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Előszó 

 

 Napjainkban egyre több pedagógus panaszkodik arról, hogy a gyermekek nem 

értik a szöveges feladatokat, nem ismerik fel az összefüggéseket, nem képesek az 

elhangzottakból összefoglalni a lényeget. Ennek okainak feltárása során számtalan 

magyarázattal találkozunk, mégis kevés olyannal, ami a gyökerek mélyére ásna, azaz 

visszatekintene egészen óvodás- és kisiskoláskorig. Egyes tapasztalatok azt mutatják, 

hogy sok kisgyermek kezdi el iskolai tanulmányait az elvárhatót el nem érő 

beszédészlelési és beszédmegértési szinttel. A beszédészlelés és a beszédmegértés 

komplex mechanizmusa teszi lehetővé az elhangzott (a nyelv jelrendszerével 

megfogalmazott) üzenetek pontos azonosítását, megértését, értelmezését (Gósy 

1995/2006).  Az iskolai tanulás, az írott nyelv elsajátítása gyorsítják ezt a folyamatot, de 

csak abban az esetben, ha az iskolába lépő gyermek beszédfolyamatai életkori szinten 

vannak. 

 A kutatás célja bemutatni a tipikus fejlődésű nagycsoportos óvodás és első 

osztályos kisiskolás gyermekek beszédpercepciós teljesítményének alakulását, a kutatási 

eredményeink segítségével felhívni a figyelmet a prevencióra, a fejlesztés jelentőségére, 

továbbá bemutatni a kutatás során használt fejlesztő eljárást, amely a mindennapi 

oktatási, pedagógiai gyakorlatba könnyen adaptálható. 

 Az értekezés bevezetésében foglaltuk össze azon elméleti ismereteket, amely a 

dolgozat főbb témájához, az anyanyelv-elsajátításához, a beszédpercepció folyamatához 

szorosan kapcsolódnak. A dolgozat második részében olvashatunk a kutatás céljairól, 

kérdéseiről, a kutatással kapcsolatos hipotézisekről, míg az Anyag, módszer, kísérleti 

személyek c. fejezet összegzi a kutatás módszerét, az ehhez tartozó fejlesztési eljárást, a 

vizsgálatban részt vevő csoportok jellemzését. Ezt követően kerül sor a kutatási 

eredmények bemutatására. A dolgozat utolsó részében, a Következtetések c. fejezetben 

az eredmények értékelésekor és összehasonlításakor nyert konklúziókat összegezzük.  
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Bevezetés 

 

1. A beszédpercepció – a beszédészlelés és a beszédmegértés – 

működésének folyamata 

 

 A beszédészlelés és a beszédmegértés, azaz a beszédpercepció 

meghatározására számos definícióval találkozhatunk (Clark–Clark 1977; Garman 1990; 

Gleason–Bernstein 1998; Gósy 1999a; 2005a). A beszédpercepció komplex 

működésmechanizmus, látszólag egyszerűnek, észrevétlennek és természetesnek tűnő 

aktív folyamat, amelynek során a hallgató a beszédjeleket magasabb szinteken értelmezi 

(Scovel 1998). Két nagy szakaszból áll: a beszédészlelésből és a beszédmegértésből. A 

beszédészlelés a jelentés nélküli nyelvi egységek – beszédhangok, hangkapcsolatok, 

hangsorok – azonosítását jelenti. A beszédészlelés kutatásának célja, hogy megértsük, 

milyen módon képes a hallgató az artikuláció következtében létrejövő, folyamatos 

akusztikai jelből diszkrét nyelvi egységet létrehozni. A hallgató észleli a szavak 

sorozatát, azonosítja a szótagokat, és képes a magánhangzók és a mássalhangzók 

felismerésére és differenciálására is (Pisoni–Luce 1987; Gósy 2005a). 

Beszédmegértésnek nevezzük az azonosított hangsorok – szavak, mondatok, szövegek – 

megértését, értelmezését. Ez a szakasza a folyamatnak már a jelentés felismerését is 

tartalmazza, ezért már nem észlelésnek, hanem megértésnek nevezzük. A 

beszédmegértés összetettebb működéseket igényel, mint a beszédészlelés; többféle 

kognitív funkció aktiválása révén történik az elhangzottak pontos dekódolása. A 

beszédmegértési folyamat első szakaszán túl a jól működő mentális lexikon, a nyelvi 

jelek szemantikájának pontos ismerete a beszédmegértés második szakaszában (a nyelvi 

kódrendszer értelmezése) különös szerephez jut (Gósy 2005a). A beszédészlelés és a 

beszédmegértés komplex mechanizmusa teszi lehetővé az elhangzott (a nyelv 

jelrendszerével megfogalmazott) üzenetek pontos azonosítását, megértését, értelmezését 

(Gósy 1995/2006).  

 A percepció szót – kompromisszum eredményeként – a teljes beszédészlelési 

és beszédmegértési folyamat jelentésében használjuk, azaz a percepció szó 

értelmezésünkben tartalmazza mind a beszédészlelési, mind a beszédmegértési 

folyamatokat (vö. Gósy 1995/2006). 
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1.1 A beszédfeldogozás modelljei 

 A beszédmegértés folyamatának leírására számtalan elmélettel találkozhatunk, 

a pszichológiában, valamint a pszicholingvisztikában egyaránt. Ezen elméletek 

modellekben próbálják ábrázolni az értési folyamatot. A modellek célja annak a 

bemutatása, hogy az egyes szinteken milyen jellegű működések történnek a 

beszédfeldolgozási mechanizmusban. A modellálásának alapkérdései a következők: a) 

autonóm, szeriális, avagy aktív párhuzamos folyamatok működnek? b) a nyelvi 

reprezentáció mely szintjei meghatározók az észlelés számára? (Gósy 2005b). A ma 

ismert beszédfeldolgozási modellek többsége a teljes beszédmegértési folyamatot 

próbálja ábrázolni, ugyanakkor léteznek olyanok is, amelyek kizárólag a 

beszédészleléssel, míg mások a beszéd megértésével foglalkoznak. Az egyes modellek 

közti különbség az elméleti felfogásban, a funkcionális szemléletben és a modell 

végcélja tekintetében jelentkezik (Gósy 2005a).  

 A motoros teória elméletének kidolgozása, az 1950-es évekre tehető, ami 

Liberman és munkatársai nevéhez fűződik. A teória szerint a képzési és az akusztikai 

jegyeket a beszédmegértés során együtt kell elemezni, miután az agyban a „leírás” 

mindkét szintje (artikulációs és akusztikus) egyetlen reprezentáció formájában van 

kódolva. Az észlelőrendszer a hallható beszédet oly módon elemzi, hogy a szervezet 

saját beszédképzési folyamataira vezeti vissza (Liberman 1985; Gósy 2005a). 

Másképpen; a hallgató belsőleg modellezi a beszélő artikulációs gesztusait, mintha 

magában mondaná a szavakat, hogy össze tudja illeszteni a hallottakat (Crystal 2003). 

„A motoros elnevezés onnan származik, hogy a beszédjelenségeket motoros mozgások 

eredményeként hozzuk létre az invariáns motoros parancsok formájában 

reprezentálódott agyi utasítások alapján” (Kassai 1998a: 96). A motoros elmélettel 

számos kritika fogalmazódott meg. Például képesek vagyunk meghallani olyan hangtani 

szembenállásokat is, amelyeket nem tudunk utánozni (Pléh 2006a). 

 Az analízis szintézissel vagy aktív-passzív modell az előzőekben leírt 

motoros teória továbbgondolt változata, amelyet Stevens (1960) és munkatársai alkottak 

meg a beszédmegértés modellálására. Lényege abban áll, hogy a hallgató a 

beszédhangot a saját maga számára generálja, „szintetizálja”. Amikor hallja a beszédet, 

a rendelkezésére álló belső (artikulációs) rendszerrel megpróbálja létrehozni, amit 

hallott. A megértés akkor következik be, amikor a beszélő hangjelenségei és a hallgató 

belső szintetizált jelei megegyeznek (Gósy 1985; 2005a; Crystal 2003).  
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 Az utóbbi két felfogásban a hallgató aktív szerepet játszik a 

beszédfelismerésben, mivel az üzenetek dekódolását befolyásolja, hogy ő maga miként 

képezi a hangokat. A hallgató artikulációs ismeretei megkönnyítik az akusztikus jel és a 

nyelvi egységek azonosítását (Crystal 2003). A motoros teória alapvető különbsége az 

„analízis szintézissel” modellel szemben, hogy szorosabb kapcsolatot tételez fel az 

artikuláció és a megértés között, mint az akusztikum és a megértés között (Gósy 1985). 

 Wingfield (1975), a globális beszédmegértés modelljében, a folyamatosan 

hangzó közlések megértését nem a szavak egymásutániságának felismerésében és 

összerendezésében látja a szemantikai jellemzők segítségével, hanem egyfajta globális 

egész feldolgozását tételezi fel, amelyben fontos szerepet tulajdonít az intonációs 

struktúráknak. Az akusztikai inger szinte azonnal képes arra, hogy az asszociációkat 

létrehozza, és egyúttal az alternatívákat korlátozza. A globális egész észlelésére 

utal(hat) az is, hogy a csak szemantikailag hibás mondatokat inkább elfogadjuk (pl. A 

pincében zöld tevék hegedülnek.), mint azokat, amelyek csak grammatikailag hibásak 

(pl. Színház drámát újnak bemutassunk.). A magyarázat szerint a szemantikai területen 

sokkal nagyobb a választási lehetőség, mint a grammatikaiban, amelyben jóval 

nagyobbak a megkötések, ezért az itt jelentkező eltérések könnyen bizonytalanná teszik 

a felismerést (Gósy 1991; 2005a). 

 A hierarchikus megértési modell lényege, hogy a bejövő akusztikus ingertől 

kezdődően egymásra épülő szintekkel képzeli el a megértési folyamatot, követve a 

beszéd nagyságrendi változásait egészen a jelentésig (Gósy 2005a). „E modell 

jellemzői: a) a megértési folyamatot egymással összefüggő szintekben képzeli el, b) 

ezek a szintek megfelelnek a nyelvi absztrakciónak, c) alapvető fontosságot tulajdonít a 

nyelvi meghatározottságnak (anyanyelvi percepciós bázis), d) minden szintnek elemi 

percepciós egységet tételez fel, és e) biztosítja a késői kötés elvének a megvalósulását” 

(Gósy 2005a: 130) (lásd még 1.2 fejezet).  

 A Bondarko-féle (1970) elmélet is a hierarchikusan szervezett szintek 

egymásra épülésén alapszik, amelyben működések az akusztikai jelfeldolgozástól az 

üzenet felismeréséig terjednek. Az egyes szintek, mint a hallási elemzés, fonetikai 

elemzés, fonológiai elemzés, morfológiai elemzés, szintaktikai elemzés hierarchikusan 

épülnek egymásra. A hallási feldolgozás következményeként sokszoros döntéseket 

feltételez. Nem elszigetelt akusztikai jegyekre fókuszál, hanem egyidejűleg elemzi és 

hasonlítja össze egymással a többszörös kulcsokat (Gósy 2005a). „A 

működésmechanizmus lehet olyan, hogy az egymásra épülő transzformációkon át válik 
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egyre absztraktabbá, avagy lehet szimultán, vagyis az egyes szinteken időben egyszerre 

lejátszódó részfolyamatokat tételez fel” (Gósy 2005a: 130). 

 A beszédmegértés úgynevezett kognitív modelljein belül megkülönböztetjük 

az interaktív (interakciós), a moduláris és a konnekcionista modelleket. Az 

interaktív modell esetében interakción elsősorban nem a személyközi interakciót, 

hanem a feltételezett megértési összetevők közötti interakciót kell érteni (Pléh 2014). 

Az interaktív beszédmegértési modellekre jellemző, hogy a megértési folyamatot nem 

egyirányúnak, alulról felfelé építkezőnek képzelik el, hanem hangsúlyozzák a felülről 

lefelé ható folyamatokat; a megértést az általános tudás és megismerés keretei közé 

helyezik (Gósy 2005a). Ilyenkor egy magasabb nyelvi szint (általában: szemantikai, 

szintaktikai) befolyásolja az alacsonyabb szintek feldolgozási folyamatait, és az 

előfeltevések és a háttérismeretek felhasználásával következik be a megértés, majd ezt 

követően az észlelési szinteken valósul meg a végleges döntéshozatal (Simon 2006). Az 

interakciós modellek alapgondolata, hogy az adott szöveg megértéséből származó 

szövegreprezentáció, a már megértett részek, valamint a világismeret és a használati 

kontextus állandóan befolyásolja az értelmezést (Pléh 2014). A moduláris elképzelés 

szerint a megértés folyamán a szerkezeti elemzés elsődleges, tehát megelőzi a jelentés 

elemzését, és önálló komponense a működéssorozatnak. A modellben az egyes 

megértési modulok önállóan működnek, egymással nem tartanak kapcsolatot, saját útjuk 

van a mentális lexikonhoz. A moduláris elméletben a beszédmegértés kettős folyamat 

működése során jön létre. Az első folyamatban egymástól független elemzők 

működnek, ekkor az ismereteknek és a kontextusnak még nincs szerepe a 

feldolgozásban. A második folyamatban megtörténik a szövegértelmezés, amely 

egyszersmind egyfajta kapcsolat kialakítása a már tárolt ismeretekkel (Gósy 2005a). Ez 

a feldolgozási mód elsősorban az akusztikai, fonetikai információkra alapoz, és 

dominánsabb részt vállal a beszédpercepcióban (Simon 2006). A moduláris elméleteken 

belül alakult ki az úgynevezett „kerti ösvény elmélet” (Fraizer–Rayner 1982). Ez az 

elmélet a szintaktikailag kétértelmű mondatok elemzésével foglalkozik, amelyben a 

mondatok első szavai egy „ösvényen” helytelen értelmezéséhez vezetik az olvasót. 

Ezért nevezik kerti ösvénynek, amely „levezethet” bennünket a helyes útról. Azonban 

ezek a mondatok csak átmenetileg kétértelműek végigolvasásakor egyértelművé válnak 

(Pinker 2006; Carroll 2008). A konnekcionista modellekben a párhuzamos 

feldolgozások érvényesülnek, nincsenek alá-fölé rendeltségi viszonyok, a megértés 

valójában nem más, mint az egyes hálózatok aktiválása az idő függvényében, amelyben 
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az asszociációknak döntő szerepük van (Gósy 2005a). „Az egyetlen központi 

feldolgozóegységet és a szigorúan rendezett feldolgozást a párhuzamos feldolgozás 

váltja fel” (Pléh 1998: 35). 

 Legyen szó bármelyik modellről minden esetben arra a következtetésre jutunk, 

hogy a beszédmegértés, összetett, kognitív folyamat. A legjelentősebb modellek csak 

általános elméleti keretként szolgálnak, mivel egy adott nyelv percepciós folyamatai 

leírásakor a nyelvi meghatározottság tényét is figyelembe kell vennie (Gósy 1999a). 
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1.2 A beszédpercepció hierarchikus felépítésű modellje 

 A sokféle modell között az iskolai oktatásban leginkább a beszédmegértés 

hierarchikus építkezésű, interaktív modellje használható eredménnyel, amely a teljes 

feldolgozási folyamatot reprezentálja és a beszédészlelési, beszédmegértési folyamatnak 

valamennyi kérdésére megoldást kínál. Kutatásunkban a beszédpercepció teljes 

folyamatát a háromszintű, hierarchikus interaktív modelljének elméleti keretén belül 

vizsgáltuk (1. ábra). Ez a modell a dekódolási mechanizmus állomásait olyan elemzési 

szintek sorozatának képzeli el, melyek a nyelvi elemzés szintjeinek is megfeleltethetők, 

és együttesen biztosítják a hallott akusztikai jelsorozat feldolgozását egészen a beszélő 

által közölni kívánt gondolat megfejtéséig (Simon 2006). Megbízhatóságát erősíti, hogy 

a nem-nyelvi információforrásokra is támaszkodik a közlés jelentésének végső 

interpretálásában (Bańczerowski 1994). A többi modellel ellentétben, a hierarchikus 

modell, nem áll meg a tisztán nyelvi szintek és a jelentés alkotóegységeinek egyedüli 

számbavételénél, hanem az értelmezéshez, vagyis a valódi megértéshez szükséges 

felsőbb szintet, az asszociációk szintjét is figyelembe veszi. Hangsúlyt helyez az 

információk tárolásának folyamatára, valamint a beszédmegértési folyamat 

visszacsatolására is (Raátz 2006). Ez az elméleti háttér az alapja a kutatás során használt 

tesztsorozatnak is, amelynek segítségével a teljes folyamat vizsgálható, a beszédészlelés 

és beszédmegértés izoláltan és interaktívan működő szintjei leírhatók (vö. Gósy 

1995/2006).   

 A beszédpercepció folyamatának különböző szintjei vannak, amelyek az 

aktuális értési feladatnak megfelelően különféleképpen aktivizálódnak. Hosszabb 

időtartamú nyelvi információk (pl. mondat vagy mondatok sorozata) esetén is 

különbözőképpen vesznek részt a megértési folyamatban az egyes szintek. A 

hierarchikus építkezésnek megfelelően a beszédfeldolgozási működés az éppen adott 

megértési feladattól függ. A folyamat végbemehet úgy is, hogy az egymásra épülő 

szinteken végbemenő működés eredményei jutnak egyre magasabb szintekre és 

eredményezik a végső megértést és értelmezést. Lehet azonban olyan, hogy csaknem 

párhuzamosan zajlanak a különböző szintű működések, és egyidejűleg jut az összes 

eredmény a legmagasabb szintre, ahol összegződik és ennek következménye a végső 

értelmezés (Gósy 2005a, Macher 2007a). A hierarchia nem jelent (feltétlenül) 

egymásutániságot vagy kizárólagos „alulról felfelé” irányulást. Az egyes 

részfolyamatok egymással egy időben zajlanak, illetőleg a magasabb szintű folyamatok 
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eredménye is befolyásolja az alacsonyabb szintű működését, bonyolult kapcsolatuk 

révén állandó visszajelzéssel biztosítják a zavartalan működést (Gósy 1984a; 2005a). 

 

 

 

1. ábra: A beszédmegértés hierarchikus felépítésű modellje (Gósy 2005a: 148) 

 

1.2.1 A hallás 

 

 A beszéd megértése egy aktív folyamat, amelynek során a hallgató a fülével 

érzékelt hangjelenségeket, beszédjelenségeket értelmezi (Beke 1996). A hallás szintjén 

beszédelemzés még nem történik. A hallási feldolgozás során a hangképző szervek által 

keltett, a levegőben rezgés formájában terjedő hang a fület elérve a hallójáraton át a 

dobhártyán, majd a hallócsontokon keresztül a belsőfülbe jut (2. ábra). A belsőfülnek a 

hallás szolgálatában álló része a csiga benne a Corti-szervvel, amelyet külső és belső 

érzékelő sejtek, az úgynevezett szőrsejtek alkotnak, ezekbe ágyazódnak be a 

hallóidegnek a végződéseit alkotó idegrostok (Kassai 2006). A Corti-szerv a hallóideg 

végkészüléke, amelyben a fizikai hangjelenség idegjelenséggé alakul át (Fent 2007; 

Gósy–Horváth 2007a). A fizikai hanginger kétféleképpen juthat a Corti-szervhez: 

légvezetés útján, azaz a külső és a középső fülön keresztül és csontvezetés útján, a 

koponyacsont közvetítésével. A légvezetéses hallás a megszokott, a csontvezetéses 
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hallásról akkor beszélünk, ha az előbbire nincs lehetőség, például hallószervi károsodás 

miatt (Kassai 1998a). 

 

 

 

2. ábra: A fül felépítése  

 

 A beszéd felismerése és azonosítása minden más akusztikai jelenség 

feldolgozásától különböző működést igényel (Gósy 1984b). Ebben az értelemben a 

hallás jelenti a kommunikáció, a beszédészlelés első lépését, amelynek során a 

hallószervünk a hangingereket érzékeli, felerősíti és továbbítja az agyi hallókéregbe, 

ahol a végső feldolgozás történik (Crystal 2003; Fent 2007). Az ép hallást úgy 

határozzák meg, hogy a hangok magasságának és erősségének összefüggéseit vizsgálják 

szinuszhangokkal a hallási folyamatban. Az előbbi a hangok rezgésének gyakoriságát, 

vagyis a hangmagasságot adja meg (Hz); a hangerőt decibelben fejezik ki (dB). Az 

emberi hallás csak a meghatározott magasságú és intenzitású hangokat tudja 

azonosítani; az ép hallású ember a 16 Hz és a 20000 Hz (közel 10 oktáv) közötti 

hangokat érzékeli. A fül jelfeldolgozó képessége az 1000–3000 Hz közötti 

frekvenciasávban a legjobb, vagyis azok a beszédjelenségek vannak előnyös helyzetben 

az észlelhetőség szempontjából, amelyeknek az alkotóelemei ebbe a tartományba esnek 

(Kassai 2006). Az alacsonyabb és a magasabb frekvenciák irányában tompul a fül 

feldolgozó képessége (Kassai 1998a). A klinikai gyakorlatban ép hallásról akkor 

beszélnek, ha a légátvezetéses küszöb 250 és 8000 Hz közötti tartományban 0 és 10 dB 

között húzódik. A hallásküszöb azt a hangintenzitást jelenti, ami az adott 

hangtartományban még éppen kiváltja a hangérzetet (Gósy–Horváth 2007a; 
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Gyarmathy–Horváth 2010). A hallásképesség az életkor függvénye, az életkor 

növekedésével párhuzamosan fejlődik, ez a legnagyobb mértékben azt a 

frekvenciatartományt érinti (100–4000 Hz), amelyben a beszéd akusztikailag döntően 

megvalósul (Gósy 1994c). A hallás az első életévekben fejlődik abban az értelemben, 

hogy a különböző ingerek feldolgozása egyre pontosabbá, részletezőbbé válik. 

Körülbelül 14 éves kor körül éri el azt a szintet, amely majd a felnőtt hallásképességét 

jellemzi (Gósy 1984a). A hallástartomány az életkor előrehaladtával fokozatosan szűkül 

(Kassai 2006). 

 Az audiológiában számos hallásvizsgáló eljárás létezik. Az ember ép vagy 

csökkent hallásának vizsgálata lehet szubjektív mérésen alapuló, amikor is a vizsgált 

személy közreműködése és a vizsgáló jártassága nagy jelentőséggel bír (pl. súgott 

beszéddel történő hallásvizsgálat, tisztahang-audiometria, beszédaudiometria); és 

objektív, ebben az esetben a vizsgálat céljának megfelelő műszerek jelzéseire épül a 

szakvélemény, a beteg aktív közreműködése nélkül. Az objektív hallásvizsgálati 

módszerek közül a leggyakrabban használatosak az impedanciavizsgálat, ami a középfül 

működőképességét méri; a BERA, amely megmutatja a hallópálya funkcionális térképét 

a hanginger hatására létrejött elektromos változások regisztrálása révén; illetve az 

otoakusztikus emisszió, amely a Corti-szerv külső szőrsejtjeinek aktív működése során 

külső hanginger hatására keletkező kis intenzitású hangjelenségeket méri, objektív 

információkkal szolgálva a hallásról (Fent 2007). A hallásvizsgálatok mérési módszereit 

az alany életkorához igazítják. 9 hónapos kor alatt a hallás vizsgálata a csecsemő 

viselkedésének megfigyelésén alapul, 9 hónapos és 3 éves kor között a gyerek 

hallásvizsgálatát vizuális megerősítéssel végzik, 3 éves kortól már lehetőség van 

tisztahang- és beszédaudiometriát végezni (Katona 1996). A tisztahang-audiometria 

vizsgálati célja a hallásromlás helyének pontos behatárolása, melynek során az 

úgynevezett beszédfrekvenciákat az 500–3000 Hz-es szinuszhangoknak megfelelő 

tartományában határozzák meg. A beszéd akusztikai komplexitása miatt ez a tartomány 

nem elegendő az anyanyelv-elsajátításához. A megfelelő beszédfejlődéshez ugyanis a 

gyermeknek nemcsak az elsődleges, hanem a másodlagos, kiegészítő akusztikai 

paraméterekre is szüksége van; az akusztikai ingerek tehát 200 és 8000 Hz között 

fontosak a számára (Gyarmathy–Horváth 2010). A beszédészlelés működésének 

vizsgálata a beszédaudiometriával történik. A tisztahang-audiometria és a 

beszédaudiometria sajátos összegzése a GOH-eljárás, amely a hallás épségének 

szűrésére használható, főként gyermekeknél. A G-O-H készülék a klinikai 
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audiométerhez hasonlóan működik, de szinuszhangok helyett egy szótagú szavakkal 

méri a hallást (Gósy et al. 1983). Ezek a szavak szintetizált (mesterséges előállítású) 

hangsorok, amelyek a beszédhangokra jellemző invariáns akusztikai kulcsokat 

(frekvencia, intenzitás, idő) tartalmazzák. A gyermekek feladata a fülhallgatón keresztül 

hallott szavak ismétlése (Gósy 1995/2006; Menyhárt 2003). A hallás és a beszédhallás, 

valamint ennek nyomán a beszédmegértés nem azonos folyamatok. A beszédmegértés 

alapja a hallás, de ez önmagában nem biztosítja a beszéd megértését. Ez magyarázza 

azt, hogy sok olyan gyermek beszédhallása elmaradást mutat, akiket a klinikai 

hallásvizsgálatokon ép hallónak mértek (pl. Gósy – Horváth 2007). Ezt bizonyítja 

Gyarmathy Dorottya és Horváth Viktória kutatása is, akik 75 – az audiológiai 

hallásvizsgálaton ép hallónak diagnosztizált – gyermeket mértek fel a GOH-eljárással. 

A vizsgálat eredményei attól tanúskodtak, hogy a beszédhallás zavara negatívan 

befolyásolja a beszédhang-megkülönböztetési képességet (Gyarmathy–Horváth 2010). 

A GOH-eljárás elsődleges célja a beszédhallás vizsgálata, ami egyrészt jelzi, ha a 

gyermek hallásában eltérés, csökkenés, zavar tapasztalható; ép hallás esetén kimutatja a 

globális beszédhallás zavarát (Gósy 1995/2006; Schneider–Simon 2007). A hallási 

percepcióban sikeres fonetikai átszerveződésnek kell végbemennie ahhoz, hogy az 

anyanyelven elhangzottakat gyorsan és pontosan tudjuk feldolgozni (Kuhl et al. 2001). 

A hallott beszédhang, illetve a beszédhangok sorozatának felismerése, a kódjelek 

megfejtése magasabb szintű idegtevékenység, amely elsődlegesen a beszédészlelés 

működésében megy végbe (Gósy 2005a).  

1.2.2 A beszédészlelés 

A beszédészlelés folyamatában fontos szerepet tölt be a beszédelsajátítás 

folyamán fejlődő úgynevezett percepciós bázis. A percepciós bázis teszi lehetővé, hogy 

képesek legyünk a mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak 

és a mondatok megértésére. A percepciós bázis nyelvspecifikus, működése egy adott 

nyelv észlelésére van beállítódva (Adamikné Jászó 2007). Egy nyelv percepciós bázisát 

a fiziológiai és a nyelvi jellemzők együttesen határozzák meg – úgy, hogy az adott 

nyelvi sajátságok hatnak a fiziológiai rendszer működésére –, amely az egyénnél a 

beszédtanulás során épül ki (Gósy 1984a; 1984c). Az elhangzó közlés azonban igen 

sokféle lehet. A percepció rendkívüli rugalmasságát bizonyítja, hogy képesek vagyunk 

megérteni a zajos vagy a rosszul artikulált, gyors beszédet, illetve a különböző beszélők 

különböző stílusú, artikulációs megformáltságú közléseit (Clark–Clark 1977; Gósy 
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2000). A beszédészlelés funkciója az, hogy biztosítja az artikulációs mozgások 

elsajátítását, a hangsorok, szavak felismerését, a szókincs bővülését, új szavak 

tanulásának lehetőségét, továbbá az olvasástechnika, az írás, a helyesírás megtanulását, 

és lehetővé teszi az idegen nyelv tanulását (Gósy 2005b).  

Amikor a beszédészlelést vizsgáljuk, lényegében két egymással összefüggő 

működést elemzünk: az egyik a hallási rendszer; a másik a beszéd tulajdonképpeni 

azonosítása, felismerése (Beke 1996). A percepció tehát a hallás élettani bázisán alapul 

(Kassai 1998a). A beszédfeldolgozás folyamata a hallási elemzéssel indul, ahol néhány 

előzetes döntés történik a frekvencia, az intenzitás és az idő tekintetében. Ezek a 

döntések nagyjából behatárolják a felfogott (észlelt) akusztikai jel hullámtulajdonságait; 

felismerjük például, hogy zene vagy beszéd hangzott-e el, gyors volt vagy lassú, avagy 

halk vagy hangos, illetve egyéb szubjektív ítéleteket (pl. kellemes, kellemetlen) is 

alkotunk a hallottakról. Ezek az eredmények az észlelési információtárban 

összegződnek, ahonnan a beszédfeldolgozás indul. Az itt felgyűlt adatok alapján 

történik az akusztikai elemzés, amelytől kezdve az emlékezet is belép a feldolgozásba 

(Gósy 2004). A rövid távú emlékezet teszi lehetővé, hogy 6–8 szótagig vissza tudjunk 

emlékezni arra, ami elhangzott és adott esetben korrigálni tudjuk a döntésünket. A 

hosszú távú memória a feldolgozás alatt lévő jelenség azonosítását teszi lehetővé 

(Kassai 1998a). Az akusztikai elemzés a beérkezett hangsor akusztikai paramétereit és 

azok viszonyait elemzi és tárolja, például-, az elhangzott hangsor tartalmazott- e zöngés 

hangot vagy nem stb. (Gósy 1985; 2005a). Az akusztikai jel fizikai paramétereit 

elsődleges felismerési kulcsoknak tekintjük (Kassai 2006). A fonetikai szint az 

akusztikai elemzés adataira épül. Ekkor döntési szabályok alapján nyelvészeti-fonetikai 

szempontból ítéljük meg a bejövő jelet, és az adott nyelv beszédhangosztályaiba 

soroljuk őket, azaz megtörténik az azonosítás. Kísérletek kimutatták, hogy nem minden 

beszédhangot észlelünk egyformán. Könnyen azonosítjuk a magánhangzókat és a 

réshangokat (pl. [v], [f]), de a felpattanó zárhangok (pl. [b], [d], [p], [t]) azonosítása már 

nem egyértelmű (Adamikné Jászó 2007). Így, vannak olyan beszédhangok, amelyek 

pontos azonosítása nem következik be a fonetikai szinten. Ha az adott beszédjel 

hullámtulajdonságai alapján nem dönthető el azonnal a beszédhang minősége, akkor a 

„megértési folyamat vezérlő program” utasítást ad: lépj tovább a következő szintre. A 

fonetikai elemzés eredménye egy tárba kerül, ahol már fonológiai szinten történik meg 

a bejövő jel azonosítása (Gósy 2005a). A részben automatikus feldolgozási szakasz 

utolsó lépcsője a fonémadöntés meghozatala. A fonémaszint működése egyfelől az 
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akusztikai és fonetikai elemzéseken alapszik, másfelől azon a szabályrendszeren, amely 

az adott nyelvre jellemző (Gósy 1985; 1990). A fonológiai szinten dől el, hogy az 

elemzett beszédhangok mely fonémának a realizációi (Kassai 1998a). Itt válik 

nyilvánvalóvá például, hogy a jégpálya szóban, ahol az első szótag végén zöngétlen [k] 

mássalhangzót ismertünk fel a fonetikai szinten, valójában a zöngés /g/ 

megvalósulásáról van szó. A szóösszetétel első szótagja tehát nem jék* hangsor, hanem 

a jég szó. Egy adott fonéma akusztikai jellemzői függenek attól, hogy milyen 

magánhangzó, vagy mássalhangzó előtt vagy mögött állnak. Például a /d/ fonéma 

megváltoztatja a frekvenciatartományát aszerint, hogy utána /u/, vagy /i/ áll. Magát a 

[d] hangot mindkét esetben ugyanolyannak halljuk, de spektrogrammal kimutatható az 

akusztikai különbség. Ezt a jelenséget kontextusfüggő átszerveződésnek, vagy 

koartikulációnak nevezzük. A hang ejtése és képzése is másképpen alakul, ha csak 

önmagában ejtjük ki a hangot, vagy egy kimondott kontextusban, ezért nagy 

különbségek lehetnek a beszédhangok között. Mivel a beszédképző szervek is egyediek, 

ezért a beszélő is nagyban meghatározza a beszéd akusztikai jellemzőit. A fonémaszint 

mondatok azonosításakor is aktívan jelen van, ahol a fonémadöntést lényegében az 

értelmezés határozza meg. A fonéma megfelelő fonémakategóriába sorolása a 

beszédhangok egy részénél megtörténhet izolált megjelenéskor is, míg a beszédhangok 

másik részének felismeréséhez szükség van a környezet bizonyos fokú részvételére is, 

mivel a hangkörnyezet hordozza a jellemző jegyeket. A fonológiai szint működésében 

általánosan elfogadottnak tekinthető, hogy a fonémáról hozott döntés (azonosítás) 

bináris, ’igen/nem’ típusú (Crystal 2003; Gósy 2005a).  

