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Tanuláshoz
• Olvasás
• Írás
• Számolás
elsajátításához meghatározott
idegrendszeri struktúráknak hibátlanul kell működnie.
Mozgás a fejlődés alapja. 

(idegrendszer érlelés, nagymozgás, finommozgás…)



Idegrendszer
• Az idegrendszer működése bizonyos fokig genetikusan előprogramozott, de az idegrendszeri struktúrák érése, funkcionáló képességének kialakulása, kizárólag megfelelő környezeti tényezők biztosítása mellett valósulhat meg.
• Az ingerszegény vagy a fejlődő szervezetet gátló, kritikus határon túl korlátozó környezetben az idegrendszer érése lelassul, leáll.
• (Mozgásterápiák, Játszóterek, Játéksziget: Tarzan park….)



Tanulási nehézség, részképesség zavar Mikor?
Az iskolás gyermek

nem tud intellektuális lehetőségeinek 
megfelelően teljesíteni



Tanulási zavar
• Olyan elmaradás, rendellenesség , vagy megkésett fejlődés, mely a beszéd, olvasási, írási, számolási folyamatokban vagy más iskolai tantárgyakban, amelyet lehetséges agyi diszfunkciós, vagy emocionális, vagy viselkedési zavar által okozott pszichológiai hátrányt eredményez.

és
• Egy jellegzetes kognitív pszichológiai tünetegyüttesben nyilvánul meg, melynek hátterében a kölcsönösen egymásra ható részképességek dysfunkciója áll.



Részképességek

• Auditív (tagolás, emlékezet, differenciálás)
• Vizuális ( tagolás, emlékezet, differenciálás)
• Intermodalitás
• Téri orientáció
• Szerialitás



Részképességzavar
• Az intelligencia szint és a tanulási teljesítmény közötti eltérés
• Teljesítményzavarok (első osztályban, vagy később ismerhető fel)
• Olvasászavar (dyslexia)
• Írászavar (dysgráfia)
• Számolászavar (dyscalculia)
• Másodlagos tünetként megjelenhet a magatartászavar
• Vizsgálata és terápiája minél korábbi időszakban történjen



Olvasás tanulása
• 6-7 éves kor az amikor éretté válik a gyermek az iskolai művelődési anyag, az írás és olvasás elsajátításához
• A gyermek különböző módon sajátíthatja el az olvasást 

vagy betűket
vagy rövidebb szavakat tanul meg                  



Olvasás tanulása
• Mindkét esetben szimbólumokat tanul, tehát emlékképeket rögzít, melyeket újraolvasáskor felismer.
• A hangos kiejtésnél a hangadó szervekből kinesztétikus a hallás utáni akusztikus emlékképek jönnek létre.
• A gyakorlat később képessé teszi a néma olvasásra. Ekkor már nem gondolunk betűkre sem, nem is mindent formálunk magunkban szavakká.
• Csak nehezebben vagy ismeretlen nyelvezetű szövegek olvasásakor térünk vissza a verbalizációra



Dyslexia

A dyslexiás gyermek ezen a fejlődésen nem megy keresztül.
A dyslexia két formában jelentkezhet:
• a gyermek nem tanul meg olvasni
• a gyermek megtanul olvasni, de nem érti  az olvasottak tartalmát



A dyslexia okai, tünetei
• Értelem zavara
• Látás zavara
• Auditív (hallás, beszédhallás) zavara
• Artikulációs mozgások zavara
• Dominancia zavar (átállított balkezes)
• Az egész mozgás összerendezettségének zavar
• Szociológiai ok
• Familiáris ok



A dyslexiás gyermeknek
• Rossz a ritmusérzéke
• Általános figyelemzavar jellemzi
• Nehézségei vannak a hosszú és rövid  hangok észlelésében
• Szótalálási nehézséggel küszködik
• A nyelvtani és mondattani különbségek felismerésében hiányosságai vannak (szó, szótag, betű, hang, mondat)
• Szerialitási gyengeség jellemzi, a sorritmusokat nem ismeri fel, olvasásánál az egymás után következő betűket nem tudja megjegyezni, szegényes  a mondatalkotása



A dyslexiás gyermeknek
• Korlátozott az egyszerű közlésekben, gyenge a szövegemlékezet
• Rossz vonalvezetés
• Hangdifferenciálási gyengeség
• Fonológiai tagolás hiánya (szavakat képtelen betűkre bontani)
• Minimális szókincs
• Összefüggő beszéd zavara



A dyslexiás gyermeknek
• Téri tájékozódási gyengeség
• Beszédgyengeség, beszéd figyelme gyenge
• Ok-okozati összefüggést nem ismeri fel
• Időrendi sorrend nem megfelelő      
• Szorongó
• Nehezen alakul ki a testséma
• Evés, alvási zavar



A dyslexiás gyermekek

• Nehezen tanulnak verseket, sorrendben elmondható dolgokat 
(pl. év hónapjai, vagy a szorzótábla)

• Dysgrammatizmus (rag, jel, helytelen használata)
• Gyenge a szájtérben való tájékozódásuk (több a pösze közöttük)



Olvasás hibái
• Betűtévesztések pl.:f-t, d-b
• Betűkihagyások és betoldások pl.friss-fis, vagy friss-fisis
• Szótagkihagyások és betoldások
• Reverzió-megfordítás pl.: b-d, p-q (iránytévesztés), 

pl.:t-f,u-n,W-M (inverzió)
• Betűsorrend megfordítás pl. le-el
• Ismétlések (ha többször nekirugaszkodik egy-egy szónak)



Olvasás hibái
• Ha későn olvas össze betűt (1. osztály)
• Írásban is ugyanezek a hibák, melyek párosulhatnak helyesírási hibákkal
• Vizsgálata: Meixner módszer (idő, hibaszám)
• Terápia: Meixner módszer                  



Dysgrafia tünetei
• Rossz kéztartás
• Rossz ceruzafogás
• Radíroz, maszatol
• Felkapkodja a ceruzát
• Araszol,izzad a tenyere
• Írásnál,körnél a nyelve, a teste vele mozog, felesleges mozgásokat nem tudja legátolni, csúnya lesz az írása
• Lassú, a végén már nem tudja mit kell leírnia, állandóan javít
• Sok a betűtévesztés
• Vizsgálata: Meixner, (Két kacsa…) Terápia: Adorján, Meixner



Dyscalculia tünetei
• Szegényes szókincs
• Vizuális észlelés, emlékezet probléma
• Beszéd, szövegértés zavara
• Számfogalom gyengeség
• Térben,időben,síkban történő tájékozódás zavara
• Globális mennyiség felismerés hiánya 
• Helyi érték értelmezés hiánya 
• Vizsgálata: évfolyamonként vizsgálat
• Terápia: hosszadalmas



Vizsgálat,fejlesztés
• Mikor?
• Korai életkorban 
• Hol? Ki?
• Szakszolgálat – gyógypedagógus, pszichológus 
• Szakvélemény – diagnózis, fejlesztés iránya, területe, ideje (egyéni, csoportos, heti óraszám)
• Osztályzás, értékelés alól felmentésre javaslat  – határozat 
• Kontrollvizsgálat 



A fejlesztés
• Mindig a megakadás szintjén kezdjük
• Idegrendszer – mozgással
• Részképességek – Sindelar terápia
• Dyslexia, Dysgráfia, dyscalculia – Meixner, Adorján,Dékány
• Tanórai megsegítés – differenciálás, koopertatív, projektoktatás,egyéni bánásmód, kiemelt figyelem



A teljesség igénye nélküli ajánlás
• Rosta Katalin : Ez volnék én testséma fejlesztő feladatlapok c.
• Meixner Ildikó: Játékház c. (könyvtárból kölcsönözhető)
• Dr.Gósy Mária-Laczkó Mária: Varázsló – Olvasásfejlesztés c.
Saját készítésű
• Papírkockából betűkocka készítés
• Szócsíkok ( papírcsíkra egybeírva több szó) – pálcikával 

elválaszt
• Mondat analízis-szintézis (szavak más színűek- boríték)



Köszönöm a figyelmet !

Tóth Anett
köznevelési szakértő, szaktanácsadó
anett.t@freemail.hu


