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A modul célja Gondolkodási műveletekre serkentés, a szövegalkotás fejlesztése

Időkeret 3×45 perc (2×45 perc + 1×45 perc)

Ajánlott korosztály 2. osztály

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Anyanyelv, környezetismeret ének-zene, drámajáték, írás

Szűkebb környezetben
Beszédművelés – szövegalkotás

Ajánlott megelőző tevékenységek
Szókincsfejlesztés – szógyűjtés, mondatbővítés moduljai, beszélgetőkör, életjátékok, drámajátékok, eseményké-
pek sorba rendezése

Ajánlott követő tevékenységek
Meseszövés, közös mesealkotás modulja, életjátékok, drámajátékok

A képességfejlesztés fókuszai Beszédbátorság, beszédkedv, nyelvi találékonyság
Analógiás gondolkodás, rész-egész viszony értelmezése, ok-okozati összefüggések felfedezése, időrendi össze-
függések megtalálása, képzelőerő, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

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

A kooperatív feladatoknál a 4 fős heterogén csoportok a legideálisabbak.
„Kerekasztal” kooperatív technika
Szóforgó írásban: A csoport listát készít, körbe adnak egy lapot, amelyre mindenki feljegyzi a gondolatait.
„Szóforgó” kooperatív technika
A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban elmondják egymásnak gondolataikat.
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.

táMogAtÓ REnDszER

Kooperatív tanulási módszerek, alapfokú drámapedagógiai ismeretek
Kodály Zoltán – Ádám Jenő: Énekeskönyv. Általános iskola 3. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1994.
Angol gyermekvers: Egy szög miatt… (Fordította: Károlyi Amy)
Dr. Lovász Gabriella – Dr. Adamik Tamásné: Ablaknyitogató I. kötet. Magyar nyelv és irodalom az általános iskola 2. osztálya számára
Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

ÉRtÉKElÉs

Szóbeli értékelés, szempontjai: részvétel a közös munkában, figyelem és együttműködés szintje, aktivitás, igényesség
1. részmodul: 2×45 perc

vázlAt

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehet-
séges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható.
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS

A „Hangsúly” játék
8’

Ritmusérzék, figyelem-
megosztás, együttmű-
ködés
Dadogás, hadarás 
esetén a gyakorlat 
pontos kivitelezése 
nehézséget jelenthet

Egész osztály Frontális Játék

B Láttad-e, láttad-e azt a bá-
rányt?
8’

Tiszta intonáció Egész osztály Frontális Ének 1. melléklet

C Egy szög miatt…
8’

Figyelem, rész-egész 
felismerése
Diszlexia, diszgráfia, 
diszfázia esetén 
a feladat nehézséget 
jelenthet.

Egész osztály Frontális Játék 2. melléklet

II. GONDOLKODÁSI MŰVELETEKRE SERKENTÉS A SZÖVEGALKOTÁS SORÁN

1. Csoportalakítás
A képek sorba rendezése
7’

Összefüggések felisme-
rése, együttműködés

Egész osztály 3. melléklet

2. A képekről 1-1 mondat megfo-
galmazása
12’

Sorrendiség felismerése
Kifejezőkészség, figye-
lem

Egész osztály Kooperatív

3. A Mi történhetett előtte és utána?
Mondatok megfogalmazása, 
rajzos kiegészítések
13’

Írásbeli kifejezőkészség, 
fantázia, logikus gondol-
kodás, rajzkészség

Egész osztály Csoport Szövegalkotás, 
rajzolás

B „Utasítások” megfogalmazása
13’

Írásbeli kifejezőkészség, 
logikus gondolkodás

Kooperatív Kerekasztal
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

4. A Analógiás képsorozatok válo-
gatása
12’

Analógiás összefüggések 
felismerése

Egész osztály Csoport 4. melléklet

B Képsorozathoz analógiás képek 
válogatása
12’

Analógiás összefüggések 
felismerése

Fejlettebb logikai 
gondolkodású osztá-
lyoknak

Csoport 4. melléklet

5. A Címadás és mondatalkotás 
a választott képsorozathoz
15’

Lényegkiemelés, írásbeli 
kifejezőkészség

Egész osztály Kooperatív Kerekasztal

B Címadás és mondatalkotás 
a hiányos képsorozathoz
15’

Analógiás összefüggések 
felismerése, lényegki-
emelés, írásbeli kifejező-
készség

Fejlettebb logikai 
gondolkodású osztá-
lyoknak

Kooperatív Kerekasztal

6. Jelenetalkotás
18’

Együttműködés, kifeje-
zőkészség, dramatikus 
készség

Egész osztály Csoport
Verbális-nonver-
bális megnyilvánu-
lások differenciált 
kezelése szükséges, 
a sérülés típusától 
és súlyossági foká-
tól függően.