 

 1.2.3 A beszédészlelést támogató részfolyamatok 

 

A hierarchikusan egymásra épülő akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek 

alapműködését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki, mint a szeriális 

észlelés, a beszédhang-differenciálás, a transzformációs észlelés, a ritmusészlelés és a 

vizuális észlelés (3. ábra). Ezek a részfolyamatok az alapszinteken folyó döntésekkel 

kölcsönhatásban működnek (Gósy 2005a). 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hang
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               3. ábra: A beszédészlelés szintjeinek és részfolyamatainak összefüggése (Gósy 2005a: 163) 

 

 A szeriális észlelés (sorozatészlelés) megfelelő működése teszi lehetővé, hogy 

az időben egymás után elhangzott beszédhangokat, hangkapcsolatokat a hallgató 

ugyanolyan egymásutániságban legyen képes azonosítani (Gósy 2005a). Ahhoz, hogy 

egy adott nyelvben a jelentésnek és a konvencionális jelsornak a kapcsolata az adó és a 

vevő között egyértelmű megfelelést reprezentáljon, szükséges, hogy a jelsort felépítő 

elemek sorrendisége változatlan legyen. Változik a tartalom, ha a jelsor sorrendisége 

változik (Gósy 1995b). Például a kép és a pék szavaink ugyanazon fonémákból állnak, a 

fonémák sorrendje miatt azonban eltérő a jelentésük. Ha pedig a könyv jelsorozat 

elemeit keverjük össze, akkor értelmetlen jelsort kapunk: vknyö, nyköv stb. Éppen ezért 

fontos, hogy a beszédfeldolgozás során ne csak a fonémadöntés folyamata működjön 

jól, hanem a szeriális észlelés (sorozatészlelés) is (Bóna 2007b). A szeriális észlelés 

nemcsak a hangsorok szintjén jelentkezik, hanem mint a beszéd időviszonyainak 

szervezési stratégiája az egymást követő szavak, mondatok pontos felismerésében is 

(Gósy 1996d). A biztos sorozatészlelés fontos szerepet játszik az új lexémák 

elsajátításában és rögzítésében, valamint az írott anyanyelv megtanulásában (Gósy–

Horváth 2006a). 

 A beszédhang-differenciálás egyfelől a fonetikai, másfelől a fonológiai szint 

működéseivel áll szoros kapcsolatban (Gósy 2006a). A beszédhang-differenciálás 

helyes működése biztosítja a beszédhangok megkülönböztetésének képességét. A 

beszédhangok differenciálásának képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő 

szókincs kialakuljon és továbbfejlődjön, a sikeres iskolakezdés egyik legfontosabb 
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feltétele (Nagy 1980; Imre 2007b). Az általános vélekedés szerint, melyet számos 

kutatást is igazolt, az anyanyelven és idegen nyelven is könnyebb egy elhangzott 

beszédhangot megkülönböztetni, mint azonosítani (vö. Lasky et al. 1975; Streeter 

1976). 

„A transzformációs észlelés biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott 

változatban az ennek a hangnak megfelelő betűnek a felismerését” (Gósy 2005a: 163). 

Kialakulásának feltétele, hogy a gyermek képes legyen: beszédhangnyi időtartamú 

hangjelenségek azonosítására; vizuális jelenségek felismerésére; feltételes reflex elve 

alapján kialakított kapcsolat megértésére, fenntartására, továbbá mindezek ismételt 

működtetésére (Gósy 1996a; Macher 2009). Ez a részfolyamat 4 éves kor körül még 

kezdetlegesen működik, azonban a 6–7 éves gyermekek képesek már a transzformációs 

észlelést egy komplex beszédészlelési feladatban is tökéletesen működtetni (Gósy 

1996a). 

 A ritmusészlelés az adott nyelvre jellemző időzítési viszonyok pontos 

azonosítását jelenti. „A beszédritmus pontos észlelése már hároméves kor körül tetten 

érhető” (Gósy 1996a: 44). A jó ritmusérzék a szótagolási, majd később a helyesírási 

készség alapját képzi (Kocsis 1996).  

 A vizuális észlelés óvodáskortól kezdve vezető szerepet tölt be a külső 

információk felfogásában és értelmezésében (Imre 2007b). Az ajakartikuláció 

integrálásának készsége a beszédészlelés folyamatában, elsősorban a fonetikai szint 

működési részfolyamata, vagyis a beszélő artikulációjának, a teljes beszédképzésnek a 

hallásival egyidejű feldolgozása (Gósy 1989a; 2005a). A logopédus számára például ez 

teszi lehetővé, hogy a hibásan ejtett réshangot csupán látás alapján is felismerje. A 

beszédhangok egy része alkalmas arra, hogy az ajakartikuláció alapján többé-kevésbé 

felismerhető legyen. A beszédfeldolgozás folyamatában nagy jelentőséggel bír, hogy 

mennyi információt vagyunk képesek felvenni az artikulációs mozgásokból és a 

mimikából, ami kiemelt szerephez jut a nagyothallók és a siketek esetében (szájról 

olvasás). A nagyothallóknak lehetőséget biztosít, hogy a részlegesen kapott hallási 

információkat a látásiakkal kiegészítse (Gósy 1989a; 2005a). A hallási és a vizuális 

észlelés ép beszélők esetében is szoros összefüggést mutat; segítheti vagy nehezítheti a 

felismerést. Az idegen nyelv tanulása során könnyebben értjük meg az adott szöveget, 

ha szemünkkel követjük a hangzásnak megfelelően leírt sorokat, vagy látjuk a beszélő 

száját. A hangzási és a látási élmény összefüggése fordítottan is jól ismert. A vizuális 

észlelés (pl. olvasás) útján kapott információk feldolgozását az üzenet elhangzása 
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nagymértékben segíti. Valójában a természetes kommunikáció során általában nemcsak 

hallási (auditív), hanem látási (vizuális) kapcsolat is van a beszélők között. Az 

egyidejűleg végbemenő auditív és vizuális percepciót nevezzük multimodálisnak (Gósy 

1989b; 2005a). 

 A szupraszegmentumok észlelésében általában több felismerési kulcs 

biztosítja a pontos azonosítást. Funkciójukat tekintve feladatuk egyfelől a perceptuális 

integrálás biztosítása, másfelől a frazeális csoportosítás, így a szuprszegmentumoknak a 

szövegfeldolgozás szempontjából nagy jelentőségük van. A szupraszegmentumok 

észlelésén belül megkülönböztetjük a hangsúly, a beszédtempó, a beszédszünet, a 

hangerő és a hangszínezet észlelését. Nem egyértelmű, hogy a beszédészlelés, avagy a 

beszédmegértés folyamatában dolgozódnak-e fel a szupreszegmentumok információi. A 

legkézenfekvőbb feltételezés az, hogy a szupraszegmentumok észlelési folyamatai 

egyidőben zajlanak a szegmentális percepcióval, tudatos felhasználásuk azonban 

valószínűleg későbbi, voltaképpen a megértési szinteken történik meg (Gósy 2005a). 

 

 1.2.4 A beszédmegértés és értelmezés 

 

 A beszédmegértési folyamatban több egymásra épülő részfolyamatot 

különbözetünk meg: a szóértést, a mondatértést és a szövegértést. A szófelismerés 

vagy mondatazonosítás nem jelent feltétlenül megértést is. Képesek vagyunk ugyanis 

egy szónak vagy mondatnak az ismétlésére, anélkül hogy a jelentésüket feldolgoztuk 

volna (Gósy 2005a).  

 A folyamatot, amely során a beszédpercepció fázisain keresztül eljutunk a 

keresett szóig, illetőleg előhívjuk azt a beszédprodukció során, lexikális hozzáférésnek 

nevezzük (Szalai 1996). Az észlelési és az értési szintek közvetítését a lexikális 

hozzáférés sikere, a szófelismerés és a szóértés sebessége és minősége biztosíthatja 

(Simon 2006). A szóértés vagy lexikális hozzáférés során megtörténik a szó 

azonosítása, felismerése, szintaktikai kategóriájának és jelentésének a mentális 

lexikonból való előhívása. Mentális lexikonnak azt a tároló rendszert nevezzük, 

amelyben a nyelv és a beszéd különféle egységeit, szabályait, működési módozatait 

tároljuk. Ezeket alkalmazzuk a beszédprodukció, a beszédpercepció egyes szintjein, az 

anyanyelv-elsajátítás során (Gósy 2005a). A beszédmegértés során az elhangzott 

szavakat keressük meg a mentális lexikonunkban, amelynek nagysága és működése sem 

tekinthető állandónak, a rendszer maga mindig az egyénhez kötődik. A mentális lexikon 
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három részét különböztetjük meg; az aktív, a passzív és az aktivált szókincset. Az aktív 

részben azon nyelvi és beszédjelek összessége található, amelyek használata egy adott 

személy esetén gyakori, ezzel szemben a passzív szókincs ugyanazon személy ritkábban 

használt nyelvi és beszédjeleit foglalja magában. Az éppen aktivált szókincs ugyanazon 

személy egy adott beszédhelyzetben aktivált nyelvi és beszédjeleinek az összessége 

(Gósy 2005a). A mentális lexikon egy sajátos aktiválása történik akkor, ha ettől eltérő 

okból keresünk szavakat. Ez a szóasszociáció, amikor egy meghatározott feladatot 

teljesítve szókincsünk bizonyos elemeit aktiváljuk, de e művelet céljának nincsen köze 

sem a beszédészleléshez, sem a megértéshez (Gósy–Kovács 2001). Az asszociációk 

működését az a tény magyarázhatja, hogy a beszédmegértés fejlődése megelőzi a 

beszédprodukciót (Gósy 2001b). A beszédprodukció során azért keresünk a mentális 

lexikonban, hogy a szándékoltnak legmegfelelőbb egységét megtaláljuk, a megértéskor 

pedig azért, hogy hozzáférjünk az elhangzottal pontosan azonoshoz. Így a nyelv verbális 

használata, akár a beszélésre, akár a hallás utáni beszéd megértésre gondolunk, mindig 

feltételezi a mentális lexikon az aktiválását, megfelelő működését. (Gósy 2001b; 

2005b). A szófelismerés elsősorban az adott szó akusztikai szerkezetén alapszik, így 

nagymértékben befolyásolja a szó artikulációs tempója: minél gyorsabb az artikulációs 

tempó, annál pontatlanabb az azonosítás, ugyanakkor az artikulációs tempó hatása 

másodlagos lehet más tényezők (pl. szógyakoriság, kontextus, szójelentés, egyén 

érdeklődése stb.) működése esetén (Gósy 1997b). Tehát az akusztikai szerkezet, a 

hangsorépítési szabályok, továbbá a szógyakoriság szimultán tényezők a megértésben 

(Gósy 2005b). A beszédfeldolgozási folyamat során a szó felismerése közben/után a 

szavak közötti szerkezeti összefüggések feltárása és ezáltal a mondat jelentésének a 

meghatározása történik. Mondat- és szövegértés nem létezik szóértés nélkül, de a 

szófelismerésben is szerepet játszanak a mondat- vagy szövegszintű feldolgozás 

előzetes elvárásai (Pléh 1998). A hosszabb nyelvi információk (mondatok, 

mondatsorok) azonosítása során az alsóbb és felsőbb szintek párhuzamos működése 

zajlik. Az alsóbb szintek működése részleges lesz vagy egyszerűen ki is marad(hat). A 

megértési folyamat tehát nem feltétlenül érinti az összes lehetséges szintet, hanem szinte 

azonnal a jelentés és az értelmezés „területére” jut el (Gósy 1991). A szófelismerés 

jelentősége nem csak abban áll, hogy a nyelvi értési folyamat része, hanem a további 

(szemantikai, grammatikai) értési folyamatnak is alapja, ebből fakadóan az írás- és 

olvasási folyamatok megértése sem képzelhető el a szó felismerési és azonosítási 

mechanizmusainak alapos ismerete nélkül. Mind az orális, mind a vizuális 
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szófelismerési képesség megfelelő memóriakapacitást feltételez (Lengyel 1997). A 

szófelismerésnél is felvetődik a kérdés, hogy vajon a produkciót és a felismerést vajon 

egy modell szolgálja-e ki. „A legtöbb modell szerint a szegmentumról szegmentumra 

haladó felismerés csak kezdeti stádium, a szófelismerés általában az információ 

szekvenciális, egyidejű, és párhuzamos feldolgozásán alapszik” (Lengyel 1997).  

A mondatértés során a szavakat szószerkezetekké kapcsoljuk össze, 

amelyekhez mondattani funkciót rendelünk, illetve szemantikailag is értelmezzük 

ezeket a szerkezeteket (Gósy 2001). A mondatmegértés nehézsége elsősorban a 

szintaktikai szerkezetek bonyolultságától függ, de vitathatatlan a szupraszegmentális és 

lexikai struktúrák, illetve egyéb extralingvisztikai tényezők (pl. mondathossz, 

mondattani komplexitás, a munkamemória kapacitása, információsűrűség, pragmatikai 

tényezők) szerepe is. Egy bizonyos sebességig a nagyon gyorsan elhangzó 

mondatokhoz is képes adaptálódni a beszédfeldolgozó mechanizmus; ezek feldolgozása 

igen gyors beszédértést eredményez, ugyanakkor ilyenkor több az értési hiba (Gósy 

2004). Amikor egy mondatot megértünk, a mondaton túlmutató „pragmatikai” 

mozzanatokat is azonosítunk, vagyis hozzákapcsoljuk a mondat jelentését a meglévő 

információinkhoz, illetve a cselekvésérték szempontjából végzünk elemzést (Pléh 

1998). A mondatértés folyamatában – mai felfogásnak megfelelően – háromféle 

elemzést végzünk: propozicionális elemzés, adott/új tagolás és cselekvésérték. A 

mondatok megértése során szószerkezeti és állítmányfüggvényi viszonyokat tárunk fel 

(propozicionális elemzés). Az adott információ a beszélő modelljét tükrözi arról, hogy 

mi van éppen a hallgató munkaemlékezetében. Az új információ viszont egy a beszélő 

által vezérelt kategória, azt mutatja, hogy mit tart a beszélő kiemelkedőnek (kivel esett 

meg a dolog, vagy hogy ki tette). A cselekvésértékű elemzés során különbséget teszünk 

a mondatfajták között. Más-más értéket hordoz a kijelentő, felszólító vagy kérdő 

mondat, továbbá azt is azonosítjuk, hogy milyen értékkel mondta a beszélő a mondatot 

(pl. irónia) (Pléh 2014). A hétköznapi kommunikáció során általában nem önállóan 

elhangzó mondatokat, hanem hosszabb közléseket, szövegeket kell feldolgoznunk.  

 A szövegértés a legkomplexebb beszédfeldolgozási folyamat, a 

beszédfeldolgozás hierarchikus szintjeinek mindegyike részt vesz benne. A 

beszédmegértés (szövegértés) az adott nyelv szerkezeteinek, illetőleg, szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és szövegegységek jelentésének, tartalmának a megértése 

(Gósy 2001a). A szövegek értelmezésében a nyelvi ismeretek mellett szerepet játszik a 

beszédszituáció ismerete és a háttérismeretek, a világról való előzetes tudásnak a szintje 
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is (Pléh 1986). A beszédmegértés relatív gyorsaságának magyarázatára két felfogás 

alakult ki a pszicholingvisztikában, az autonóm és az interakciós felfogás. Az első 

szerint (autonóm felfogás) a megértés egymástól elkülönített alrendszerben folyik, a 

tudásnak csak az üzenet elemzését követően van hatása, így a szófelismerés, a 

mondatelemzés, az üzenet elemzése külön történik, amit a problémamegoldás követ, 

amely az ismeretekkel van összefüggésben. Ebben a felfogásban lényegében a formai 

elemzések megelőzik a fogalmi elemzéseket. A másik felfogás (interakciós felfogás) 

egyetlen nagy rendszerről beszél, amelyben minden szakaszban együttes irányítás 

történik, amelyben nem különülnek el a formai és a fogalmi elemzések. Vannak olyan 

megértési kutatások, amelyek úgy képzelik, hogy a megértés nagyobb tömbökben vagy 

szakaszokban történik (holisztikus felfogás), míg a lokális jellegűek a folyamat egy-egy 

részének döntési folyamatát elemzik és tekintik meghatározónak, például a 

mondatrészek elemzését (Gósy 2005a). A jó szövegértésnek számos feltétele van, ezek 

közül a legfontosabbak a következők: a pontosan működő beszédészlelés; az életkornak 

megfelelő mentális lexikon, illetve a jól működő lexikális hozzáférés; az adott nyelv 

morfológiai, szintaktikai, pragmatikai szabályainak ismerete; a jól működő rövid és 

hosszú távú memória; az asszociációs működések; a megfelelő figyelemkoncentráció; 

illetve a jó logikai képesség (Gósy 2001a; Vančóné Kremmer 2002).  

 Az asszociációk, az értelmezés szintje különösen fontos a mondat és az annál 

nagyobb szövegegységek feldolgozásakor. A szöveg megértésekor a legfelső szint 

(asszociációk szintje) működésére – a már meglévő ismeretek aktiválására, a 

feldolgozási folyamatba történő beépítésére, illetőleg a logikai összefüggések 

felderítésére – fokozottan szükség van. Míg a mondat- nagyságrendű közlések 

megértése megtörténhet az asszociációs szint működése nélkül, addig a szövegértéshez 

ennek a szintnek a működése elengedhetetlen. A szöveg összefüggéseinek felismerése 

csak jó asszociációs szint működése mellett biztosíthatja a végső megértést (Gósy 1991; 

1995a; 2001a).  

 A hallott szöveg szupraszegmentális struktúrái (a beszéd- és artikulációs 

tempó, a szünettartás, a beszéddallam és a hangsúlyozás) is meghatározóak a 

megértésben. Például a beszédtempó fokozásával csökken a szövegértés helyessége, 

illetve a szövegértést szignifikánsan rontja a hibás hangsúlyozás, mivel ellentmond a 

hallgató előfeltevéseinek, ezáltal lassabbá és bizonytalanabbá válik a beszédfeldolgozás 

(Bóna 2009). Ezenkívül egyéb a szövegértést befolyásoló tényezőt is számba kell 

vennünk, mint a hallgató egyéni sajátosságai, a hallgató neme és életkora, emlékezeti 
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folyamatműködése, egyénisége, háttérismeretei amelyek szintén hat(hat)nak az értési 

teljesítmény minőségére (vö. Pléh 1986; Garman 1990; Nobik Nagy 2001; Menyhárt 

2001a; Bóna 2011). 

 Összefoglalásként megfogalmazhatjuk, hogy a beszédfeldolgozás aktív 

folyamatok összessége, amely során a hallgató az észlelt beszédjelenségeket a 

magasabb szinteken megfelelteti a mentális reprezentációnak (Gósy 2005b). „A 

beszédészlelés és a beszédmegértés komplex mechanizmus teszi lehetővé – optimális 

átviteli körülmények között és adekvát szemantikai feltételek mellett – az elhangzott (a 

nyelv rendszerével megfogalmazott) üzenetek pontos azonosítását, megértését és 

értelmezését” (Gósy 1995a: 7). Az optimális átviteli körülmények azt jelentik, hogy a 

beszélő és a hallgató között semmilyen olyan zavar nem keletkezik, amely az üzenet 

továbbítását, illetőleg vételét nehezítené vagy lehetetlenné tenné (pl. torzított beszéd, 

zaj). Az adekvát szemantikai feltételek alatt azt értjük, amikor az elhangzó üzenet 

megfelel a hallgató nyelvi kompetenciájának, azaz az üzenet tartalma nem lehet a 

feldolgozás akadálya (pl. nem életkornak megfelelő jelentésű közlés, idegen nyelven 

elhangzott üzenet) (Gósy 1995a). A beszédfeldolgozási folyamatok tökéletes 

működéséhez elengedhetetlen a fülünk és az agyunk épsége, valamint a két szervben 

folyó részfolyamatok összehangolt munkája (Imre 2006). Ezen folyamtok nem 

megfelelő működése, elmaradása vagy zavara problémát idéz elő a beszédpercepció 

folyamatában (lásd 2.4 fejezet). 

 

1.2.5 A rövid távú memória szerepe a beszédfeldolgozási folyamatban 

 

 Az emlékezés egy komplex, az agy számos területére kiterjedő folyamat, amely 

kódolással kezdődik, majd tárolással folytatódik, és végül a felidézéssel zárul (Baddeley 

et al. 2010). A bennünket érő különböző információknak egy része, amelyre a figyelem 

irányul, amelyet fontosnak ítélünk, a rövid távú emlékezetbe kerül, s egy bizonyos 

kódba íródik át (Gerebenné 1996). A rövid távú emlékezet a megértésben és a magasabb 

szintű nyelvi folyamatokban (pl. egy beszélgetés nyomon követése) kiemelt szerepet 

tölt be. Hiszen a hallott (vagy olvasott) szöveg megértésekor elengedhetetlen, hogy „a 

fejünkben tartsuk” a szöveg néhány másodperccel korábbi részleteit. A hallott (írott) 

szöveg értése során is gyakran kell tudatosan összefüggésbe hozni az új mondatokat a 

szöveg korábbi tartalmával. Az újnak ez a régire történő vonatkozása vélhetően a rövid 

távú memóriában megy végbe (Atkinson et al. 2003). A rövid távú memóriát 
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többkomponensű munkamemóriaként értelmezik. Egyik alrendszere a vizuális és téri 

információk, a másik a fonológiai, beszédalapú információk időleges tárolásáért felelős, 

és létezik egy központi rész, amely kapcsolatot tart a két alrendszer és a hosszú távú 

emlékezet között (Baddeley 2001). A nagyobb munkamemória-kapacitás 

eredményesebb beszéd- és szövegfeldolgozást biztosít (vö. Laczkó 2015). 
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2.  A beszédpercepció fejlődése, hibás működése az anyanyelv-

elsajátításban – különös tekintettel az óvodás- és kisiskolás korra  

 

 Ebben a fejezetben röviden ismertetjük az anyanyelv-elsajátítással kapcsolatos 

elméleteket. Miután az anyanyelv-elsajátítás elméleteinek részletes bemutatása nem 

képzi szorosan az értekezés tárgyát, ezért csak utalás szintjén szólunk a 

legelterjedtebbekről. Ezt követően áttekintjük a beszédpercepció fejlődésének 

folyamatát, bemutatjuk, hogy az írás- és olvasástanulás, illetve az idegennyelv-tanulás 

milyen kapcsolatban áll a hangzó nyelv észlelésével és megértésével, végül a 

beszédfeldolgozás hibás működéséről szólunk. 

 

 2.1 Az anyanyelv-elsajátítás elméletei 

 

 A gyermeknyelv kutatása a nyelvészetben és a pszichológiában is több mint 

egy évszázados hagyományra nyúlik vissza. A gyermeknyelvi kutatások arra keresik a 

választ, hogy miként jut a gyermek a nyelvi rendszer birtokába (Lengyel 1981). 

Tanuláselméletek, empirista (behaviorista, konstruktivista) magyarázatok szerint a 

gyermek tudata „üres lap”, ezért csupán a tapasztalás által, vagyis a környezet, a 

nevelés, a tanulás és az utánzás révén sajátíthatja el a különböző készségeket, köztük a 

nyelvet is. A behaviorista felfogás szerint a gyermek kevés nyelviinnáta-képességgel 

születik mind a percepció, mind a produkció vonatkozásában (Lengyel 2004). Bár nem 

tagadják, hogy a fejlődésnek vannak biológiai feltételei, a fejlődés során tapasztalható 

változások okait a külső környezetben jelölik meg és ennek jutalmazó, büntető, formáló 

szerepét hangsúlyozzák. A képviselői szerint (pl. Skinner, Miller, Staats) a nyelv a 

tapasztalás eredményeként épül ki a gyermek fejében (Pléh 2006b). Nincs 

nyelvspecifikus agyi modul. A produktivitás korlátozott, és csak nagy mennyiségű 

tapasztalat leszűrése után lesz képes a gyermek az általánosításokra az elemenkénti 

tanulást követően. Az elmélet kritikájaként szokták megfogalmazni; hogy bár utánzás 

részben magyarázza a nyelvelsajátítást, ugyanakkor hatóköre korlátozott: a fonetika, 

kisebb mértékben a szókincs vonatkozásában igen, de a grammatika esetében nem jöhet 

szóba. A gyerek produkciós képessége behatárolja az utánzást, a gyerek képtelen 

produkciós szintjét jóval meghaladó nyelvi imitációra (Lengyel 2004). A 

tanuláselmélet képviselői a kezdeti behaviorista nézeteken túllépve ma már a 

konstruktivista elképzeléseket részesítik előnyben. A tabula rasa ideájával szemben a 
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kompetens csecsemő jellemzőit hangsúlyozzák és számolnak a fejlődő idegrendszer 

jelentőségével is (Pléh 2006b).  

 A nativista (innáta) magyarázatok a nyelvelsajátítás folyamatában az öröklött, 

biológiai adottságokat hangsúlyozzák. Nem utasítják el teljesen a tapasztalat és a tanulás 

szerepét, de úgy vélik, hogy a tapasztalatnak csak annyi a szerepe, hogy tartalommal 

megtöltse, illetve felélessze és aktivizálja a tudás velünk született kereteit és formáit. 

Ennek eredménye lesz a különböző mentális képességek kibontakoztatása, így az 

anyanyelv elsajátítása is (Pléh 2006b). A nativisták szerint az emberi tudás – alapjaiban 

– velünk született, genetikailag kódolt. Noam Chomsky (1957) generatív elmélete 

szerint a természetes nyelvek mögöttes szerkezeti azonosságokat mutatnak. A nyelvvel 

kapcsolatos ideák velünk születettek, ami azt is jelenti, hogy univerzálisak, vagyis azt az 

alapot adják meg, amelyre bármely nyelv grammatikája ráépülhet (Gósy 2005a). Ez az 

’univerzális grammatika’, ami biztosítja a gyermek számára az anyanyelv-elsajátítását, a 

tapasztalás segítségével. Valamennyi gyermek egy „nyelvelsajátító eszközzel” (LAD 

Language Acquisition Device) születik, amely tulajdonképpen egy belső mentális 

mechanizmus, mely lehetővé teszi, hogy felismerje az univerzális nyelvtani szabályokat 

és a nyelvi paramétereket beállítsa (Chomsky 1957). A hallottak (a környezet), valamint 

a rendelkezésére álló univerzális grammatika alapján a gyermek „hipotéziseket hoz” a 

megnyilatkozások létrehozásáról intézkedő szabályokról, majd az így nyert szabályok 

szerint megnyilatkozásokat generál. Ennek a tevékenységének köszönhető, hogy a 

gyermek olykor olyan formákat használ anyanyelvében, amelyekre nézve nem kaphatott 

a környezettől mintát (pl. „enyém autó”). Amennyiben a gyermeki tesztelés negatív 

eredménnyel jár, azaz a környezet nem erősíti meg az „enyém autó” formát, akkor 

bizonyos idő elteltével a gyermek lemond e forma használatáról. Az univerzalisták a 

beszédtapasztalatnak elenyésző szerepet tulajdonítanak, szerintük a gyermek nyelvi 

képességei születéstől fogva kiválóak, ezért inkább csak finom ráhangolás szükséges 

(Lengyel 1997).  E nézet hívei a LAD meglétét azzal magyarázzák, hogy a gyermeki 

nyelvelsajátítás nagyon rövid idő alatt megy végbe, illetve jelentős hasonlóságok 

figyelhetők meg minden gyermek és minden nyelv esetében a nyelvtani rendszer 

elsajátításában. A LAD tartalmát illetően azonban már különböző elképzelések vannak: 

egyesek szerint a LAD a nyelvi univerzálék (szórend, szófajok stb.) tudásával látják el a 

gyermeket, mások szerint csupán a nyelvelsajátítást segítő általános eljárásokat 

tartalmaz (Albertné Herbszt 2007). 
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 Az interakcionalista elméletek az öröklés és a környezet szerepét egyaránt 

fontosnak tartják a nyelvelsajátítás folyamatában. A kognitív szempontú 

interakcionalista magyarázatok a kognitív teljesítményeket tekintik a nyelvelsajátítás 

forrásának. Ezen elmélet a nyelvelsajátítás és a gyermek értelmi fejlődése között szoros 

kapcsolatot feltételez. Képviselőik szerint (pl. Piaget 1954; Bates et al. 1975) a nyelvi 

képességeink gondolkodásunkra épülnek, amelyek egymástól függőek és szoros 

egységben fejlődnek (Pléh 2006b). A kulturális szempontú interakcionalista 

magyarázatok a gyermekre, mint egy már meglévő nyelvhasználó csoport tagjára 

tekintenek. Hangsúlyozzák a nyelvtanulás szociális kontextusát, különösen azon társas 

tevékenységek szerepét, melyben a felnőtt és a gyermek együtt vagy egymásnak 

csinálnak valamit.  Képviselőik (pl. Bruner 1983; Vigotszkij 2000; Tomasello 2008) a 

kommunikációt jelölik meg a nyelvi fejlődés irányítójaként. Bruner meglátása szerint a 

társas tevékenységek egy „nyelvelsajátítást elősegítő rendszert" (LASS Language 

Acquisition Support System) alkotnak, amely környezeti kiegészítése a nativisták által 

hangsúlyozott veleszületett, biológiai nyelvelsajátító eszköznek (LAD) (Bruner 1983; 

Pléh 2006b). 

1. táblázat: Változások a gyermeknyelv iránti érdeklődés alakulásában (Pléh 2006b: 753) 

Szakasz Gyermek szerepe Környezet szerepe 

Klasszikus felfogás aktív munka, született 

nyelvalkotás 

csekély formáló erő 

Behaviorizmus passzív szokásrendező 

Chomsky aktív biológiai építkezés jelentéktelen 

Kognitív elméletek aktív, megismerés alapú kategóriák alapját adja 

Szociális elméletek társas világban építkező tanító környezet 

 

 Mivel az anyanyelv fejlődése a hatéves korig terjedő időszakban a 

leglátványosabb, a kutatások is főként erre a periódusra irányulnak, míg a 6–10 éves 

gyermekek nyelvhasználatáról viszonylag keveset tudunk. Az anyanyelv-elsajátítás 

modelljei közül az emergentizmus közvetlenül alkalmazható magyarázatot kínál a 

beszédfeldolgozási folyamatokra hatéves kort követően is. Az emergentizmus 

megszünteti azt a problémás kérdést, miszerint tanulás, vagy inkább innáta úton 

sajátítják el a gyermekek a nyelvet, elméleti keretet fogalmaz a biológiai és környezeti 

összefüggések számára. Az elmélet szerint a nyelvelsajátítás a gyermek és a környezete 

folyamatos kölcsönhatásában alakul ki úgy, hogy a gyermek egyidejűleg integrálja a 

sokrétű akusztikai, nyelvi, szociális és kommunikatív kulcsokat a verbális interakciók 
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sorozatában. Az életkor-specifikus beszédészlelés és beszédmegértés fejlődésének a 

kognitív változások csupán a lehetőségét teremtik meg, a folyamatos kommunikációs 

kölcsönhatások nélkül a kívánt működések nem fejlődnek megfelelő mértékben 

(MacWhinney 2004; Gósy–Horváth 2011). 

 A nyelv elsajátításának összetett folyamatát a mai napig nem sikerült teljes 

mértékben feltárni és megérteni. Egymástól radikálisan eltérő elméletek, modellek 

ismeretesek. Egyetlen nyelvelsajátítási elmélet sem ad megfelelő magyarázatot az 

anyanyelvtanulás valamennyi jelenségére, kérdésére. A tudományos nézetek nemcsak 

versengenek egymással, de két vagy több elmélet határán és összekapcsolódásából 

számos hipotézis született. A nyelvelsajátítást a genetikailag örökölt beszédképesség 

(nyelvi innáta) és a környezet együttesen határozza meg (Lengyel 1997). A 

nyelvelsajátítás folyamatában valószínűsíthetően egyformán szerepet kap az utánzási 

készség, egy általános nyelvtanulási mechanizmus, a kognitív tudatosság és a strukturált 

input, mely tényezők összefüggéseinek feltárása lesz a gyermeknyelvi kutatások 

legfontosabb jövőbeli célja (Crystal 2003). Annyi azonban bizonyos, hogy 

nyelvelsajátítási elméletek nagy általánosságban a beszédprodukciós mechanizmust 

hangsúlyozzák, a beszédfeldolgozási működésekkel szemben. Ennek hátterében az áll, 

hogy a percepciós folyamatok nem tanulmányozhatók közvetlenül, a produkció 

közvetítésével követhetők nyomon (Gósy 2007b). 

Az anyanyelv-elsajátítás az életkor és az agy rugalmasságának is függvénye: 6–7 

éves korig, az első biológiai sorompóig lehet csak eredményes. A kutatók a második 

biológiai sorompót 10–13 éves kor közé teszik, amelyet követően már nehézséget jelent 

a beszédhibák javítása, a helyesírási és olvasási készség fejlesztése, illetve az 

akcentusmentes idegennyelv-tanulás is (Albertné Herbszt 2007). 
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2.2 Az anyanyelvi beszédpercepció fejlődése 

 

 A nyelvelsajátítás végső célja a teljes (szóbeli és írott) nyelvi kommunikáció, 

amely lehetővé teszi a közlést, a kifejezést, a felhívást, a kapcsolattartást, legmagasabb 

szinten a poetikai funkció megvalósulását, embertársainkkal való érintkezéseink során 

(Vassné Kovács–Fehérné Kovács 1996). Ez nem képzelhető el ép idegrendszer, ép 

hallás, ép beszédszervek és stimuláló, beszélő környezet nélkül, vagyis a nyelv 

harmonikus együttes fejlődésének ezek a feltételei a beszédészlelés, a beszédmegértés 

és a kivitelezés területén egyaránt. A gyermek a nyelvfejlődés során fokozatosan jut el a 

globális észleléstől a kulcsszó stratégián át a valódi beszédmegértésig, amikor már 

életkorának megfelelő, de még az alsóbb nyelvi szintek dominánsabb működtetésével 

dolgozza fel a verbális információkat (Vassné Kovács–Fehérné Kovács 1996).  

 Az anyanyelv-elsajátítás egyfelől a beszédprodukciós és a beszédpercepciós 

készségek kialakulását jelenti. Míg az előbbi közvetlenül hallható, addig az utóbbi 

rejtetten működik. A gyermek anyanyelv-elsajátítása során szoros kapcsolatban fejlődik 

az úgynevezett artikulációs és percepciós bázis. Az artikulációs bázis biztosítja azt, 

hogy a gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait 

hibátlanul kiejteni. Percepciós bázison azt a nyelvspecifikus működésmechanizmust 

értjük, amelynek során az elhangzott közléssorozatot úgy dolgozzuk fel, hogy a nyelvi 

sajátosságok meghatározók és hatnak a fiziológiai rendszer működésére. A percepciós 

bázis teszi lehetővé, hogy a gyermek képessé válik a mások által kiejtett beszédhangok, 

hangsorok felismerésére, a szavak és a mondatok megértésére. A kettő együttműködése 

eredményezi az anyanyelvi beszédprodukció és az anyanyelvi beszédmegértés 

fejlődését és életkornak megfelelő működését (Gósy 1995a; Macher 2009). A 

gyermeknyelv folyamatában 2–3 éves korig a beszédprodukció valamivel gyorsabb és 

látványosabb, mint a beszédfeldolgozásé (Gósy 2000).  

 A beszédpercepció fejlődésének – a beszédprodukcióhoz hasonlóan – 

különböző szakaszai vannak. A gyermeknek a beszédfeldolgozás elsajátítása során 

képessé kell válnia az időben változó frekvencia- és intenzitásszerkezet felismerésére, a 

hangsorok azonosítására, végül a szavak felismerésére (Gósy 2007b). „A nyelvi 

rendszertől meghatározott percepciós bázis az anyanyelv tanulásának folyamatában 

alakul ki abból az egyetemes neurofiziológiai képességből, amely a beszéd 

feldolgozására adva van, és része a biológiai programozott alaptudásnak, amellyel az 

egyed megszületik. Ennek tudható be, hogy már az újszülött is rá tudja vetíteni magzati 
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állapotban elraktározott észlelési tapasztalatait környezete hangjelenségeire, és 

különbséget tud tenni beszéd és nem beszéd, férfi és női hang, anyai és nem anyai hang 

között” (Kassai 2006: 807). Az anyanyelv-elsajátítás folyamata tehát már magzati 

korban elkezdődik. A nyelvi fejlődés első stádiumai, jellemzői már a születés előtt 

kialakulnak. Egyfelől a magzat ki van téve az anyai beszéd hatásainak, legfőképp a 

szupraszegmentális elemeknek, másfelől a magzatban – a sajátos helyzetnek 

köszönhetően – a nyelvi üzenetváltás szempontjából befogadói magatartás alakul ki 

(Lengyel 1997). A még meg nem született gyermek nyelvi élményeinek szakaszát 

magzatnyelvnek hívjuk (Albertné Herbszt 2007).  Az újszülött számos olyan készséggel 

rendelkezik, amely bizonyítottan nem a születést követő tapasztalatok eredménye, 

hanem az anyaméhben fejlődött és gyakorlódott be (Dornes 2002). Több kutatás számol 

be arról, hogy terhes nők esetében a gyerekek már a méhben hallják az anyjuk beszédét, 

sőt válaszolni is tudnak neki (például rugdosnak). Léteznek kísérleti tanulmányok, 

amelyek ezeket a megfigyeléseket támasztják alá (pl. DeCaspar–Spence 1986). Az 

újszülöttek kéthetes korában már képesek az emberi hangot más hangoktól elkülöníteni, 

illetve már képesek a saját, leendő anyanyelvüket más nyelvektől megkülönböztetni, 

feltehetően az anyanyelv dallama, intonációja, a hangmagasság ingadozása, a nyelv 

prozódiája alapján (vö. Eimas et al. 1971). A csecsemő figyel a dallamváltozásra, a 

hangsúlykülönbségekre, a tempóváltásokra, a hangerősségre, reagál a beszédhangok és 

hangkapcsolatok különféleségeire; anélkül, hogy mindezeket artikulációsan meg tudná 

valósítani. A szupraszegmentális jelenségeket tekintve a magzati élmény is közrejátszik 

abban, hogy kezdetben a gyermek számára a jelentésváltoztatás legfontosabb eszköze az 

intonáció (Lengyel 1997). Ezek az észlelési folyamatok a nyelvi tapasztalattól független 

neurális rendszer működési eredményei (Gósy 2007b). A csecsemő 

hangdiszkriminációs képessége kezdetben nem mutat nyelvi érzékenységet, de egy éves 

korára egyértelműen a szerint a nyelv szerint észlel, amelyet a környezetéből hall, 

viszont egészen addig, a gyermekek a „világ állampolgárai” (Kuhl–Metzhoff 1997: 11).   

 A beszédmegértés előfeltétele a gőgicséléssel együtt fejlődő valóságos 

beszédészlelés megindulása, az ugyanazon hangok, hangsorozatok kontextusfüggetlen 

felismerése (Pinker 2006). Az első életév vége felé, a gőgicsélés és az első értelmes szó 

kimondása között van az úgynevezett echolalia korszaka, amikor a gyermek a 

környezetétől hallott egyszerűbb szavakat képes már „visszhangszerűen” megismételni. 

Az echolalia szakaszával párhuzamosan a beszédértés is kezdetét veszi, látszatértés 

formájában. Ez azt jelenti, hogy a gyermek kezdetben nem a szavak jelentését, hanem 
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az adott szituációt fogja fel a reá irányuló ingeregyüttes (pl. mimika, gesztus, hangerő) 

segítségével (Albertné Herbszt 2007). A beszédmegértés fejlődése során egyre kevesebb 

szüksége van a gyermeknek a külső tényezőkre, az idő múlásával egyre biztosabban 

képes a sokasodó szavak, közlések pontos felismerésére. A tényleges beszédmegértés 

akkor kezdődik, amikor a gyermek bizonyos jeleknek és ezen jelek legegyszerűbb 

viszonyának tartalmát elsajátította (pl. a mama hangsort összekapcsolta az édesanyja 

személyével) (Gósy 1989b; 2000). Vagyis látszatértésből úgy lesz beszédértés, hogy az 

adott hangcsoportokhoz nemcsak egy, hanem különféle szituációkban kapcsolódik 

ugyanaz a jelentés. „Így válik az adott hangcsoport az adott jelentés nyelvi jelévé” 

(Albertné Herbszt 2007: 692). Legkésőbb egyéves kor körül a kisgyermek képessé válik 

bizonyos hangsorok akaratlagos létrehozására. Ez az akaratlagos reprodukció nemcsak a 

megfelelő finommozgások összehangoltságát jelenti (= beszédprodukció), hanem több 

beszédészlelési folyamat jó működésének az eredményére utal (= beszédpercepció) 

(Gósy 1996d). A gyermekek első szavaikat, a holofrázisokat 11–12 hónapos korban 

hallatják. Ezek az első, jelentéssel bíró hangsorok formájukat tekintve a felnőttnyelv 

szavaihoz, funkciójukat tekintve a mondatokhoz kapcsolhatók, mondat értékűek (Gósy 

2005a; Albertné Herbszt 2007). Jelentésük még nem állandó, hanem a helyzet, a 

gesztusok stb. függvényében változó. „A holofrázisok kétféleképpen jöhetnek létre: a) a 

gyermek több-kevesebb sikerrel utánoz egy, a környezetétől hallott szót és b) egy-egy 

gőgicsélt, esetleg értelmes szóra emlékeztető hangsornak a környezet jelentést 

tulajdonít, s ezt a jelentéses hangsort erősíti meg a gyermekben. A legelső szavak 

rendszerint az első, a későbbiek általában a második folyamat szerint jönnek létre” 

(Gósy 1999a: 170). Ekkor jellemző a globális beszédmegértés, amelynek során a hallási 

információ felfogása a maga egészében történik, amelyben a szegmentális és a 

szupraszegmentális hangszerkezeten kívül az adott szituációra jellemző egyéb tényezők, 

mint az extra- és paralingvisztikaiak tartoznak bele. Ez a komplex megértés minőségileg 

más, mint az idősebb csecsemők percepciója (Gósy 1994c).  

 A gyermekek 18 hónapos kora körül felgyorsul a szóelsajátítás, létrejön a 

kettős tárolás a mentális lexikonban. A kettős tárolás eredményeként a gyermek minden 

szemantikai egységet két formának feleltet meg. Tárolja a saját, a környezettől eltérő 

gyermeknyelvi és a felnőtt helyes formáit. A gyermek kétéves korig minden egyes 

szemantikai egységet e kétféle reprezentációnak feletet meg. Ez biztosítja számára a 

felnőtt beszéd megértését, illetve a saját ejtésének és a felnőttének megfeleltetését (Gósy 

2007g). Később a fejlődés folyamán a felnőtt változatok fokozatosan kiszorítják a 
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gyermeknyelvi formákat (Lengyel 1981). Ez úgy történik, hogy döntően a felnőtt-

ejtésmód őrződik meg, és ez határozza meg a gyermek kialakuló percepciós bázisát. 

Ezen a szinten a gyermek már egyáltalán nem fogadja el a saját ejtésén alapuló 

beszédmegértést; minden esetben igyekszik a felnőtt szóalakot felhasználni, a 

beszédészlelésben, a beszédmegértésben és a saját kiejtésében egyaránt (pl. nem akarja 

megérteni a jigó szót, csak a rigót) (Gósy 2000). Minél jobban elhúzódik ez a folyamat, 

az annál jobban korlátozza a gyermeket szókincsének bővítésében, a hallottak helyes 

felismerésében (Gósy 2007g). Mindebben már a gondolkodásnak, valamint az 

asszociációs mezők működésének is jelentős szerepe van (Beke 1996). Ezen időszakra a 

beszédértésben a kulcsszóstratégia érvényesülése a jellemző, amikor is a felnőtt 

hosszabb közléséből csak egy vagy néhány szót azonosít, a gyermek számára még nagy 

segítséget jelent a felnőtt artikulációjának az információja (szájról olvasás). A gyermek 

beszédészlelése finomodik, a hierarchikus beszédfeldolgozás kezd kialakulni. 

 A kéttagú közléseket a távirati (telegrafikus) stílusú beszéd váltja fel. A 

távirati beszéddel kifejezett jelentéstartalmak sokfélék, szándékának pontos 

megértésében elsősorban az intonáció segíti a felnőttet (Albertné Herbszt 2007). A 

távirati stílusú beszéd időszakában a globális percepció tovább finomodik; a dekódolás 

egyre inkább a nyelvi tartalom alapján megy végbe, s az egyéb tényezőket csak akkor 

veszi igénybe a gyermek, ha nyelvi feldolgozás önmagában nem volt sikeres.  

Finomodik a szegmentálási készség az észlelés különböző folyamataiban, valamint az 

összefüggések felismerése az elhangzó közlésekben (Gósy 2007b). A gyermek 

dekódolási folyamata egyszerre két szinten folyik; egyfelől az akusztikai/fonetikai 

szinten elemzi a hallott hangsorokat, másfelől a morfológiai-szintaktikai szinten végez 

elemzéseket. A kettő ebben a szakaszban jellemzően nincs mindig összhangban (Gósy 

2007g). Fejlett grammatikai stratégia kezd kialakulni, amelyet a gyermek különféle 

szövegkörnyezetben is képes alkalmazni. A távirati stílusú beszéd időszaka általában 

két és fél éves korig tart, majd ezt követően a gyermek közléseinek hossza folyamatosan 

növekszik. A kisgyermek beszédfeldolgozási mechanizmusa általában két és féléves kor 

körül már a felnőttekre jellemző hierarchikus modellben írható le (lásd 2. ábra); az 

aktuális működéssorozatok azonban még jelentős eltéréseket mutathatnak. A 

beszédfeldolgozás ekkor még beszédértés-vezérelt, a beszédészlelés alárendelten 

funkcionál. Ez azt jelenti, hogy a kiépülő beszédfeldolgozási folyamat 

hangsúlyozottabban felülről lefelé működik, és csak kisebb mértékben alulról felfelé 
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(Gósy–Laczkó 1987; Gósy 2007b). Az egyes szakaszok átfedésekben valósulnak meg 

(4. ábra). 

 

 

4. ábra: A beszédfeldolgozási folyamatok fejlődésének főbb szakaszai (Gósy 2007b: 130) 

 

 A hároméves gyermek anyanyelvi percepciós bázisa alapfokon kialakul, ép 

fejlődés esetén képes a hozzá intézett közlések szemantikájának és szintaktikájának a 

problémamentes feldolgozására és birtokbavételére (Gósy 1994c). A globális percepció 

jellemzője ekkor, hogy a beszédmegértés továbbra sem az egyes hangok 

megkülönböztetésén, azonosításán alapszik, hanem jelentések, szemantikai tartalmak 

különbözőségén (Gósy 1994c). Az elhangzó beszédnek nemcsak a tartalma, nemcsak az 

elődforduló szavak, hanem azok megjelenési formája (pl. tempója, helyes ejtése, 

hangereje) is döntően befolyásolja a gyermek beszédmegértését. A kisgyermek 

nagymértékben felhasználja a vizuális információt, a hozzá beszélők szájmozgását, 

mimikáját, növekszik az egész megértésére irányuló törekvés. „Ekkor a gyermek képes 

a beszélő- és kontextusfüggetlen hangazonosításra” (Gósy 2007g: 15). 

 Négyéves korra a beszédpercepciós mechanizmus működése megközelíti a 

felnőttét (Fazekasné Fenyvesi 1999; Gósy 2005a). A gyermeknek nincs már olyan 

mértékben szüksége az elhangzott közlések akusztikai tisztaságára, mint korábban. 

Szerkezeti sajátosságok befolyásolják még a megértést (Gósy 1989b). A 

beszédpercepció egyik fontos mérföldköve az a pillanat, amikor a gyermekek képesek 

lesznek az anyanyelvükben létező egyes hangokat egymástól függetlenül is észlelni, 

illetve azokat egymással összevetni. Isabelle Y. Liberman és munkatársainak vizsgálatai 

szerint (1989) a hallott szavak fonológiai szerkezete iránti érzékenység 4–6 éves kor 

körül alakul ki, azaz ekkora érettek azok a funkciók, amelyek az olvasás elsajátításához 
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szükségesek (Csépe et al. 2002). A beszédhangok differenciálásának képessége 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő szókincs kialakuljon és továbbfejlődjön, 

továbbá az olvasás és írás tanulásához is nélkülözhetetlen (Gósy 2005a; Imre 2007b). 

Kérdésként merül fel, hogy vajon az elsajátítás során a gyermek hogyan jut a 

megkülönbözetési képesség birtokába. Az első elképzelés szerint az elsajátított 

azonosság, a második szerint az elsajátított különbözőség alapján (Gósy 1989b). Az 

elsajátított azonosság elve azt jelenti, hogy a gyermeknek meg kell tanulnia azt, hogy ne 

vegye figyelembe azokat a különbségeket, amelyek a kommunikáció szempontjából 

nem fontosak (pl. fel kell ismernie az [á] hangot, függetlenül attól, hogy ki mondja, 

bármilyen beszédhang környezetében). A második elv azt jelenti, hogy a gyermeknek 

meg kell tanulnia pontosan megkülönböztetni azt, ami az anyanyelve beszédprodukciója 

és beszédészlelése szempontjából fontos. Például egy magyar gyermeknek az [o] és az 

[á] magánhangzók „között” észlelnie kell a labiális [a] hangot is, amelynek a 

magyarban jelentésmegkülönböztető funkciója van (pl. alma – álma). Feltételezhetően 

mindkét folyamatnak működnie kell az anyanyelv-elsajátításban, úgy, hogy az egyes 

életkori szakaszok váltják egymást a beszédészlelési szintek fejlődésének megfelelően 

(vö. Gósy 1995a). Az elsajátított azonosság elve az első életévek percepciós 

stratégiájára jellemző, míg az elsajátított megkülönböztetés a percepciós bázis 

megszilárdulásával kapcsolatos (2–3 év) (Gósy 1995a). Az anyanyelv-elsajátítás 

folyamatában univerzális jelenség, hogy a hangdiszkrimináció fejlődésében a gyermek 

mindig a nagyobb különbségek észlelésétől halad a kisebbek felé. A beszédhangok 

tekintetében ez azt jelenti, hogy legelőször a magánhangzókat és a mássalhangzókat 

képes elkülöníteni egymástól, illetőleg azokon belül is a nagy artikulációs 

különbségekből fakadó nagy akusztikai következményekkel járókat. Majd fokozatosan 

válik képessé az egyre kisebb eltéréssel realizálódó beszédhangok differenciálására. Az 

individuális különbségek mintegy hatéves korig meglehetősen nagyok lehetnek ép 

fejlődés esetén is, azonban a beszédhang-differenciálás utolsó állomásaként hétéves 

korra a gyermeknek már meg kell tudnia különböztetni egymástól a rövid és a hosszú 

magán- és mássalhangzókat is (Gósy 2006a) (5. ábra). A hangdiszkrimináció 

képességének fejlődése biztosítja, hogy a gyermek egyre több új szót ismer fel, sajátít 

el. 
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5. ábra: A beszédhangok differenciálásának fejlődése magyar gyermekeknél (Gósy 2006a: 149) 

 

 A szókincsfejlődés a beszédmegértési folyamatoknak fontos előfeltétele 

(Simon 2006). A tipikus fejlődésű gyermek szófelismerése pontosabb és jobb, ha a 

szavak közti grammatikai viszonyt felismeri, vagyis beszédmegértési stratégiája közelít 

a felnőttek szófelismeréséhez. Ehhez azonban életkornak megfelelő szókincsre, 

szóértésre van szükség, valamint arra, hogy a gyermek a megfelelő grammatikai, 

szintaktikai kapcsolatokat felismerje és alkalmazza (Gósy 2005a). A szósorokban 

azonosítani kell a morfológiai, szintaktikai és prozódiai szerkezeteket. Erre fog ráépülni 

a jelentés, a tartalom megértése, majd az összefüggő szöveg értelmezése. A 

szófelismerés biztonsága az életkorral párhuzamosan növekszik; szókapcsolatokban már 

négyéves korban jobb az értés, mintha csak egyetlen szó azonosítása a feladat (Gósy 

1993; 2007g). A szófelismerés csak akkor következik be, ha a gyermek képessé válik az 

elhangzott szavakat alkotó hangokat az elhangzás egymásutániságának megfelelő 

sorrendben észlelni, felismerni (pl. nem mindegy, hogy az elhangzott szó bokrát vagy 

kobrát volt-e). Ennek nyomán a megfelelő beszédészlelés nemcsak az egyes 

beszédhangok azonosítását jelenti, hanem a hangkapcsolatokét és a hangsorokét is; 

egymásutániságuk felismerését, továbbá azt is, hogy az adott hangsorban egy hang hol 
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helyezkedik el. A szeriális észlelés ép működése biztosítja, hogy a gyermekek képesek 

legyenek az elhangzó beszédhangok, hangkapcsolatok felismerésére és reprodukálására, 

illetve jelentéssel nem bíró értelmetlen hangsorok pontos ismétlésére. A biztos 

sorozatészlelés fontos szerepet játszik az új lexémák elsajátításában és rögzítésében, 

valamint az írott anyanyelv megtanulásában (Gósy 1996d).  

 Az óvodás gyermek nehezen érti meg a hozzá intézett közléseket, ha az átvitel 

nem tökéletes (pl. zajban). A gyermeknek mind a beszédfeldolgozása, mind a 

beszédprodukciója károsodhat a folytonos zajos háttér következtében (pl. ha otthonában 

állandóan szól a tévé) (Gósy 2000).  

 A szegmentális szintű beszédészlelés elsajátítása 6–7 éves korra befejeződik, 

ekkorra a gyermeknek képessé kell válnia az írott anyanyelv megtanulására. Ehhez 

szükséges a beszédhangok pontos azonosítása és elkülönítése, az egyes jegyek 

felismerése, a magánhangzók és mássalhangzók differenciálása. Tudatossá válik a szó 

szerepe, ami azt jelenti, hogy „a hangzó beszéd a folyamatos akusztikai ingerből 

fokozatosan szavak sorozatává válik a gyermek számára” (Gósy 2000: 39). A verbálisan 

elhangzott szövegek feldolgozása egyre tudatosabb lesz, a gyermek egyre inkább 

képessé válik az emlékezeti, asszociációs működések életkorspecifikus aktiválásra. 

Iskoláskorban az beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok egyre 

automatikusabbak, gyorsabbak és biztosabbak lesznek, a felnőtt mechanizmust 

megközelítő működések mennek végbe (Gósy 2000). 

 A beszéd szupraszegmentális szintjének, illetve a paralingvisztikai 

sajátosságoknak a feldolgozása még iskoláskorban is tart. Így például, a 9 éves 

gyermekek anyanyelvi észlelésében az intonációpercepció még jelentősen eltér a felnőtt 

mechanizmus működésétől. Nagyjából 13 éves korra érik el a felnőttekével majdnem 

azonos működési teljesítményt, amikor is már képesek az intonáció valamennyi 

akusztikai-fonetikai sajátosságát komplex egységben dekódolni, és a nyelvi tartalomnak 

megfeleltetni, így az intonáció anyanyelvi észlelése ekkorra már befejezettnek 

tekinthető (Gósy 2005a). 

 Az anyanyelvi percepciós bázis kialakulása alighanem nyelvenként változó, a 

szakirodalom empirikus adatai arra engednek következtetni, hogy a 6–10 éveseknek 

viszonylag szilárd a percepciós bázisuk (Gósy 1994c). Az elhangzó beszéd feldolgozása 

a csecsemőkortól indul fejlődésnek; jellegzetesen megelőzi az aktuális verbális 

kommunikációt. A beszédészlelés és a beszédmegértés az életkorral párhuzamosan 

spontán is fejlődik, körülbelül 14 éves korra éri el a felnőttre jellemző érzékenységet, 
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amelyben iskoláskorban az aktív tanulásnak, az ismeretek bővülésének és a 

beszédtapasztalatnak is nagy szerepe van (Herczogné Fürst 1996; Adamikné Jászó 

1996). A megértési folyamatban kiemelt szerephez jut: a logika, a tapasztalatok, az 

események sorrendje, a gyermek beszédfeldolgozási gyakorlata, a kialakított stratégia, 

az érzelmek és a gyermek általános fizikai és pszichés állapota (Gósy 2007g).  „A 

percepciós mechanizmus fejlődése abban ragadható meg, hogy a folyamatok egyre 

jobban önállósulnak, működésükhöz egyre kevésbé szükséges, hogy más folyamatokkal 

kapcsolatban legyenek” (Gósy 2007g: 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 2.3 A beszédészlelés és a beszédmegértés szerepe a tanulási 

folyamatokban 

 

 A gyermek anyanyelv-elsajátítására természetesnek tűnő folyamatként 

tekintünk. A mindennapi életben csak akkor figyelünk fel rá, amikor probléma 

tapasztalható az elsajátítás menetében (Lengyel 1981). A beszédprodukció hibáit, nem 

megfelelő szintjét könnyebben vesszük észre (pl. a beszédindulás késése, kórosan hibás 

artikuláció), míg a percepciós folyamatok rejtett működésének zavarai gyakran csak 

későn derülnek ki a kompenzációs stratégiák alkalmazása miatt, amelyek a jó 

intellektusú gyermeket átsegíthetik a pillanatnyi problémákon (Gósy 1994a; Macher 

2002). Könnyebb ugyanis megfigyelni, leírni azt, hogy mikor mit és hogyan mond a 

gyermek, mint pontosan meghatározni azt, hogy mikor mit és hogyan észlel, azonosít, 

dekódol. A beszédpercepció egyes szakaszai csak közvetve megítélhetők, a gyermekek 

teljesítménye tesztelés nélkül nem ismerhető meg pontosan (Gósy 1994c; 2007c). A 

beszédprodukció és a beszédmegértés folyamatai hatással vannak egymásra, de az egyik 

teljesítményéből nem ítélhető meg a másik folyamatrendszer szintje. Az anyanyelv-

elsajátítás során a beszédképzési és a beszédfeldolgozási folyamat párhuzamosan 

fejlődik, de az utóbbi rendszerint magasabb szintű, mint a produkció, azaz egyszerűen 

megfogalmazva; mindig többet értünk, mint amennyit produkálni vagyunk képesek 

(Lengyel 1987; Gósy 1997b). Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 

hogy a jól működő észlelési és értési folyamatok nélkül nincs jó/megbízhatóan működő 

beszédprodukció sem anyanyelven, sem idegen nyelven (Simon 2006). A 

beszédpercepció fejlettségének szerepe nem csak a kezdeti anyanyelv-elsajátítás, hanem 

az iskolába lépés idején is jelentős (Adamikné Jászó 1996). Hatéves kortól a tipikus 

fejlődésű gyermek anyanyelv-elsajátításának szintje eléri azt az állapotot, amely 

megalapozhatja az írott nyelv, az írásbeli kommunikáció elsajátítását (Adamikné Jászó 

2001).  „Az iskolai anyanyelvoktatás fő célja az, hogy megtanítsa a gyermekeket a 

nyelvhasználatra, a nyelvváltozatoknak a beszédhelyzettől függő alkalmazására, a 

regiszterváltásra” (Adamikné Jászó 2001: 27).  Ahhoz, hogy az iskola ezt a feladatást 

eredménnyel végezze, fontos hogy a gyermek 6–7 éves korára megfelelő 

anyanyelvismerettel s az ezzel párhuzamosan kialakuló nyelvi tudatossággal 

rendelkezzék (Albertné Herbszt 2007). „Ez nem tudatosság a szó igazi értelmében, csak 

valamiféle meglátás, ami több a sejtelemnél, de még nem grammatikai. Észreveszi a 

mondatokat, azt, hogy a mondat egy alanyi és egy állítmányi részből áll. Toldalékokat 
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figyel meg a gyerek, hároméves kora táján kitűnően szótagol, s hatéves kora táján 

felfedezi, hogy a szavak hangokból állnak. Mondattudatról, szótudatról, szótagtudatról 

és fonématudatról beszélhetünk” (Adamikné Jászó 2001: 19). Az olvasás- és írástanítás 

szempontjából különösen fontos a fonématudat megléte. Ennek birtokában a gyermek a 

hangos sorrendjét képes érzékelni (szeriális analízis), különösen a szavak kezdő és záró 

hangját, majd később a szó belsejében lévő hangokat is képes azonosítani (pozícionális 

analízis) (Adamikné Jászó 2001; Albertné Herbszt 2007). Ha a nyelvi tudatosság 

hiányzik, vagy nem megfelelő szintű, feltétlenül fejleszteni kell az iskoláskor legelején.  

 Kétség nem fér ahhoz, hogy az iskolakezdés sikerességében meghatározó 

szerepet játszik, hogy hol tart a gyerek azoknak a készségeknek az elsajátításában, 

amelyekre az iskolai tanulás építkezik. Hol tart az anyanyelv fejlődésében? Fontos 

kérdés, ha azt vesszük alapul, hogy a gyermek a tanulási folyamatok során, két módon 

jut az ismeretek birtokába; egyfelől a tanítói, tanári magyarázat feldolgozásával, vagyis 

az elhangzó beszéd megértése révén, másfelől pedig az írottak feldolgozásával, 

megértésével és tárolásával. A verbális beszéd feldolgozási folyamatainak nem 

életkornak megfelelő működése azonban kihat az írott nyelv elsajátítására. (Gósy 

1999b). Az írás, a helyesírás- és az olvasás tanulását számos tényező befolyásolja, mint 

a verbális és a vizuális memória működése, a logika, a figyelem, a tempó, a szókincs, a 

kezesség és az irányfelismerés életkor-specifikus megléte, továbbá olyan általános 

tényezőkkel is számolni kell, mint a tanítási módszer, a gyermek motivációja, családi 

háttere stb.. A legfontosabb tényező azonban, az életkornak megfelelő beszédészlelési 

és beszédmegértési (beszédpercepciós) folyamatok megléte (Stackhouse–Weels 1997; 

Adamikné Jászó 2006; Boets et al. 2006; Csépe 2006; Imre 2006; Gósy 2008). Az írott 

nyelv megértése ugyanazon értési, feldolgozási folyamat révén történik, mint a verbális 

nyelv esetében. Az egyedüli különbség a két folyamat között az információ formája, az 

ingerfeldolgozás kezdete (6. ábra). Az elhangzó beszéd esetén a dekódolás a hallással 

kezdődik, az ennek megfelelő folyamat az írott szöveg dekódolásakor a látás. A hallást 

a beszédészlelési szint folyamatai követik, a látást a vizuális észlelési folyamatok. Az 

utóbbi esetben az optikai elemzést és a betűfelismerést követően a folyamat közvetlenül 

„átkapcsol” a beszédpercepciós szintre a betű–hang megfeleltetés transzformációjával. 

Ettől kezdődően közvetlen transzformációk történnek: a betűsor és az annak megfelelő 

beszélt hangsor lexikai azonosítása, valamint a grammatikai/szintaktikai struktúrák 

megfeleltetése és felismerése, azaz a megértés (Gósy 1996b). 
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6. ábra: A hallott és az írott nyelv megértésének folyamatmodellje (Gósy 1996b: 169) 

 

 A két folyamat kapcsolatát számos kutatás vizsgálta (pl. Gósy 1996b; 1999b). 

Imre Angéla egy kutatásában 5– 8. osztályos diákok vettek részt, összesen 220 tanuló 

(hagyományos oktatási rendszerű iskola, ép hallók). A 11–15 évesekkel végzett kutatás 

azt vizsgálta, hogyan függnek össze a beszédfeldolgozás különböző szintjei és az 

olvasási teljesítmény. Az olvasott és a hallás utáni szövegértés elemzése szignifikáns 

összefüggést eredményezett: azok az évfolyamok és tanulók, akik sikeresebbek voltak a 

hallott szöveg megértésében, sikeresebbek az olvasott szöveg feldolgozásában is. Ebből 

következtethetünk arra, hogy a hangzó beszéd megértésének fejlesztése szükségszerű az 

eredményes olvasásértés eléréséhez. Amennyiben a verbális beszédmegértés szintje 

nem felel meg az életkornak, nagy valószínűséggel előjelezhetők az olvasásértési 

nehézségek, kudarcok (Gósy 1996b). A beszédfeldolgozási folyamatban az esetleges 

elmaradások korlátozzák, bizonyos esetekben lehetetlenné teszik az olvasás-írás 

megtanulását, készségszintű alkalmazását (Gósy–Horváth 2006a). A gyermek kognitív 

fejlődése és a tanulási stratégiák nem elegendőek a feldolgozási folyamatok 

bizonytalan, zavart működésének ellensúlyozására. Az eredmény a „tanulási zavarnak” 
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nevezett szindróma, mely gyakran magában foglalja a beszédészlelési elmaradásokat, 

zavarokat és olvasástechnikai problémákat (Gósy 2005a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.4 A beszédészlelés és a beszédmegértés hibás működése 

 

Korábbi fejezetben tárgyaltuk, hogy a beszédészlelés és a beszédmegértés 

mechanizmusának jó működését az optimális átviteli körülmények, illetve az adekvát 

szemantikai feltételek is biztosítják (lásd 27. o). Ennek megfelelően a mechanizmus 

zavaráról akkor beszélünk, ha – a fentebb említett feltételek mellett – „az elhangzott 

üzenetek azonosítása nem pontos vagy azonosíthatatlan, a megértése bizonytalan, 

akadályozott vagy lehetetlen, az értelmezés kérdése gátolt vagy lehetetlen; és 

mindennek felszíni megjelenése (tünete, tünetei) különféle (különfélék) lehet 

(lehetnek)” (Gósy 1995a: 7). 

A beszédészlelési és a beszédmegértési zavar leggyakoribb megjelenési formái: 

1. reakcióhiány, 

2. téves reakció, 

3. gyakori visszakérdezés, 

4. figyelmetlen gyermeki viselkedés, 

5. túlzottan játékos viselkedés, 

6. viselkedési (magatartási) probléma, 

7. megkésett beszédfejlődés, 

8. diszfázia, 

9. akadályozott beszédfejlődés, 

10. specifikus nyelvi zavar, 

11. beszédhiba, 

12. olvasászavar (olvasási nehézség). 

