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A modul célja Az auditív készségek fejlesztése

Időkeret háromszor 10 perc

Ajánlott korosztály 6–9. évesek

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Írás-olvasás előkészítése
Helyesírás alapozása

Szűkebb környezetben 
Auditív figyelem és differenciálás fejlesztése 
Betű- és hangzóbiztonság növelése

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Egyéb, auditív észlelést fejlesztő gyakorlatok (természet hangjai, emberek hangjai, tárgyak hangjai)

Ajánlott követő tevékenységek 
Betűdifferenciálások

A képességfejlesztés fókuszai Auditív észlelés, figyelem, differenciálás

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

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikáltabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a mun-
kamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gya-
korlatokat próbálja ki gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg összhangja, valamint úgy 
érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak 
egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világo-
san fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A későbbi írás-olvasás problémák elkerülése érdekében rendkívül fontos feladat a tanulást segítő képességek megfelelő szintre hozása, az esetlegesen 
lassabban fejlődő képességek fejlesztése. Mégis, az ezekre irányuló feladatok szinte teljesen kimaradnak a mai iskolai oktatásból. E rövid modulok ezekből 
mutatnak be néhányat. Természetesen nem fedik le a fejlesztendő területek összességét, de legalább ízelítőt nyújtanak belőlük. Használjuk őket, mert a 
gyerekek élvezettel végzik és rendkívül hatékonyak.

Beszédértési-beszédészlelési zavar esetén a gyakorlatoknak kiemelt jelentőségük van. Egyes esetekben szükséges lehet az egyéni meg-
segítés.

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

Englbrecht–Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)
Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

MEGFIGyELÉSI SZEMPOnTOK

Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. Sokat dicsérjük őket.
Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyerek már jól teljesít, nagy biztonsággal mozog!

Saját adaptációs kiegészítésem:
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A FELDOLGOZÁS MEnETE

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb 
belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

I. nÉVúTJÁTÉK
A feladat célja az auditív figyelem fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik a tanórán nehezen tudnak odafigyelni az elhangzott utasításokra, és nehezen tudják kiválasztani az elhangzott 

információk közül azokat, amelyek rájuk vonatkoznak.
Beszédértési-beszédészlelési zavar esetén a gyakorlatoknak kiemelt jelentőségük van.
Ez a játék hasonlít a „Keljfeljancsi” című játékra. Legjobban kiscsoportban, 3-4 gyerekkel játszható.
4-5 gyerek feláll egymás mellé egy vonalba. A tanárnő velük szemben kicsit távolabb áll. Minden gyereknek arra kell figyelnie, hogy mikor hallja a sa-

ját nevét. A tanár folyamatosan, azonos hangsúllyal szavakat mond, ha a gyerek meghallja a saját nevét, akkor léphet egyet előre. (Fontos, hogy a tanárnő 
erőteljesebb hangsúlyozással, vagy szemkontaktussal ne segítse a gyereket, amikor az ő nevét mondja! Persze kezdetben még megengedhető ilyen segítség, 
de később ezt egyre inkább el kell hagyni!)

Az a gyerek nyer, aki először ér a tanárral egy vonalba.

Instrukció:
– Szavakat fogok mondani. Amikor a nevedet hallod, egyet léphetsz előre!
A játék egyszerűbb változata: A tanár ugyanígy szavakat mond, és a gyereknek csak az a feladata, hogy felemelje a kezét, ha a saját nevét hallja.

Nehezítés:
A gyerekeknek nem a saját nevükre, hanem valamilyen más „hívószóra” kell odafigyelni.
Még nehezebb a játék, ha a gyerekeknek egymáshoz nagyon hasonló „hívószavakat” adunk. (Vagy azonos hanggal kezdődnek, pl. medve, málna, mókus, 

meleg, stb.; vagy hasonló hangzásúak, pl. meleg, pereg, felleg, retteg stb. Ez a változat az auditív differenciálóképességet is rendkívül jól fejleszti!)

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. FURULyÁS JÁTÉK
A feladat célja az auditív differenciálóképesség fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akiknek gondjuk van bizonyos beszédhangok (betűk) megkülönböztetésével, gyakran félreértenek utasításokat, sza-

vakat.
Ez a játék is több nehézségi szinten játszható.
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1. SZINT

A tanár kioszt minden gyereknek két darab piros-kék korongot. Azután hátat fordít az osztálynak és megszólaltat két hangot a furulyán. Ha a gyerekek 
két egyforma hangot hallottak, akkor két azonos színű korongot kell fölemelniük, ha különböző hangot hallottak, akkor két eltérő színűt.

A feladatot mindig a nagy különbségektől (az egymástól nagyon távol álló hangoktól) indítjuk, és ahogyan fejlődnek a gyerekek, úgy kell egyre közelebb 
álló hangokat megkülönböztetniük.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2. SZINT

Ez a szint jóval nehezebb az előzőnél, ezért erre akkor térjünk át, mikor az 1. szint már jól megy a gyerekeknek.
A tanár először megszólaltat egy hangot a furulyán, majd kis szünet után egy másikat. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy megállapítsák, magasabb 

vagy mélyebb volt-e a második hang az elsőhöz viszonyítva.
Ha magasabb volt, akkor felnyújtják a kezeiket, ha mélyebb, akkor leguggolnak, ha ugyanolyan, akkor állva maradnak.
Itt is érdemes a nagy különbségektől indulni.
Ezt a gyakorlatot első osztály év vége felé, illetve második osztályban ajánlom.

Instrukció: 
– Furulyázni fogok. Két hangot fogsz hallani egymás után. Ha szerinted egyformák voltak, akkor két kék korongot emelj fel, ha nem voltak egyformák, 

akkor egy kéket és egy pirosat!
Beszédértési-beszédészlelési zavar, diszlexia-diszgráfia esetén egyénileg is végezzük el a gyakorlatot.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. AbLAKFOGLALó-JÁTÉK
Az összes magánhangzó gyakorlására, az ékezetek fontosságának elmélyítésére, az időtartam differenciálására alkalmas feladat.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik olvasásnál vagy írásnál gyakran keverik a különböző magánhangzókat.
A játékot két gyerek játszhatja. A játékhoz tartozik egy úgynevezett „magánhangzóház” és két dobókocka, minden oldalán magánhangzókkal. Beszéd-

értési-beszédészlelési zavar, diszlexia-diszgráfia esetén jelölhetjük a hangzókhoz tartozó szájképeket, amelyek segítséget nyújtanak a gyer-
meknek.

A gyerekek maguk elé teszik a kinyomtatott magánhangzóházat, mindkét gyerek választ egy színt, és kezébe vesz egy ilyen színű színes ceruzát (pl. 
egyik kéket, másik pirosat). 
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Utána az egyik gyerek dob az egyik dobókockával, és azzal a magánhangzóval mond egy szót, amit dobott (pl. é – édes). Ha a szó helyes, akkor a saját 
színével keresztet rajzolhat egy olyan ablakba a magánhangzóházon, amin egy egyenes ékezet van (mint az é betűn). Ezzel ezt az ablakot elfoglalták, újabb 
keresztet nem lehet bele rajzolni.

Most a másik gyerek következik. Ő dob ugyanazzal a dobókockával, amivel az előbb a másik, és mond egy szót. Ha helyes, akkor a saját színével keresz-
tet rajzolhat egy másik ablakba (pl. i – ibolya: keresztet rajzolhat egy olyan ablakba, amelynek a tetején egy pont van).

A következő körben mindketten a másik dobókockával dobnak, és a játék így folytatódik tovább.
Ha már nincs a magánhangzón lévő ékezetnek megfelelő ablak, akkor is kell szót mondani, de sajnos akkor az adott gyerek nem tud „ablakot fog-

lalni”.
A játéknak akkor van vége, ha mindegyik ablakot „elfoglalta” valaki. Az nyer, akinek több ablakot sikerült elfoglalnia.
Beszédértési-beszédészlelési zavar, diszlexia-diszgráfia esetén jelölhetjük a hangzókhoz tartozó szájképeket, amelyek segítséget nyújtanak a 

gyermeknek. Kezdetben kevesebb, egymástól jól megkülönböztethető magánhangzóval játsszunk. Egyes esetekben szükséges lehet az egyéni 
megsegítés.

Súlyos beszédértési-beszédészlelési zavar, diszlexia-diszgráfia esetén nehézséget jelenthet az adott magánhangzóval szót mondani. Készít-
sünk ilyenkor egy olyan képes táblát, amelyen a tanulónak a képek közül kell kiválasztania az adott hangzóval kezdődőt, majd egyeztessük a 
hangzót a teljes betűképpel. (Fontos lehet ez a lépés, mert gyakran nehézséget jelent a rövid-hosszú megkülönböztetése is.) Ezután a betűképet 
eltakarva, a tanuló keresse meg az ékezetes táblán a megfelelő jelet.

Saját adaptációs kiegészítésem:


