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Beszédtechnika - Támpontok 

 

 

  Beszéd         –        nyelv       –       kommunikáció 

 

  Kivitelezés             Képesség               Pragmatika  

 



Beszédtechnika - Célja 

• Teljes (totális) kommunikáció 

A szükséges lehető legtöbb eszköz 

• Hatékony kommunikáció 

Érthető, a szándéknak megfelelő 

• Hiteles ! 

A közlésnek megfelelő, őszinte 

• Oldottan összeszedett 

Erőlködés mentes figyelem 

 



 
Beszédtechnika - Területei 

  

 

• Légzés 

• Hangadás 

• Kiejtés  

• Kifejezés 
 



               

 

                  Tágabb és szűkebb értelmezés 

  

      Módszer                                               Terápia 

 

 



Módszertani lépések 
1.Bevezető gyakorlatok: ráhangolódás, 

kapcsolatteremtés, figyelem,egyéb képességek 

2.Lazító gyakorlatok 

3.Légző gyakorlatok 

4.Hangadó gyakorlatok 

5.Kiejtés gyakorlatok 

6.Ritmus gyakorlatok 

7.Kifejezéshez kapcsolódó gyakorlatok 

8.Komplex gyakorlatok: Kombinált , koncentrációs 
gyakorlatok,dramatizálás, szituációs játékok 

 



Gyakorlatok  
 

 Játsszunk!  



1. lazítás feszítés 
 1.1.Bevezető játékok 

 Név-játék                                                     labda 

 Tolmácsolás: „Azt mondja…” 

Az eredeti választ más-más szavakkal kell 
megismételni 

1.2. lazítás feszítés 

 Dinamikus : tempóváltás mozgással: 
sebességváltó állatokkal 

 

 Passzív: relaxálás, asszociáció 
 

 



2. mozgás 
 

 Bemelegítés: beszédhez szükséges izmok 
átmozgatása 

fej, nyak, váll, mellkas, áll, nyelv, fej 
 

 Beszéd-mozgás: versmondás kör, háromszög, 
vonal alakzatokban 

 



3. Légzés 
 

  Légzés nyújtás: Telefon  

  Két fél között egy harmadik „viszi” a hangot! 
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Légzés – hangadás – ritmus: Hümmögő mondókák  

Verset ritmizáljunk, zárt szájjal hümmögve!  
     Sej-haj,folyóba  
Sok a hal valóba,  
Dunába, Tiszába  
Se szeri, se száma. 

Paripám csodaszép pejkó,  

Ide lép, oda lép, hejhó!  

Hegyen át, vízen át vágtat,  

Nem adom, ha ígérsz százat.  
 



4. Kiejtés 
  mimika – artikuláció: versmondás váltással, képek alapján 

    Esik eső csepereg, 
Megáznak a verebek. 

Én nem ázok, nem fázok, 
Esernyővel sétálok. 
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5. Hang 
 Hangmagasság: mackó-madár-méhecske         labda 

1. Csak állatnevek adogatása, kötött sorrendben: 
mackó-madár-méhecske  

2. Állatnevek adogatása hangmagasság váltással: 

Mackó mondja, ”brumm-brumm”  

Madár mondja, „csip-csip”  

Méhecske mondja, „züm-züm” 
 

3. Ellentétes hangoztatás: kézjelekkel, kórusban is  

(2 csoport, 1 karmester) 

 



6. Kifejezés 
 • Hanglejtés: Futótűz  - érzelmek 

IGEN / NEM 

 
 

                                

 

    ijedt         mérges          szomorú      csodálkozó  
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