 

A beszédfeldolgozási folyamat (= beszédészlelési és beszédmegértési folyamat) 

zavarainak osztályozása: 

I. A zavar helye (Az a terület, mechanizmus, ahol a hibás működés dekódolható.): 

1. beszédészlelési zavar 

2. beszédmegértési zavar 

3. emlékezeti zavar 

4. a vezérlés zavara 
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II. A zavar típus (Azt jelöli, hogy az adott mechanizmuson belül mely 

folyama(tok)ban jelentkezik a zavar.): 

1. az akusztikai szint működési zavara 

2. a fonetikai szint működési zavara 

3. a fonológiai szint működési zavara 

a beszédészlelési szintek részfolyamatait tekintve: 

4. a szeriális észlelés zavara 

5. a beszédhang-differenciálás zavara 

6. a vizuális észlelés zavara 

7. a beszédritmus észlelésének zavara 

8. a transzformációs észlelés zavara 

az emlékezeti működést tekintve: 

9. a rövid idejű verbális memória zavara 

10. a rövid idejű vizuális memória zavara 

11. a mentális lexikon aktiválási zavara 

a beszédértést tekintve: 

12. a mondatértés zavara 

13. a szövegértés zavara 

14. szintézis és/vagy lateralizáció zavara 

 

III. A zavar mértéke szerint megkülönböztetünk: 

1. enyhe fokú zavart (az elmaradás mértéke a gyermek biológiai életkorához 

képest legfeljebb 1 év), 

2. középsúlyos zavart (az elmaradás mértéke a gyermek biológiai életkorához 

képest 1 évnél több, de 2 évnél kevesebb), 

3. súlyos zavart (az elmaradás mértéke a gyermek biológiai életkorához képest 

2 évnél több, de 3 évnél kevesebb), 

4. nagyon súlyos zavart (az elmaradás mértéke a gyermek biológiai életkoránál 

3 évnél több). 

 

IV. A zavar kiterjedtsége (arra utal, hogy hány részfolyamat érintett) szerint 

megkülönböztetünk: 

1. a teljes folyamatra kiterjedő zavart, 

2. csak a beszédészlelési folyamatokra kiterjedő zavart, 
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3. csak a beszédmegértési folyamatokra kiterjedő zavart, 

4. csak az emlékezeti folyamatokra kiterjedő zavart, 

5. a beszédészlelési és a –megértési folyamatokat érintő zavart, 

6. a beszédészlelési és az emlékezeti működéséket érintő zavart, 

7. a beszédmegértési és az emlékezeti működéseket érintő zavart, 

8. az egyes területek részfolyamatit érintő zavart. 

 

A beszédfeldolgozási folyamat (= beszédészlelési és beszédmegértési folyamat) 

zavarainak okai: 

 

I.  Biológiai (organikus/funkcionális) tényezők (mindazon tényező összessége, 

amelyek a születéstől kezdődően felelősek a percepciós folyamtokért)  

1. a beszédszervek organikus zavara (szerzett vagy örökletes) 

2. az idegrendszer organikus, illetve funkcionális zavara(i) 

3. örökletes zavar (organikus vagy funkcionális) 

4. pszichés zavar 

5. jelen tudásunk szerint nem ismert ok 

 

II. Környezeti tényezők (mindazon tényező összessége, amelyek a gyermek 

környezetével kapcsolatosak) 

1. verbálisan ingerszegény környezet 

2. kódváltó környezet 

3. szociálisan ingerszegény környezet [együttjárhat verbális 

ingerszegénységgel (pl. nevelőotthoni körülmények)] 

Rizikótényezők (az alább felsorolt tényezők ismeretében a gyermeket a 

beszédészlelés és beszédmegértés szempontjából rizikó gyermeknek kell 

minősíteni): 

a) koraszülöttség (rövidebb terhességi időtartam és/vagy kis súly), 

b) nem átlagos lefolyású szülés, 

c) szülési sérülés (függetlenül annak rendeződésétől), 

d) születési rendellenesség, 

e) a gőgicsélés hiánya vagy kései indulása, 

f) megkésett beszédindulás (kislánynál 2 éves, kisfiúnál 2,5 éves kor után 

induló beszéd), 
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g) feltűnően lassú beszédfejlődés 

h) a beszédprodukció hibája, 

i) hallássérülés, 

j) hosszantartó hurutos állapot, 

k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén, 

l) állami gondozottság, illetve tartós elszakadás a családi környezettől, 

m) két vagy több különböző nyelv egyidejű elsajátítása. 

  

A beszédészlelés zavarai elsősorban az anyanyelv-elsajátításához, 

gyermekkorhoz kapcsolódnak, de előfordulhat, hogy a felnőtt korban is tovább élnek, 

nehezítve a mindennapi kommunikációt. A beszédpercepciós zavarok felnőttkorban 

lehetnek a gyermekkoriak továbbélései, avagy szerzettek, illetőleg bizonyos kórképek, 

szindrómák részei (Gósy 2006b). A beszédfejlődés elmaradott volta sokszor éppen a 

másoktól elhangzó közlések feldolgozásában jelentkezik. A kisgyermekek mintegy 

30%-a olyan nehézségekkel küszködik, amelyeknek az észrevétele csaknem lehetetlen 

(Gósy 2005a). Minél kisebb a zavar és minél kevesebb szint működésében van jelen, 

annál nehezebben vehető észre.  

 A beszédészlelés – akusztikai, fonetikai, fonológiai észlelés – folyamatának 

bármelyike lehet zavart, elmaradott. A beszédészlelés akusztikai szintjének zavarai 

jellemzően a felsőbb észlelési szintek (fonetikai és fonológiai) működési problémáival 

együttjárnak. Előfordulhat azonban az akusztikai szint kizárólagos zavara (rendszerint 

átmeneti, enyhe fokú halláskárosodást követően). A fonetikai és fonológiai folyamatai 

lehetnek zavartak, illetőleg az adott életkortól elmaradottak. Általában mindhárom 

észlelési szint érintett, ugyanakkor a zavar(ok) helye és mértéke különböző lehet. A 

beszédészlelés fonetikai és fonológiai szintjének zavara hatással van a gyermek 

artikulációjára, a szókincs alakulására, a grammatikai struktúrák felismerésére, ami 

szegényes beszédprodukcióhoz, az írott nyelv elsajátításának nehézségéhez, helyesírási 

nehézségekhez, az idegennyelv-tanulás problémájához, gyakran a kívülről tanulás 

(memoriter) nehezítettségéhez vezet (Gósy 1995a; 2005a). A beszédészlelési 

folyamatok zavaraiban az információ sűrűségének is lényeges szerepe van. Ez azt 

jelenti, hogy az egyes részfolyamatok működhetnek jól, ha beérkező nyelvi információ 

nem túlzottan sok (pl. beszédhangok, hangkapcsolatok vagy szavak felismerése kell, 

hogy történjen).  Ugyanezen részfolyamatok azonban már jelezhetnek zavart akkor, ha 

az információsűrűség nagyobb, például több (3–5) szóból álló, illetve hosszabb nyelvi 
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anyag feldolgozása történik (Gósy 1995a). Ha súlyos beszédészlelési zavar áll fenn, 

akkor az minden részfolyamatban jelentkezik, már kis információsűrűség (1-2 szótagú 

szavak) esetén is. „Különböző fokú beszédészlelési zavarról akkor áll fenn, ha a 

gyermek részfolyamatai az egyes szinteken vagy azok együttes működésében eltérnek 

az életkornak megfelelő teljesítménytől” (Gósy 1995a: 34). A beszédészlelés 

legsúlyosabb zavaráról akkor beszélünk, ha az egyes folyamatok csak részlegesen, 

esetleg valamelyikük egyáltalán nem működik. Ilyen esetben a gyermek jellemzően 5 

szótagig képes az elhangzó nyelvi információ reprodukálására (függetlenül az aktuális 

beszédprodukciós szintjétől), ami azt jelenti, hogy a hosszabb szavak, szókapcsolatok 

vagy rövid mondatok azonosítását nem képes elvégezni (Gósy 1995a).  

 A beszédpercepciót támogató részfolyamatok, mint például a szeriális észlelés, 

rendkívül fontos beszédpercepciós készség, amelynek zavara és nem életkornak 

megfelelő működése elsősorban a hangsorban megjelenő beszédhang pontos 

felismerésének nehézségére vezethető vissza. Számos kísérlet támasztja alá, hogy azok 

a gyermekek, akiknek szeriális észlelése nem életkori szintű, rendszerint többféle 

nyelvi/beszédbeli zavart is mutatnak. Akinél a szeriális észlelés nem megfelelően 

működik, feltételezhetően a legkülönfélébb stratégiákkal próbálja ellensúlyozni azt. 

Jellemző, hogy a szókincse szegényes, a mentális lexikonának aktiválása esetleges és 

bizonytalan (Gósy 1996d). A szeriális észlelészavar esetén jellegzetes hibatípusok 

jelennek meg, melyek emlékeztetnek az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszaiban 

tapasztalható hangtorzításokra (pl. beszédhanghiány, szótag/szótagok hiánya, 

beszédhangbetoldás, beszédhangcsere, szótagfelcserélés, hangsor teljes torzítása) (Gósy 

1995a; Gósy 2005a). Az olvasási és helyesírási nehézséggel küzdő gyermekeknek is 

jelentős elmaradásuk van ebben a részfolyamatban (vö. Palotás 1996; Simon 2004; 

Csépe 2006; Gráczi et al. 2007).  Egy vizsgálat tanúsága szerint – amely, 127, 7–11 

éves, írásproblémákkal vagy helyesírási nehézségekkel küzdő gyermek részvételével 

zajlott – igazolást nyert az a feltételezés miszerint az írási és helyesírási problémák 

mögött mindig percepciós zavar is húzódik. A percepciós mutatók arról tanúskodtak, 

hogy mindegyik vizsgált gyermeknek valamilyen észlelési zavara vagy elmaradása van 

a tipikus fejlődésű gyermekekhez képest. A kapott eredmények arra hívják fel a 

figyelmet, hogy az iskola 1–4. osztályában is még fontos lenne a gyermekek 

beszédpercepciójának a hangsúlyozott fejlesztése. Lehetőséghez mérten a gyermekek 

fejlesztése egyénileg kell, hogy történjen (két hasonló problémával küzdő gyermek, az 

egyes tesztekben eltérő eredmények miatt pl. az egyiknek a fonológiai észlelése jobb, 
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mint a szeriális, míg a másiknak a szeriális észlelése jobb a fonológiai észlelésénél, de 

mind a ketten írási problémákkal küzdenek) (Bóna 2008a). 

 A beszédészlelés folyamatában a vizuális észlelés az ajakartikuláció 

integrálásának készségét jelenti. A vizuális észlelés zavaráról akkor beszélünk, ha a 

gyermek képtelen az ajakmozgásokat az életkorának megfelelő mértékben az egyes 

beszédhangokkal azonosítani, egyeztetni, ami károsan befolyásolja a saját artikulációs 

gesztusainak a fejlődését, valamint a beszélő artikulációjában a jellegzetes mozgássorok 

azonosításának képességét (Gósy 2005a). A vizuális észlelés bizonytalansága, illetőleg 

zavart működése kihatással lehet az egyes beszédhangok kontextusfüggetlen 

felismerésére, illetve a vizuális csatornán keresztül történő megerősítés hiánya az 

átviteli csatorna zavara (pl. zaj) esetén a teljes feldolgozási folyamat csökkent 

működéséhez vezet, ezáltal nehezíti az írás és helyesírás megtanulását (Gósy 1995a). 

 A beszédfeldolgozási mechanizmus alapvető működési eredménye az 

anyanyelvi beszédhangok megkülönböztetése. Hatéves korra képessé válik a gyermek 

arra, hogy anyanyelvének beszédhangjait megkülönböztesse egymástól, kivéve a 

magán- és mássalhangzók időtartambeli különbségét, ami hétéves korra már stabilan 

kialakul (lásd 2.2 fejezet). A leggyakoribb a mássalhangzók és legfőképpen a 

zármássalhangzók kvantitásának észlelési nehézsége. Ezt követi a magánhangzók 

időtartamának felismerési zavara/bizonytalansága. A gyakori megkülönböztetési 

zavarokhoz tartozik még a zöngésség/zöngétlenség jegyének problémája. Ritkábban 

fordul elő, hogy a mássalhangzók képzési helyének elkülönítésében bizonytalan a 

gyermek. A diszkriminációs zavar jellegzetes eset, amikor a gyermek képes a 

megkülönböztetésre, azt helyesen el is végzi, de csak abban az esetben, ha a 

megkülönböztetendő beszédhangokat vagy hangkapcsolatokat kiejti, vagyis a saját 

artikulációs mozgássor megerősítése nélkül a megkülönböztetés nem működik (az 

iskoláskorú gyermekeknél gyakoribb, mint az óvodás gyermekeknél) (Gósy 1995a; 

2005a). A beszédhang-megkülönböztetés zavarai jellemzők pösze, megkésett 

beszédfejlődésű vagy hallássérült gyermekre, azonban ép beszédprodukció esetén is 

előfordulhat, mely a beszédprodukción túl az olvasás, írás folyamatát is befolyásolja 

(vö. Gósy 2007e; Horváth–Gósy 2008).  

 A transzformációs észlelés az anyanyelv-elsajátítás során fokozatosan alakul 

ki, működése biztosítja, hogy a gyermek képes legyen a beszédhangnyi időtartamú 

hangjelenségek azonosítására, vizuális jelenségek felismerésére és a köztük kialakított 

kapcsolat megértésére és fenntartására, illetve ezek ismételt működésére (Gósy 1996a). 
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Ez a működés általában hatéves korra alakul ki. A transzformációs észlelés az alapja az 

olvasás és írás megtanulásának. Jellemzően, ha a beszédészlelési folyamat bármely 

részfolyamata zavart mutat, akkor nagy valószínűséggel a transzformációs észlelés 

területe is érintett, zavart lesz, ami beszédhang- és betűmegfeleltetési nehézségekhez, 

betűfelismerési zavarokhoz vezethet, s az olvasási nehézség, írászavar is 

valószínűsíthető (Gósy 1995a; 1996a; Imre 2007b). Több száz olvasási nehézséggel 

küzdő iskolás gyermek vizsgálati adatai igazolták a transzformációs észlelés zavarának 

és az olvasási nehézségeknek az összefüggését (Gósy 2000). 

 A beszédritmus észlelés képessége legkésőbb négyéves korra kialakul. A 

beszédritmus észlelési zavaráról akkor beszélünk, ha „a gyermek nem képes az 

anyanyelvén elhangzott szöveg szótagidőtartamainak, illetőleg a szótaghatároknak a 

pontos verbális reprodukálására” (Gósy 1995a: 39). Azaz ritmuszavart eredményez, ha a 

kiejtett szavak beszédhangjainak, szótagjainak az egymáshoz viszonyított időtartama, 

avagy a hangsúlyviszonyok megvalósítása nem megfelelő, ami az új szavak 

elsajátításának nehézségéhez, toldalékolási nehézségekhez, helyesírási problémákhoz, 

idegen nyelvi ritmus elsajátításának nehézségéhez, olvasási és írási nehézségekhez 

vezethet (Gósy 1995a; 2005a). Gyakoribb az iskoláskorú, mint az óvodás 

gyermekeknél. 

 A beszédfeldolgozás (beszédpercepció) során a beszédészlelésre épül a 

beszédmegértés szintje. Megfelelő működését számos tényező befolyásolhatja, például, 

hogy a gyermeknek milyen hosszúságú szöveget kell feldolgoznia. Általánosan 

elfogadott nézet, hogy amíg a mondat nagyságrendű közlések megértése megtörténhet 

az asszociációs szint működése nélkül, addig a szövegértésbe már az említett szintnek is 

be kell kapcsolódnia (Eysenck–Keane 2003). A mondatértési nehézség, illetőleg 

bizonytalanság az anyanyelv grammatikai és szintaktikai struktúráinak, illetőleg 

jelentésbeli egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal (Gósy 1995a). A 

mondatértési zavar feladatértési nehézséghez, tanulási nehézséghez vezethet, továbbá 

nehezítheti a szabályok, definíciók megértését is. A szövegen belüli mondatértési zavar 

megnehezítheti az egész szöveg megértését is. A hallott szövegek megértését számos 

tényező befolyásolja. Egyrészt feltételezi a beszédfeldolgozási folyamat minden 

szintjének (a hallásnak, a beszédészlelésnek, a beszédmegértésnek és az asszociációs 

szintnek) a pontos működését; másrészt szükséges hozzá az életkornak megfelelő 

szókincs, annak aktiválási képessége; a megfelelő morfológiai és szintaktikai struktúrák, 

a struktúraazonosítás működése; a jó rövid és a hosszú távú memória; az életkornak 
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megfelelő figyelem; illetve háttérismeretek (Gósy 1996b). Ha a szövegértés nem a 

megfelelő szinten működik, akkor sérül a gyermek beszédprodukciója, olvasási és 

tanulási problémák léphetnek fel (Gósy–Horváth 2006b). Ha a gyenge teljesítmények 

nem javulnak, az ahhoz vezet, hogy a szabályokat, definíciókat és szöveges feladatokat 

nem fogják tudni megérteni, gyakran tehát nem is feladatok megoldásában tévednek, 

hanem a feladatot megjelölő nyelvi információ bizonytalan feldolgozása vezet a hibás 

teljesítményhez (Gósy 1995a). A mondatértés és a szövegértés különböző 

részfolyamatok aktiválást teszi szükségessé, így a kétféle mechanizmus független lehet 

egymástól (lásd 25–26. o). „Ez azt jelenti, hogy ép, életkornak megfelelő mondatértés 

esetén előfordulhat az életkornak nem megfelelő szövegértés,; illetőleg hogy ép, 

életkornak megfelelő szövegértés mellett tapasztalható az életkornak nem megfelelő 

mondatértés” (Gósy 2005a: 353). 

 A beszédfeldolgozási folyamathoz kapcsolódó részfolyamatok közül alapvető 

fontosságú a rövid idejű verbális memória és a rövid idejű vizuális memória működése.  

A random sorrendben, egymással semmiféle logikai vagy asszociatív kapcsolatban nem 

lévő észlelt elemek felidézése csaknem állandó érték gyermekkortól felnőttkorig. Az 

ötnél kevesebb felidézett elem a memória működési zavarára utal; a nem az elsőként 

vagy utolsóként elhangzott, illetve látott elemek felidézése pedig a memóriaműködés 

rendezetlenségét jelzi (Gósy 1995a). A memória működésében fennálló zavar – 

mértékétől függően – befolyásolja a többi részfolyamat működését is. A rövid idejű 

verbális memória zavara gyakoribb, mértéke rendszerint nagyobb, mint a rövid idejű 

vizuális memóriáé. A memória zavara a beszédészlelési szintek relatíve jó működése 

mellett is előfordulhat. A percepciós zavarokkal küzdő gyermekek kétharmadánál 

található a rövid idejű verbális memóriát érintő zavarokat, elsősorban a kapacitásban, 

másodsorban a rendezettségben. A percepciós folyamat bármely területén jelentkező 

zavarát a rövid idejű verbális emlékezet nehezített működése súlyosbítja. Nem függ 

össze azonban feltétlenül a hosszú távú emlékezet működésével (Gósy 2000). A rövid 

idejű verbális memória zavarának a következménye lehet: a beszédhangok 

egymásutániságának felidézési nehézsége, a beszédhang-differenciálás elvégzésének 

nehézsége, szótag-időtartamok reprodukálási nehézsége (Gósy 1995a). A verbális 

memóriával ellentétben a rövid idejű vizuális memória működése a zavart percepciós 

folyamatokat mutató gyermekek kétharmadánál ép. A rövid idejű vizuális memória 

lényegesen ritkábban mutat rendezetlenséget is, mint a verbálisé. A gyenge rövid idejű 

vizuális memória teljesítményt mutató gyermekek sok esetben kézdominancia 
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nélküliek, általában nem szeretnek rajzolni, ábrázolókészségük biológiai életkoruknak 

nem felel meg, gyakran rossz a ceruzafogásuk is. A zavart vizuális memóriaműködés 

betűazonosítási és -megtartási nehézségekhez, illetve a vizuális egymásutániság 

felismerésének bizonytalanságához vezethet (Gósy 1995a; 2000).  

 Mint arról már korábban is szó volt, a beszédmegértéshez alapvetően 

szükséges az életkornak megfelelően működő mentális lexikon. Ugyanakkor nincs egy- 

az-egynek megfelelés a mentális lexikon nagysága és az elemek aktiválás között, ami 

azt jelenti, hogy nem mondható ki, hogy a kevés szóval rendelkező gyermek 

szóaktiválása gyenge és megfordítva, a sok szót ismerő gyermek szóaktiválása jó (Gósy 

1995a). A beszédpercepciós folyamat bármilyen jellegű zavarához gyakran gyenge 

szóaktiválás társul. Ezt bizonyítja Szalai egy kutatása is, amely során a lexikális 

hozzáférés ép és zavart folyamatait elemezte. Kutatásában 208, 5–10 éves tipikus 

fejlődésű, ép halló, ép beszédprodukciójú, de gyenge beszédpercepciós, 

beszédmegértési teljesítményt mutató gyermeket vizsgált. A kísérleti eredményei 

igazolták, hogy a szóaktiválási teljesítmény és a beszédészlelési, valamint a 

beszédmegértési teljesítmény között összefüggés áll fenn. Az oktatási folyamatba 

bekerülő gyermekek több mint a fele nem rendelkezett megfelelő szóaktiválási 

képességgel, a mentális lexikonban való tájékozódási készségük bizonytalan volt. Az 

akusztikai, fonetikai, fonológiai szint működése is befolyással bírt a lexikális hozzáférés 

folyamatára. Bizonyítást nyert, hogy a tökéletes beszédmegértéshez nem elegendő a 

nagy elemszámú, jól struktúrált mentális lexikon megléte „a grammatikai, szintaktikai 

relációk között jó tájékozódás képessége is szükséges az eredményes dekódoláshoz” 

(Szalai 1996: 94). További következtetésként vonta le, hogy a gyermekek 

szóaktiválásban nyújtott gyenge teljesítménye megbízhatóan jelezte a 

beszédprodukcióból egyértelműen nem diagnosztizálható beszédpercepciós zavart is. 

 Az anyanyelv-elsajátítás zavara(i) ritkán jelenik meg izoláltan; a legtöbb 

esetben egyéb zavarok, más funkciók hibás működése is egyidejűleg kimutatható (Imre 

2007a) Miért különösen fontos vele a percepciós elmaradással és/vagy zavarral 

foglalkozni? Ha ép beszédértés mellett az észlelés zavart, annak kiejtési hibák, 

diszlexiás és diszgráfiás tünetek lesznek a következményei. Fordított esetben; ép 

beszédészlelés, de zavart beszédértés mellett beszédmegértési nehézségek, olvasásértési 

problémák, gondolkodási korlátok és viselkedési zavarok léphetnek fel. Amennyiben, 

ha mindkét beszédfeldolgozási folyamat zavart, ez a tanulási nehézségeken kívül akár a 

személyiség torzulásához is vezethet (Imre 2007a). 
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Mint arról már korábban is szóltunk, az írott anyanyelv elsajátítása az 

anyanyelvi folyamatokon alapszik, a kudarcmentes olvasás- és írástanuláshoz a 

gyermeknek az életkornak megfelelő beszédpercepcióval kell rendelkeznie. A 

beszédpercepciós zavarok felismerésének és azonosíthatóságának fő nehézsége a 

feldolgozó mechanizmus „túlbiztosított” működése, azaz a kisebb zavarok rejtve 

maradhatnak, a működés zavartalannak tűnik, mert nagy a kompenzációs lehetőség 

(Gósy 2000). Ugyanakkor, megfelelő módszer birtokában ma már pontosan meg lehet 

határozni a beszédpercepcióban jelentkező elmaradások és a tanulásban később 

jelentkező problémák összefüggéseit. A gyakorlat azt mutatja, hogy többségében azok a 

gyermekek kerülnek vizsgálatra, akiknek már kialakult tanulási nehézsége van. „A 

beszédpercepció zavarával küszködő gyermekek aránya évről évre nő” (Simon–

Schneider 1999: 492). A normál tantervű általános iskolákban is legalább 40% azoknak 

a gyermekeknek az aránya, akik a beszédpercepció valamely területén észlelési zavart 

mutatnak. Az előszűrés hiányában sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek 

felkészítve, felkészülve az ilyen zavart mutató gyermekek felismerésére. A 

szakirodalomban általában az olvasás és írás területén megnyilvánuló konkrét 

eltérésekről olvashatunk (pl. betűkihagyás, betűcsere, értészavarok). Ha a problémák az 

írás-olvasás tanulásának idején jelentkeznek, felismerésük könnyebb, későbbi 

életkorban ezeket a tüneteket/tünetegyütteseket fáradtsággal, dekoncentrációval, 

figyelmetlenséggel párosítják. Amikor a gyermek iskolai teljesítménye osztályzataiban 

még nem romlik, azonban egyre több „figyelmetlenségnek”, „slendriánságnak” 

minősített hibát követ el, a pedagógus gyakran megfogalmazza: „tudom, hogy te ezt 

tudod, figyelj/koncentrálj jobban” stb. (Simon–Schneider 1999). A gyermek ugyanezt 

hallja otthon is, annak ellenére, hogy ő változatlanul mindent megtesz a jó eredmények 

érdekében. A sikertelenség, a kudarcélmény egy idő múltán szorongáshoz vezet, ami 

önmagától nem oldódik meg. A szorongás, fokozott igénybevétel miatt kialakulnak 

pszichoszomatikus tünetek, betegségek (fejfájás, hasfájás, alvászavar, hasmenés stb.). 

Ezeknek a tüneteknek a hátterében ismételt orvosi vizsgálattal sem mutatható ki 

organikus eltérés. A gyermeknek betegségtudata alakul ki, amely tovább ronthatja a 

helyzetet. A kudarcok agresszivitáshoz, másodlagosan kialakuló magatartási és 

szocializációs zavarokhoz vezet(het)nek. A másodlagos jelenségek számának 

növekedése korrelációt mutat a beszédpercepciós zavarok számának növekedésével. A 

korábban tárgyalt kompenzációs stratégiák miatt azonban nem derül fény az 

elmaradásokra/zavarokra. Kompenzált formaként értékelendő, ha a gyermek iskolai 
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teljesítményében romlás még nem észlelhető, de gyanújelek és/vagy pszichoszomatikus 

tünetek már tetten érhetők (vö. Simon–Scneider 1999). Ebben a fázisban csak a 

beszédpercepció célzott vizsgálatával deríthető ki a gyermek valódi problémája.  A 

beszédpercepció zavarának súlyossági fokától függően a gyermekek egy része már 

óvodáskorban, más részük az írás-olvasás elsajátításakor vagy később mutat tanulási 

zavarokat.  

 Jól ismert tény, hogy az anyanyelv-elsajátítás individuális különbségei a tipikus 

fejlődésűek között is jelentősek (Smith–Kenney 1998). Számos, tipikus fejlődésű 

gyermekek bevonásával készült vizsgálat – amely a magyar gyermekek beszédészlelési 

és beszédmegértési folyamatinak életkorspecifikus működését modellálja – kimutatta, 

hogy a gyermekek jelentős részénél különböző mértékű elmaradás tapasztalható (pl. 

Gósy 1994a; 1995b; 2009; Herczogné Fürst–Melegné Steiner 1996).  

 Véletlenszerűen kiválasztott, tipikus fejlődésű óvodás és iskolás 

beszédészlelésének összefüggéseit vizsgálta Gósy Mária és Horváth Viktória. A 600 

gyermek részvételével elvégzett kutatás eredményei arról tanúskodtak, hogy a 

gyermekek jó részénél valamilyen elmaradás tapasztalható, a percepciós mechanizmus 

fejlődése nem folyamatos, és nem egyformán érinti a vizsgált folyamatokat. A 

gyermekek leggyengébben a fonológiai észlelésben és a szövegértésben teljesítettek, 

vagyis a beszédfeldolgozás egyfajta hierarchiája érvényesült a teljesítményekben 

(Gósy–Horváth 2006b). Hasonló következtetésre jutott Markó is, aki 6–9 éves, 

tipikusan fejlődő, egynyelvű gyermek mondat- és szövegértés jellemzőit és 

összefüggéseit vizsgálva megállapította, hogy mind a mondatértési, mind a szövegértési 

teljesítmény elmaradást mutat a korosztálytól elvárható értéktől (Markó 2007). A 

vizsgálat eredményei alapján megállapította, hogy a beszédfeldolgozási folyamat 

beszédészlelésre épülő megértési szintjeinek működésében is mutatkoznak 

különfejlődések. A mondat- és a szövegértés összefüggéseinek vizsgálatai egyre inkább 

bizonyítják, hogy a jó mondatértés gyakran igen gyenge szövegértéssel párosul (vö. 

Gósy 1994a; Gósy–Horváth 2006a). A fonológia és a szeriális észlelést hét életkori 

csoportban 350 tipikus fejlődésű, ép beszédű gyermek bevonásával vizsgálták (Bóna 

2007b). A kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy az ép beszédű gyermekek 

beszédpercepciós működései is gyakran hibásak. A helyes artikuláció miatt a szülő vagy 

a pedagógus azonban nem is figyel fel a problémára, így ezen elmaradások kiszűrése 

nehéz, célzott vizsgálat nélkül rejtve maradhat. Idősebb gyermekek – tipikusan fejlődő, 

10–16 évesek – körében végzett kutatás a hallás utáni anyanyelvi szövegértés vizsgálta 
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(Gósy 2001). Vizsgálati módszerként az úgynevezett megértést ellenőrző kérdéseket 

választották. A vizsgálatban részt vevő diákok csoportosan meghallgatták a tesztelésre 

szánt szöveget, majd a hangosan feltett 10 megértést ellenőrző kérdésekre írásban kellett 

válaszolniuk. (A 10 mondat helyes megválaszolása jelentette a 100%-ot). A 119 tanuló 

teljesítménye alapján megállapítható volt, hogy a diákok többségét a szövegértésben 

elmaradás jellemzi. Az életkorukban feldolgozhatónak vélt szöveget a tanulók 50%-os 

értéknél alig jobban voltak képesek megérteni. A 10–11 éveseknél, 10–100%-os 

szórástartományt adatoltak, ekkora egyéni különbségek a gyermekek beszédértési 

teljesítményében csak az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszaiban jellemzőek. A 

szórástartomány a 14 évesek esetében is 10–100% közé esett, és 50–100% a 15 és 16 

éveseknél, ami szintén rendkívüli individuális különbségekre mutat rá. 119 tanulóból 

mindössze 42 diáknak volt jónak értékelhető a szövegértése, további 34 diák megértette 

az elhangzottakat. Az iskolai évek alatt kiemelt szerephez jut az órai munkában a hallás 

utáni szövegértés, hiszen a tanár nem írhat fel mindent a táblára, ezért nem mindegy, 

hogyan képesek a tanulók a pedagógus beszédéből a legfontosabb információk 

kiszűrésére, az ismeretek felfogására (Laczkó 2015). A felsőfokú tanulmányok során 

pedig (bár egyre gyakoribbak a vetítéssel kísért előadások), gyakran csupán auditív 

ingerek alapján kell a hallgatóknak jegyzetelniük az előadást (Bóna 2012). Az 

információk feldolgozása a diákok számára a hallás után történő jegyzetelés 

technikájára épül. Schéder 190 főiskolai hallgató spontán beszéd alapján történt órai 

jegyzeteit elemezte a beszédészlelés és a beszédmegértés szempontjából. A jegyzetelés 

az iskolai tananyag-elsajátítás egyik alapvető eszközének tekinthető. Ennek 

készségszintű alkalmazása a tanulótól mindenekelőtt helyes beszédfeldolgozási 

mechanizmusokat követel. Az iskolai jegyzetelés előfeltétele, a hangzó beszéd 

feldolgozása ideális esetben többirányú kódolás révén valósul meg. A jegyzetek 

tanúságai szerint a beszédhang-differenciálás nehézségei szinte valamennyi hallgató 

jegyzetében tetten érhetők voltak. Ezek közül feltűnő volt a mássalhangzók képzési 

helyének és módjának tévesztése. Gyakori volt a zöngés-zöngétlen hangok elkülönítési 

bizonytalansága, valamint a magán- és a mássalhangzók időtartambeli 

megkülönböztetési zavara. A legszembetűnőbb a beszédhang-differenciálás és a 

szóértés zavarának összefüggése volt. Kutatási eredményei alapján arra következtetésre 

jutott, hogy az ép, egészséges percepciós mechanizmusok közel sem minden fiatal 

felnőtt számára adottak, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai rejtetten 

végigkísérhetik a felnőtt létet.  A probléma megoldását egy olyan jegyzetelési technika 
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tartalmi és módszertani irányelveinek kidolgozásában látja, amely „egyrészt lehetővé 

teszi az egészséges, ép értelmi képességekkel és ép nyelvhasználati, beszédfeldolgozási 

mechanizmusokkal rendelkező tanulók kézírásos jegyzetelésének hatékonyabb 

megvalósulását; másrészt alkalmat ad egy olyan visszacsatoló funkció betöltésére, 

amely áthidalja a rejtett beszédészlelési és beszédmegértési zavarokból adódó 

jegyzetelési és a ráépülő tanulási nehézségeket” (Gerliczkiné Schéder 2009). Hasonló 

következtetésre jutott Laczkó is, aki tizenévesek (10. és 12. osztályos tanulók) halláson 

alapuló beszédfeldolgozási mechanizmusát vizsgálata. A spontán beszéd hallás utáni 

rögzítése egyértelműen felszínre hozta a vizsgált korosztályok beszédfeldolgozási 

nehézségét, amely életkortól függetlenül jelentkeztek a fiatalabbak (középiskolások) és 

az idősebbek (főiskolások) körében is (Gerliczkiné Schéder 2007; 2009; Laczkó 2015). 

A legnagyobb probléma, hogy a pedagógusok – függetlenül attól, hogy alsó tagozatban, 

középiskolában, avagy egyetemen oktatnak – automatikusan feltételezik, hogy az 

általuk elmondottak eljutnak a hallgatókhoz, vagyis a tanulók minden szinten 

tökéletesen vagy majdnem tökéletesen képesek feldolgozni az elhangzott közléseket 

(Gósy 2001).  

Az anyanyelvi beszédpercepcióban előforduló zavar/elmaradás – még tipikus 

fejlődés esetén is – nem csak az írás-olvasás tanulását nehezíti, hanem kihathat az 

idegen nyelvi észlelési és megértési folyamatokra is, jelentős hatással bír az idegen 

nyelv tanulására, a második nyelv elsajátítására. Nehezített lehet a hang-differenciálás 

olyan hangok esetében, amelyek az anyanyelvükben nem fordulnak elő, hiszen az 

anyanyelvi percepciós bázis szűrőként hatással van az idegen nyelvi percepció 

folyamatára, ami az idegen nyelvek tanulása esetében meghatározó lehet. Számos 

kutatásban bizonyították, hogy ha egy gyermeknél az anyanyelvi beszédpercepciós 

folyamatokban elmaradás vagy zavar mutatkozik, annak bizonyos következményei 

lehetnek az idegen nyelvi észlelési és megértési folyamatokra is (vö. Boldizsár 2002; 

Simon 2001b; Gósy 2007a; Imre–Gráczi 2009). Az anyanyelvi és idegen nyelvi 

beszédpercepciós teljesítmény összefüggéseit vizsgálva megállapítást nyert, hogy a jó 

anyanyelvi teljesítmény nem feltétlenül jelent jó idegen nyelvi teljesítményt. Az idegen 

nyelvi percepciós működés sikerességét az életkornak megfelelő anyanyelvi 

készségeken túl számos más tényező befolyásolja (pl. fejletlen idegen nyelvi dekódolási 

stratégia két nyelv közti szerkezeti eltérés), ugyanakkor vitathatatlan a kapcsolat a két 

nyelv észlelési és értési készsége között, ezért az idegen nyelvekben való előrehaladás 

érdekében az anyanyelvi készségek fejlesztését is hangsúlyozni kell.(Simon 2001b). 
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Ha arra keressük a választ, hogy mi állhat a beszédpercepciós 

elmaradások/zavarok hátterében, a válaszok rendkívül összetettek lehetnek: egyrészről, 

a megváltozott életfeltételek, társadalmi, szociokulturális háttér következtében létrejött 

környezeti ártalmaknak tulajdonítjuk, hogy a mai gyermekek számára kevés lehetőség 

kínálkozik a családon belül is a verbális gondolatcserére. A kommunikáció mennyiségi 

és minőségi változásának egyik fő oka a média térhódítása. Napjainkban egyre 

elterjedtebb, hogy a televízió és egyéb multimédiás eszközök az „elektromos 

bébiszitter” szerepét látják el, amelynek köszönhetően sokkal több vizuális inger éri 

őket, mint korábban, így egyre kevesebben képesek tudatosan figyelni a szóban 

elhangzó információkra (Erősné Brunner et al. 2003; Imre 2008). Hiányzik az élő mese, 

az igazi párbeszédek a felnőttek és a gyermekek között. Ha mindehhez hozzávesszük 

azt a tényt is, hogy beszédünk felgyorsult, a beszélgetések háttérzaja egyre erősödik, 

nincs mit csodálkoznunk azon, ha a gyermekek beszédfeldolgozási szintjei nem 

működnek tökéletesen. Az óvodák játékközpontúságát, a szocializáció feladatának 

ellátását, az anyanyelv minél tökéletesebb elsajátítását felváltotta egy másfajta igény. 

Napjainkban jellemzően az a típusú óvoda a vonzó, ahol a gyermekek számítógépes 

oktatáson, játékos idegen nyelvi foglalkozásokon vehetnek részt; a hangsúly az önfeledt 

játékról sokszor eltolódik a megfelelés-központúság felé. Az iskolában elkezdődik az 

anyanyelv írott formájának megtanulása; az ismeretszerzésnek ez az új lehetősége 

azonban nem ellensúlyozza, hanem inkább növeli a meglévő elmaradásokat (Gósy 

2000).  Másrészről, olyan szociolingvisztikai tényezők is szerepet játszhatnak, mint az 

eltérő nyelvi környezet. Több tanulmány számol be arról, hogy az eltérő nyelvi 

környezetből érkező óvodás, iskolás gyermekek szókincsében és beszédmegértési 

teljesítményében bizonyos fokú különbség mutatkozik (pl. Neuberger 2008; Szántó 

2013). Neuberger az eltérő nyelvi környezetből származó gyermekek teljesítménye 

között mennyiségi és minőségi különbségeket talált. Az értelmiségi családból származó 

gyermekek szókincse például változatosabb képet mutatott. Ha az anyanyelv-elsajátítás 

folyamatát vesszük alapul, tudvalevő, hogy meghatározó tényező a társas környezet, az 

elérhető nyelvi minta. A gyermekek elsődleges nyelvi környezetét a család teremti meg, 

a gyermekkel legközelebbi kapcsolatban álló szülő, az anya szerepe ezért kiemelten 

fontos. Az általa nyújtott nyelvi minta hatással lesz a gyermek nyelvi fejlődésére 

(Neuberger 2008). Ebből adódik, hogy az otthon elsajátított nyelvhasználati módok 

társadalmi hátrány, illetve előny forrásaivá válhatnak: elősegíthetik vagy gátolhatják 

boldogulásunkat a társadalom intézményeiben (Réger 2002). Az elmaradás hátterének 
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feltérképezése során fontos szempont lehet az is, hogy hány éves korban és legfőképp 

milyen beszédpercepciós szinttel kezdi meg a gyermek iskolai tanulmányait. A 

tankötelezettség kezdete hatévesen történik. Alapesetben az óvoda vezetője dönt a 

tankötelezettség kezdetéről. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetőnek 

döntenie kell, hogy iskolába menjen-e vagy még egy évig óvodában maradjon (NKT. 

2011/CXC). Az iskolaérettség megállapítása elsősorban az óvodapedagógusok feladata, 

akik a mindennapokban a legtöbbet látják a gyermek valós teljesítményét. Lehetőség 

van rá, hogy amennyiben nem áll összhangban a szülők, pedagógusok véleménye a 

gyermek iskolakezdésének időpontját illetően, iskolaérettségi vizsgálatot 

kezdeményezzenek, kezdeményezője az óvoda vagy az iskola vezetője, továbbá a szülő 

lehet. Az iskolaérettségi vizsgálatot a lakóhely szerinti illetékes Nevelési Tanácsadóban 

végezik. A vizsgálat célja annak a felmérése, hogy a gyermek testileg, lelkileg, 

fizikailag képes lesz-e az iskoláskor követelményeinek megfelelni. Általánosságban 

véve a legfontosabb a jó erőnlét és a megfelelő méret, általában 120-130 centiméter 

körüli magasság és 20-22 kilogrammos súly várható el egy iskolába lépő gyermektől. 

Követelmény a látás és a hallás megfelelő fejlettsége, a kisgyermekkori testi 

jellegzetességek kezdődő változása és az egyik oldal dominanciája. Mindegy, hogy bal- 

vagy jobbkezes a gyermek, de az iskolaérettség feltétele, hogy legyen "ügyes" keze, 

amelyiket többet használja a másiknál. A gyermek mozgásáról is megállapítják, 

mennyire harmonikus, koordinált. Az iskolaérettségi vizsgálat végeztével egy 

pedagógus–pszichológus csapat összegzi a tapasztalatokat, elemzi az eredményeket, 

véleményt alkot, és javaslatot tesz az iskola megkezdésére vagy elhalasztására. A 

végleges döntést azonban a szülő hozza meg, sajnos sok esetben rosszul. Az iskola 

érettségi vizsgálat alkalmával külön percepciós szűrést nem végeznek, ennek fényében 

felvetődik a kérdés az iskolába lépés követelményrendszerénél, hogy a biológiai 

szempontokat is figyelembe véve, kellően érettek-e ezen kisgyermekek a beszédhangok 

meghallására? Így például indokolt-e az elvárás, miszerint az iskolakezdésre képesek 

legyenek a hangzók egymásutániságát követni, abban az esetben, ha a 

készségfejlesztéskor a hallási figyelem, a nyelvi tudatosság megerősítése kimarad az 

alapozás időszakában (Erősné Brunner et al. 2003). A jövőre nézve az esetleges 

beszédpercepciós elmaradások csökkentésének, felszámolásának érdekében célszerű 

lenne, ha az iskolaérettségi vizsgálatok során a jó erőnlét, megfelelő fizikai adottság, 

mozgáskoordináció, látás, artikuláció, hallás szűrése mellett, minden esetben 
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elvégeznék a beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálatát is (Erősné Brunner et al. 

2003; Bóna 2007b; Macher 2007b stb.).  

Ahhoz, hogy a beszédpercepció nem életkornak megfelelő működése a későbbi 

tanulási folyamatokra is befolyással van, nem fér kétség. Ha napjainkban a 

pedagógusok körében arról érdeklődünk, vajon mi az oka annak, hogy a 

monitorvizsgálatokban vagy éppenséggel a PISA-felmérésekben a szövegértést 

vizsgálva évről évre mi vagyunk a sereghajtók, a válaszok sokrétűek lehetnek (vö. Vári 

et al. 1998; 2001; Balázsi et al. 2007; Nagy 2012). Ahogy arra a kérdésre is, hogy miért 

okoz problémát még akár a középiskolában is, a folyékony olvasás, miért nem tudják a 

diákok összefoglalni egy tanóra tartalmából a lényeget (Szántó 2013). Ezt felismerve 

egyre több tanulmány foglalkozik az írott/olvasott szöveg megértésével, annak 

feldolgozási módjaival, lehetőségeivel (pl. Tóth 1997; Czachesz 1998; Tarkó 1999). Az 

elméletek és a modellek természetszerűleg hangsúlyozzák az olvasásértést, annak 

központi szerepét, illetőleg végcélját az olvasási folyamatban. Sokkal kisebb hangsúly 

tevődik azonban az olvasásértés és a beszédértés kapcsolatára, amely, mint már 

korábban is utaltunk rá, alapvetően meghatározza az írott szöveg megértését (Gósy 

1996b; Váradi 2012). Ezért is örvendetes, hogy az elmúlt években egyre több magyar 

kutatás foglalkozik az óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek beszédfeldolgozási egészét 

érintő folyamatokkal, illetőleg több tanulmányban olvashatunk a közép- és 

felsőoktatásban tanulók hallás alapú szövegfeldolgozási folyamatairól is. 

 

2.4.1 A beszédfeldolgozás hibás működésének sajátosságai 

 

A magyar gyermekek beszédészlelésével és beszédmegértésével, a tipikus és 

atipikus folyamatokkal sok kutatás foglalkozik. A beszédfolyamatok pontosabb 

leírásához hozzátartozik a tipikustól elérő működések tanulmányozása is. A korábban 

már említett rizikó gyermekek (pl. hallássérülés, beszédprodukciós nehezítettség, 

koraszülöttség, megkésett beszédindulás) beszédfeldolgozás nehézségei kísérő tünetként 

vagy kiváltó okként jelennek meg (Gósy 1996c; Bombolya 2007; 2008; Rosta–

Schuchné Rumpli 2007; Horváth 2007a; Horváth–Gósy 2012; Krepsz 2013).  

A hallás zavara lehet veleszületett vagy szerzett (pl. betegség, trauma 

következtében), illetőleg az ép hallás bizonyos mértékű csökkenése időskorban 

mindenkinél bekövetkezik. A nagyothalló és a siket csecsemő is elkezd gőgicsélni, 

néhány hónap elteltével azonban a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem 



62 
 

ép hallás kihat mind a beszédprodukció, mind a beszédfeldolgozás működésére. A korai 

vagy veleszületett halláskárosodás nem teszi lehetővé a beszédfeldolgozási 

mechanizmus megfelelő működését. A hallási visszacsatolás hiánya korlátozott 

beszédfeldolgozást tesz lehetővé (Gósy 2009b). A nagyothalló gyermekeknek mind a 

beszédészlelési folyamatai, mind beszédmegértési folyamati nagyfokú zavart, illetőleg 

elmaradást mutatnak. 52 különböző fokban nagyothalló nagycsoportos óvodás gyermek 

vizsgálata azt mutatta, hogy a beszédpercepciós szintjük számottevően elmarad ép halló, 

iskolába lépés előtt álló kortársaikétól. A beszédészlelési és a mondatmegértési 

teljesítményük több éves elmaradást mutatott a tipikus fejlődésű társaikétól, 

szövegértési teljesítményüket nem lehetett értékelni. Következtetésként 

megfogalmazódott, hogy a beszédészlelés és a beszédmegértés diagnosztizálása 

elengedhetetlen a nagyothalló gyermekek beszédfejlesztése és iskolai teljesítményének 

reális értékelése szempontjából (Bombolya 2007). A beszédfeldolgozás fejlődését 

gyermekkorban negatívan befolyásolják az átmeneti hallászavarok, amelyek 

leggyakrabban hurutos megbetegedések következtében alakulnak ki. A hosszan hurutos 

állapotot mutató gyermekek beszédpercepciója sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a 

hallás hosszabb időtávon nem tökéletesen működik (Gósy 2009b). 50 tipikus fejlődésű, 

óvodás- és iskolás gyermek beszédhallásának vizsgálata során külön elemezték a 

légzőszervi megbetegedések hallásra gyakorolt hatását. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a nátha nemcsak a normális levegővételt zavarja, hanem a beszédészlelési 

teljesítményre is negatív hatással van (Menyhárt 2003). Azoknál a gyermekeknél, akik 

hónapokon keresztül náthásak, hurutosak különböző mértékű átmeneti vezetéses típusú 

halláscsökkenés léphet fel, ami komoly rizikófaktor a beszédpercepciós működések 

zavarainak kialakulásában (Gósy 2000). Óvodáskorban sok gyermekkori betegség, 

egészségügyi probléma akadályozhatja a megfelelő beszédpercepciót. A 

halláscsökkenések negatívan befolyásolják a beszédfeldolgozási rendszer működését, 

fejlődését, ezért fontos fokozottan odafigyelni a gyakran náthás óvodások 

beszédfejlődésére is (Menyhárt 2003).  

A helyes beszédprodukció kialakulása szoros összefüggésben áll a 

beszédpercepciós folyamatok működésével. A beszédfeldolgozás jelentőségét nem 

szabad lebecsülni, hiszen „jól működő észlelési és értési folyamatok nélkül nincs jó 

beszédprodukció” (Gósy 1997: 170). A beszédészlelési mechanizmus hibái felelősek 

lehetnek a különböző beszédhibákért. Kísérleti eredmények azt mutatták, hogy 

négyéves korban nincs szignifikáns különbség az ép artikulációjú és a beszédhibás 
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gyermekek beszédpercepciós működésében. Ötéves kortól azonban a beszédhibás 

gyermekek több percepciós folyamata változó mértékben elmarad az ép beszédű 

gyermekekétől. Valószínűleg ez annak tudható be, hogy négyéves korban a gyermek 

beszédprodukciója még nincs vagy csak igen kis mértékben van hatással a 

beszédpercepciójára. Feltételezhető, hogy a korábban már említett úgynevezett kettős 

tárolás stratégiájának egyfajta továbbélése is kompenzációs stratégiaként működik, ami 

azt jelenti, hogy ugyanazon szó a saját ejtésű formában és a felnőtt nyelvi alakban is 

fellelhető a gyermek mentális lexikonjában; „a saját alak a beszédhibás kiejtésnek felel 

meg, a beszédészlelés kettős működésű” (Bóna 2007a: 123). Ötéves korban el kell 

tűnnie a kettős tárolási formának. A fokozatos megszűnés, valamint a gyermek saját, 

hibás artikulációs mozgássorai kezdenek negatív hatást gyakorolni a percepciós 

folyamatokra, a beszédhiba gátjává válik a beszédészlelés és a beszédmegértés 

fejlődésének (Bóna 2007a). További kutatásokkal bizonyították, hogy a beszédhibás 

gyermekek produkciós nehezítettségének hátterében nem csak artikulációs zavar állhat, 

hanem beszédpercepciós elmaradás, ami adott esetben jelentősen nehezíti az elhangzó 

beszéd feldolgozását (Gósy 2007c; Gósy–Horváth 2008). Hat- és hétéves súlyos 

beszédhibás gyermekek jelentős többségénél érintett volt a beszédpercepciós 

mechanizmus; a beszédmegértési folyamatok magasabb szintűek voltak, mint az 

észlelésiek; továbbá 40%-uknál nemcsak elmaradás, de zavar is fennállt (Gósy 

2007e). A beszédhibás gyermekek a percepciós elmaradásuk vagy zavaruk miatt 

gyakran iskolai kudarcokkal is küszködnek; nehézséget okoz számukra az olvasottak 

megértése (Erősné Brunner et al. 2003), illetve a pöszeség negatívan befolyásolja az 

írás, helyesírás megtanulását is (Palotás 1996). 

Különböző kutatások igazolták, hogy a nem optimális születési körülmények 

hatással lehetnek a nyelvelsajátításra (pl. Short et al. 2003). Kérdésként merül fel, hogy 

vajon az átmeneti, enyhe születési problémáknak lehet-e hatása a beszédfeldolgozás 

fejlődésére. Kísérletsorozatot terveztek a beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálatára, 

amely 90, 6–8 év közötti magyar anyanyelvű gyermek bevonásával készült, akik közül 

45 gyermeknél a születési körülmények nem voltak optimálisak (rizikó gyermek), míg 

45 gyermeknél nem adódott probléma (kontroll csoport). Arra keresték a választ, hogy 

az átmeneti születés problémát (enyhe asphyxia) mutató gyermekek beszédpercepciós 

folyamati hat- és nyolcéves kor között mutatnak-e elmaradást a kontroll 

gyermekekéihez képest. Az eredmények csoportszinten szignifikáns különbségeket 

igazoltak a rizikó és a kontroll gyermekek teljesítménye között a mondatértés 
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kivételével minden vizsgált folyamatban. Az életkor függvényében azonban csak 

tendenciaszerű változásokat tapasztaltak. A rizikó gyermekek minden életkorban és 

minden tesztben gyengébben teljesítettek. Azt tapasztalták, hogy hatéves korban van a 

legnagyobb különbség a rizikó- és a kontroll csoport között. Megállapították, hogy az 

iskolai tanulás hatására csökkenek a rizikó és a kontroll gyermekek közötti eltérések, 

ugyanakkor a vizsgált rizikó gyermekek jóval nagyobb egyéni 

teljesítménykülönbségeket mutattak, mint a kontroll gyermekek. Az eltérések azonban 

nem voltak függetlenek a gyermekek életkorától és az adott teszttől. A kutatás 

eredményei alapján nem állítható egyértelműen, hogy a vizsgált rizikó gyermek 

gyengébben működő beszédpercepciós mechanizmusa biztosan összefügg az átmeneti 

születési problémával, avagy hogy annak hosszú távú következménye. A lehetőség 

azonban nem kizárható, ezért születési probléma esetén a beszédpercepciós szint 

felmérése az iskolába lépés előtt megkerülhetetlen. Egy korábbi magyar kutatás 

eredményei is erre hívják fel a figyelmet. Magyar koraszülöttek utánkövetéses 

vizsgálatában elemezték a beszédpercepciós teljesítményt hatéves korukban; az 

eredmények több folyamatban is szignifikáns különbséget igazoltak a kontroll 

csoporthoz képest (Beke et al. 1994). Krepsz egy kutatásban koraszülött és velük azonos 

korú, időre és éretten született gyermekek beszédészelelését is összehasonlította. A 

kutatás eredményei csak részben mutattak különbséget a koraszülött és az éretten 

született gyermekcsoport között. A beszédpercepció területén elmaradást tapasztalt, az 

egyes percepciós részfolyamatok szorosabb összefüggést mutattak a koraszületett 

gyermekeknél, mint az időre született gyermek esetében. Ha valamely folyamat 

elmaradást vagy zavart mutat, a részképességek egymásra utaltsága akadályozza más 

területek fejlődését is (Krepsz 2013). 

Az anyanyelv-elsajátítás megindulása késhet, aminek számos oka lehet (pl. 

örökletes sajátosság, neurológiai zavar, ingerszegény környezet). A megkésett 

beszédfejlődés definíciója sokáig csupán a beszédprodukció késését hangsúlyozta. 

Mára azonban mind az elmélet, mind a gyakorlat számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 

beszédfeldolgozási rendszer állapota, fejlődése nem hagyható figyelmen kívül (Gósy 

2005a). Tehát a beszéd indulásának késése nemcsak a produkció deficitjét jelzi, hanem 

az egész rendszer problémáját; érinti a beszéd feldolgozását, az emlékezeti 

működéseket, a szóaktiválást; később pedig negatívan befolyásolja az írott anyanyelv-

elsajátítását is (Gósy 2002). Megkésett beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha a 

lánygyermek két-, a fiú két és fél éves korában még nem beszél, vagy csak szavakkal 
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kommunikál, sok esetben jeleket használ kommunikációs célokra, a nyelvi jellegű 

gondolkodásuk korlátozott (Gósy 2005a; 2009b). A megkésett beszédfejlődésű gyermek 

beszédprodukciója három- és hatéves kor között ugrásszerű fejlődésnek indul, iskolás 

korra – spontán módon vagy szakember segítségével – általában rendeződik, a 

beszédfeldolgozás azonban lényegesen lassúbb ütemben fejlődik (Gósy 2009b). Az 50 

megkésett beszédfejlődésű 5–6 éves óvodás részvételével elvégzett kutatás eredményei 

arról tanúskodtak, hogy a beszédprodukció rendeződése nem feltétlenül jár együtt a 

beszédfeldolgozási folyamatok megfelelő működésével. Mindkét vizsgált korosztályban 

súlyos elmaradást tapasztaltak a beszédészlelés és a beszédmegértés területén egyaránt. 

Megállapították, hogy a megkésett beszédfejlődésű gyermek beszédpercepciójára a 

folyamatok nagymértékű összefüggése jellemző, vagyis azok csak egymást segítve 

képesek működni (vö. olvasási nehézséggel küzdők). Az eredményekből levonható volt 

az a következtetés is, hogy a megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél a beszédképzés 

rendeződésének ellenére is elmaradások tapasztalhatók. Hasonló következtetésekre 

jutottak abban a kutatásban is, amelyben 42 megkésett beszédfejlődésű 5–8 éves 

gyermeket vizsgáltak, akiknek a beszédprodukciós szintje megfelelt az életkoruknak. 

Az elemzett percepciós részfolyamatok eredményei azt mutatták, hogy egyetlen óvodás 

vagy iskolás sem volt, aki minden tesztben elérte vagy legalább megközelítette volna az 

életkorban elvárt teljesítményt (Gósy 1996c). A késői beszédindulás következménye, 

hogy a beszédpercepció és a beszédprodukció szintje megközelíti egymást, s ez nem 

felel meg a normál fejlődési teljesítménynek. 

A rizikó gyermekekről általánosságban elmondható, hogy a percepciós 

folyamataik jobban egymásra támaszkodnak, mint a tipikus beszédfejlődésű 

kortársaknál, ami azt jelenti, hogy az egyes folyamtok működése nem önálló, több 

folyamat együttes működtetése révén képes a gyermek a percepciós feladat 

megoldására. Ez lassúságot jelent, és fáradékonysághoz vezet (Gósy 2009b).  

Különösen kiemelkedő fontosságú az olvasási nehézségekkel küzdő gyermekek 

beszédfeldolgozási folyamatainak a vizsgálata. Ugyanis, ha a gyermek a 

szövegösszefüggéseket nem képes felismerni hallás alapján, akkor kevés az esélye, 

hogy az olvasott szövegben ezt meg tudja tenni, miután az elhangzó beszéd megértése 

meghatározza az olvasottak megértését (Gósy 2002) (lásd 42. o). A nyelvi képesség 

bármely összetevője oka lehet az olvasási nehézségnek, diszlexiának. A 

beszédfeldolgozási folyamatokat vizsgálva azt találták, hogy az olvasási nehézség és a 

diszlexia is többféle összefüggést mutat a beszédpercepciós folyamatokkal. Az olvasási 
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nehézség és a diszlexia elkülönítése nem egyszerű. A diszlexia ugyan olvasási 

nehézség, azonban nem minden olvasási nehézség diszlexia. Sem a gyengén olvasók, 

sem a diszlexiával küzdők nem tudnak megfelelően olvasni (Gósy 2005a). Százötven 1–

3 osztályos, olvasási nehézséggel küzdő (de nem diszlexiás) diák teljesítményének 

korrelációs elemzései rámutattak arra, hogy esetükben az egyes beszédpercepciós 

szintek még nem tudnak megfelelően egymástól függetlenül működni (vö. tanulási 

nehézség). A beszédfeldolgozáshoz, illetőleg a komplex működésekhez az asszociációs 

mezőnek rendszerint kevesebb szerep jut, ami a percepciós fejlődés alsóbb szintét 

mutatja. Továbbá a beszédhang-differenciálás és a transzformációs észlelésben elért 

eredményeik azt jelzik, hogy az életkor növekedésével sem mutatható ki fejlődés (Imre 

2007b). A gyenge eredmények a későbbiekben általános tanulási zavarokhoz vezetnek. 

Egy másik vizsgálat, amely elsősorban olvasási nehézséggel küzdő gyermekek (7–10 

éves) percepciós vizsgálatát tűzte ki célul hasonló következtetésre jutott; a kutatásban 

vizsgált gyermekek olvasási nehézségének fő oka az egyes beszédfeldolgozási 

folyamatok nem megfelelő szintje, illetve a nem teljesen ép folyamatok egymásra 

támaszkodó működése (Gósy–Horváth 2007a). Huszonöt diszlexiásnak diagnosztizált 

gyermek esetében megállapítást nyert, hogy a beszédfeldolgozási folyamataik 

jelentősen eltérnek a tipikus fejlődésű gyermekek percepciós szintjétől. A diszlexiás 

gyermekek szinte minden vizsgált folyamatban szignifikánsan gyengébben tejesítettek 

(Gráczi 2007). Mind az olvasási nehézség, mind a diszlexia esetében igazolták a 

beszédészlelési, beszédértési elmaradások, zavarok jelenlétét. Felmerül a kérdés, hogy 

vajon a diszlexiásnak diagnosztizált, illetve olvasási nehézséggel küzdő tanulók 

beszédpercepciós folyamatai hasonlóan vagy eltérően működnek. Ennek kimutatására 

vizsgálatot terveztek 25 diszlexiás és 50 olvasási nehézséggel küzdő harmadik osztályos 

gyermek bevonásával. Matematikailag igazolható eltérést egyetlen beszédfeldolgozási 

folyamatban sem tapasztaltak. A két csoport közötti eltérések minőségiek voltak. „A 

diszlexiások – az olvasási nehézséggel küzdőkkel összevetve, igen hasonló percepciós 

teljesítmény mellett – zavart beszédészlelési működést, elmaradottabb beszédértést és a 

folyamatok közötti jóval szorosabb összefüggést mutatnak” (Gráczi et al. 2007: 226.). A 

diszlexiásoknál az észlelési folyamatok közötti viszonyok inkább zavarra utalnak, míg 

az olvasási nehézséggel küzdő gyermekeket elmaradás jellemzi.  

A beszéd észlelésére és megértésére irányuló vizsgálatok szerint a tanulásban 

akadályozott gyermekek körében – jelentős egyéni különbségek mellett – jellemzően a 

beszédészlelés zavara tapasztalható a feldolgozás akusztikai, fonetikai, fonológiai és 
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szemantikai szintjein. Szeriális és transzformációs észlelésük szintén súlyosan érintett, a 

mondat- és a szövegmegértésükben pedig jelentős elmaradások mellett nehézkes az ok-

okozati összefüggések és az időviszonyok helyes felismerése (Macher 2007a; b; 2009; 

2014). Gósy egy kutatásában az értelmi képesség és a beszédpercepciós folyamatok 

összefüggéseit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a határeseti intellektusú 

gyermekek (IQ: 70–80/85) és az enyhe fokban értelmileg sérültek (IQ: 50– 69) 

jelentősen elmaradnak (az elmaradás mértéke akár 3 év) a tipikus fejlődésűektől. 

Csoportszinten a beszédfeldolgozásukban nem igazoltak zavart, azaz a percepciós 

küszöbgörbe (lásd 101. o) lefutása a tipikus fejlődésűekre volt jellemző. A kísérleti 

eredmények arról tanúskodtak, hogy a vizsgált gyermekek beszédértési folyamatait 

jobban befolyásolja az intelligenciaszint, mint az észlelési működéseket, illetve észlelés 

és a megértés egyes folyamatai között az életkor előrehaladtával növekszik az 

összefüggések száma, így biztosítva a mechanizmus működését (Gósy 2007d). 

Esetükben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a beszédpercepció vizsgálatára, 

fejlesztésére. Ennek hiányában, akárcsak a tipikus fejlődésű gyermekek esetében 

hátrányuk évről évre nő.  

A beszédészlelés és a beszédmegértés a kétnyelvűeknél is megjelenő 

alapfolyamat. Fokozottan érdemes ellenőrizni azoknak a gyermekeknek a percepciós 

fejlődését is, akik két vagy több különböző nyelvet egyidejűleg sajátítanak el. Gósy 

magyar–angol kétnyelvű gyermekekkel készült kutatása során bizonyítást nyert, hogy a 

kétnyelvű gyermekeknél felléphetnek beszédpercepciós nehézségek, kiváltképp, ha a 

domináns nyelven is nehézségek vannak a beszédészlelésben (Gósy 2007a). A magyar–

szlovák felmérések szerint a magyar beszédészlelés szintjein hiányosságok 

mutatkoznak. A legnagyobb lemaradás azokat a tanulókat jellemzi, akik szlovák 

tannyelvű osztályba járnak. Az elvárható sztenderd értékeket kevesen közelítik meg, de 

eredményeik nem térnek el szignifikánsan a magyar osztályba járóktól, sem az 

egynyelvű csoport eredményeitől (Vančoné Kremmer 2002; 2007). Romániában a 

magyar domináns kétnyelvű gyermekek magyar beszédfolyamatait Bakk-Miklósi Kinga 

vizsgálta először. A magyar–román kétnyelvű gyermekek vizsgálati eredményei arról 

tanúskodtak, hogy az óvodások jobban teljesítenek a beszédészlelésben, mint az 

egynyelvűek, ám az iskolásoknál az eltérések nem egyértelműek (Bakk-Miklósi 2009). 

Bartha nagyváradi kutatásai során megállapítást nyert, hogy a magyar nyelvű 

beszédészlelési folyamatokban elmaradás figyelhető meg a sztenderd értékekhez képest 

és matematikailag igazolható különbségek vannak a gyermekek teljesítményében, attól 
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függően, hogy egynyelvű vagy vegyes családban élnek, illetve, hogy milyen tannyelvű 

(román vagy magyar) osztályban tanulnak. A beszédmegértés folyamataiban is talált 

elmaradást, ezek azonban hasonló tendenciát mutattak, mint az egynyelvű tipikus 

fejlődésű gyermekek teljesítményében tapasztalhatók (Bartha 2013; 2015). 

A percepciós elmaradások, zavarok csökkentését, megszüntetését az időben 

megvalósuló prevenció, a beszédpercepció célzott fejlesztése jelenthetné, valamennyi 

életkorban, valamennyi iskolatípusban (Gósy–Laczkó 1987; Macher 2007b stb.). A 

célzott fejlesztés áthidalja a rejtett beszédészlelési és beszédmegértési zavarokból adódó 

és a ráépülő tanulási nehézségeket. Kocsis egy longitudinális kísérlet keretében 

percepciós elmaradással, zavarral küzdő óvodáskorú gyermekek fejlesztését tűzte ki 

célul. A vizsgálatban részt vevő gyermekek egy éven át tartó egyénre szabott 

fejlesztésben részesültek, mely hatására a 49 gyerekből 41 a fejlesztést követően 

problémamentesen tanult (Kocsis 1996). Egy másik longitudinális kutatás a mesetréning 

hallás utáni szövegértés-fejlődésére gyakorolt hatását vizsgálta az 5–6 éves gyermekek 

körében. A vizsgálat 51 nagycsoportos óvodást mért fel két alkalommal, az egyik 

csoportba járó gyermekek 10 hetes intenzív fejlesztést kaptak. A cél a mesetréning 

hallás utáni szövegértésre való hatásának vizsgálata volt. A kutatás előtti feltételezés az 

volt, hogy az 50 foglalkozáson részt vevő gyermekek szignifikánsan jobb eredményt 

fognak elérni a szövegértési tesztben, mint a kontrollcsoport tagjai. Ez statisztikailag is 

igazolódott. A legtöbb gyermek teljesítménye javult. A kontrollcsoportba járó 

gyermekek spontán fejlődése elhanyagolható mértékű volt (Vakula 2015). 

A beszédpercepció fejlesztési területként a legmagasabb szintű oktatáspolitikai 

dokumentumokban köztük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (Az 

anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása), valamint a Nemzeti 

Alaptantervben (Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása) is 

megjelenik (vö. Magyar Közlöny 2012/171.; Magyar Közlöny 2012/66.). A beszéd 

fejlesztése olyan tevékenység, amelyet tulajdonképpen akkor is folytatunk, amikor nem 

is tudunk róla, legalábbis nem szándékosan tesszük. A mindennapi életben a szülők, a 

nagyszülők, az idősebb testvérek is a családon belül fejlesztik a kisebb gyermek 

nyelvhasználatát, egyfelől azzal, ahogyan ők beszélnek, azzal, amit mondanak, ahogyan 

azt mondják, másfelől pedig azzal, hogy a kisgyermekhez szólnak, vele beszélgetnek, 

párbeszédet folytatnak, magyaráznak neki. Évszázadokon át a felnőttek – mindenféle 

magyarázat vagy célzott tanítás nélkül is – képesek voltak ezt a kettős feladatot 

teljesíteni. Nem voltak ugyan pedagógusok, öntudatlanul mégis jól biztosították a 
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gyermek anyanyelv-elsajátítását. A 20. század vége felé azonban ez mintha megtorpant 

volna. Legalábbis a mintaközvetítés, a nyelvi tudás és a nyelvhasználat mikéntjének 

átadása nem zökkenőmentes. A gyermekek főként az elhangzó beszéd megértésében 

elmaradásokat, zavarokat. Fejlesztésre szorulnak. „Napjainkban ez az ösztönös 

fejlesztés nagyon sok gyermek esetében már nem elegendő. Ez azt jelenti, hogy 

célzottan, meghatározott terv és jól összeállított nyelvi anyag alapján kell foglalkoznunk 

a gyermekekkel” (Gósy–Imre 2007:1). 
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 2.5 A beszédpercepció strukturált tesztjei 

 

 Napjainkban a tapasztalatok azt mutatják, hogy számos gyermek küzd a 

beszédfolyamatok terén kisebb-nagyobb elmaradással, zavarral. A pedagógiai 

diagnosztika az optimális tanulás számára kívánja megteremteni a lehetőségeket, a 

logopédiai vagy nyelvi diagnosztika speciálisan a nyelvelsajátítás problémáival, illetve 

meghatározásukkal foglalkozik (Imre 2007a). A zavar vagy elmaradás mértékének 

definiálása és a megfelelő terápia előkészítése, megtervezése akkor lehetséges, ha 

rendelkezünk az ehhez szükséges teszteljárásokkal. A beszédfolyamatot vizsgáló 

eljárásokat azután érdemes alkalmazni, miután orvosi és/vagy egyéb vizsgálatok 

segítségével kiderült, hogy a halláskárosodást és más organikus zavarokat mint a hibás 

működés lehetséges okait kizárhatjuk (Imre 2007a). A tesztek többségére jellemző, 

hogy a nyelvelsajátítás több területének vizsgálatát is felvállalják, amelynek célja, hogy 

átfogóbb képet nyújtsanak a beszédmechanizmus egészéről. Így viszonylag ritkább az 

olyan diagnosztikai eljárás, ahol csak egyetlen részfolyamat tesztelése történik. A 

célzottan kifejlesztett tesztek segítséget nyújtanak a szakembereknek ahhoz, hogy 

könnyebben felismerjék, ha a beszédfeldolgozás valamelyik szintjén nem megfelelően 

teljesít a gyermek. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül olyan diagnosztikai 

eljárásokat mutatunk be, melyeket magyar nyelvterületen alkalmaznak, továbbá 

vizsgálati céljuk megegyezik a kutatásunkban vizsgált területek (beszédészlelés és 

beszédmegértés) feltárásával. 

 A teszteljárásokon belül megkülönböztetjük a kiejtést, a nyelvtani 

szerkezeteket, a szókincset, a spontán beszédet, a fonológiai észlelést, a beszédértést, a 

vizuális és verbális észlelést/memóriát, illetve a ritmust és szerialitást vizsgáló 

eljárásokat. Alapvetően három típusba sorolhatjuk azon eljárásokat, mely során 

adatokhoz juthatunk a gyermek nyelvfejlődési állapotáról. Ilyen a szülői kikérdezésen 

alapuló nyelvfejlődési diagnosztika, amelynek esetleges hátránya lehet, hogy a szülők 

nem szakképzett megfigyelők, továbbá „anyai büszkeség vagy szégyenlőség” léphet fel.  

Egy másik módszer alapját képzi a megfigyeléses eljárás, ahol természetes helyzetben, 

spontán beszédelemzéseket végeznek. Itt, a beszéd strukturált megfigyelése mellett, az 

eljárás célja megfigyelni, hogy a gyermek magától, szerkezeti előhangolás nélkül 

milyen komplexitású nyelvi formákban fejezi ki magát (Gereben Ferencné et al. 2012). 

A harmadik típusba az úgynevezett strukturált teszteket soroljuk. A diagnosztikai 
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módszeren belül megkülönböztetjük a „korai” (0;8–3 év) és „óvodás-iskoláskori” (3–7 

év) diagnosztikát.  

 A szókincsvizsgálatok célja az óvodás és iskoláskorú gyerekek receptív és 

expresszív (passzív és aktív) szókincsének azonosítása, melyet bizonyos esetekben 

képmegnevezési feladatokban mért teljesítmény alapján szokás felbecsülni.  

 A LAPP aktív szókincsvizsgáló eljárást, Lőrik József, Ajtony Péter, Palotás 

Gábor és Pléh Csaba fejlesztette ki (1997). Ezzel a frissen sztenderdizált eljárással a 

magyar anyanyelvű gyermekek szókincse vizsgálható 3–8 éves kor között. A LAPP 

információt nyújt a főnevek és igék ismertségéről különböző életkorban. Az anyag 94 

hívóképet tartalmaz. A főnévi és igei teljesítmény alapján az ép fejlődési szint 

megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a beszűkülttől (Macher 2007a).  

 A „Gardner Expresszív Egyszavas Képes Szókincsteszt” Amerikában 1990-

ben kifejlesztett, Magyarországon 1998-ban Csányi Yvonne által adaptált 

szókincsvizsgáló eljárás. A szókincsvizsgálat expresszív jellegű. Életkori övezete: 2–

11;11 év. A teszt 79 fekete-fehér, egyesével exponált képből áll. A feladat a képekhez 

tartozó fogalmak felismerése és megnevezése. A 10-10 fogalmat tartalmazó kategória 

életkori övezet is egyben, amely olyan fogalmakat tartalmaz, amelyek az adott 

életkorban az aktív szókincs elemei. Az értékelés eredménye a helyes válaszok 

összességén alapuló kategóriába sorolás (Bombolya 2008).  

 A PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test; Peabody kép és szókincs teszt) 

eljárást Lloyd M. Dunn dolgozta ki és standardizálta az Amerikai Egyesült Államokban, 

1965-ben. A teszt 175 képcsoportból áll, amelyek közül egyet mindig párosítani kell a 

hívó szóval. Ez az előbbi eljárásokkal ellentétben a gyermek passzív szókincsét 

vizsgálja. Az adott szó aktív használata helyett csak annak felismerését kéri. 

Magyarországi adaptálása (1974-ben) ugyancsak Csányi Yvonne nevéhez fűződik.  

 A Meixner-féle szókincspróba kiindulási pontjaként a diszlexiások szókincse 

becsülhető meg. A szókincs vizsgálata a nyelvi szerveződési szintek (hangok, fonémák 

– fonológiai folyamatok – lexikai (szó) szint, szemantikai szint – szintaktika) közül a 

„középső” szintet célozza meg; elsődlegesen a szókincset, szótanulási folyamatot állítja 

a tanulmányozás középpontjába, de betekintést enged a fonológiai kivitelezés 

minőségébe is. A módszer követi a szótanulás, szókincsgyarapodás természetes, 

életközeli módját. A vizsgálat végére feltárulhat a beszéd-, nyelvi fejlődés zavarának 

pontosabb oka is, vagyis hogy a szójelentés elsajátítása nehezített, vagy az alsóbb 

szintek valamelyike felelős a diszfunkció létrejöttéért. A mérőeszközzel 4–18 éves korú 
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gyermekek aktív szókincse, szótanulása vizsgálható. A beiskolázást megelőző évben 

használják diszlexia prognosztizáló eszközként (Kuncz 2007). 

 A diagnosztikus eljárások közé sorolható a Token-teszt, gyermek Token-

próbája, amely a PPL eljárás részét képzi. A PPL Nyelvfejlődési szűrővizsgálatot Pléh 

Csaba, Palotás Gábor, valamint Lőrik József dolgozta ki a nyolcvanas években. A 

vizsgálati rendszer alapvető célja a nyelvtani fejlődés szintjének megállapítása 3–8 éves 

gyermekeknél. Nem finom diagnosztikai eszköz, hanem előszűrő eljárás. Nem törekszik 

önmagában sem fonetikai, sem lexikai szint megállapításra. A vizsgálat négy részből áll. 

A főnévi végződés próbákban képek alapján különböző tőszókat kell toldalékolni, a 

helyragok használatát ellenőrző próbában az irányhármasság szerinti végződések 

ismeretét tesztelik, a névutók használata próbában tárgyak helyzetének leírása a feladat. 

Mindez kiegészül a negyedik próbával, a gyermek-tokenteszttel, amelyet külön vesznek 

fel. A negyedik alteszt az, ami a megértést méri (a másik három a produkciót) (Pléh et 

al. 2002).   

 A TROG nyelvtani szerkezetek megértését vizsgáló mérőeszközt, Dorothy 

Bishop fejlesztette ki 1983-ban. A TROG (Test for the Reception of Grammar) 

eredetileg kutatási mérőeszközként jött létre a speciális nyelvfejlődési zavart mutató 

gyerekek nyelvi megértésének vizsgálatára. A szerző megértési problémák előfordulási 

gyakoriságát vizsgálta, s mindezek mellett az érdekelte, hogy kifejezőképességükben 

nyelvtani problémákkal küzdő gyerekek a nyelvtani szerkezetek megértésének területén 

mutatnak-e zavarokat. Magyar nyelvre való sztenderdizálása 2012-ben zárult le. A 

TROG-H (Test for Reception of Grammar-Hungarian; Nyelvtani Szerkezetek 

Megértése Teszt) a nyelvtani megértést vizsgálja, 72 tétellel (Lukács et al. 2013). 

  A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kutatói Nagy 

József vezetésével a hetvenes évektől foglalkoznak a készségek és képességek 

kutatásával, vizsgálják az óvodás- és kisiskoláskor alapkészségeit, az úgynevezett elemi 

alapkészségeket. E kutatások eredményeként született meg a PREFER (Preventív 

fejlettségvizsgáló rendszer 4–7 éves gyerekek számára) tesztrendszer. Az elmúlt 

években a PREFER-tesztrendszer továbbfejlesztésének eredményeként jött létre a 

DIFER Programcsomag (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő 

rendszer 4–8 évesek számára) (Nagy et al. 2004). A DIFER-ben szereplő tesztek 

diagnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről, lefedik annak minden 

összetevőjét. A hét teszttel (írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, reálszókincs, 

elemi számolási készség, a tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-kezelés, 
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szocialitás) legkorábban a kiscsoport végén, a középső csoport elején lehet mérni, a 

második évfolyam fölött a fejlettség olyan szintet ér el, hogy a tesztek már nem 

használhatók. A reálszókincs-vizsgálata mellett több feladat teszteli a beszédhanghallás 

fejlettségét oppozíciós szópárok, minimálpárok segítségével, továbbá a gyermekeknek 

fel kell tudniuk ismerni a beszédhangokat folyamatos beszédben (Józsa–Zentai 2007). 

Mind a beszédhanghallást, mind a relációszókincset mérő teszthez tartozik fejlesztő 

könyv-füzet (Fazekasné Fenyvesi–Nagy 2006; Kriston-Bordi 2009).  

 A Sindelar program átfogó célja a tanulási zavar megelőzésének, illetve –

kisiskoláskorban – a zavar elmélyülésének megakadályozása. Franz Sedlak, Brigitte 

Sindelar „De jó, már én is tudom!” Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek korai 

fejlesztése című munka (Hurra, ich kann’s) magyar adaptációja, a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gondozásában készült el. A Sindelar program 

életkori határa nem szigorúan kötött. Hangsúlyos, kritikus övezet az 5–7. év, de a 

program bizonyos részletei idősebbeknek szólnak. A vizsgáló módszer nem elsősorban 

a mérést, hanem a megismerést szolgálja (Sedlak–Sindelar 1996). 

 A kidolgozott, adaptált tesztek segítséget nyújtanak a szakembereknek ahhoz, 

hogy könnyebben és időben felismerjék a beszédfeldolgozás valamelyik szintjén nem 

megfelelően teljesítő gyermeket. Mindehhez alapvetően szükséges a tesztek 

megbízhatósága (Imre 2007a). A fejezet összegzéseként a bemutatott tesztek vizsgálati 

célját, felmérendő korosztályát az 2. táblázatban foglaltuk össze. Miután az értekezés 

kutatási módszerét tekintve a GMP-diagnosztika eljárására épül, ismertetését az Anyag, 

módszer, kísérleti személyek című fejezet tárgyalja. 
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2. táblázat: Az anyanyelvi fejlődést vizsgáló tesztek célja, célcsoportja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eljárás megnevezése Mit vizsgál? Korosztály (év) 

LAPP szókincsvizsgálat aktív szókincs 3–8 

Gardner-teszt aktív szókincs 2;0–11;11 

PPVT passzív szókincs 2;6–18 

Meixner-féle 

szókincspróba 

aktív szókincs, szótanulás 4–18 

PPL nyelvtani fejlődés 3–8 

TROG-H nyelvtani szerkezetek 

megértése 

3–14 

DIFER (anyanyelvi 

nevelés rész) 

bezédhanghallás, 

relációszókincs 

4–8 

Sindelar-féle 

szűrővizsgálat 

figyelem, észlelés, 

intermodális kódolás 

(észlelési 

területekösszekapcsolása), 

emlékezet, szerialitás, téri 

tájékozódás) 

5–7 (bizonyos részletei 

idősebbeknek) 

GMP-diagnosztika beszédészlelés, 

beszédmegértés 

3–14 
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A kutatás céljai és hipotézisei 

 

 A beszédépercepciós folyamatok vizsgálatával már számos tanulmány 

foglalkozott, azonban ismereteink szerint csak kevés alapult longitudinális vizsgálaton 

(pl. Szuhaj 2000; Imre–Gráczi 2005). Valamennyi a beszédfeldolgozással foglalkozó 

tanulmány eredményei felhívják a figyelmet a beszédészlelés, beszédmegértés 

elmaradásaira, a fejlesztés, a megelőzés jelentőségére, függetlenül attól, hogy tipikus 

fejlődésű, egynyelvű/kétnyelvű, megkésett beszédfejlődésű, beszédfeldolgozási zavarral 

küzdő gyermekekről van-e szó (pl. Erősné Brunner et al. 2003; Imre–Gráczi 2005; Bóna 

2007a; Markó 2007; Bartha 2013). A fejlesztés kivitelezési módjáról, kiváltképp 

olyanról, amely akár nagyobb csoportban is eredménnyel alkalmazható, néhány 

kivételtől eltekintve igen keveset olvashatunk (vö. Kocsis 1996, Vakula 2015). 

Kutatásunkkal ezt a hiányt igyekeztünk pótolni.  

 Jelen kutatásunk kontrasztív és longitudinális vizsgálat egyben, egyrészt 

különböző korosztályok egy időben nyert adatait veti egybe, másrészt ugyanazon 

gyermekek beszédpercepciós folyamatait vizsgálja bizonyos idő elteltével. Ezen 

tényezőket figyelembe véve kutatási célunk kettős: egyfelől, a nagycsoportos óvodás és 

az első osztályos kisiskolás gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési 

teljesítményének a vizsgálata, másfelől bemutatni, a beszédpercepció fejlesztésének egy 

alternatív lehetőségét, és megvizsgálni, hogy e célzott fejlesztés hatására milyen fokú 

változás tapasztalható az egyes korcsoportok beszédpercepciós teljesítményében. A 

fejlesztési eljárással célunk, hogy a gyermekek beszédészlelésének és 

beszédmegértésének szintje megfeleljen az életkorban elvártnak.  

 Ennek nyomán a kutatásban a következő kérdésekre kerestük a választ: 

 1. Hogyan alakul az írott nyelv elsajátításához szükséges, meghatározó 

beszédpercepciós folyamatok teljesítményszintje egy évvel az iskolakezdést 

megelőzően, illetve az iskoláskor elején?  

 2. A két korcsoport beszédpercepciós teljesítményét összevetve milyen 

különbségek tapasztalhatók?  

 3. Milyen mértékű és dinamikájú változás következik be a gyermekeknél a 

percepciós teljesítményekben, különböző időtartamú fejlesztés hatására?  

 4. A fejlesztés volta befolyásolja-e, és ha igen milyen mértékben az iskolát 

kezdő gyermekek beszédpercepciós teljesítményét? 
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 Az életkori szempontú összehasonlítás áttekintés nyújt a beszédfeldolgozási 

folyamatok időbeni spontán változásáról. Amennyiben az azonos korcsoportok 

percepciós teljesítményében az idő elteltével változás tapasztalható, kideríthető, hogy az 

kizárólag az általános kognitív fejlődésnek, avagy a fejlesztésnek köszönhető.  

 

 Korábbi kutatási eredmények (pl. Bóna 2007b; Gósy 1994a; Markó 2007; 

Gósy – Horváth 2006b; 2007) alapján feltételeztük, hogy: 

 1. A spontán fejlődésnek köszönhetően az iskolás gyermekek beszédpercepciós 

teljesítményszintje szignifikánsan jobb lesz az óvodás gyermekekéhez képest, azonban a 

beszédfeldolgozási folyamatban, mind a két korcsoport esetén a sztenderd értékekhez 

képest a gyermekek nagy részénél elmaradást tapasztalunk, ezek azonban nem 

egyformán érintik az egyes folyamatokat és az egyes gyermekeket.  

 2. Az individuális különbségek mértéke az óvodások esetén nagyobb lesz, 

miután az általános elfogadott nézet szerint a kora gyermekkori anyanyelv-elsajátítási 

különbségek tipikus fejlődés esetén iskoláskorra nagymértékben csökkenek.  

 3. Feltételeztük, hogy a fejlesztés hatására a vizsgált csoportba tartozó, a 

fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekek: 

 a) beszédpercepciós teljesítménye jelentős mértékben javulni fog, az egyéni 

különbségek mértéke csökken. 

 b) Szignifikánsan jobb eredményeket érnek el az egyes beszédészlelést és 

beszédértést mérő tesztekben, mint a korban illesztett kontroll csoport tagjai. 

 4. Továbbá feltételeztük, hogy a fejlesztésben nem részesült kisiskolás 

gyermekek beszédpercepciós teljesítménye minden vizsgált folyamatban szignifikánsan 

gyengébb lesz a korban illesztett, fejlesztő foglalkozásokon részt vevő óvodás 

gyermekek feldolgozásához képest. 
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Anyag, módszer, kísérleti személyek 

   

 1. Anyag, módszer 

 

 A kísérletben részt vevő gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési 

folyamatának felmérését a GMP teszt eljárással végeztük (Gósy 1995/2006). A 

diagnosztikát dr. Gósy Mária fejlesztette ki 1984 és 1988 között. Ezzel az eljárással a 

magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata a beszédmegértési folyamat 

működését tekintve vizsgálható. A diagnosztika a beszéd dekódolásának két egymással 

összefüggő nagy folyamatát, a beszédészlelés és a beszédmegértés területein lejátszódó 

folyamatok működését vizsgálja, sztenderdizált eljárással, 3–13 éves kor között. A 

kapott adatok alapján a jó beszédmegértési működéssorozat jól jellemezhető, ezáltal az 

ép fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. 

Relatív rövidsége ellenére a GMP-diagnosztika a teljes beszédpercepciós folyamatot 

vizsgálja mindazon részfolyamatokkal együtt, amelyek az anyanyelv hangzó és írott 

formájának elsajátításához szükségesek (Gósy 1995/2006). A GMP tesztsorozat 

elméleti hátterét a korábban bemutatott hierarchikus, interaktív beszédmegértési modell 

(lásd 1. ábra) képzi. A hierarchikus beszédmegértési modell és a GMP tesztrendszer 

összefüggéseit a 7. ábra szemlélteti. 

 

 

7. ábra: A hierarchikus beszédmegértési modell és a GMP-tesztrendszer összefüggései (Gósy 

1994c: 12) 



78 
 

 A tesztsorozat eredetileg 20 résztesztből áll, melyből a vizsgálat során 14 

részteszttel dolgoztunk (BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI 

TELJESÍTMÉNY, GMP-TESZT, lásd 1. sz. melléklet). Az észlelési folyamatok 

megítélésére a GMP2, GMP3, GMP4, GMP5 részteszteket, míg az egyes 

részfolyamatok működésének feltárására a GMP7, GMP10, GMP14, GMP17, GMP18 

részteszteket használtuk. A rövid idejű verbális, illetve vizuális memória 

feltérképezésére a GMP8, GMP9 résztesztek, a beszédmegértési folyamatok 

minősítésére a GMP12, GMP16 résztesztek, a szóaktiválásra a GMP11 teszt szolgált. 

Az egyes résztesztek tartalmát, valamint a vizsgálat menetét mutatjuk be a 

következőkben (bővebben vö. Gósy 1995/2006): 

 

Mondatazonosítás zajban (GMP2) 

 A teszt célja elsősorban az észlelés akusztikai, fonetikai szintjének vizsgálata. 

A hanganyag úgynevezett fehér zajjal elfedett (a jel/zaj viszony 4 dB) 10 mondat, 

amelyeknek az adott életkorban elvárt felismerése jelenti a részfolyamat helyes 

működését (lásd 1. sz. melléklet). A gyermek feladata az elhangzott mondatok azonnali 

ismétlése (pl. A sütemény nagyon finom volt., Tavasszal sokat esik az eső.). A mondatok 

lejátszása előtt figyelmeztetjük a gyermeket a háttérben hallható „nagy szélzúgásra”. Az 

életkor növekedésével egyre több mondat hibátlan ismétlését várjuk el.  

 

Szóazonosítás zajban (GMP3) 

 A szófelismerés vizsgálata fontos információt nyújt az akusztikai-fonetikai 

szintek működéséről, illetőleg a lexikális hozzáférés folyamatáról. A gyermek feladata 

ebben a tesztben is a CD lejátszóról elhangzó 10 értelmes, zajjal elfedett (a jel/zaj 

viszony 4 dB) egy, két, illetve három szótagú, gyakori, ismert szó (pl. meggy, eper) 

ismétlése (lásd 1. sz. melléklet).  

 

Szűrt mondatok azonosítása (GMP4) 

 A hallás és az észlelés összefüggésére mutat rá a frekvenciaszűréssel torzított 

(2200 és 2700 Hz közötti) 10 mondat pontos ismétlése (pl. Mikor lesz az esküvője?, A 

kulcs a zsebemben van.), mellyel elsősorban a beszédészlelés fonetikai szintjét 

vizsgáljuk (lásd 1. sz. melléklet). A mondatok visszamondatásával megítélhető a 

gyermek beszédészlelésében az akusztikai kulcsok megfelelő működése, integrálódása a 

fonetikai, fonológiai feldolgozásba. A teszt felvétele előtt tájékoztatjuk a gyermeket, 
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hogy bár a korábban hallható szélzúgás megszűnik, de halkabban fogja hallani a 

mondatokat. 

 

Gyorsított mondatok (GMP5) 

 Mindhárom észlelési szint együttes működését mesterségesen felgyorsított 

mondatok (10 mondat) ismételtetésével teszteljük (pl. Az irigység rossz tulajdonság., 

Átkokat szórt mások fejére.) (lásd 1. sz. melléklet) . A tesztelés előtt felhívjuk a gyermek 

figyelmét, hogy a korábbiakhoz képest gyorsabban fogja hallani az elhangzó 

mondatokat, miután a természetes ejtésű, férfihanggal rögzített mondatokat az eredeti 

bemondás tempójához képest mintegy 25%-osan elektronikusan felgyorsították (az így 

kialakított tempó átlaga 15 hang/s). Ezek jelentéstartalma és szerkesztettsége 

meghaladja gyakran még a 8 éves gyermekek nyelvi képességét is. Ebben a tesztben 

nem a mondatok megértésének a tesztelése a cél, hanem az észlelési teljesítmény 

megértéstől független ellenőrzése. Így választ kapunk arra, hogy a jelentés és az 

asszociációk szintjeinek bizonyos fokú kizárásával képes-e a gyermek az életkorának 

megfelelő beszédészlelési teljesítményt nyújtani.   

 

A vizuális észlelés vizsgálata (GMP7) 

 A beszédészlelésben és a –megértésben is nagy szerepe van az ajkműködés 

percepciójának. Fontos tudni, hogy a gyermek mennyit képes ebből az információból 

felhasználni. A gyermeknek a vizsgálatot végző felnőtt szájmozgása alapján kell egy 

előre meghatározott szócsoportot (10 állatnevet) felismernie (pl. macska, kenguru) (lásd 

1. sz. melléklet). Ez az egyetlen olyan teszt, ahol a magas százalék problémát jelezhet 

elő. Ugyanis, ha a gyermek az életkoránál lényegesen jobban teljesít, a szájról olvasás 

gyakorlottsága miatt felmerülhet a hallászavar gyanúja.  

 

A rövid idejű verbális memória vizsgálata (GMP8) 

 A rövid idejű verbális memória megfelelő működése szükséges a jó 

beszédészleléshez, a helyes artikulációhoz, később pedig az írott nyelv megfelelő szintű 

azonosításához (írás, olvasás). A kísérletet végző személynek 12 egy, két és három 

szótagú szót kell hangosan a gyermeknek elmondania (mackó, labda, hold, óra, 

hóember, ház, szív, egér, csónak, cipő, hal, tojás). A hangos felsorolást követően azt 

várjuk, hogy a gyermek megismétli azokat a szavakat, amelyekre emlékszik. Arra 

keressük a választ, hogy a gyermek hány szót képes felidézni és milyen sorrendben. 
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A rövid idejű vizuális memória vizsgálata (GMP9) 

 A rövid idejű vizuális memória a gyermek képi emlékezetének működéséről 

nyújt információt, melynek főleg az írott nyelv betűkészletének elsajátításában, 

megtartásában és felidézésében van fontos szerepe. A vizsgálat hasonló módszerrel 

történik, mint a verbális emlékezeté, csak itt a szavak helyett 12 színes képet használunk 

(pl. csillag, béka, vár) (lásd Gósy 1995/2006). Az óvodás gyermeknek 25, míg az 

iskolás gyermeknek 20 másodpercig hagyjuk, hogy nézze a képeket. Amikor a gyermek 

felidézi a képeket (megnevezi azokat) ismét a felidézett képek számát és rendezettségét 

nézzük.   

 

A szeriális észlelés vizsgálata (GMP10) 

 A szerialitás felismerésének készségét értelmetlen hangsorok 

visszamondatásával vizsgáljuk. A teszt arra keresi a választ, hogy a gyermek képes-e az 

elhangzott hangsorok beszédhangjainak és azok sorrendjének pontos azonosítására. Ez a 

feladat tíz, a magyar hangsorépítési szabályoknak megfelelő értelmetlen hangsort 

tartalmaz, amelyeket a gyermeknek hallás után meg kell ismételnie anélkül, hogy a 

vizsgálatvezető artikulációja segítené az észlelést. A hangsorok kettő, három és négy 

szótagból állnak; a lehető legtöbb magán- és mássalhangzót tartalmazzák; egy részük 

hangzása hasonló egy-egy magyar szóhoz, a bennük levő beszédhangok különböző 

fonetikai pozíciókban szerepelnek (pl. trankün, kriszposztyüvan) (lásd 1. sz. melléklet). 

A gyermek számára a teszthelyzet ahhoz hasonló, mint amikor új szavakat hall és 

megpróbálja azokat elismételni (Vančoné Kremmer 2002). 

 

Szóaktiválás (GMP11) 

 Ebben a szótalálási feladatban a gyermek aktiválható szókincsét ítéljük meg, 

vagyis nem a szókincs nagyságáról kapunk képet, hanem az úgynevezett hozzáférési 

folyamatokról. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermek az aktuálisan meglévő 

mentális lexikonjában hogyan és milyen gyorsan tud tájékozódni. Az alkalmazott 

módszer a fonetikai asszociáció: a gyermeknek előre meghatározott szókezdettel (ma- 

és ke-) kell adott idő alatt értelmes szavakat mondania. 
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A szövegértés vizsgálata (GMP12) 

 A teszt a szövegértés feldolgozását, a szemantikai, szintaktikai struktúrák 

értelmezését, az ok-okozati viszony felismerését, illetve az asszociációs szint működését 

kívánja megfigyelni. Rövid állatmesével („Kutya-macska barátság”) vizsgálja a 

gyermek teljes beszédértésének a helyes működését. A szöveg szókincse és 

szintaktikája megfelel a hatéves gyermek anyanyelv-elsajátítási szintjének. Az 

elhangzás tempója 10 hang/s, vagyis az átlagos köznyelvi beszédtempónál kicsit 

lassúbb. A szövegértési feladat egy mese (rövid, férfihanggal rögzített szöveg) 

meghallgatásából, majd tíz megértést ellenőrző kérdésből áll (pl. Mit főztek a kutyák? 

(csontot és/vagy galuskát) Miért sütöttek-főztek a kutyák?(lakodalom volt)). 

 

A beszédritmus észlelésének vizsgálata (GMP14) 

 A gyermek ritmusérzékét két verssor ritmikus ismételtetésével vizsgáljuk (pl. 

„Van már kenyerem, borom is van.”) (lásd 1. sz. melléklet). A teljesítményt nem 

számértékkel jelöljük, hanem jó, közepes, gyenge minősítéssel. A minősítés azt értékeli, 

hogy a gyermek az elhangzott szótagokat ugyanolyan időtartamban reprodukálta vagy 

sem. 

 

A mondatértés vizsgálata (GMP16) 

 A mondatértési teszt az adott életkorban szükséges szemantikai sajátosságok és 

szintaktikai/grammatikai struktúrák feldolgozásáról nyújt felvilágosítást. A teszt anyaga 

10-10, összesen 20 db színes rajz (lásd Gósy 1995/2006). A rajzok páronként 

megfelelnek egymásnak oly módon, hogy közöttük minimális, vizuálisan jól 

megragadható eltérés található (pl. Az egérke majdnem eléri a sajtot., Nem a nyuszi vette 

fel a kockás nadrágot). A rajzpárok közötti eltérés felismerése, illetőleg a helyes kép 

kiválasztása – vagyis az elhangzott mondattal való megfeleltetése – révén méri a teszt a 

gyermek mondatértési szintjét.  

 

A beszédhang-differenciálás vizsgálata (GMP17) 

 A beszédhangok pontos artikulációja, a hangsorok helyes ejtése, a szeriális 

ejtésbiztonsága nem jelzi feltétlenül a beszédhang-megkülönböztetés jó szintjét. A 

beszédhang-differenciálás vizsgálatával arra keressük a választ, vajon a gyermek képes-

e észlelni a beszédhangok közötti különbségeket a zöngésség, a képzésmód és a 

képzéshely, valamint időtartam szempontjából. A részteszt 23 egy, két és három szótagú 
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értelmetlen hangsort tartalmaz. 15 hangsor egymástól egyetlen képzési jegyben 

különbözik (pl. azsá~asá, móz~nóz, ib~íb); 8 pedig teljesen azonos (pl. begi~begi, 

hem~hem) (lásd 2. sz. melléklet). A magánhangzók az időtartam, a mássalhangzók a 

képzési mód, a képzési hely, a zöngésség és az időtartam tekintetében különböznek 

egymástól. A gyermekeknek egyszeri elhangzás után kell eldönteni, hogy egyforma, 

vagy nem egyforma volt-e a hallott két hangsor. A gyermeket a szájmozgás nem 

segítheti, nem nézhet a vizsgálóra a teszthangsorok hallgatása közben. 

 

A transzformációs észlelés vizsgálata (GMP18) 

 A tesztelés során a gyermek transzformációs észleléséről kapunk információt 

színes kockák (12 db) és egyes beszédhangok megfeleltetésével. A teszt négy rövid 

részből áll. A gyermek elé kitesszük a 12 fakockát, s megkérjük, hogy válasszon 

közülük egyet. Megegyezünk a gyermekkel, hogy a kiválasztott fakockának nevet 

adunk, s elnevezzük úgy, hogy [„p”]. Ha a gyermek megértette a kocka és a kiejtett 

hang közötti kapcsolatot, folytatjuk a tesztelést. I. Megkérjük a gyermeket, hogy tegye 

ki maga elé az asztalra azt, hogy [„p, p”]. A gyermek feladata az általa korábban 

kiválasztott színű kockából kettő kirakása. II. Majd megkérjük a gyermeket, hogy tegye 

ki azt, hogy [„p, ó”]. Azt várjuk, hogy a korábban azonosított kocka mellé egy 

(bármilyen) más színű kockát tegyen ki. III. Ezúttal az [„ó, p”] hangok kirakását kérjük 

a gyermektől. IV. Végül a [„b, ó, p, ő”] hangok kirakását kérjük. Minden próba 

elvégzése után a kockákat összekeverjük, így a gyermeknek mindig a 12 rendelkezésre 

álló kockából kell választania (Gósy 1996a) (lásd még 114. o). A transzformációs 

észlelés arról ad felvilágosítást, hogy a gyermek az anyanyelvi beszédhangokat képes-e 

átalakítani, és az elhangzásnak megfelelő szeriális észlelést helyesen alkalmazni egy 

vizuális transzformációban. Az eredmény azt mutatja meg, hogy vajon ezen a szinten 

van-e, illetőleg lesz-e a gyermeknek nehézsége az írás, olvasás technikájával (Gósy 

1995/2006). 

 Bár a GMP-diagnosztika tesztjeinek vizsgálati sorrendjét a kísérletvezető 

szabadon választhatja meg, mi a tesztelés során követtük a javasolt sorrendet. Amely az 

óvodásoknál a következő sorrendet eredményezte: GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, 

GMP9, GMP8, GMP12, GMP7, GMP10, GMP16, GMP11, GMP14, GMP17. Utóbbi 

résztesztet (GMP17) az óvodásoknál az életkoruk miatt csak a kontrollvizsgálat 

alkalmával, év végén végeztük el. Iskolásoknál mind a két alkalommal az itt leírt 

sorrendet követtük: GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, GMP12, GMP10, GMP9, GMP8, 
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GMP7, GMP16, GMP11, GMP18, GMP17, GMP14. (A diagnosztikához tartozó üres 

tesztlapot a 1. sz. melléklet tartalmazza.) Az egyes korcsoportoktól elvárható értékeket a 

3. táblázatban foglaltuk össze, az elvárható értékek meghatározását a két korcsoportra, 

valamint a vizsgálatok között eltelt idő tükrében készítettük. A gyermekek 

teljesítményét a diagnosztikához tartozó tesztalapokon rögzítettük. Egy óvodás gyermek 

esetében mintegy 233 adatot kaptunk, míg egy iskolás gyermeknél 276 adatot. A teljes 

adatmennyiség közel 14252; a tesztlapokon részletes minőségi elemzéseket is 

rögzítettünk (pl. hibatípusok, téves válaszok) (lásd 3. sz. melléklet). A gyermekekkel a 

tesztelést megelőzően egy ráhangoló beszélgetésre került sor, ezzel oldva esetleges 

szorongásukat, megfelelési vágyukat. Jellemzően oldott, feszültségmentes hangulatban 

zajlott a tesztelés, melyet minden gyermekekkel egyénileg, csöndes szobában, délelőtt 

vettük fel, mind a két alkalommal. A tesztfelvétel során mindegyik gyermek 

együttműködött, felmerülő kérdéseiket bátran tették fel. A kontrollvizsgálatra már 

örömmel érkeztek, játéknak fogták fel. A tesztelés helyszínéül szolgáló teremben csak a 

vizsgáló és a vizsgált gyermek volt jelen. A tesztfelvétel időtartama átlagosan 25 perc 

volt. 

A statisztikai elemzések az SPSS 22.0 szoftverrel készültek. Miután az adatok nem 

voltak normál eloszlásúak, ezért a statisztikai feldolgozásban nem parametrikus 

teszteteket használtunk.  
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3. táblázat: A GMP résztesztek sztenderdjei a vizsgált korosztályokra vonatkozóan 

 

Résztesztek Az egyes tesztek célja Elvárt teljesítmény 

óvodáskorban  

Elvárt teljesítmény 

iskoláskorban  

  Év eleje Év vége Év eleje  Év vége 

GMP2 mondatazonosítás 

zajban (a beszédészlelés 

akusztikai, fonetikai, 

fonológiai szintjének 

vizsgálata) 

90% 90% 100% 100% 

GMP3 szóazonosítás zajban 
(a beszédészlelés 

akusztikai, fonetikai, 

fonológiai szintjének 

vizsgálata) 

90-100% 90-100% 100% 100% 

GMP4 szűrt mondatok 

azonosítása (a 

beszédészlelés akusztikai, 

fonetikai, fonológiai 

szintjének vizsgálata) 

100% 100% 100% 100% 

GMP5 gyorsított mondatok 

azonosítása (a 

beszédészlelés akusztikai, 

fonetikai, fonológiai 

szintjének vizsgálata) 

80-90% 80-90% 100% 100% 

GMP7 a vizuális észlelés 

vizsgálata 

40-50% 40-50% 50% 60% 

GMP8 a rövid idejű verbális 

memória vizsgálta 

5-9 szó 5-9 szó 5-9 szó 5-9 szó 

GMP9 a rövid idejű vizuális 

memória vizsgálata 

5-9 kép 5-9 kép 5-9 kép 5-9 kép 

GMP10 a szeriális észlelés 

vizsgálata 

90% 100% 100% 100% 

GMP11 szóaktiválás 2-2 szó 2/3-2/3 

szó, de 

legalább 5 

szó 

összesen 

3-3 szó 3/4-3/4 

szó, de 

legalább 7 

szó 

összesen 

GMP12 a szövegértés 

vizsgálata 

60% 70% 90-100% 90-100% 

GMP14 a beszédritmus 

észlelésének a 

vizsgálata 

jó 

minősítés 

jó 

minősítés 

jó 

minősítés 

jó 

minősítés 

GMP16 a mondatértés 

vizsgálata 

60-90% 90-100% 90% 100% 

GMP17 a beszédhang-

differenciálás 

vizsgálata 

- 70% 100% 100% 

GMP18 a transzformációs 

észlelés vizsgálata 

- - 100% 100% 

 



85 
 

 2. Kísérleti személyek 

 

 A kutatás első szakaszában a 2011/2012-es tanév őszi félévében 60 budapesti 

gyermeket, 30 nagycsoportos óvodást és 30 első osztályos kisiskolást teszteltünk a 

GMP-diagnosztika egyes résztesztjeivel. Az óvódás gyermekek egy budapesti 

kerületből, de két különböző óvodából kerültek ki, míg az iskolás csoportot ugyanazon 

iskola, egyazon évfolyamán, de más-más osztályokban tanuló gyermekek alkották. A 

két korcsoportot további két csoportra bontottuk, így jöttek létre a vizsgálati (célzott 

fejlesztésben részesült), illetve a kontroll (célzott fejlesztésben nem részesült) 

csoportok. A kutatásban részt vevő gyermekek kiválasztását a pedagógusokkal közösen 

végeztük, a gyermekek óvodai, illetve iskolai teljesítménye alapján. Miután az iskolások 

épp egy hónapja vettek részt a közoktatásban, a pedagógusoknak egy hónapnyi közös 

munka elteltével kellett kiválasztania a tesztelésben résztvevő gyermekeket. A célunk 

többek közt az volt, hogy valós képet kaphassunk egy-egy korcsoport beszédpercepciós 

teljesítményéről, így minden csoportba igyekeztünk különböző képességű gyermekeket 

válogatni, ahogy az ténylegesen jellemző egy óvodás vagy egy első osztályos kisiskolás 

csoportra. Az év eleji tesztfelvételhez a szülő minden esetben hozzájárult.  

 A kutatás második szakaszában a 2011/2012-es tanév tavaszi félévének végén, 

megismételve az év eleji vizsgálatokat, újból felmértük a gyermekeket. Ez esetben az 

óvódás kontroll csoportból egy gyermek édesanyja nem járult hozzá az újbóli 

teszteléshez, miután időközben a gyermekénél enyhe értelmi fogyatékosságot 

állapítottak meg, így nem kívánta további vizsgálatoknak kitenni. Hozzátennénk, hogy 

mindez az iskolakezdést megelőző hónapokban derült ki. Az év eleji teljesítménye 

alapján egyértelmű volt, hogy a gyermek nagymértékű percepciós elmaradással, 

zavarral küzd, ennek ellenére ismereteink szerint egy hagyományos oktatási rendszerű 

iskolában kezdte meg tanulmányait. Miután ezzel a ténnyel, hét hónappal az első 

tesztfelvételt követően szembesültünk, úgy láttuk jónak, hogy valamennyi további 

csoport létszámát véletlenszerű kiválasztással lecsökkentjük eggyel. Így az év elején, 

valamint az év végén kapott eredményeket 56 gyermek teljesítménye alapján mutatjuk 

be, melyet 112 a diagnosztikához tartozó tesztlapon rögzítettünk (lásd 2. sz. melléklet). 

A pedagógusok megítélése szerint, a vizsgálatban részt vevő gyermekek (56) ép 

intellektussal, ép hallással rendelkeznek. Valamennyien egynyelvű fővárosi családokból 

származnak. A gyermekek hagyományos oktatási rendszerű óvodába, illetve iskolába 

járnak. A vizsgált csoport szociológiai szempontból heterogénnek tekinthető.  
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 A vizsgálati óvodás és iskolás csoportba tartozó gyermekek a diagnosztikát 

követően, hét hónapon át tartó fejlesztésen vettek részt.  

A kutatásban részt vevő gyermekek életkori adatait a 4. táblázatban foglaltuk 

össze, a nem szerinti eloszlást feltüntettük, de e változó mentén elemzést nem 

készítettünk. Bár módszertanilag megkérdőjelezhető, hogy vajon ilyen fiatal életkorban 

nem befolyásolja-e az eredményeket a nemek arányának egyenlőtlensége? A kérdés 

maga arra a tapasztalatra vezethető vissza, hogy a lányok általában korábban kezdenek 

beszélni, mint a fiúk, rendszerint gyorsabban sajátítják el a nyelvet, kiejtésük tisztább és 

verbális kommunikációra minden helyzetben könnyen késztethetőek. illetve a fiúk 

között gyakoribb a beszédhibák megjelenése; többüknél tapasztalható megkésett 

beszédfejlődés, mint a lányok esetében. A pszicholingvisztikai kérdés arra irányul, hogy 

vajon valóban nyelvi, esetleg kognitív különbségek, avagy inkább pszichés eltérések 

állnak a megfigyelések hátterében. Számos kísérleti adat egyáltalán nem támasztja alá a 

lányok és a fiúk nyelvi szintjének különbségeit, mások fiziológiásan vélik 

magyarázhatónak az eltéréseket. Ha a gyermek úgynevezett extrovertált típus, akkor 

általános fejlődése, beleértve a nyelvit is, gyorsabb és átfogóbb lesz. Végeredményként 

megfogalmazható, hogy a gyermek genetikai tényezői, egyénisége, a felnőtt környezet, 

a kapott minta és a kommunikációs élmények nagyobb mértékben meghatározóak, mint 

az, hogy leány- vagy fiúgyermekről van-e szó (Gósy 2000). Számos GMP-vel 

foglalkozó tanulmányban is olvasható, hogy a nemek tekintetében nincs különbség a 

vizsgált gyermekek percepciós teljesítményében. Némely folyamatokban a lányok, 

másokban a fiúk eredményei jobbak (pl. Gósy 1994a; 2001; Gósy–Horváth 2006b, 

Markó 2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

4. táblázat: A vizsgálatban résztvevők alapadatai 

(A gyermeknyelvi szakirodalomban szokásos jelölésnek megfelelően a pontosvessző előtti szám a 

betöltött éveket, a pontosvessző utáni pedig a betöltött hónapokat mutatja.) 

 

Csoport Életkor  

(2011. október) 

Életkor 

 (2012. május) 

Nem 

N = adatközlők száma 

Összesen 

N = 

adatközlők 

száma 

   fiú lány  

Óvoda, 

vizsgálati 

5;5–6;7 éves 6–7;2 éves 4 10 14 

Óvoda, 

kontroll 

5;5–6;9 éves 6–7;4 éves 6 8 14 

Iskola, 

vizsgálati 

6;8–7;9 éves 7;3–8;4 éves 9 5 14 

Iskola, 

kontroll 

6;7–7;7 éves 7;2–8;2 éves 8 6 14 

Összesen 5;5–7;9 éves 6–8;4 éves 27 29 56 
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 3. A GMP-diagnosztikához tartozó fejlesztési tervek kidolgozása, 

alkalmazása  

  

Korábban már írtunk arról, hogy valamennyi GMP diagnosztikával foglalkozó 

tanulmány eredményei felhívják a figyelmet a beszédészlelés, beszédmegértés 

elmaradásaira, fejlesztés, megelőzés jelentőségére, függetlenül attól, hogy tipikus 

fejlődésű, egynyelvű/kétnyelvű, megkésett beszédfejlődésű stb. gyermekekről van szó. 

A fejlesztés elméleti lehetőségeiről olvashatunk (pl. Csabay 2007, Sósné Pintye–

Melegné Steiner 2007) ugyan, de viszonylag kevés tanulmány számol be a fejlesztés 

gyakorlatban megvalósuló formáiról (pl. Kocsis 1996). Ennek nyomán egy saját 

fejlesztési eljárás kidolgozására került sor, amely nagyobb csoportban is alkalmazható. 

Az eljárás kidolgozása során igyekeztünk figyelembe venni a következő tényezőket: 1) 

a helyes stratégia és folyamatműködés kialakítása (alkalmazkodva a gyermekek 

életkorához); 2) a már kialakult gátlások csökkentése/megszüntetése, a sikerélmény 

közel-folyamatos biztosítása; 3) mindennek az adott tanulási folyamatba illesztése (vö. 

Gósy 1994d). A fejlesztés célja, hogy a gyermek beszédészlelésének szintje megfeleljen 

az életkorában elvártnak. Elsőként a fejlesztés kivitelezésének módjára kellett 

megoldást találnunk. Miután a fejlesztés egyik fő kritériuma a rendszeresség, így 

mindenképp olyan személyek (pedagógusok) bevonására volt szükség, akik mindennapi 

kapcsolatban állnak a gyermekekkel, elhivatottak a fejlesztés iránt, irányításunkkal 

felelősségteljesen, legjobb tudásuk szerint végzik azt. Terveink megvalósításához 

számos pedagógust kerestünk fel. Többségük a diagnosztika felvételét engedélyezte, de 

az azt követő fejlesztési eljárásban nem kívánt részt venni. Hosszas utánjárást követően 

találtunk rá arra a két intézményre, ahol mind a felső vezetés, mind a pedagógusok 

örömmel fogadták a kezdeményezésünket. A fejlesztést az iskolások esetében 

tanítónőjük, míg az óvodásoknál heti váltásban két óvónőjük végezte. Az óvónők a 

fejlesztésre a nap bármely szakaszát választhatták, figyelembe véve a csoport aktuális 

állapotát (fáradtság, motiválhatóság stb.). Az iskolások esetében a feszített munkatempó 

miatt előre megegyeztünk, hogy az erre fordítható idő nem haladhatja meg az 5 percet.  

 Miután ekkora létszámra nem készültek még fejlesztési tervek, Gósy Máriával 

egyeztetve készítettük el valamennyi fejlesztési tervet, a Beszédpercepciós fejlesztő 

modulok című könyv alapján (vö. Gósy–Imre 2007). A kötet öt különböző terület 

változatos fejlesztő anyagait tartalmazza. Az ö s s z e t e t t  m o d u l o k  elsősorban a 

beszédészlelés fejlesztését szolgálják, de közvetve hozzájárulnak a szókincs 
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bővüléséhez és a nyelvtani tudatosság kialakulásához is. Több részből állnak; a modul 

egyes részei pontosan meghatározott feladatokat tartalmaznak (pl. szavak/suttogott 

szavak, értelmetlen szavak ismétlése, hangok felismerése a kiejtett szavakban stb.) A 

m o d u l e l e m e k  további célzott beszédészlelési fejlesztésre szolgálnak, előkészítik az 

írott nyelv tanulását (pl. hangfelismerési/hangkeresési/hangbontó gyakorlatok). A 

p i r a m i s m o d u l o k  a beszédészlelés, közvetve a beszédmegértés, illetőleg a 

munkamemória fejlesztését szolgálják, egyre hosszabb egymásra épülő mondatok 

ismételtetésével. A s z ó k i n c s m o d u l o k  a gyermekek mentális lexikonának 

fejlesztését, bővítését teszik lehetővé; közvetve hozzájárulnak a lexikális aktiválás és 

asszociációs működés fejlődéséhez is (pl. szógyűjtés azonos főfogalom alapján, 

szótalálás szómagyarázat alapján). A l e x i k o n m o d u l o k  a nyelvhasználat, valamint 

a spontán beszéd és beszédmegértés aktív fejlesztése; a szójelentések összefüggéseinek 

és a grammatikai viszonyok felismerésének javulását eredményezi (pl. értésellenőrzése 

kérdésfeltevéssel, mondatkiegészítés, mondatszintű grammatikai hiba keresése (Gósy–

Imre 2007). Minden egyes modulfejezet eltérő nehézségi sorrendet tartalmaz, melyet a 

tervek összeállításakor figyelembe vettünk.  

 Összesen 27 hétre készültek tervek, külön az iskolásoknak, külön az 

óvodásoknak (lásd 3. sz. melléklet). Mindhárom pedagógus segítségül kapta a fejlesztés 

alapjául szolgáló Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyvet, mely minden 

modultípusra vonatkozóan tartalmazza a részletes feladatmagyarázatot. A fejlesztési 

tervek egyszerűbb használatának érdekében meg is jelöltük az egyes modultípushoz 

tartozó feladatmagyarázat oldalszámát. A terveket igyekeztünk a lehető 

legváltozatosabban módon összeállítani, tekintetbe véve a gyermekek között 

feltételezhetően fennálló egyéni különbségeket. Az óvodások minden nap más-más 

modultípussal dolgoztak. Miután az iskolásoknak egy héten négy anyanyelvi órájuk 

volt, így előfordult olyan foglalkozás, amelyiken egymást követően két modultípussal 

foglalkoztak. A két korcsoport fejlesztési terveinek felépítése annyiban tért el 

egymástól, hogy az óvodásoknál az egyes feladatokhoz megjegyzésként csatoltunk egy 

lehetséges kivitelezési módot is (lásd 3. sz. b) melléklet). A pedagógusok minden hónap 

végén megkapták a következő hónapra vonatkozó terveket, heti lebontásban. Ezen 

alkalmakkal beszéltük meg a tervekkel kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket, 

lehetséges módosításokat. A fejlesztést a tervek ismertetését, megbeszélését követően a 

pedagógusok végezték. Az iskolában minden anyanyelvi óra elején vagy végén történt, 

heti négy alkalommal (5 perc), az óvodásoknál heti öt alkalommal, napközben (15-20 
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perc). A tapasztalatok szerint, a pedagógusok, és ami még fontosabb, a gyermekek 

örömmel „játszottak”, a gyakorlatsorok észrevétlenül épültek be a nevelés, oktatás 

mindennapi rutinjába (lásd 4; 5. sz. melléklet).  
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Az eredmények bemutatása 

 

1. A beszédfeldolgozási folyamatok működése óvodás- és kisiskoláskorban  

 

 A jelen fejezet elsődleges célja bemutatni a vizsgálatban részt vevő 

nagycsoportos óvodás gyermekek (28 fő), illetve első osztályos kisiskolás gyermekek 

(28 fő) beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményének alakulását. A két 

korcsoport beszédpercepciós folyamatait vizsgálva, arra kerestük a választ, hogy az 

óvodáskor utolsó évében, valamint az iskoláskor elején hogyan alakul az írott nyelv 

elsajátításához szükséges, meghatározó beszédpercepciós folyamatok 

teljesítményszintje. Az egyes tesztekhez tartozó elvárható értékeket a gyermekek 

teljesítményére vonatkozólag, korábban a 3. táblázatban mutattuk be (lásd 84. o). A két 

korcsoport percepciós teljesítményét 12 részteszt segítségével hasonlítottuk össze. Az 

egyes tesztekben elvégzett minőségi elemzést követően megállapítottuk, hogy 

valamennyi részteszt esetében hasonló típushibák jellemzők mindkét korcsoportra. A 

hibák jellege az életkor előrehaladtával sem változott, így az elemzés során megjelenő 

hibákat együtt tárgyaltuk az alábbi fejezetben.  

 

1.1 A beszédészlelési teljesítmény óvodás- és kisiskolás korban  

 

 A beszédészlelés akusztikai, fonetikai, fonológiai szintjei biztosítják a sikeres 

feldolgozás alapjait, az akusztikai hullámformából a nyelvi jelek azonosítását (Horváth 

2007). Az akusztikai-fonetikai észlelésben (GMP2) az óvodások átlaga 71% (átlagos 

eltérés: 8,9%), az iskolások teljesítménye 85,3% (átlagos eltérés: 11,7%). A két csoport 

közötti teljesítmény különbsége statisztikailag igazolható volt (Mann–Whitney U-próba: 

Z = -3,290; p = 0,001). Az óvodásoknál a leggyengébben teljesítő gyermek 40%-ra, míg 

az iskolásoknál 60%-ra teljesített. 100%-os teljesítményt mindkét korosztályban 

találtunk (8. ábra). A GMP2 (zajos mondatok) résztesztben található mondatok 

nehézségi fokát a 5. táblázat szemlélteti. Mind a két korosztálynak a teszt első 

mondatának a megismétlése okozta a legnagyobb nehézséget. Miután a tesztsor első 

tesztjéről van szó, így nem hagyható figyelmen kívül a gyermekek feladatértésének a 

gyengesége. Több tanulmány adatai alapján általánosságban nézve is ennek a 

mondatnak az észlelése okozza a legtöbb problémát (pl. Kocsis 1996; Macher 2007b). 

Így ennél a mondatnál gyakori jelenség volt, hogy a mondatot meg sem próbálták 
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megismételni vagy a mondat idejét egyszerűen jelenre változtatták: A sütemény nagyon 

finom. Előfordult, hogy a mondat alanyát, hasonló hangzású, szótagszámú értelmetlen 

hangsorral pótolták: titemény*, kötevény*. Több esetben volt tapasztalható, hogy a 

mondat értelmének megtartása érdekében a sütemény helyett más fajta ételt neveztek 

meg: A főzelék nagyon finom volt. A pite nagyon finom volt. Tudvalevő, hogy a tárgyas 

mondatokban az alany-állítmány-tárgy mondatszerkezetek azonosítása a legkönnyebb, 

míg a tárgy-állítmány-alany mondatszerkezetek azonosítása már nehézségeket okozhat 

(Pléh–MacWhinney 1985). A gyermekek 37,5%-a nem tudta helyesen megismételni a 

tárgy-állítmány-alany szerkezetű mondattípust. Így lett Az őzikét kergeti az oroszlán. 

mondatból – a mondatszerkezet pontos észlelése mellett –, Györgyikét, Völgyikét, míg 

néhány esetben a rag felismerése sem történt meg pontosan: Az őzike kergeti az 

oroszlánt., Az őzikék kergetőznek., Az őzikék kergetik az oroszlánt. A többi mondat 

esetében is megfigyelhettük, hogy a gyermekek nagy része próbálkozott a nem pontosan 

észlelt beszédnek jelentést tulajdonítani. Ebből tipikus percepciós félreértelmezések 

származtak, mint például a zene szól helyett zene van, zene volt, zene forog, a most szállt 

le helyett most szállt fel, a lemenni helyett elmenni, bemenni, menni. A mondatok 

felismerésében nagy szerepe van a grammatikai szerkezeteknek. A magyar nyelv 

szintaktikai összefüggést biztosító elemei pontosabban azonosíthatók, mint a 

mondatokat alkotó konkrét szavak, azaz, hogy a toldalékok felismerése jobb, mint a 

szótöveké. Igaz ez a zajjal fedett mondatok azonosítása esetén is (Macher 2007b). Így 

jöhettek létre a következő ismétlések: menjünk helyett megyünk, a rakjátok össze helyett 

csapjátok össze, kapjátok össze vagy pakoljátok össze, a terítsétek meg helyett 

tekintsétek meg vagy segítsetek teríteni. Előfordultak még: szóbetoldások (Tavasszal 

nagyon sokat esik az eső.), szókihagyások (√ finom volt, A strand √ be van zárva), 

helyettesítések (A strand most be van zárva.), és félig ismételt mondatok (A sütemény) 

is. A szóbetoldások, szókihagyások, helyettesítések esetében a mondat értelmét tekintve 

nem sérül, így fordulhattak elő ezek a típusú azonosítások.  
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5. táblázat: A GMP2-ben elhangzott mondatok azonosításának nehézségi szintje a hiányzó és a 

téves válaszok függvényében (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a mondatok előtti szám jelöli a mondatok elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi 

szint 

Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 1. A sütemény nagyon finom volt. 

(64,2) 

2. A rádióban zenen szól. (64,2) 

1. A sütemény nagyon finom volt. 

(17,8) 

II. 6. Az őzikét kergeti az oroszlán. (32,1) 6. Az őzikét kergeti az oroszlán. (42,8) 

III. 5. Menjünk holnap kirándulni? (28,5) 2. A rádióban zene szól. (21,4) 

IV. 7. Rakjátok össze a játékokat! (21,4) 

8. A strand ma be van zárva. (21,4) 

5. Menjünk holnap kirándulni? (14,2) 

V. 3. Terítsétek meg az asztalt! (17,8) 

9. Ki akar lemenni vásárolni? (17,8) 

4. A repülőgép most szállt le. (7,1) 

7. Rakjátok össze a játékokat! (7,1) 

VI. 4. A repülőgép most szállt le. (14,2) 3. Terítsétek meg az asztalt! (3,5) 

8.A strand ma be van zárva. (3,5) 

9. Ki akar lemenni vásárolni? (3,5) 

VII. 10. Tavasszal sokat esik az eső. (3,5) 10. Tavasszal sokat esik az eső. (0) 

 

 

 Az GMP3-ban (zajos szavak) az óvodások átlaga 84,6% (átlagos eltérés: 

6,37%), az iskolások teljesítménye alig haladta meg ezt 86,7% (átlagos eltérés: 7,22%). 

A két csoport között nem volt statisztikailag igazolható különbség. A GMP3 az 

akusztikai-fonetikai észlelést vizsgálja, ahogy az előző teszt is, azzal a különbséggel, 

hogy a szavak észlelésekor nem segíti a gyermeket a tágabb szövegkörnyezet, inkább a 

beszédhangkörnyezetnek (a szó akusztikai szerkezetének és az adott nyelv 

hangsorépítési szabályainak), a szemantikai faktornak (szógyakoriság), valamint a 

hallgató egyéni szókincsének van jelentősége (Kocsis 1996). A tesztben a leggyengébb 

teljesítmény az óvodások és az iskolások esetében is 70%, míg a legjobb 100% volt (8. 

ábra). Ez az óvodásoknál egy, míg az iskolásoknál két év elmaradást jelent. A zajos 

mondatokhoz hasonlóan gyakoriak voltak a percepciós félreértelmezések, például az 

étterem helyett ételem, képterem, az eper helyett eszel, etet, egyszer, a szita helyett pita, 

iszap, az ablak helyett labda, fagylalt. Szembetűnő, hogy a magánhangzók felismerése 

könnyebb volt, mint a mássalhangzóké, valamint a szótagszám észlelése sem okozott 

különösebb nehézséget. Az azonosítási hibák legnagyobb részét olyan hasonló hangzású 

szavak tették ki, melyekben a magánhangzók megegyeznek, és a szótagszám is azonos, 

például a csörgőkígyó helyett csüngő kígyó, a szita helyett tinta, cica, pipa, Tisza. Mint 

az 6. táblázatban is jól látható a szita szónak az azonosítása okozta a legnagyobb 

nehézséget, a gyermekek 78,5%-a tévesen azonosította. A percepciós félreértelmezések 



94 
 

mellett többen ita-ként ismételték vissza, ami feltehetően annak köszönhető, hogy a 

háttérzaj (susogó) megakadályozta a [sz] hang pontos azonosítását. Nehézséget okozott 

még a szóvégi hosszú mássalhangzó felismerése, a gyermekek több esetben megy-nek 

értelmezték a meggy szót. Ez abból is adódhatott, hogy a beszédhang-differenciálás 

fejlődése során a rövid és a hosszú magán- és mássalhangzók megkülönböztetésének 

képessége utolsóként alakul ki (lásd 5. ábra). Az oroszlán, kendő, száj szavakat 

valamennyi gyermek hibátlanul azonosította.  

 

6. táblázat: A GMP3-ban elhangzott szavak azonosításának nehézségi szintje a hiányzó és a 

téves válaszok függvényében (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a szavak előtti szám jelöli a szavak elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi szint Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 5. szita (78,5) 5. szita (78,5) 

II. 2. meggy (21,4) 

9. étterem (21,4) 

2. meggy (25) 

III. 3. csillag (10,7) 

7. eper (10,7) 

9. étterem (10,7) 

IV. 6. csörgőkígyó (7,1) 7. eper (7,1) 

V. 10. ablak (3,5) 6. csörgőkígyó (3,5) 

10. ablak (3,5) 

VI. 1. oroszlán (0) 

4. kendő (0) 

8. száj (0) 

1. oroszlán (0) 

3. csillag (0) 

4. kendő (0) 

8. száj (0) 

 

 

 A fonetikai észlelés (GMP4) mindkét csoportban jobb eredményeket mutatott 

az akusztikai-fonetikai észleléshez képest: az óvodások átlaga 88,9%, az iskolásoké 

97,5 % (az átlagos eltérés 12,86% és 4,4%). A GMP4-ben az iskolások teljesítménye 

90-100% közötti értékeket mutatott, míg az óvodások esetében nagyobb volt az egyéni 

különbségek mértéke (50-100%). A téves azonosítások száma ebben a tesztben volt a 

legalacsonyabb. Az óvodás gyermekek 39,2%-a, az iskolás gyermekek 75%-a produkált 

hibátlan teljesítményt. A két korcsoport között kimutatható különbség, amit a 

statisztikai elemzések igazoltak (Mann–Whitney U-próba: Z = -3,098; p = 0,002). 

 Az óvodáskorúaknál egyetlen olyan mondat sem volt, amelyet valamennyien 

helyesen azonosítottak volna. Esetükben az elsőként elhangzó mondat azonosítása 

okozta a legtöbb nehézséget (A vonat nyolc órakor indul.). Így akárcsak a zajos 

mondatoknál, itt is lehetséges, hogy a feladat értelmezése okozta a problémát. Ebben a 
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tesztben is találtunk példát helyettesítésre: A repülő/követ nyolc órakor indul. (A vonat 

nyolc órakor indul.), Megint leszakadt a garbód? (Megint leszakadt a gombod?), A 

papucs a zsebemben van. (A kulcs a zsebemben van.). Előfordult, hogy a határozott 

névelőt határozatlanra változtatták: Egy vonat nyolc órakor indul. (A vonat nyolc órakor 

indul.), Egy kulcs a zsebemben van. (A kulcs a zsebemben van.), illetve volt olyan 

gyermek, aki nem is próbált értelmileg helyes mondatokat megismételni, például: A 

furcs* a zsebembe van. ( A kulcs a zsebemben van.), A tejfölt a vacsora itta meg. (A 

tejfölt a macska itta meg.). Itt bizonyos, hogy a gyermekek így is észlelték a halottakat, 

így ez esetben valós, a fonetikai szintet érintő észlelési nehézséggel állunk szemben. 