Drámajáték

III. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS

A A diákok visszajelzései, a taní-
tó értékeli az osztály munkáját 
5’

Belátás, önismeret Egész osztály Frontális Megbeszélés

B A csoportok önértékelése, taní-
tói vissza jel zé sek
5’

Emlékezet, önismeret, 
önértékelés

Frontális – egyéni Megbeszélés
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A FElDolgozás MEnEtE

Tanítói instrukciók

I. RáHAngolÓDás
A) „HANGSÚLY” JÁTÉK
Az osztály körben áll, s a gyerekek az első négy számot mondják egymás után úgy, hogy közülük mindig csak az egyik a hangsúlyos. A hangsúly minden 
ismétlődés alkalmával eggyel tovább kerül. (1 2 3 4 / 1 2 3 4 /1 2 3 4 /1 2 3 4 /1 2 3 4 stb.) A hangsúlyt alátámaszthatjuk tapssal is.
Dadogás, hadarás esetén nehézséget jelenthet a gyakorlat pontos kivitelezése.

B) LÁTTAD-E, LÁTTAD-E AZT A BÁRÁNYT?
Az előzetesen megtanult népdal közös eléneklése

C) EGY SZÖG MIATT…
Az angol népköltés sorait összekeverve írja fel a tanító (előzetesen) a táblára. Ezeket megszámozza. A diákok a verset a számok helyes sorrendbe történő 
leírásával állítják össze. Ezután közösen elmondják a verset. Az idő és az egyéni haladási tempó függvényében memorizálják azt.

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. gonDolKoDásI MűvElEtEKRE sERKEntÉs A szövEgAlKotás soRán

1. CSOPORTALAKÍTÁS AZ ANALÓGIÁS KÉPEK KIOSZTÁSÁVAL

A gyerekek névre szólóan kis képeket kapnak a tanítótól. (Ez biztosítja a heterogén csoportok létrejöttét. Ha az osztály létszáma nem osztható néggyel, 
akkor a négyes csoportok mellett legyenek háromfős csoportok is.) Azok kerülnek egy csoportba, akiknél ugyanannak az eseménynek a mozzanatai talál-
hatóak. A csoportok tagjai a náluk lévő képeket sorrendbe helyezik.

2. A KÉPEKRŐL 1-1 MONDAT MEGFOGALMAZÁSA

A csoportok a sorrendbe helyezett képekkel dolgoznak tovább. Minden gyerek mond 1-1 mondatot a saját képéről. Ezután a csoportoknak úgy kell „össze-
fésülniük” ezeket a mondatokat, hogy egy kis történet legyen belőlük. A saját mondatát mindenki írja le.
A csoportok felolvassák az osztálynak a „történeteiket”.
Diszlexia-diszgráfia esetén az írásos feladatnál szükséges lehet az egyéni megsegítés.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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3.

A) MI TÖRTÉNHETETT ELŐTTE ÉS UTÁNA?
Mondatok fogalmazása, rajzos kiegészítések.
A csoportok az összeállított képsorozathoz kitalálnak két képet. Az egyik az első kép előtti, a másik a negyedik kép utáni mozzanatról szól. A csoportok 
párokat alkotnak. A pár egyik tagja rajzos formában készíti ezt el, a másik mondatot alkot a készülő rajzhoz, s azt leírja.
A csoportok „képtárlátogatás” formájában megismerkednek egymás munkáival.
Diszlexia-diszgráfia esetén az illusztráció készítése, a kifejező beszéd zavaránál mindkét feladattípus javasolt.

B) „UTASÍTÁSOK” MEGFOGALMAZÁSA
A csoportok az összeállított képsorozat képeihez kitalálnak egy-egy „használati utasítást”, s azt külön papírcsíkokra leírják, amelyeket a képek alá helyeznek.
A csoportok „képtárlátogatás” formájában megismerkednek egymás munkáival.

Saját adaptációs kiegészítésem:

4.

A) ANALÓGIÁS KÉPSOROZATOK VÁLOGATÁSA
Minden csoport kap egy három részből álló képsorozatot. Ennek értelmezése után hasonló analógiájú képsorozatokat választanak ki a rendelkezésükre 
bocsátott képsorozatból. A válogatás végén minden csoport előtt három sorozatnak kell lennie.
Ezek után a csoportok megindokolják a választásukat, s megfogalmazzák magát az analógiát. (Azért volt nagyon hasonló, mert…)
Diszlexia-diszgráfia esetén az analógiás gondolkodás zavara miatt szükséges lehet az egyéni megsegítés.

B) KÉPSOROZATHOZ ANALÓGIÁS KÉPEK VÁLOGATÁSA
Minden csoport kap egy három részből álló képsorozatot. Ezt értelmezik. Ezután a rendelkezésükre bocsátott halmazból kiválogatják azokat a képeket, 
amelyek hasonló analógiájú sorozatokká egészíthetők ki. Pl. A cica felkel, tálkájához megy, lefetyeli a tejet sorozathoz azokat a képeket, hogy a kutya a 
tálkájához megy, a gyerek eszik… A válogatás végén minden csoport előtt a meglévő sorozatán kívül két darab kép van.
Ezután a csoportok megindokolják a választásukat, megfogalmazzák magát az analógiát. (Azért azokat a képeket választottuk, mert…)

5.

A) CÍMADÁS ÉS MONDATALKOTÁS A VÁLASZTOTT KÉPSOROZATHOZ
A csoportok kiválasztják azt a képsorozatot, amivel a továbbiakban dolgozni szeretnének. (Abból a kettőből választanak, amit a 4. A) pontban kiválasz-
tottak a képhalmazból.) Saját döntésük alapján szétosztják az alábbi feladatokat: az 1., 2., 3. képhez mondatalkotás, az egész sorozathoz címadás. Ebben a 
sorrendben, a kerekasztal módszerével dolgoznak.
A csoportok megmutatják a képsorozatukat társaiknak, s közben elmondják megoldásukat.
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B) CÍMADÁS ÉS MONDATALKOTÁS A HIÁNYOS KÉPSOROZATHOZ
A csoportok kiválasztják a két kép közül azt, amivel a továbbiakban dolgozni szeretnének. Saját döntésük vagy a tanító útmutatása alapján szétosztják az 
alábbi feladatokat: az adott képhez mondatalkotás (ez a legkönnyebb feladat), a hiányzó képekhez az első sorozat analógiája alapján mondatalkotás (a leg-
nehezebb feladat), és az egész sorozathoz címadás. A kerekasztal módszerével dolgoznak.
A csoportok megmutatják képsorozatukat és a választott képet társaiknak, s közben elmondják a megoldásukat.

6. JELENETALKOTÁSOK

A csoportok ismét választanak a náluk lévő képsorozatok közül. Ezt elevenítik meg dramatikusan, a képsorozat mozzanatainak kiegészítésével. A képek 
szereplőjéhez még újabbakat találjanak ki, s ezek a szereplők szólaljanak meg.
Rövid próba után minden csoport bemutatja a jelenetét.
Verbális-nonverbális megnyilvánulások differenciált kezelése szükséges, a sérülés típusától és súlyossági fokától függően.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. záRás, ÉRtÉKElÉs
A) A DIÁKOK VISSZAJELZÉSEI A FOGLALKOZÁSRÓL
Aki kedvet érez, elmondja, hogyan érezte magát, melyik feladat tetszett neki a legjobban, mennyire elégedett magával.
A tanító értékeli az osztály, a csoportok munkáját, kiemelve a pozitívumokat: aktivitás, együttműködés, figyelem, nyelvi találékonyság, feladatmegoldás 
sikeressége.

B) A CSOPORTOK, A DIÁKOK ÖNÉRTÉKELÉSE A MUNKÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜKRŐL
Melyik feladat megoldásával voltak elégedettek, mi az, amit ügyesen tudtak megoldani. Hogyan tudtak figyelni egymásra, hogyan tudtak kapcsolódni 
egymás ötleteihez, tevékenységeihez. Hogyan sikerültek a feladatmegoldásaik. Hogyan érezték magukat a csoportos munkák során.

Saját adaptációs kiegészítésem:


