja az apja,
elkapja Kis Magda
– A labda

Dadogás, diszfónia esetén kisebb egységeket mondjunk egy levegőre. (L. jelölés)

Saját adaptációs kiegészítésem:

8. máNDy stEFáNIA: CsENDÍts rá (FÜlEDEN BErEPÜl)

Tanítói instrukciók

1. Alakítsatok egy nagy kört!
2. Kezeteket tegyétek a csípőtökre!
3. Mélyen beszívjuk a levegőt, és elmondjuk a vers másik versszakát.
4. Füleden berepül,

a szádon kirepül
ha nem vagy egyedül,
elkapja pajtikád
issza is, vissza is,
hajítja, úgy repül
mint a parittya,
ha jó,
– A szó.

Dadogás, diszfónia esetén kisebb egységeket mondjunk egy levegőre. (L. jelölés)
5. Ki mutatná meg egyedül?
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Saját adaptációs kiegészítésem:

9. mély BEléGzés, mAJD KIléGzés AlAtt számolás KArmozGássAl

Tanítói instrukciók

1. Helyezkedjetek el a teremben úgy, hogy mindenkinek elég helye legyen!
2. Mélyen szívjátok be a levegőt úgy, hogy közben a karotokat fokozatosan emeljétek a fejetek fölé!
3. Fokozatosan engedjétek ki a levegőt úgy, hogy közben húszasával számoljatok száztól fölfelé!
4. Számolás közben a karotokat fokozatosan engedjétek le!
5. Ha szólok, kezdjétek el!
6. 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300
7. Ismételjük meg újra!

Saját adaptációs kiegészítésem:

10. szÖVEGEs léGzőGyAKorlAt moNDAtBőVÍtéssEl

Tanítói instrukciók

1. Üljetek le félkörben!
2. Kezeteket tegyétek a csípőtökre!
3. Minden mondatot előre fogok mondani, ti ismételjétek meg!
4. Minden mondat előtt vegyetek újra levegőt!
5. „Hullott a levél.”
6. „Lassan hullott a levél.”
7. „Egy tölgyfáról lassan hullott a levél.”
8. „Egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél.”
9. „Az erdő szélén egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél.”

Saját adaptációs kiegészítésem:


