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Auer Éva: 

 

 

A következőkben olyan, otthoni környezetben könnyen kivitelezhető gyakorlati 

ötleteket szeretnék megosztani, amelyek segítik a gyermekek barátságának alakulását a 

betűkkel. 

 

A napi életünkben nekünk felnőtteknek természetes, hogy ismerjük a betűket, el tudjuk 

olvasni a minket körülvevő információkat. Feliratokat, hirdetéseket, tájékoztatókat, plakátokat, 

napilapokat….. 

De vajon emlékszünk-e arra, hogyan tanultunk meg olvasni? Milyen volt az első találkozás a 

betűkkel?  És hogy állunk most az olvasással? Sikerült mély és hosszantartó barátságot 

kötnünk? Vagy csak futó pillantást vetünk a leírtakra és már megyünk is tovább? Esetleg 

szorongást kelt a mai napig, ha hosszabb szöveg olvasására kényszerülünk? És milyen 

hátrányokkal küzdenek azok, akik számára az olvasás gyötrelem? 

Ahhoz, hogy egész életünkre szólóan élményt jelentsenek a leírt sorok, biztos alapokra 

kell építkeznünk. Mindannyiunk készség/képesség struktúrája más és más. Ugyanígy van ez az 

iskolába lépő gyermekek esetében is. Ismernünk kell erősségeit, bizonytalanabbul működő 

készségeit ahhoz, hogy az olvasáselsajátítás folyamatában jelentkező esetleges nehézségeken 

át tudjuk segíteni. 

De melyek ezek a készségek?  

Irányított figyelem nélkül nincs eredményes olvasástanulás, tehát első és legfontosabb 

alapfeltétel, hogy képes legyen gyermekünk a figyelmét az adott helyzetre fókuszálni. Ez igaz 

mind a hallottak, mind a látottak tekintetében. De a legősibb érzékelési területünkről a 

tapintásról, bőrérzékelésről sem szabad megfeledkeznünk. A látott, hallott, tapintott 

információkra nem csak figyelnünk kell, hanem tárolni (emlékezet) is tudnunk kell azokat, 

illetve egymáshoz kapcsolni, hogy új ismeretté szerveződve a további ismeretszerzés alapjává 

váljon. 

Ez történik a betűtanulás során is. A látott betű képéhez egy hangot kapcsolunk, mely 

folyamatot segíti, ha közben az adott hang artikulációs mozgásaira is figyelmet szentelünk. A 
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helyesen képzett hang egyik feltétele, hogy szájterünkben jól tudjunk tájékozódni, „érezzük” a 

képzés helyét, módját. 

Nézzük meg otthoni körülmények között milyen lehetőségeink vannak arra, hogy 

megerősítsük azokat az alapokat, amelyekre gyermekünknek szüksége lesz az olvasáshoz. 

Mindeközben vegyük figyelembe, hogy gyermekeink aktív figyelmi kapacitására, mely az 

életkor előrehaladásával változik, mennyire tudunk támaszkodni. Jó tudnunk, hogy 5-7 éves 

korban kb. 15 perc, 7-10 éves korban maximum 20 perc, míg 10-12 éves korban maximum 25 

perc gyermekeink átlagos aktív figyelmi időtartama. És nem véletlen, hogy aggódunk a 

pubertás korhoz közeledve látván a szórt figyelmű kiskamaszt, hiszen ebben az életkorban a 

figyelmi aktivitás valamelyest csökken.2 De ez természetes velejárója a fejlődésnek, próbáljuk 

ennek tudatában kísérni gyermekünk próbálkozásait vagy hárításait. 

 

Hallási figyelemfejlesztő helyzetek/játékok:  

Figyeljük meg csukott szemmel a körülöttünk lévő zajokat/hangokat 

1. „Most nyomozzunk a hangok után! Te leszel a detektív, aki elől nem tud egy hang sem 

elbújni. Ugye milyen csend van a szobában? De tényleg nem hallunk semmit? Csukd 

be a szemed, és nyisd ki a füled! Milyen hangokra találsz rá?” 

A gyermek figyelmi terjedelmétől függően rövidebb, majd egyre hosszabb ideig (kb. 30 

mp) van csukva a szeme, mialatt megjegyzi a hallott hangokat (pl.: óraketyegés, utcáról 

beszűrődő hangok, zizzenések, légvétel, köhintés stb.), majd beszámol a „nyomozás” 

eredményéről. 

2. A feladat módosítható úgy is, hogy csukott szemmel egy általunk keltett hang irányát 

kell megmutatnia vagy önmagához viszonyítva megfogalmaznia (előttem, mögöttem, 

jobbra, balra). Természetesen ez utóbbi variáció csak a téri viszonyszavak biztos 

ismerete mellett lehetséges. 

 

3. A hangok magasságának megfigyelése is lehet játékos feladat a gyermek számára. Ha 

magas hangot hall székre áll, ha mély hangot leguggol. ( lehet általunk adott énekhang, 

vízzel telt vagy üres poharak koppintásával keltett hang,  de ha van pl.: furulya a házban 

használjuk)  

 

4. A hangok ejtésének folyamatosságára is felhívhatjuk gyermekeink figyelmét. A magyar 

nyelv hangkészletének hosszan ejthető hangjaival (az összes magánhangzó, a 

mássalhangzók közül pl.: m, v, z, s, sz, zs ), vagy olyan eszközzel dolgozunk, amellyel 

folyamatos és szaggatott hangot egyaránt tudunk kelteni. Egy lapra egy folyamatos 

vízszintes vonalat rajzolunk, egy másikra pedig szaggatottat, melyeket egymástól 

távolabb a földre helyezünk és kijelölünk egy kiindulópontot. Folyamatos hang esetén 

a folyamatos vonal lapjához, szaggatott hang esetén pedig a másikhoz szalad a gyermek. 

A vonalakat rajzolhatjuk egy-egy nyitott doboz előlapjára és feladatvariációként 

pl.:ping-pong labdákat dobál a megfelelő helyre. Ezzel már a gyermek szem-kéz 

koordinációját is fejleszteni tudjuk. 

 
2 https://slideplayer.hu/slide/2781861/ Letöltés: 2020.03.22. 
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5. Hallási figyelmet élesítő gyakorlat, amikor különböző háttérzajok (pl.: bekapcsolt rádió) 

hangja mellett szavakat sorolunk átlagos hangerővel, melyeket a gyermeknek meg kell 

ismételni.  Nehézségi fokozatként a háttérelem tartalmát változtathatjuk. Könnyebb a 

megkülönböztetés, ha nincs „beszédes” elem a háttérben pl.: csak zene, vagy ha a 

gyermek számára tartalmat nem hordozó idegen nyelvű szöveg hallható. Nehezítésként 

már magyar nyelvű éneket is alkalmazhatunk, illetve további fokozatot jelent a magyar 

nyelvű közlés (pl.: riport). A gyermekek számára jól ismertek a reklámok, hiszen 

nagyon sokszor hallják ezeket. Ha képesek ilyen háttér mellett is a feladathelyzet 

teljesítésére megnyugodhatunk, hogy jó úton járunk, gyermekünk a lényeges és 

lényegtelen információk megkülönböztetésében már gyakorlattal rendelkeznek. 

 

6. Kellő hallási figyelem mellett már reális esélyük van a hallott információk sikeres 

elemzésére, képessé válnak a gyermekek a hallott szavakat elemeire bontani 

(szótagokra, betűkre). A szótagolás biztossá válása mind az olvasás, mind az 

írás/helyesírás szempontjából elengedhetetlenül fontos. Ezt már az iskola 

előkészítéseként komolyan kell vennünk, de természetesen csak játékos keretek közt. A 

szavak „letapsolása” hamar unalmassá válik a gyermekek számára. Legyünk kreatívak, 

és higgyük el, hogy a közvetlen otthoni környezetünk számos lehetőséget kínál ehhez. 

Lehet kapura rúgni, vagy kosárra (de kosárba vagy dobozba is) dobni szótagolva, esetleg 

tejes- vagy üdítőskupakokat kapura pöccinteni. Szappanbuborékot elkapni pohárral, 

vagy palacsintasütőben ping-pong labdát ingatni jobbra balra. Persze ne a 

teflonbevonatút áldozzuk fel erre a célra! Lényeg, hogy a szótagolás ritmusát a gyermek 

egy idő után a „zsigereiben érezze”. Ne keseredjünk el, ha nem minden sikerül 

egyszerre, a játék öröme, a jókedv átsegít a nehézségeken. 

 

A hallási figyelem mellett ugyanolyan fontos a vizuális figyelem élesítése is, hisz az olvasás 

során nem téveszthetjük össze az egymáshoz hasonlító betűket, mindegyikről pontosan kell 

tudnunk, hogy miben különbözik a másiktól.  

 

Nézzünk körül az otthonunkban, a lehetőségek tárháza áll előttünk! 

1. A „Mi változott meg?” játék lényege, hogy a gyermek megfigyel egy szobarészletet, 

vagy az asztal tárgyait, esetleg egy személyt, majd miután becsukta a szemét 

(Figyeljünk azért arra is, hogy kisebb gyerekeknek ez sem könnyű feladat!) valamit 

megváltoztatunk a kijelölt helyen. A gyermeknek, mint „rendezőnek” vissza kell állítani 

az eredeti állapotot. Később növelhetjük a változtatás elemszámát. 

 

2. Gáztepsibe vagy nagyobb dobozfedélbe szórt búzadarába valamilyen formát pl.: kört 

rajzolunk vagy rajzoltatunk (Ezzel már össze is kapcsoltuk a vizuális észlelés 

fejlesztését az íráshoz fontos grafo-motoros tevékenységgel). Ennek a típusú 

rajzolásnak nagy előnye, hogy hiba esetén nem marad nyom, elsimítjuk és máris lehet 

újra kezdeni.) Aztán újra nyomozásba kezdünk, vajon a szobában hol bújtak el a körök 

pl.: falióra, esetleg minta a kárpiton. Kisebb körök és nagyobbak.  Így már könnyen 

rátanul gyermekünk az alak-állandóságára, megtanulja mik azok a különbségek (pl.: 

nagyság, szín, a vonal vastagsága) a körök között, ami még nem változtatja meg hogy 



egy elem a körök családjába tartozik, és mik azok a különbségek, ami már egy formát 

más családba tartozónak jelez. 

 

3. Ugyancsak feladathelyzet lehet, amikor nem a különbözőséget, hanem az azonosságot 

keressük. Ez lehet két tárgy (pl.: gombok), kép (pl.: két tavaszi kép) összehasonlítása 

során. Az eszközt mindig a gyermekek életkorához mérten kell kiválasztanunk! 

 

4. Vegyünk elő eseményképeket, de lehet családi eseményről készült fényképekkel is 

dolgozni. A kép egy részletét megnevezzük, majd a gyermek a közlés alapján kikeresi 

a kép adott részletét. Ezzel a feladattal már kapcsolni tudjuk a beszédet a látott képhez, 

amely, mint tudjuk az olvasás szempontjából fontos készség. 

 

5. További feladathelyzet, amikor már jelentősen támaszkodunk a vizuális tárolásra. A 

gyermek egy meghatározott ideig (az időtáv a kép összetettségétől függ) tájékozódik a 

képen, majd letakarjuk azt és előre kigondolt kérdéseket (kb. 5-10 kérdés) teszünk fel a 

látottakkal kapcsolatban. Ha nincs kéznél eseménykép, az interneten találunk letölthető 

anyagot ehhez (https://logopedia.reblog.hu/cimke/figyelemfejleszt%C3%A9s). De egy saját 

könyv képanyaga sokkal vonzóbb lehet a gyermek számára. 

 

6. Örömteli szórakozást nyújtanak a Dobble játékok, melyek akkor is elérhetőek 

számunkra, ha nem vagyunk rajzművészek. Játékszabállyal, képekkel együtt letölthető 

változatok érhetők el az interneten. Persze ehhez nyomtatási lehetőségre szükségünk 

lesz.  De ha erre mégsincs mód, nézzünk körül a csomagolópapírjaink között, bizonyára 

találunk olyat, amelyiken vannak felhasználható képek. Csak vágni, ragasztani kell, ami 

önmagában is  közös élmény, aztán jöhet a játék. A játékleírás és mintajátékok 

elérhetősége: https://padlet.com/ebalassa/g5mvx97l2v4h . De ismét hangsúlyozzuk, hogy 

az élmény tovább fokozható, ha gyermekünkkel közösen saját készítésű játékot 

gyártunk. Az együtt töltött időn kívül számtalan készség fejlődését segíti e munka: 

vizuális percepció, szem kéz koordináció, válogatási készség, szókincs, főfogalom 

alkotás stb.   

 

7. Nagyobbaknak ajánljuk (10 éves kortól már alkalmazható) a Szivárvány játékot 

(http://www.kognitiv.hu/szivarvany/leiras). Ez a feladathelyzet a vizuális információ 

huzamos megtartását igényli gátló tényező mellett. Küzdelem a színek és szavak között, 

mely versengés hadvezére a gyermek. 

 

8. A vizuális területen éppen olyan fontos az egész részekre bontása, illetve a részek 

egésszé szervezése, mint a hallott információk tekintetében. Az egész részekre 

bontására már említettünk példát, amikor információink alapján a gyermek egy 

képrészletre fókuszál. A részek egésszé alakítása történik a puzzle játékok esetében. Ez 

könnyebb, ha a kép sok tartalmi részlettelés színnel rendelkezik, és egyre nehezebb 

minél sematikusabb az ábra, vagy a színek helyett inkább csak  színtónusokkal 

találkozunk. A sikerhez fontos, hogy az elemszám teljesíthető legyen a gyermek 

számára. 
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Említésre került, hogy az artikulációs mozgásügyesség szintén fontos a sikeres olvasási 

folyamat megindulásához. Amennyiben a gyermek a képzésben közel álló hangokat hallás útján 

meg tudja különböztetni, de artikulációs mozgásait az adott hang kiejtéséhez nem tudja 

rugalmasan irányítani, fenn áll a veszély hogy pl.: az ó-ő illetve ú-ű hangok vizuális képét 

helytelenül azonosítja, s az adott betűképhez nem tud rögzülni a megfelelő hang. 

 

Hogyan előzhetjük meg illetve hogyan korrigálhatjuk ezt, ha már fennáll a tévesztés? 

1 Első és legfontosabb, hogy a szájtérben biztosan tudjon tájékozódni. Érezze és be tudja 

azonosítani azt a területet, amelyet finoman megcsiklandozunk kicsi (nem hegyes 

végű) pálcával, illetve nyelvével megtalálja ezt a  területet. 

 

2 Ugyancsak szükséges, hogy a  mozgásváltások gyors egymásutániságát gördülékenyen 

tudja szervezni pl: ajak terpesztése, kerekítése, magánhangzók váltakozó ejtése (pl.: i-

ú). Ezekhez a gyakorlatokhoz jó barátunk a tükör. Fontossága abban rejlik, hogy a 

gyermek egyszerre láthatja a mi képzésünket és a sajátját, így lehetősége van az 

összehasonlításra, szükség esetén az önkorrekcióra. A mozgásváltások gyorsaságát 

mindig a motoros teljesítmény szintjéhez kell igazítanunk. A cél, hogy sikerélményhez 

juttassuk gyermekünket.  

 

3 A ciklikus gyakorlatok (pl.: pataka-pataka-pataka) szintén jó hatással vannak az 

artikulációs motorika finomodására.  

 

És mi a helyzet a tapintással, a taktilis érzékeléssel? Miért említjük az olvasás kapcsán ezt az 

érzékelési területet? 

1 Nem nagyon gondolunk rá, de a hangok egy része a hangszalagok rezgésével képzett. 

Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a zöngés és zöngétlen hangokat ezt a 

differenciálást el kell, hogy tudjuk végezni. Nem minden gyermeknek egyszerű ez a 

feladat, egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy a gyermekek beszédének 

hangtónusa kissé „keményebb”. Nagy segítséget jelent ilyenkor, ha   kézfejjel  a 

torkunkat érintjük, így éreztetni tudjuk a „hangot”. A hallás utáni megkülönböztetés 

mellett a beszédbe történő beépítésnek ez egyik fő eszköze. 

 

2 A bőrérzékelés a betűk elsajátítási folyamatának is segítője lehet. A gyermekek hátára 

írt betű azonosítása, a hozzá tartozó betűkép kiválasztása és hangoztatása során több 

csatorna együttes munkáját vetjük be a minél mélyebb rögzülés érdekében. 

 

3 Minden olyan feladat segíti a bőrérzékelés aktivizálását, amely során a látás kizárásával 

kizárólag tapintás útján választ ki a gyermek adott tárgyakat, nevez meg mennyiségeket 

(pl.: Hány kislabda illetve hány kocka van a kendő alatt?), különböztet meg anyagokat 

(pl.: papír, szövet, fa, fém stb). Kifejezetten fejlesztő hatásúak ezek a feladatok a belső 

gondolkodás aktivizálására, ami az olvasottak belsővé válásához, a tartalom 

feldolgozásához jelentősen hozzájárul. A tapintott tárgy, anyag, mennyiség elindít egy 

gondolkodási folyamatot, amelynek eredményeként a gondolat megfogalmazásra 

kerül. Ez az olvasás lényege! A látottak „letapogatása”  gondolattá formálódik, amely 

további gondolatokat ébreszt, és tartalom formájában válik sajátunkká.  



 

Mit tehetünk, ha már kialakultak a betűtévesztések, szótagcserék, akadozó az olvasás?  

A továbbiakban a már olvasni tanuló gyermekek számára szedtünk csokorba hasznosnak vélt 

ötleteket.  

Az olvasás leginkább a házépítéshez hasonlítható. Ha bizonytalan alapra építkezünk, nem 

kezdhetjük a javítást a felsőbb emelteken. Amennyiben az izolált betűfelismerés még nem 

automatizálódott erre a szintre kell visszalépni.  

1 A betűk tapintásos érzékelése nagymértékben támogatja azok beépülését. Ehhez akár 

parafából, akár posztóból, vagy más szövetből kivágva külön-külön kartonra 

felragasztjuk az betűformákat. Természetesen azt a nyomtatott formát alkalmazzuk, 

amellyel a gyermek a könyvében is találkozik. Gyakorlásként a csukott szemű gyermek 

ujját végig vezetjük az adott betűformán, ő pedig  a tapintás útján szerzett tapasztalatot 

belső vizuális képpé alakítva előhívja a betűt. Ezzel a módszerrel lehetőségünk van a 

rögzülés mélységét fokozni. 

 

2 Nagy hasznát vesszük a magyar abc betűkészletének. Ez Meixner-féle betűkészlet 

címen vásárolható, de otthon is elkészíthetjük egy kis időráfordítással. Akár kézzel 

írjuk, akár számítógépen szerkesztjük a Times New Román betűtípusnak megfelelő 

formákat alkalmazzuk. A betűket 4x6-os nagyságú kártyákra írjuk/szerkesszük, és 

ügyeljünk arra, hogy minden betűből legalább 5-5 db készüljön. Előnyös, ha 

nyomtatáskor vastagabb papírt használunk, ez a készletünk tartósságát jelentősen 

megnöveli. Amennyiben gyermekünk a mássalhangzók körében a zöngés-zöngétlen 

hangokat nehezen differenciálja segíthetjük a rögzülést színek használatával. A zöngés 

mássalhangzók piros, míg a zöngétlenek zöld színűek legyenek.  

A betűkészlet alkalmazásának előnye, hogy rövid időn belül sok olvasási helyzetet 

tudunk kiépíteni. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy kezdetben a téveszthető 

betűpárok közül mindig csak a kiválasztott egyik elemet használjuk. Ezzel elkerüljük a 

megkülönböztetési nehézségből származó bizonytalanságot. A gyakorlás során 

kövessük a fokozatosság elvét!  Bemelegítésként minden alkalommal először a 

betűkkel, majd két illetve három  elemű szótagokkal, később ezekből építkező hosszabb 

mintákkal dolgozzunk. A gyakorlat ne vegyen igénybe pár percnél többet! 

a) Betűolvasás: A kiválogatott magánhangzókat folyamatosan egymásra helyezve 

tesszük a gyermek elé. A kihelyezés tempója mindig a gyermek olvasási 

szintjéhez igazított, ha lehet gyorsabban rakjuk le őket, ha szükséges, akkor 

lassítunk. Ugyanezt a mássalhangzók körében is elvégezzük. 

b) Szótagolvasás (két elem): Az asztalra lehelyezett mássalhangzó mellé 

egymásra helyezve magánhangzókat teszünk. Ebben a helyzetben a gyermek 

feladata már az összeolvasás. De változtathatjuk a mássalhangzókat is, ebben 

az esetben a letett magánhangzó marad állandó. Nehezítésként mindkét elem 

megváltoztatásával is dolgozhatunk. 

c) Szótagolvasás (3 elem): Ennél a feladathelyzetnél már két mássalhangzó közé 

helyezünk el magánhangzókat. Az előző feladathoz hasonlóan itt is élhetünk a 

variációs lehetőségekkel. 



d) Szótagsorok olvasása: Két majd három elemű szótagokból építkező sorok 

olvasása, illetve haladástól függően ezek egy szótagsoron belül is 

váltakozhatnak. A hosszúságot fokozatosan növeljük! 

e) vizuális emlékezet: Két, három, majd a tárolási kapacitástól függően több 

elemű betűsor megjegyzése, és emlékezetből történő kirakása a feladat.  

f) auditív sorrend észlelése: hallott minta (pl.: pitáké) kirakása betűkből. 

g) szintézis (értelmes szó kirakása betűkből): A gyermek előtt szanaszét helyezzük 

el a szó betűit és megkérjük, hogy  teremtsen rendet a betűk között. 

h) szókincsbővítésre is alkalmas az a helyzet, amikor kiteszünk egy betűt és ezzel, 

mint kezdőhanggal már kezdődhet is a szókeresés. Mi is legyünk a játék 

részesei, vonjuk be a testvéreket is! Maximáljuk a szavak számát, nehogy 

unalmassá váljon a játékunk.  

 

3 Minden háztartásban találunk folyóiratot. Jelöljünk ki egy kisebb részletet, amelyben a 

gyermek egy adott betű keresésére indul. Ügyeljünk, hogy a betűnagyság a gyermek 

olvasási szintjével harmonizáljon. 

 

4 Egy szöveg kiválasztott részletből pár betűt eltüntetünk (átszínezzük filctollal). A 

gyermek feladata, hogy a foltok mögé „lásson”, találja ki a rejtőzködő betűket. 

 

5 Közösen nézünk egy szöveget, a gyermek feladata, hogy a felnőtt által kiolvasott szót 

megkeresse. Érdemes ennél a feladatnál fentről lefele haladni, hogy kerüljük az össze-

vissza cikázó keresést. 

 

6 A közös olvasás is nagyon hasznos, így a gyermek könnyebben elsajátítja az olvasás 

hangsúlyozási technikáit és nagyobb biztonságban érzi magát. 

 

7 További, otthoni környezetben könnyen megvalósítható játékos feladathelyzeteket 

találunk az alábbi linken: 

http://kolcsey-gyor.sulinet.hu/wp-content/uploads/2017/05/140jatek.pdf Letöltés: 

2020.03.23. 

 

Az olvasandó szövegek kiválasztásánál vegyük figyelembe gyermekünk igényét is. Ez egyaránt 

vonatkozik a tartalomra, a betűnagyságra, a terjedelemre és a gyermek aktuális állapotára. 

 

Örömteli olvasást kívánok! 

 

 

http://kolcsey-gyor.sulinet.hu/wp-content/uploads/2017/05/140jatek.pdf

