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Mit él át egy diszlexiás? 

 

„Miután reménytelenül próbálkozott 
azzal, hogy megfejtse a számára 
semmit mondó jeleket, óriási könnyek 
gördültek le az arcán…”  

                                                    

                                                   Caroline Commanville, nagybátyjáról,        

                                                                             Gustave Flaubert íróról  



        

 



 
 

 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
TÖRVÉNY 

 

 



 

Híres diszlexiások 
 
Amiből általában többet 

adott nekik a sors: 
- más szimbólumok 

használatában erősek 
lehetnek, 

-  kíváncsiság, 
- egyedi látásmód, 
- a teljesség áttekintése, 
- élénk képzelőerő, 
- kreativitás, 
- a gondolatot, mint 

realitást élik meg, 
- képekben 

gondolkodnak, 
- jó intuitív képességek, 

 
 



Az olvasásban mutatkozó tünetek 
nagyon hasonlóak! 

Mindig a tünetek mögé, a nyelvi  és a 
kognitív készségekre kell rátekinteni!!! 



 

Az olvasás agyi evolúciója 
  
 
 

Az emberi agynak az evolúció során nem volt lehetősége 
adaptálódni ehhez a viszonylag új, kulturális találmányhoz.  

 
Az olvasáshoz az agy nem rendelkezik természetesen kialakult 

rendszerekkel.  

Biológiai kulturális szakadék                   
 

A beszélt nyelv kiszolgálásához evolúciósan alkalmazkodott 
nyelvi rendszerek alapozzák meg neuronálisan az olvasási 

képességet. 
TISZTÁN HUMÁN, TANULT KÉPESSÉG 

 
AUTOMATIZMUS     MÓDOSULT MŰKÖDÉS 

A neuronális hálózat átalakul 
 



 

„AZ ÍRÁS A BESZÉD ALGEBRÁJA” 
                         (Vigotszkíj) 

 
 
 

1. Mesterséges technológia, kettős elvonatkoztatást igényel:  
• A beszédtárstól                   
• A beszéd hangzó oldalától            DISZLEXIA 
 
2. A nyelvi rendszerek intakt működését igényli –            
                                           NYELVFEJLŐDÉSI ZAVAR 
 fonológiai nyelvi szint - DEKÓDOLÁS 
 lexikai-szemantikai szint 
 Morfológiai, szintaktikai szint              SZÖVEGÉRTÉS 
 pragmatikai szint 
 
3. Dimenzióváltást igényel: 
Az írás a beszédet a nehezen megfogható idői dimenzióból a téri 

dimenzióba helyezi át, az olvasás fordítva.  
NEM VERBÁLIS TANULÁSI ZAVAR 

 
           

 

Hosszú előzetes mentális tréning szükséges! 
 
 



 
Minden diszlexiás gyermek más!!! 

 Az olvasási képesség igen összetett volta miatt a 
rendelkezésünkre álló időkeretben nem fejleszthetünk 
minden készséget, ezért pontos vizsgálatelemzésekre és 
folyamatdiagnosztikai megfigyelésekre kell 
támaszkodnunk, hogy célzott és hatékony beavatkozást 
tervezhessünk! 

 A prevenció esetén a nyelvi vizsgálatok, gyermek 
logopédiai előélete, és saját megfigyeléseink adnak 
támpontokat. A már bizonyítottan hatékony fejlesztési 
utat kell bejárnunk! (Hogyan állunk a Meixnerrel?) 

AZ ÍROTT NYELVI ZAVAROK 
KÜLÖNBÖZŐ TERMÉSZETE 



 

AZ ÍROTT NYELVI ZAVAROK 
KÜLÖNBÖZŐ TERMÉSZETE 

Fonológiai alapú zavar 

A beszédtárstól és a beszéd 
hangzó oldalától nem tud 
elvonatkoztatni. 

 

A FONOLÓGIAI NYELVI 
SZINT, MINT TÜRANNOSZ 

-főként globális feldolgozás 

 

Diagnosztika: 

 Olvasásteljesítmény álszóolvasás ! 

 Fonológiai tudatosság vizsg. 

 Gyors automatikus 
megnevezés vizsgálat 

 Fonológiai munkamemória 
vizsg. 

LOGOPÉDIAI KOMPETENCIA 

 
      Kognitív nyelvi indikátorok: 
 A beszéd hangzók gyenge 

megkülönböztetése 
 Nem szilárdulnak meg a fonéma 

kategóriák 
 Fonológiai tudatosság nem megfelelő 

fejlődése 
Következmények: 

 A fonéma-graféma megfeleltetés 
nehézsége (gyakori és makacs 
tévesztések akár fonológiai akár 
vizuális alapon) 

 Túl nagy egységekkel operál 
logográfiai módon olvas, analízis 
gyengesége 

 Gyenge helyesírás a „füllel írható” 
szavak esetében is. 

 A vizuális szóforma lexikon  
feltöltődése után javul az olvasási 
teljesítmény. 

 Az olvasásértés relatíve jobb képet 
mutat, mint amennyire a 
betűtévesztések száma ezt előre 
vetíti!!  



 

A FONOLÓGIAI DISZLEXIA KOGNITÍV-
NYELVI INDIKÁTORAI 

FONOLÓGIAI TUDATOSSÁG 
Reciprok képesség: 5-7 éves kor között implicit 

tudásként fejlődik, az iskoláskorban válhat 
tudatosan megragadható képességgé. 
(hibázások) 

 
GYORS AUTOMATIZÁLT MEGNEVEZÉS  
Végrehajtó funkció, a hosszú távú memóriával való 

előhívás hatékonyságát mutatja meg. 
(sebesség) 

 
GRAFÉMA-FONÉMA MEGFELELTETÉS 
Annak tudása, hogy minden fonéma egy 

grafémának feleltethető meg. Ez kezdetben 
információ (melyik fonéma, melyik 
grafémának felel meg), később 
proceduralizálódik, automatikus készséggé 
válik.  

 

FONOLÓGIAI MUNKAMEMÓRIA 
Elengedhetetlen a fonémákkal történő 

manipulációhoz  
kapacitása az életkorral növekszik 9 éves korig 

gyorsan, 14 éves korig már lassabban.  

 

 
 
Metanyelvi képesség, a szavak egyes egységeit 

képesek vagyunk önálló létezőként 
tekinteni és ezekkel műveleteket végezni. 

Minden diszlexiás gyengébben teljesít. 
 
 
Túl tanult ingerek emlékképeinek előhívása, 

vizuális ingerekre verbális válasz adása 
A diszlexiások egy része gyengén teljesít. 
 
 
A fonéma és annak megfelelő graféma 

konzekvens összekapcsolása, készségszintű 
alkalmazása 

Minden diszlexiás gyengébben teljesít 
 
 
Területspecifikus tár: fonológiai hurok, 

artikulációs ismételgetés,  
Területáltalános végrehajtó funkció 
A diszlexiások egy része gyengén teljesít. 
 



 
Ezt a típust a legnehezebb korán bejósolni: 

 Mivel a fonológiai szegmentáló készség és az arra épülő 
fonológiai tudatosság (mely konzisztens előrejelzője a 
diszlexiának) fejlődési dinamikája éppen az 5-7 éves életkorban 
éli szenzitív szakaszát. 

 Ugyanakkor akár néhány hosszan elhúzódó fülgyulladás, vagy 
permanens náthás állapot komoly elmaradást okozhat ennek 
fejlődésében.  

 A legfontosabb lenne a preventív típusú olvasástanítás, mely: 
 lassabb sebességű,  
 több idő van a készségfejlesztésre (a betűtanítás előtt és közben 

is)  
 az auditív fonológiai ( szavakon belüli kisebb egységek 

felismertetésére) fejlesztésre helyeződne a hangsúly és azt a 
Fonológiai tudatosság konzekvens fejlesztésével toldaná meg.  

 Fontos lenne kiszűrésére a 2. osztály eleji szűrést bevezetni! 

Fonológiai típusú írott nyelvi 
zavar 



 

A LÁTÁSI ÉS HALLÁSI 
FELDOLGOZÁS ELTÉRŐ 

TERMÉSZETE 

Látás - vizuális 
feldolgozás 

• Legtöbb információ 
egyidejű befogadására 
képes érzékleti rendszer. 

• Téri hierarchia.  
• A fény által leképeződött 

tárgy képe a retinán 
állandó. 

• Az objektumok hosszú 
ideig rendelkezésre állnak.  

• A „letapogatásra”, 
analizálásra van idő. 

• A látási szelektív figyelem 
iskoláskorra már érett. 

Hallás - auditív 
feldolgozás 

 Az ingereket idői egymás-
utániságukban kell érzékelni. 

 Összetett idői szerkezet. 
 Több inger interferenciája a 

csigában.  
 Az inger csak egy pillanatig áll 

rendelkezésre (tranziens). 
 Az analizálás már csak az MM 

segítségével megy végbe. 
 A hallási szelektív figyelem még 

6-8 éves korban is éretlen 
(dichotikus hallásvizsg.).  

Nagyobb kockázati tényező az 
olvasástanulás tekintetében!!! 



 

Beszédfeldolgozás 
  Szegmentális beszédészlelés 

• Szavaknál kisebb nyelvi elemek 
érzékelése, nem tartalmazza a 
lexikonhoz való hozzáférést.  

                 
  
 
A fejlődés során a fonológiai 

tudatosság alapjává válik.  
 
 
 

OLVASÁSTECHNIKA 
HELYESÍRÁS 

DEKÓDOLÁS 

          Beszédértés  
     (globális feldolgozás) 

• Tartalmazza a lexikonhoz való 
hozzáférést. 

                              
 

 
A fejlődés során a lexikai és 

grammatikai tudatosság 
alapjává válik. 

                     
 
          

            SZÖVEGÉRTÉS, 
SZÖVEGFELDOLGOZÁS 



 

Evidencia alapú beavatkozás  
 
FONOLÓGIAI SZINT ZAVARA (minden diszlexiásnál): 
 Akusztikus észlelés fejlesztése 
 Szavakon belüli tagolás segítése (túl nagy egységekkel operál) 

- szótagszint 
- rímek 
- beszédhangok szintje: beszédhanghallás fejlesztése: 

 azonosítás, differenciálás      
 Fonológiai tudatosság – fejlesztése analízis, szintézis, 

manipuláció szublexikális elemekkel  
Célja: fonémakategóriák megszilárdítása - segíti a szóbeliségből 
az írásbeliségbe való átmenetet 

- a fonéma-graféma egyeztetés alapfeltétele-dekódolási készség 
első eleme 

- az evidencia alapú helyesírás előkészítése 

 FMM Fonológiai hurok fejlesztése, artikulációs ismételgetés 
stratégiájának kialakítása  
(direkt, indirekt)  
 

DEKÓDOLÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS SEGÍTÉSÉRE 



 

Fonológiai tudatosság: híd a 
szóbeliség és az írásbeliség között 

 

 

                          szintézis, analízis, manipuláció 

 

Akusztikus                                                             graféma- 

differenciálás  szótudatosság,  szótagtudatosság fonéma 

                         rím tudatosság, fonématudatosság  megf. 



 

Fonológiai tudatosság fejlesztése 
(Virginia Department of Education, 1998) 

 

Területek: 

 

1. Szószintű tudatosság              

2. Szótagszintű tudatosság 

3. Rímtudatosság 

4. Fonématudatosság 



 

Fonológiai tudatosság fejlesztése 
(Virginia Departement  
of Education, 1998) 

 Általában az óra előkészítő-készségfejlesztő részében 
szerepelnek. 

 A feladatokat mindig akusztikus úton kell megoldaniuk 
a gyerekeknek, nem a vizuális csatornán, pl. olvasással.  

 A feladatok hatékonyan előkészítik mind a fonéma-
graféma megfeleltetés tanítását, mind az evidencia 
alapú (betű-hang megfeleltetésen alapuló) helyesírást. 
„Úgy mondjuk, ahogy írjuk.” 

 Minden szóban elvégzett feladatok később olvasási 
feladatként újra elővehetünk.  

 



 

Szószintű tudatosság 
 

Tudás arról, hogy a mondatok szavakból állnak 
és ezekkel a szavakkal műveletek 
végezhetők 

– Mese közben koppintson ha a következő szót 
hallja: kakas. 

– Elmondott szöveg gondolatokra (mondatokra) 
bontása. 

– Megkezdett mondatok egyetlen szóval való 
kiegészítése. 

– Mondatismétlés szószámlással (minden szót 
egy korong jelöl) 

- Szóban szavak keresése (akar, karfa, fukar, 
takar) 

 
 



 

Szótagszintű tudatosság 
 

A szavak szótagszerkezetének kihallása, a szavak 
szótagokra bontásának képessége 

 
– szótagszámlálás (pl. korongból kirakás) 
– csoportosítás szótagszám alapján 
– szavak szótagokra bontása 
– szótagok összekapcsolása szavakká 
– szótagok el-, és kihagyása 
– adott szótag kihallása szavakból (pl. van-e „ház”  

kórházban) 
– összetett szavak szótagjainak cseréje (pl. vasszeg 

szegvas, méhkas-kasméh) 
 



 

Rímek 

Tudás arról, hogy a szótagok egy kezdő és 
egy befejező részre bonthatóak. A szótagvég 
kihallása! 
 
• Rímelő szavakat tartalmazó történetek 
felolvasása, a rímelő párok kiemelése. 
• Kakukktojás: melyik nem cseng össze a 

többivel, pl.: kép, has, kas, vas. 
• Rímelő pár keresése (pl. képek megnevezése 

alapján) 
• Rímelő szavak keresése („Mondj egy szót, ami 

úgy hangzik mint a kacska!”) 
• Mondat befejezése rímmel: Házunk előtt áll 

egy kuka, arra szaladt egy kis ……… 
 
 



 

Fonématudatosság 
 

A szavak hangalakjával való tudatos 
műveletvégzés képessége 

– kezdő hang meghatározása 
– utolsó hang meghatározása 
– fonémaszámlálás 
– szavak fonémákra bontása 
– fonémák összekapcsolása szavakká 
- fonémák el-, és kihagyása 
– fonémák cseréje, helyettesítése 



 

A fonématudatosság gyakorlásának 
tükörhatása a betűdifferenciálásra és az 

olvasásra (iskoláskori prevenció és reedukáció 
esetén) 

                Kellő hangsúlyt kapott a készségfejlesztés részben és a     
                              gyermek egyéni nehézségeihez alkalmazkodott a                     
                                       fonéma tudatosság fejlesztése. 
 
                     

   A betűpárok differenciálása felgyorsul. 
Az adott betűpárral a szótag- és szóolvasás  

gördülékenyebb lesz.  
A borítékos feladatok megoldása  felgyorsul. 
A helyesírás gyorsabban javul.  
            Az „úgy írjuk, ahogy mondjuk”  szavak leírása 

sokkal könnyebb lesz! 
            A szóelemzés elve szerinti helyesírást is segíti. 
                         
                
                   



 

AZ ÍROTT NYELVI ZAVAROK 
KÜLÖNBÖZŐ TERMÉSZETE 

Szemantikai vagy felszíni írott nyelvi 
zavar 
     

 HOMOTIPIKUS EGYÜTTJÁRÁS 
lexikai-szemantikai feldolgozás 
nehézsége 
- Az olvasott szó nem dolgozódik fel a 

szemantikai rendszerben 
 

 GRAMMATIKAI ÉS LEXIKAI-, 
SZEMANTIKAI SZINT NEHÉZSÉGE 
- Mozaikszerű megértés                 
 

Diagnosztika: 
 Olvasásteljesítmény és kognitív-nyelvi 

háttérindikátorok mellett 
 Fluencia vizsgálatok 
 Álszó olvasás 
 MAMUT  
 PPL, Grammatikai tesztek 
 Szókincstesztek 
 MM-tesztek: pl. hallási-, olvasási 

mondatterjedelem teszt 
 

LOGOPÉDIAI KOMPETENCIA 
 

          Kognitív nyelvi 
             indikátorok: 
 Szótalálási nehézségek,  
 Homofón szavak félreolvasása 
 
 A szavakak talán igen, de a 

mondatszintet nem tudja 
feldolgozni, főképp komplex 
szerkezetek esetében. 

Következmények 
 Az olvasás nem automatizálódik. 
    betűző marad (alfabetikus és nem   
      ortografikus) 
 Túl kis egységekkel operál, 

szintézis gyengesége 
 

 Az olvasott szöveg megértésének 
nehézsége, viszonylag jó 
olvasástechnika ellenére is.  
 



 

Vizsgálati eredményeknek megfelelő 
nyelvi alapú beavatkozás  

LEXIKAI ZAVAR (csak heterotipikus együtt járás 
vagy korlátozott nyelvi kódhasználó esetén): 

Korlátozott szókincs: (LAPP, PEABADY 
Gardner) 
Főfogalmak, vagy Tematikus, csomópontok mentén 
végrehajtott szókincsbővítés  

Szóelőhívási nehézségek:(Fluencia-, 
GYAM vizsg.) fonológiai-, főfogalom- 
vagy akció alapú szógyűjtések  
SZÖVEGÉRTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, 
SEGÍTÉSE 
 



 

Vizsgálati eredményeknek 
megfelelő nyelvi alapú 

beavatkozás  

GRAMMATIKAI ZAVAR (csak heterotipikus együttjárás, 
korlátozott nyelvi kódhasználó és SLI esetén): 
 

Főnévi és igei toldalékok megértésének és/vagy használatának 
nehézségei: (PPL, Grammatikai teszt, Trog, Vug) a toldalékok 
kialakulásának sorrendjében szisztematikusan fejleszteni a receptív 
és expresszív oldalt cselekvéses aktivitások segítségével (Bittera-
Juhász, Gósy, Meixner hagyományok). 
Névutók megértésének és használatának nehézségei: (SZÓL-E?; 
PPL)  
 Meggyőződni, hogy a térészlelésben felismeri.  
 Mozgásos és nem papír-ceruza gyakorlatokkal fejleszteni. 
 Csak ezt követően a síkra vetíteni.  
 Közben mindvégig a megfelelő nyelvi kifejezésekkel kísérni   
    
SZÖVEGÉRTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, SEGÍTÉSE 
 



 

Vizsgálati eredményeknek 
megfelelő nyelvi alapú 

beavatkozás  

SZINTAKTIKAI-SZEMANTIKAI ZAVAR (csak heterotipikus 
együttjárás, korlátozott nyelvi kódhasználó és SLI esetén): 
Mondatalkotás és mondatmegértés nehézségei: 
(MAMUT,spontán beszéd elemzés) 
 Szisztematikusan az analógiás tőmondatalkotástól kezdve 

a különböző típusú bővítmények mondatbehelyezéséig az 
összetett (mellérendelő, majd alárendelő) mondatok 
megértéséig alkotásáig.( cselekvések-utasítások, képek, 
képtörténetek), képes hely, idiómák, viccek, stb. receptív és 
expresszív feladatok egyaránt. ( minden nyelvi példa az után 
olvasási feladatként is megjelenhet! 

 Gósy beszédfeldolgozási feladatai 

SZÖVEGÉRTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, SEGÍTÉSE 
 



 

AZ ÍROTT NYELVI ZAVAROK 
KÜLÖNBÖZŐ TERMÉSZETE 

A kognitív feldolgozás problémái 
 
HETEROTIPIKUS EGYÜTTJÁRÁS 
Az olvasás a különböző kognitív funkciók 
modalitástól független feldolgozási gyengesége 
befolyásolja 
Pl.: figyelemzavar, aktivitászavar, az észlelés-
feldolgozás zavarai 
 
Diagnosztika  
 Olvasási teljesítmény és háttérindikátorok: 
 Kognitív funkciókat vizsgáló eljárások, pl.: 

Sindelar-Zsoldos pr. 
 Szenzomotoros teljesítményeket vizsgáló 

eljárások: pl.: Ayres, Frostig, Affolter,  
 

NYELVI ALAPÚ BEAVATKOZÁS: OLVASÁSI 
KÉPESSÉG, NYELVI KÉSZSÉGEK - LO,  

ÁLTALNOS KOGNITÍV, PSZICHOMOTOROS  
TANULÁSI KÉP.-EK – PSZICHOP. és  TANAK 
KOMPETENCIA  
 

       Kognitív indikátorok: 
 A nehézségek nem csak a nyelvvel és az 

írott nyelvvel kapcsolatban merülnek fel, 
hanem más, szimbólumok esetében is. Pl. 
numerikus 

Jellemző lehet általánosan minden tanulási 
folyamatában: 
 A figyelem fókuszálásának nehézsége 
 A téri és idői tájékozódás gyengesége 
 Az észlelés és feldolgozás gyengesége ( 

egyes modalitásokban) 
 Az interszenzoros, vagy a szeriális 

integráció gyengesége nem csak a nyelvi 
feladatok terén tapasztalható  

 
Következmények: 
Az olvasás-írás területén is különböző, 
problémákkal találkozunk: 
Dekódolás 
Szövegértés egyaránt lehet nehéz 



 

Az alapozó program 
kiindulási pontja 

„A nyelv nem elégséges ahhoz, hogy a    

    gondolkodást megmagyarázzuk, minthogy 
a gondolkodást jellemző struktúrák 
gyökereit a cselekvésben és a 
szenzomotoros mechanizmusokban kell 
keresnünk, olyanokban, melyek mélyebben 
fekszenek a nyelvészeti vizsgálódás 
területeinél.”                

                                             ( J. Piaget)  

 



 

Szövegértés-szövegalkotás 
kompetencia terület 

 
 Sulinova-Educatio (most a TANITONLINE-on feladatbank néven 

található) 
http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_carousel_view&ite
m=22  

 Tantervfejlesztési Program 2004-2008 között 
 Modultanterv 
 1-2. osztály és 3. és 4. osztály 
 Alapozó modulok → mozgásos részképesség   
                                            fejlesztés 

 Elméleti alapja: Nagy József komponensrendszer elmélete Deklaratív-, 
procedurális- és szituatív tudás egymást feltételező 
fejlődése.  

Mit?              Hogyan?              Hol?              Mikor? 
 A modulok 10-15 percesek, szabadon kombinálhatóak, egy teljes 

fejlesztőrendszert kiadnak.  
 

http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=22
http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=22
http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=22
http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_carousel_view&item=22


 

Az iskola előtti fejlődés jellemzői 

 Fókuszát figyelem megjelenés, fenntarthatósága. 
 Belső- és külső érzékelés-feldolgozás rendszerének kialakulása. 
 Az interszenzoros és szeriális feldolgozás működése. 
 Alapmozgás-koordináció fejlődése, ökonomikus mozgás-kivitelezés ( a fej, 

a vállöv, a karok szabad, korai poszturális reflexek megkötő jellegétől 
mentes szabad mozgás, melyben lehetségessé válik a mozgásoknak nem 
csak a kivitelezése, hanem visszatartása is. 

 Bilaterális integráció kezdeti megjelenése a két testfél irányításában. 
 Testtudat kialakulása, „énélmény” önazonosság kifejeződése, saját test, 

mint viszonyítási pont, a közvetlen környezet egyre strukturáltabb 
észlelése 

 Belső képzetek, fantázia kialakulása, részletgazdag belső képalkotás 
lehetősége; 

 Megismerő-képességek testhez kötöttségből való lassú kibontakozása 

 
Otthonra lelni a testemben a közvetlen test 

körüli térben és az időben  
 



 

Az alapozás jelentősége a pedagógiai 
vagy logopédiai munkában 

 
Az alapozás rendszere egyszerre teszi lehetővé 
 a pontos és differenciált megfigyelést, 
 a gyermekek számára az alapkészségek gyakorlását,  
 a gyermeki készség- és képességstruktúra 

kiegyenlítődését, karbantartását, a korábbi hátrányok 
indirekt kiküszöbölését, 

 a tanulásra való nyitottság készenlét erősítését,   
 a gyermekek differenciált segítését.   
 
Vajon a logopédus hány olyan gyermekkel találkozik, aki 

a tanulási képességek előfeltételeivel maradéktalanul 
rendelkezik??? 



 
 Nem haladja meg a pedagógus, logopédus kompetenciáját. 
 A prevenciótól (5 éves) az iskolás fejlesztésig minden életkorban 

használható. 
 A mozgásos kiszolgálórendszer tekintetében teljes fejlesztési spektrumot 

tartalmaz. 
 Nem igényel komoly tárgyi felszereltséget, a mindennapi életben könnyen 

beszerezhető, egyszerű tárgyakat használ. 
 A gyakorlatok nagy része kisebb térben is megvalósítható. 
 A részletes feladat- és instrukcióleírás jól követhető, átlátható. 
 Sok megfigyelési szempontot tartalmaz, melyeket a 

folyamatdiagnosztikában jól használhatunk. 
 A feladatokhoz kis történetek tartoznak, melyekbe a gyermekek könnyen 

élik bele magukat, , a gyakorlás nem lesz mechanikus és a javítást is 
indirekt tudjuk megoldani. 

 Több modult összeszerkesztve teljes tanórát is lefedhetünk, de egy-egy 
modult egy óra elején is végezhetünk, bemelegítésként. 

A rendszer használatának előnyei 



 

A pedagógiai tevékenység erőtere  
A pedagógiában és a terápiás helyzetekben is 

egyre inkább a kiegyenlítés szükséglete 
erősödik 

 
 
 
 
 
 
                                     

                                     környezeti  
                                           hatások 
 
                                             
                                              
                                                                 pedagógiai  
                                                               hatások                                                       
 
 
                                                                                                                képességfejlődés  
                                                                                                                az egyes életkorokban 
 
                                                 



 

Mi mozgás? 

Testi síkon: 
   A különböző izmok megfeszülése-elernyedése, melynek 

test szerte térben és időben összehangolt működése 
hozzájárul felegyenesedésünkhöz →       Térbe   

                                                                             helyezi az            
                                                                              érzékelést, 
                                                                             más perspektívát   
                                                                             ad. 

   és  
   helyváltoztatásunkhoz. →               Lehetővé teszi a  

                                                               szenzoros  
                                                               tapasztalatszerzést,   
                                                               a környezetre reagálást. 



 

Mi mozgás? 

Testi síkon: 
A csontok adják a test geometriáját, azt a térbeli 

koordinátarendszert, melyek mentén az izületek 
segítségével mozogni tudunk. Ehhez viszonyítjuk 
majd a körülöttünk lévő tér észleleteit! 

 
Az idegrendszer hangolja össze ezeket a 

működéseket az észlelés és a mozgásirányítás 
szintjén egyaránt térben és időben különböző 
szinteken.  

 



 

Mi mozgás? 

Életfolyamatok síkján: 

Az anyagcsererendszer szolgáltatja a szükséges 
energiátenergiát, 

A járásnál a rekeszizomtól felfelé a ritmikus 
rendszer (mellkas) szabad marad. → szabad 
tüdőkapacitás a beszédhez,  

                             szabad felsővégtagok a cselekvéshez. 

Így áll össze a szenzomotoros rendszer 



 

Mi mozgás? 

 

Lelki-szellemi síkon: 

 

A tértelen-időtlen folytonos mozgás otthona. 
Figyelmen kívül hagyva a fizikai világ koordinátáit lélekben-
gondolatban „bárhol” tudunk lenni adott pillanatban, ez adja 
alapvető szabadságélményünket.  

 

 



 

Mit jelent az emberi 
fejlődésben a mozgás? 

A lelki-szellemi feladata: a fejlődés során 
megtanulni a fizikai világ törvényei szerint-térben 
időben koordinálva mozogni 

 

A test feladata:a fejlődés során megtanulni a 
lehetőségekhez képest a legszabadabban mozogni.  

 

 

A pszichomotoros fejlesztés feladata ennek a 
kétirányú folyamatnak a segítése. 



 

Mit jelent az emberi 
fejlődésben a mozgás? 

A receptív és expresszív folyamatok közben mentális 
reprezentációk keletkeznek: 

 
izombeidegzés mintázata 

↓ 
képzetek 

↓ 
szimbólumok 

 
Így válik a mozgás a megismerési folyamatok 

kiszolgáló rendszerévé. 
 



 

Az alapozó modulok rendszere 
 
 

 Nagymozgás-koordináció 
fejlesztés 

 
 Statikus egyensúly 

fejlesztés 
 
 Testtudat fejlesztés  
 Indirekt testtudat 

fejlesztés 
 Direkt testtudat fejlesztés 
 

 Térérzékelés gyakorlatok 
 
 Ritmus gyakorlatok 
 

 
 

 Finommotorika fejlesztés  
 Finommotorikus 

feladatokhoz szükséges 
lazítás 

 Finomotorikus gyakorlatok a 
megfelelő ceruzafogás és 
írásmozgás előkészítésére  

 Vizuális észlelés – 
vizuomotoros koordináció 
 Szemmelkövetés 

gyakorlatok 
 Vizuomotoros koordinációs 

papír-ceruza feladatok  

 Taktilis érzékelési 
gyakorlatok  

 Hallási érzékelést fejlesztő 
gyakorlatok 
 Zajok-zörejek 

megkülönböztetése 
 Fonémahallás fejlesztése 

 



 
Nagymozgás-fejlesztés  
  
 Bébifóka – Gyík – Kukac 
 2. Labdás gurulás – Ebihal – Iguána 
 3. Hal – Fóka 
 4. Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán 
 5. Sas – A sas és a nyuszi 
 6. Hernyó – Béka 
 7. Öreg medve – Pók – Nyuszi 
 8. Fiatal medve – Kacsa – Talicska 
A gyakorlás nem mechanikus, mindig egy fantázia képet adunk, 
melyet a gyermek elképzel, ennek megfelelően mozdul, ebben, 
indirekt módon javítunk!  
 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Testtudat fejlesztése 
I. Indirekt testtudat-fejlesztés  
 
1. Testérzet-erősítő páros versenyek 
2. Golyótovábbító sorverseny 
3. Golyókutató csapatverseny 
4. Golyók a lábujjak közt  
5. Összeragadt testrészek-játék 
6. Kezek körberajzolása, kiszínezése 
7. Egésztest-körberajzolás 
8. Kettősérintés-gyakorlat 
9. „Dobi, dobi hátát” 
10. Elvarázsolt erdő játék   
 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Testtudat fejlesztése Itt fontos a gyakorlatok sorrendje!!! 
II. Direkt testtudat-fejlesztés 
1. Tájékozódási gyakorlatok saját testen  
2. Testrészekre rámutatás, jobb kézzel, jobb oldalon és középen  
3. Testrészekre rámutatás másik kézzel, másik oldalon és középen  
4. Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével,  
középvonal keresztezéssel  
5. Testrészekre rámutatás szeriális nehezítéssel  
6. „Mozdulj a varázsjelre!” –játék 
7.  Tükörjáték 
8. „Lépj ki az árnyékodból” 
9.  Keresztező gyakorlat szemben állva 
10. Kézcserés játék 
11. Testséma szobor  
 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Térérzékelés gyakorlatok  
Helykijelölő gyakorlatok 
 1. Babzsák a térben 2. Ugribugri nyuszi    
 
Babzsák gyakorlatok felső testfél 
1. Alma a fán 2. Járom az új váromat 3. Szivárvány 4. Hátamon a zsákom 
 
Babzsák gyakorlatok alsó testfél 
5. Szökőkút 6. Hátsó kapu 7. Lábdaru 8. Virágszirom 9. Szoknya 
 
Összetett térészlelés gyakorlatok 
1. Alma alma…. Távolságkövetéssel 2. Alma alma… lépéssel 3. Szivárvány 
dobással 4. Szökőkút, dobás egy zsákkal 5. Szökőkút, dobás két zsákkal 
 
Direkt téri irányok megnevezése-észlelése 
1. Repülőgép leszállópálya  2. Középpontos tükrözés felismerése 
 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Finommotorika-fejlesztő gyakorlatok  

1. A váll, kar, csukló lazítása  

Firkáló gyakorlat 

Motringtekerés 

Cica az erdőben  

2. Az ujjak mozgékonyságát segítő gyakorlatok  

Két kövér úr – Kismadarak – Csipp-csepp 

A kesztyű öt ujja – Tíz kicsi indián 

Rák – Harkály 

Repül a babzsák – Kockák az ujjak közt 

 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Folyamatos szemmel követést elősegítő gyakorlatok  

 

1. Pillangók szállnak a fára 

2. Szivárvány 

3. Göncölszekér 

4. Szem-kéz gyakorlat festéssel 

5. Zseblámpafény-fogócska 

 

Fejlesztési részterületek – ajánlott 
gyakorlatok 



 
Pl. Vizuomotoros koordináció zavara és diszgráfia prevenció 
esetén: 
 Az alapmozgások közül azokat, melyek a vállövet 

szabaddá teszik ( hal, gyík-iguána, kukac, hernyó, sas-
nyuszi, szarvas, lopakodó macska) 

 Indirekt és direkt testtudat fejlesztő gyakorlatokat  
 Szemmelkövetés gyakorlatokat 
 Térészlelés gyakorlatokat, 
 A vállöv, a kar és az ujjak lazítását, koordinált mozgását 

segítő finommotoros gyakorlatokat, 
 Végül a feladatbank vizuomotoros koordinációt segítő 

papír-ceruza feladatait. 

Melyik fejlesztési területet 
használjam? 



 
Figyelemzavar, hiperaktivitás esetén: 
 Az alapmozgások közül a hossztengely körüli elmozdulást 

igénylőeket (gurulások: bébifóka, labdás gurulás) és a földdel 
közvetlenül érintkezőeket, a testtudat erősítés végett ( ebihal, 
sas, sas-nyuszi, hal, gyík, iguána). 

 A statikus egyensúlygyakorlatokat (fókuszált figyelem 
létrehozása saját testre, majd az itt összpontosított figyelmet 
lehet a testen kívülre helyezni. 

 Tapintás gyakorlatok a fókuszált figyelem közvetlen testtel 
érinkező tárgyakra kiterjesztésére.   

 Az indirekt és direkt testtudat gyakorlatokat, melyek szintén a 
testre való figyelemfókuszálást segítik. 

 A térészlelés gyakorlatait (tértelenből a tér strukturált 
észlelésébe) 

 Ritmusgyakorlatokat (időtlenből az idő strukturált észlelésébe). 

Melyik fejlesztési területet 
használjam? 



 

A csoportba járó gyermekek a gyakorlás közbeni fejlődés 
szempontjából általában három csoportra oszthatók:  

1.  A feladatot könnyen átlátó, viszonylag rövid 
gyakorlás után pontosan, harmonikusan testi és 
lelki feszültségek nélkül elvégző gyermekek. 
(Amennyiben iskolaéretten kerültek iskolába, az 
első tanév végére az alapozás segítségével minden 
területen kielégítő teljesítményt nyújtanak.) 

 



 

A csoportba járó gyermekek a gyakorlás közbeni fejlődés 
szempontjából általában három csoportra oszthatók: 

2. A feladatban hosszabb gyakorlási időt 
igénylő gyermekek, akik kezdetben lassan 
haladnak, később a fejlődés üteme 
felgyorsul, végül pontosan, 
harmonikusan, testi, lelki feszültségek 
nélkül végzik a gyakorlatot.  

       (Amennyiben iskolaéretten kerültek iskolába, 
legkésőbb a második tanév végére a differenciáltan 
elnyújtott alapozás segítségével minden területen 
kielégítő teljesítményt nyújtanak.) 

 



 

A csoportba járó gyermekek a gyakorlás közbeni fejlődés 
szempontjából általában három csoportra oszthatók: 

3. A hosszabb gyakorlás után, önmagukhoz 
viszonyítva nagy fejlődést felmutató 
gyermekek, kiknek feladatvégzése 
mégsem válik pontossá, vagy 
harmonikussá, esetleg testi-lelki 
feszültségekkel terhes.  

      (A második tanév végére, a differenciáltan 
elnyújtott alapozás ellenére is nehézségeik vannak 
egy, vagy több alapozási, így valószínűleg tanulási 
területen is.) 

 



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

Az alapozó modulok szinte mindegyike az eddigi 
gyakorlattól eltérő  

 szervezési technikát kíván:  
Nem padban, asztal mögött ül a gyermek, 

ami automatikusan behatárolja terét, szűkíti 
mozgáslehetőségeit. 

Mozgásos feladat megszervezését 
mozgásban kell elképzelnem. 



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

Az alapozó modulok szinte mindegyike az eddigi 
gyakorlattól eltérő  

  részvételi aktivitást kíván a gyerekektől: 

A mozgásnak először felszabadító, önátélő hatása 
van. 

Később így válik rendezőerővé. 

A kognitív képességeket is más módon aktivizálja 
(figyelem, emlékezet, gondolkodás) 



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

1. Mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és megijedne attól, mi 
mindenre fontos figyelnie - próbálja ki - gyerekek 
nélkül otthon a gyakorlatokat, a javasolt versekkel 
együtt.  



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

2. Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg 
összhangja, és úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be 
tudja mutatni, akkor olvassa el a módszertani 
ajánlást, de nem kell törekednie arra, hogy minden 
részletét megjegyezze, majd próbálja ki a 
gyerekekkel.  



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

3. Az első kipróbálások után is csak arra keressen 
választ a megfigyelési szempontok között és az 
ajánlásban, amilyen problémával saját osztályában 
találkozott.  



 

Hogyan használjuk az alapozó 
modulokat? 

4. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás 
után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre 
kel”, világosan fogja látni, mikor mire fontos 
figyelnie tanítványai között, hiszen ennek a 
gyakorlatsornak a tanítása sem bonyorultabb, mint a 
testnevelés órai gyakorlatoké. S közben sokféle 
szempontból sikerül megfigyelnie, fejlesztenie a 
gyerekeket. 



 

Idői ütemezés 

1. A helyes mozgásforma kialakulásához, a 
készség kialakulásához adjunk időt a 
gyerekeknek. Egy-egy modult 3-6 héten át 
gyakorolhatunk. 

2. A gyakorlásnak mindig ritmikusnak kell 
lennie (pl.:mindennap 10 perc; minden 
héten kedd-péntek tornaóra; stb.) 

3. A sikertelen gyakorlatokat 2-3 hónap 
elteltével elővehetjük újra, mert az érés is 
közrejátszik a fejlődésben. 



 

A modulok alkalmazásának 
sorrendje 

1.A közölt tartalomjegyzék egyben sorrendet is jelöl, 
összhangban a képességhálóval és a fejlődési 
piramissal. 

2. A gyermekek fejlettségi fokának megfelelően a 
sorrendben is differenciálhatunk, pl.: ha az 
osztályban a legtöbb probléma a testsémával van, 
kezdhetjük az indirekt, majd a direkt testséma 
gyakorlatokkal is. 

3. Az egy fejlesztési területen belül lévő gyakorlatok 
sorrendje általában nehézségi sorrendet is jelent. A 
bevezetőben, vagy az ajánlásban mindig jelöljük az 
ajánlott megelőző és követő tevékenységeket is.   



 

A modulok alkalmazásának 
sorrendje 

4. Szintén a módszertani ajánlásokban jelöltük az 
olyan gyakorlatokat is, melyek gyakorlatilag 
osztályfoktól függetlenül mindig segítséget 
jelenthetnek pl. az óra elején a 
figyelemkoncentráció megteremtésében.  

5. Az egyes gyermekek egyéni szükségleteinek 
megfelelően a jelölttől teljesen független 
sorrendet is felállíthatunk, ezzel differenciált 
munkát végezhetünk az órán. (Ennek 
mikéntjéhez a módszertani ajánlás és a 
megfigyelési szempontok is segítséget 
nyújtanak.)   



 

Ez a legfontosabb  cél! 

       

SOK SIKERT KÍVÁNOK! 