Azonban felmerül a kérdés, hogy azok a gyermekek, akik értelmileg helyes mondatokat 

ismételtek vissza, ők valóban úgy észlelték a mondatokat, vagy a helytelenül észlelt 

részleteket igyekeztek úgy módosítani a szövegkörnyezetet figyelembe véve, hogy az 

értelmessé váljon. Gondot okozott a mássalhangzó-torlódást tartalmazó mondat 

ismétlése is, többségében a torlódást tartalmazó szó helytelen ismétlése miatt. Így lett a 

Télen a medvék a barlangjukban alszanak. mondat helyett Télen a medvék a 

barlangban/barlangukban* alszanak. Az utóbbi esetben nem feltétlenül percepciós 

tévesztésre kell gondolni, valószínűsíthető, hogy a mássalhangzó-torlódásból adódóan a 

szó kivitelezése okozta a nehézséget. A többi teszthez hasonlóan előfordultak még 

percepciós félreértelmezések: Mikor lesz az esküvője? helyett Mikor volt az esküvője?, 

A munkások estig dolgoznak. helyett A munkások este dolgoznak., Szókihagyások:  

Megint leszakadt a √ , Dobd a papírt a √, illetve is félig ismételt mondatok:  A 

munkások √, √ macska √ (lásd 7. táblázat). Ugyan a fonetikai észlelést vizsgáló tesztben 

teljesítettek a gyermekek a legjobban, de még így is a gyermekek több, mint a fele 

57,1%-a ért el 100%-os eredményt, ami azt jelenti, hogy a felmért 56 gyermekből 24 

nem érte el az 5 éves kortól elvárható 100%-ot, az óvodások esetében 8 gyermek a 3 

évesek szintjén vagy az alatt teljesített. Az e tesztben mutatott gyenge teljesítmény 

halláscsökkenésre hívja fel a figyelmet, de miután valamennyi gyermek ép hallóknak 

vannak diagnosztizálva, ez a tény kizárható, inkább feltételezhető, hogy a grammatikai 

struktúrák feldolgozási nehézsége állt a gyenge teljesítmény hátterében.  
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7. táblázat: A GMP4-ben elhangzott mondatok azonosításának nehézségi szintje a hiányzó és a 

téves válaszok függvényében (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a mondatok előtti szám jelöli a mondatok elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi 

szint 

Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 1. A vonat nyolc órakor indul. (32,1) 10. Télen a medvék a barlangjukban 

alszanak. (7,1) 

II. 8. Dobd a papírt a szemétkosárba! 

(17,8) 

1. A vonat nyolc órakor indul. (3,5) 

5. A munkások estig dolgoznak. 

(3,5) 

7. Megint leszakadt a gombod? (3,5) 

8. Dobd a papírt a szemétkosárba! 

(3,5) 

9. A kulcs a zsebemben van. (3,5) 

III. 9. A kulcs a zsebemben van. (14,2) 2. Mikor lesz az esküvője? (0) 

3. A tejfölt a macska itta meg. (0) 

4. Kapcsold be a televíziót! (0) 

6. Holnap moziba megyünk. (0) 

IV. 10. Télen a medvék a barlangjukban 

alszanak. (10,7) 

- 

V. 3. A tejfölt macska itta meg. (7,1) 

4. Kapcsold be a televíziót! (7,1) 

5. A munkások estig dolgoznak. (7,1) 

7. Megint leszakadt a gombod? (7,1) 

- 

VII. 2. Mikor lesz az esküvője? (3,5) 

6. Holnap moziba megyünk. (3,5) 

- 

 

 

 Az észlelést minősítő tesztek közül mind a két korcsoport a fonológiai 

működéseket vizsgáló tesztben (GMP5) teljesített a leggyengébben. Az óvodások 

átlagosan 45,7%-ot (átlagos eltérés: 15,96%), az iskolások 63,9%-ot (átlagos eltérés: 

14,74%). A két csoport között kimutatható volt az életkori különbség, amit a statisztikai 

elemzések is alátámasztottak (Mann–Whitney U-próba: Z = -3,895; p <0,001). A kapott 

átlagteljesítmények a 4 évesektől elvárható értékeket mutatták. Már az 5 éves 

gyermekektől is minimálisan 70%-ot várunk. A teljesítmények szórása meglehetősen 

nagy egyéni különbségeket jelzett, kiváltképp az óvodásoknál (10–80%), az 

iskolásoknál valamennyivel kisebb (40–90%) (8. ábra). Az óvodásoknál mindössze egy 

gyermek az iskolásoknál egy sem teljesített életkorának megfelelően. Az óvodásoknál 

egy olyan mondat sem volt, amit valamennyien helyesen azonosítottak volna, az 

iskolásoknál is csak egy olyan mondat volt, amit minden gyermek helyesen ismételt 

vissza. Ugyanazon szerkezetek ismétlése jelentett nehézséget mind a két korcsoportban. 

A gyermekek leggyakrabban a Ne gyártsatok selejtet! mondatnál tévesztettek, 
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köszönhetően a mondatban található többszörös hasonulásnak, illetve a gyermekek 

számára ismeretlen szavaknak (8.táblázat). Ezt a mondatot mindössze a gyermekek 

14,2%-a volt képes helyesen megismételni, az óvodások közül 1 gyermek (3,5%), míg 

az iskolásoknál is csak 7 gyermek (25%) azonosította helyesen. Hasonlóan nagy a 

tévesztések száma a hatodik (A katonák felesküdtek a zászlóra.), illetve a tizedik 

(Fejtsétek ki a véleményeteket.) mondatnál. A legjobb eredményt korcsoporttól 

függetlenül, egy többszörös hasonulást tartalmazó mondat azonosításánál tapasztaltunk 

(A forgalmat rendőrök irányítják.). Ezt a gyermekek 96,4%-a helyesen észlelte. Számos 

GMP-diagnosztikával foglalkozó tanulmány megerősíti, hogy valamennyi esetben 

ugyanazon mondatok okozzák a legnagyobb észlelési nehézséget (pl. Kocsis 1996; 

Bóna 2007a; Horváth 2007a; Macher 2007b). Feltehetően ez a mondatokban megjelenő 

többszörös hasonulásoknak, illetve a gyermekek számára ismeretlen szavaknak 

köszönhető. A tévesen kódolt hasonulások mellett előforduló hiba volt még a 

szóbetoldás: Az irigység nagyon rossz tulajdonság., a névelőelhagyás: Gyorsan 

megitatták √ állatokat., az igekötő megváltoztatása: Gyorsan felitatták az állatokat., a 

szókihagyás: Ki akart számot √ munkájáról?, a félig ismételt mondat: Átkokat  √.  

 Jellemző volt az is, hogy logikus, ösztönös a törekvés, de pontatlan az észlelés, 

például: Gyorsan megitatom az állatokat., Önt is beidézték a tárgyalásra?, Ők is 

benéztek a tárgyalásra.?, Az ijedtség rossz tulajdonság. Utóbbiak esetében a mondat 

értelmét tekintve sérül, de szerkezetileg ép marad. A legtöbben a magánhangzók 

megtartása mellett, a szótagszám helyes azonosításával ismételtek, (vö. GMP2, GMP3) 

így lett, az ejtsétek szóból egyétek, a beidézték helyett, beintézték, a gyártsatok helyett 

ártsatok, a selejtet helyett sereget. Ezek valóban hasonló hangzásúak, de értelmüket 

tekintve különbözőek. Jellemző hibatípusként előfordult még: a múlt idő jelének az 

elhagyása: Ki akar számot adni a munkájáról?, a toldalékmorféma elhagyása vagy 

hibája: Őt is beidézték a tárgyalás/tárgyalásba?. Gyakori hibaként jelent meg, hogy a 

felesküdtek helyett a felesültek* értelmetlen szót ismételték vissza, feltehetően a 

mássalhangzó-torlódást feloldásaként képezték az egyszerűbben kimondható, 

hangzásban közeli, értelmetlen hangsort. Több kutatás is igazolta, hogy a vizsgált 

gyermekeknél az elmaradások elsősorban a fonológiai észlelés teljesítményében 

jelentkeznek, függetlenül, hogy tipikus fejlődésű, egy vagy kétnyelvű gyermekekről van 

szó vagy sem (pl. Simon 2001b; Imre–Gráczi 2005; Gósy–Horváth 2006a; Macher 

2007b; Gósy–Horváth 2011). Ez a percepciós folyamat meghatározó az írás- és 

olvasástanulásában. Ebben a tesztben a szemantikai és szintaktikai nehezítettség mellett 
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a mondatok tempója miatt erősen korlátozott a magasabb beszédfeldolgozási 

folyamatok működése, vagyis az észlelést nem segíti a beszédmegértés és az 

asszociációs szint. Kérdésként merül fel, hogy a jelentés és az asszociációk szintjeinek 

bizonyos mértékű kizárásával képes-e a gyermek az életkorának megfelelő 

beszédészlelési teljesítményt nyújtani. Az elmaradott beszédészlelési mechanizmus 

gyakran éppen a gyorsított beszéd felismerésének nehézségében jelentkezhet először. 

Mint már a bevezetőben is utaltunk rá, a megértés sikerét meghatározza az elhangzó 

közlések fonotaktikai szerveződése, az akusztikai szerkezet, illetve a beszélő 

artikulációs és beszédtempója is (vö. Bóna 2008b; Laczkó 2015). Egy a mondatértés és 

a beszédtempó kapcsolatát vizsgáló magyar nyelvű kísérlet tanúsága szerint a 

szemantikailag egyértelmű mondatok esetében a beszédmegértést nehezíti a 

tempóváltozás; míg a szemantikailag nem egyértelmű mondatok feldolgozását 

különféleképpen befolyásol(hat)ják a háttérismeretek, az asszociációs mezők működése 

és egyéb szubjektív tényezők (Bóna 2008b). 

 

8. táblázat: A GMP5-ben elhangzott mondatok azonosításának nehézségi szintje a hiányzó és a 

téves válaszok függvényében (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a mondatok előtti szám jelöli a mondatok elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi szint Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 4. Ne gyártsatok selejtet! 

(96,4) 

4. Ne gyártsatok selejtet! (75) 

II. 2. Őt is beidézték a 

tárgyalásra? (82,1) 

6. A katonák felesküdtek a 

zászlóra. (82,1) 

8. Átkokat szórt mások fejére. (71,2) 

III. 10.Fejtsétek ki a 

véleményetek! (71,4) 

6. A katonák felesküdtek a zászlóra. 

(60,7) 

IV. 8. Átkokat szórt mások fejére. 

(64,2) 

2. Őt is beidézték a tárgyalásra? (57,1) 

V. 5. A galamb a szabadság 

jelképe. (53,5) 

10. Fejtsétek ki a véleményetek! (46,4) 

 VII.  

 

 

1. Az irigység rossz 

tulajdonság. (39,2) 

5. A galamb a szabadság jelképe. (28,5) 
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VII. 9. Gyorsan megitatták az 

állatokat. (28,5) 

9. Gyorsan megitatták az állatokat. (10,7) 

VIII. 7. Ki akart számot adni a 

munkájáról? (21,4) 

1. Az irigység rossz tulajdonság. (7,1) 

IX. 3. A forgalmat rendőrök 

irányítják. (7,1) 

7. Ki akart számot adni a munkájáról? 

(3,5) 

X. - 3. A forgalmat rendőrök irányítják. (0) 

 

 

 Mind a három észlelést mérő teszt esetében előfordult, hogy egy-egy mondatot, 

szót a gyermekek meg sem próbáltak megismételni. A mondat, szó észlelésének teljes 

hiánya jelzi, hogy a tanulók észlelése pontatlan volt. A 8. ábra szemlélteti az egyes 

észlelési tesztekben elért eredményeket.  

 

 

8. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 
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 Korábbi kutatási eredmények azt igazolták, hogy az egyes percepciós 

folyamatok közötti kapcsolatok meghatározók a fejlődés szempontjából (pl. Gósy 

2007f; Imre 2007b; Gósy – Horváth 2011). A fejlődésnek a folyamatok önállósodásának 

az irányába kell mutatni, vagyis az egyes percepciós működések relatív 

függetlenedésének kell bekövetkeznie hétéves korra, az önállósuló folyamatok 

biztosítják a fejlődést. Ez a függetlenedés csak akkor jön létre, ha a folyamatok maguk 

az életkornak megfelelően működnek (Gósy–Horváth 2011). Elemeztük az akusztikai-

fonetikai (GMP2, GMP3), a fonetikai (GMP4) és a fonológiai észlelés (GMP5) 

folyamatai közötti összefüggéseket mind a két korcsoportban. Az észlelési folyamatok 

közötti összefüggéseket korreláció-elemzéssel végeztük. Azt tapasztaltuk, hogy az 

óvodások esetében a GMP2 és a GMP5 között áll fenn statisztikailag igazolható 

közepesen erős korreláció (Spearman-féle nem paraméteres korreláció-elemzés: r = 

0,308; p = 0,022), ami azt jelenti, hogy a tesztelt folyamatok még nem önállósultak, 

azaz a fonológiai működés nem független az akusztikai és a fonetikai folyamattól. A 

többi esetben, a korreláció-elemzést követően azt tapasztaltuk, hogy a résztesztek 

közötti összefüggéseket sem az iskolásoknál, sem az óvodásoknál nem lehetett 

statisztikailag igazolni.  

 A három észlelési mechanizmus működése alapján grafikon formájában 

felrajzolható a gyermek beszédészlelési teljesítménye, amely funkcionálisan a 

percepciós küszöbgörbe. Ez azt a minimum teljesítményszintet mutatja meg, amelyre az 

észlelést mérő feladatokban a gyermek képes (Horváth 2007b). A percepciós 

küszöbgörbe alapján lehetőségünk van kategorizálni a zavartípusokat, és megvizsgálni, 

hogy a fő típusok milyen tendenciákat mutatnak; inkább az óvodások vagy az iskolások 

körében jellemzőek-e. A kategorizálást Gósy Mária (2000) tipológiája, illetve Horváth 

Viktória (2007b) meghatározásai alapján végeztük. Horváth kísérletében 6–10 éves, 

egynyelvű, ép értelmű, ép beszédhallású normál óvodába, illetve iskolába járó 

gyermekek beszédpercepciós teljesítményét elemezte; összesen 500 gyermeket, 

korosztályonként százat (Horváth 2007b). Az egyes típusok jellemzőinek megismerése 

segítséget nyújt a terápia megtervezésében, és előjelezheti a fejlesztés sikerességét. A 

négy GMP-teszt alapján felrajzolt görbék 9 típusba sorolhatók alakjuk és lefutásuk 

szerint (9. ábra). 
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9. ábra: A kilenc fő percepciós görbetípus (Horváth 2007b: 274) 

 

 Az első három fő kategória („fordított teknő”, „háztető”, „hegyvonulat”) 

emelkedő, majd eső tendenciát mutat, alakjuk azonban változik a „csúcs” helye és 

lefutás mértéke szerint. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek jobban teljesítenek a zajos 

szavak, illetve a szűk frekvenciás mondatok ismétlésében, mint a zajos mondatok 

visszamondásában. A csökkenő típusban a gyermekek teljesítménye az egyes 

tesztekben fokozatosan romlik – a zajos mondatok ismétlése mutatja a legjobb, a 

gyorsított mondatok ismétlése a leggyengébb eredményeket. A „fűrészfog” alakú 

görbével jellemezhető zavartípus az egyes észlelési folyamatok működésének változó 

szintjét jelzi. Az emelkedő tendenciát mutató görbék esetében fokozatosan emelkedik a 

gyermekek teljesítménye a tesztekben. A következő típus, a „bal fűrészfog”, amelynek 

rajzolatában az esést emelkedés követi (nagyon ritka, hogy a fonológiai észlelés jobban 

működik, mint a fonetikai). Ezen kívül megkülönböztetjük még, a „jobb fűrészfog”, 

valamint a változatlan tendenciát mutató görbét. A „jobb fűrészfog” típusú görbe 

esetében a kezdeti alacsonyabb teljesítmény után szintén emelkedés következik. A 

teljesen egyenes vonalat mutató görbe (változatlan) lenne kívánatos 7 éves kortól, mert 

ép működés esetén minden tesztben 100% az elvárt érték (Horváth 2007b). 
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 Elemeztük, hogy a két korosztályban mely típusok fordultak elő a 

leggyakrabban. Az óvodások esetében a két leggyakoribb típus az alapkategóriákból 

került ki; a „hegyvonulat” a gyermekek 46,4%-ára, míg a „fordított teknő” a gyermekek 

25%-ára volt jellemző. Miután mindig akad olyan gyermek, akinek a teljesítménye kissé 

eltér a kategória prototipikus vonulatától, a „hegyvonulat” és a „fordított teknő” 

esetében a meghatározást a következőképp végeztük. Annál a gyermeknél ahol a GMP2 

és a GMP3 közötti deficit 10%-nál nagyobb volt, illetve a GMP3, GMP4 eredményei 

azonosak voltak (pl. GMP2: 60%; GMP3: 80%; GMP4: 80%; GMP5: 30%), a 

percepciós küszöbgörbét „fordított teknőnek” ítéltük. Abban az esetben, ha a GMP2 és a 

GMP3 közötti különbség minimális, azaz 10% volt (pl. GMP2: 90%; GMP3: 100%; 

GMP4: 100%; GMP5: 70%), a percepciós küszöbgörbét „hegyvonulatként” 

osztályoztuk. A „hegyvonulat” típus, emelkedő, majd eső tendenciát mutat, itt a GMP4 

eredménye a legjobb, vagyis a fonetikai észleléshez képest a többi részfolyamat 

gyengébben működik. Az észlelési zavar súlyosságát az jelzi, hogy a GMP4-hez képest 

milyen mértékben csökken a fonológiai észlelés teljesítmény. Súlyos esetben ez a 70%-

ot is elérte. Altípusként különítettük el azt a görbét, amelyik egyforma GMP2 és GMP3 

eredményekkel indul: ez a gyermekek 10,7%-ánál fordult elő. A prototipikus vonaltól 

eltérően 1 gyermek estében a GMP2 értéke alatta maradt a GMP5-nek, a GMP4-ben 

teljesített a legjobban. Valamennyi GMP-diagnosztikával dolgozó kutatásban nagyon 

ritka, hogy a gyorsított mondatok azonosításában (GMP5) a gyermek jobban teljesít, 

mint a zajos mondatok ismétlésében (GMP2). Ez a tendencia ellentmond az ép 

fejlődésnek, mert hétéves korig általában a legbonyolultabb fonológiai észlelés mutatja 

a legrosszabb értéket (vö. Horváth 2007b). A „hegyvonulatot” produkáló gyermekek 

percepciós küszöbgörbéi esetén zavarról nem beszélhetünk, de az aktuális értékek 

elmaradást mutatnak, így meglehetősen súlyos a probléma. Viszonylag nehezen 

fejleszthető, hosszabb időt igényel (Gósy 2000). A második leggyakrabban előforduló 

típusnál a percepciós küszöbgörbe egy ”fordított teknőre” emlékeztet, az emelkedést 

esés követi. Ennél a típusú görbénél azt figyelhetjük meg, hogy az akusztikai észlelés 

(GMP2) jobb teljesítményt mutat, mint a fonológiai (GMP5) – ez utóbbi minden 

esetben a leggyengébb; és az akusztikai-fonetikai észlelést mérő GMP3 a legmagasabb 

értékű. Ennél az elmaradásnál a görbe nagyjából követi az életkori fejlődés vonulatát, 

ezért a leggyakoribb, de a legjobban fejleszthető is egyben. A terápia sikeressége attól is 

függ, hogy mekkora az elmaradás az élekor függvényében. Az elmaradás mértékét a 

görbe lefutása is jelzi: a fonológiai észlelés működése mennyivel gyengébb a többi 
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folyamatnál. Súlyos elmaradást eredményez, ha a gyermek fonológiai észlelése nagyon 

gyengén vagy egyáltalán nem működik. Az óvodás korcsoportban 1 gyermek estében 

fordult elő, hogy a fonológiai észlelése 10%-ra volt értékelhető. A „fűrészfog” 

grafikonnal jellemezhető görbe a gyermekek 14,2%-ára volt jellemző. Két altípus 

különíthető el a rajzolat alapján: eső-emelkedő-eső és emelkedő-eső-emelkedő (ez 

utóbbira nem volt példa a jelen kutatásban). Ezek nem csak elmaradást, hanem zavart is 

jeleznek, mert nem követik az elvárt fejlődési görbét. Könnyebben rendezhető a 

probléma, ha a görbe a grafikon felső tartományában húzódik (Horváth2007b). Ennél a 

görbetípusnál a következményes problémák figyelemzavarban és tanulási nehézségben 

nyilvánulnak meg. Csökkenő lefutású görbe, az óvodás gyermekek 7,1%-ára (2 fő) volt 

jellemző. Mind a 2 gyermek estében a GMP2 és a GMP3 azonos szintje után 

következett a csökkenés, amelynek meredeksége változó volt. A többi percepciós 

folyamatot vizsgálva a tapasztalat szerint, egyetlen ezzel a görbével jellemezhető 

gyermek sem produkál az életkorának megfelelő teljesítményt a szövegértési tesztben 

(Horváth vö. 2007b). Ez ebben az esetben is megfigyelhető volt. Az egyik gyermek a 

minimálisan elvárható 60% helyett 10%-ra, míg a másik 50%-ra teljesített a 

szövegértést ellenőrző résztesztben.  A „háztetőre” emlékeztető görbével jellemezhető 

zavartípus 2 gyermek (7,1%) esetében fordult elő. Ebben az esetben kezdeti emelkedés 

után (GMP3-ig megközelítette az életkori szintet) meredek esést mutatott. Az óvodás 

gyermekeknél a háztetőre emlékeztető görbe egy altípusa jelent meg: esetükben a görbe 

rajzolatában nem figyelhettünk meg nagyon meredek emelkedést és esést, a fonetikai és 

a fonológiai észlelési teljesítmény megegyezett.   

 Az iskolás gyermekek estében is a „hegyvonulat” típus volt a legjellemzőbb 

(50%). Iskoláskorban a „hegyvonulat” görbetípussal jellemezhető gyermekek esetében 

felmerülhet olvasási nehézég is (Horváth 2007b). 6 gyermek esetében (21,4%) a GMP2 

és a GMP3 egyforma értékkel indul. A „fűrészfog”, ezen belül is az eső-emelkedő-eső 

görbetípus a gyermekek 28,5%-ára jellemző. Iskoláskorban gyakoribb típus (vö. 

Horváth 2007b). A diagnosztizált gyermekeknél kétszer annyira jellemző ez a görbe 

típus, mint az óvodásoknál. A „fordított teknő” az iskolások 10,7 %-ára jellemző. Egy 

gyermek esetében a görbe egy altípusa figyelhető meg, ahol a GMP2 és a GMP5 értéke 

megegyezik. Ez az elmaradás főként iskoláskorban fordul elő (Horváth 2007b). A 

csökkenő típusú görbe az iskolások 7,1%-ánál fordult elő, amely a görbe típus egy 

altípusában realizálódott. Ebben az altípusban szintén a csökkenés dominál, de ezt 

megszakítja két azonos szintű teljesítmény, az akusztikai-fonetikai és a fonetikai 
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észlelés egyformán működik (GMP3 és GMP4). Ugyancsak ritka – 1 gyermek esetében 

találtunk ilyet – a „jobb fűrészfog” görbetípus. Ez esetben a zajos szavak (GMP3) 

felismerése volt a legnehezebb a gyermek számára. A görbe vonala a grafikon felső 

részében húzódott, ami enyhébb, könnyebben rendezhető zavart jelez.  

 Változatlan lefutású görbét, amely valamennyi tesztben az életkortól elvárható 

teljesítményt jelentené, egyik korcsoportban sem találtunk. Az átlagteljesítmények mind 

a két esetben a „hegyvonulat” típusú görbével jellemezhetők. Ami azt jelenti, hogy a 

görbetípusok követik a természetes fejlődést, ellenben, mint a csoportokon belüli 

elemzésekből is kiderült, sok gyermek esetében jelentős elmaradással kell számolnunk. 

A két korcsoport átlagteljesítménye alapján jellemző beszédpercepciós görbét a 10. 

ábra, míg az egyes korcsoportokban megjelenő fő görbetípusok előfordulási arányát a 

11. ábra szemlélteti.  

 

 

 

 10. ábra: A beszédészlelési küszöbgörbe óvodásoknál- és kisiklásoknál 

(GMP2 = akusztikai-fonetikai észlelés, mondatazonosítás; GMP3 = akusztikai-fonetikai 

észlelés, szóazonosítás; GMP4 = fonetikai észlelés; GMP5 = fonológiai észlelés) 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 
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11. ábra: A beszédészlelési küszöbgörbe előfordulási aránya óvodásoknál- és kisiskolásoknál 

 

 Miután a percepciós folyamatok működésében tapasztalható elmaradás és/vagy 

a zavar vizsgálata egy önálló értekezés tárgyát képezhetné, erre a jelen dolgozatban az 

utalás szintjén tértünk ki az egyes görbetípus meghatározását követően (lásd feljebb). 

További vizsgálatot igényelne, hogy egy-egy göbetípus lefutása alapján meghatározzuk, 

hogy az adott gyermek esetében elmaradásról vagy zavarról beszélünk. Azonban fontos 

megjegyezni, hogy az elmaradás könnyebben korrigálható, mint a zavar, de az időben 

fel nem ismert és kezelt elmaradás súlyos esetben a körülöttünk lévő világ értelmezését 

is nehezíti. Macher egy tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy míg a zavart 

mutató gyermekek jórészt a 10 éves korosztályból kerülnek ki, addig az észlelésben 

elmaradott gyermekek többsége a 7 évesek közül (Macher 2002). Ami arra utal, hogy az 

elmaradás idővel zavarrá alakulhat, ezért is fontos a gyermekek mielőbbi 

diagnosztizálása, fejlesztése.  

 A korábban elemzett beszédészlelési szintek (akusztikai, fonetikai, fonológiai) 

működését egyéb részfolyamatok egészítik ki. A beszédészlelésben és a 

beszédmegértésben is nagy szerepe van az ajakműködés percepciójának. A vizuális 

észlelés során azt vizsgáltuk, hogy a gyermek mennyit képes ebből az információból 

felhasználni. A vizuális észlelésben az óvodások átlaga 36,2% (átlagos eltérés 15,72%), 

az iskolások átlaga 40,3% (átlagos eltérés 14,77%) volt. A két csoport között nem volt 

statisztikailag igazolható különbség. Ez az egyetlen olyan teszt, ahol a magas százalék 

problémát jelezhet elő. Ugyanis, ha a gyermek az életkoránál lényegesen jobban teljesít 
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– ebben az esetben 40%–50% – a szájról olvasás gyakorlottsága miatt felmerülhet a 

hallászavar gyanúja (Gósy 1995/2006). Az óvodásoknál a gyermekek 46,4%-a érte el a 

minimálisan elvárható 40%-ot, ami négy szó helyes azonosítását jelenti. 1 gyermek 

teljesítménye volt kiugróan magas, 70%, ami a kilencéves korosztálytól várható el. Az 

iskolások esetében a gyermekek 35,7%-a teljesítette a korosztálytól elvárható 50%-ot. 

Az óvodásoknál 10–70%, míg az iskolásoknál a 20–70% között alakultak a minimum-

maximum értékek (12. ábra). Az eredeti hangsorhoz képest az artikulációs mozgássort a 

gyermekek sokféleképpen azonosították. A gyakorlat elején felhívtuk a figyelmet arra, 

hogy állatokra fogunk gondolni, ennek ellentmondva több esetben más fogalomkör alá 

tartozó szavakból választva azonosították a gyermekek az adott szót (cipó, eledel, 

Barnabás, répa), vagy teljesen értelmetlen hangsort ismételtek vissza (gomár*, egeló*). 

Néhány esetben az eredeti hangsorhoz képest ismételt szó szótagszáma és 

magánhangzói megegyeztek (darázs~tojás, tehén~tenyér, kenyér). Ez bizonyíték lehet 

arra, hogy a magánhangzók vizuálisan is könnyebben észlelhetők a mássalhangzókkal 

szemben (vö.GMP3). A gyermekek egy része a feladat elvárásának megfelelve az 

állatok csoportjából választva ismételte vissza az általa észlelt szót (elefánt~denevér, 

víziló~rák), feltételezhetően ezen ismétlések a feladatnak való megfelelés szándéka 

végett hangozhattak el. Legnehezebben a tehén szót észlelték, ennek az artikulációja 

nehézkes, az [e] hang és a laringális spiráns [h] találkozása miatt. A vizuális észlelés 

fejlesztésének indokoltságát abban is kell látnunk, hogy a gyenge beszédészlelésű, 

ráadásul szájról is nehezen olvasó gyermek az iskolában különösen nehéz helyzetbe 

kerülhet, már csak azért is, mert a tanítónők eleve gyorsabban fognak beszélni, mint az 

óvónők (Kocsis 1996). A vizuális észlelés során tapasztalható nagyfokú bizonytalanság 

az idegennyelv-tanulás során döntő jelentőségű (kiváltképp szótanuláskor) lehet, hiszen 

ha az ajakartikulációval támogatott észlelési folyamatok nem működnek megfelelően, 

akkor a gyermekeknek más segítő csatornákra kell hagyatkozniuk (Boldizsár 2002).  
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12. ábra: A vizuális észlelési teljesítmény óvodás- és kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A szeriális észlelés vizsgálat esetében, azt vizsgáljuk, hogy a gyermek képes-e 

az elhangzott hangsorok beszédhangjainak és azok sorrendjének pontos azonosítására. 

A gyermek teljesítménye tükrözi a beszédészlelési és beszédprodukciós rendszerének 

összefüggését is, továbbá a hanganalízisre való képességét (Kocsis 1996). Az óvodások 

átlagteljesítménye 72,9% volt (átlagos eltérés: 20,34%), míg az iskolások jobban 

teljesítettek 83,2 %, továbbá csökkent a gyermekek helyes ismétlései közötti különbség 

is (átlagos eltérés: 12,48%). Az észlelést mérő tesztek közül ebben statisztikailag 

igazolható volt az különbség a két korcsoport teljesítménye között (Mann–Whitney U-

próba: Z = -2,190; p = 0,029).  6 éves kor felett 100%-os teljesítményt várunk el. Az 

óvodásoknál még a 90%-ot is elfogadhatónak ítéltük (többen még nem töltötték be a 6. 

életévüket). Az iskolásoknál elvárható 100%-ot az év eleji mérés során a gyermekek 

14,2%-a teljesítette. Az óvodásoknál elvárt 90% vagy az afeletti 100%-ot a gyermekek 

25%-a érte el. Már a 3 éves gyermekektől is minimálisan 50%-ot várunk el. A vizsgált 



108 
 

gyermekek többsége mind a két korcsoportban elmaradást mutatott a szeriális észlelés 

terén. Az óvodások között meglehetősen nagy egyéni különbségek voltak (20–100%) 

tapasztalhatók, az iskolásoknál a különbség mértéke valamivel kisebb volt (50–100%) 

(13. ábra). 

 

 

13. ábra: A szerális észlelési teljesítmény óvodás- és kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 

 

   

 A szeriális észlelés mind az új jelentéseket hordozó hangsorok elsajátításában 

és rögzítésében, mind később az írott anyanyelv tanulásában meghatározó, ezért fontos 

figyelmet fordítani a fonetikai elemzésre is. Ha a gyermek egyetlen hangot tévesztett, a 

választ nem fogadtuk el, de a minőségi elemzés során figyelembe vettük a tévesztés 

jellegét is. Egyáltalán nem volt különbség a csoportok között a menelékej 

visszamondásában (9. táblázat). Mind a két korcsoportban ennek a logatomnak az 

azonosítása okozta a legnagyobb nehézséget. Legkönnyebbnek az értelmes szóra 
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hasonlító zseréb bizonyult, ugyanakkor a veréb szó előhívása a mentális lexikonból egy 

esetben sem fordult elő, tehát nem feltételezhető, hogy ez a hasonlóság segítette volna a 

gyermekeket. A szeriális észlelés folyamatának működése óvodáskorban 

nagymértékben függ a logatom fonetikai és fonotaktikai felépítésétől (Gósy–Horváth 

2006b). Ezért fordulhatott elő, hogy a leghosszabb, csak zárt szótagokat tartalmazó 

kriszposztyüvan ismétlése volt az egyik legnehezebb az óvodás gyermekek számára, 

míg az iskolások többségének az azonosítás nem okozott problémát. 

 A hibázási arányok a két csoportot tekintve eltérőek, de a hibatípusok 

megegyeztek. (Az észlelés téves azonosításában érintett hangokat félkövéren szedtük.) 

A típushibázások a következők voltak: 1. hanghelyettesítés: a hangsor egy vagy több 

beszédhangjának más beszédhanggal való helyettesítése (gucsityó, zseréd); 2. metatézis: 

a hangsorban szereplő hangok sorrendjének a felcserélése (szisidami, lacojov);  3. 

hangkihagyás: egy vagy több beszédhang kihagyása a hangsorból (t√ankün, vucsi√ó); 4. 

hangbetoldás: egy vagy több beszédhang betoldása hangsorba (kriszprosztyüvan, 

menelékhej);  5. szótaghiány: egy teljes szótagot érintő hanghiány (krityüvan); 6. 

teljesen torz hangsor: az eredetitől teljesen különböző hangsor visszamondása 

(proszpüvan); 7. nincs válasz: a gyermek meg sem kísérli a logatom reprodukálását 

(nem jellemző); 8. értelmes szó: a gyermek az értelmetlen hangsor helyett értelmes szót 

azonosít (trankün~strand, vucsityó~vulkán). Az egyes torzítások különféle arányban 

jelentek meg a gyermekek ismétléseiben, a hibatípusok előfordulását pedig maguk a 

hangsorok is meghatározzák (A helyes alakokat lásd 9. táblázat.). Legnagyobb arányban 

a szótagszám megtartása melletti hanghelyettesítések voltak jellemzőek. Jellegzetes és a 

szeriális észlelés zavarára utal, hogy a helyettesített mássalhangzók az eredeti 

hangsorban csak időben máshol (előbb vagy később) megjelenő beszédhangok 

(galalajka~gajajajka, vucsityó~vucsicsó). A szóvégek észlelési gondja (jacolo√, 

trankü√) visszavezethető a gyermekeket körülvevő beszéd relatív gyorsaságára. A 

felnőttek gyakran „elnyelik”, rövidítik, nem tökéletesen artikulálják az utolsó hangokat. 

Ennek eredményeként a gyermekek szinte rákényszerülnek arra, hogy a feldolgozott 

szótő és a grammatikai szabályok ismeretében pontos észlelés nélkül kitalálják az 

elhangzottakat (Gósy–Horváth 2006a). A szótaghiány, a metatézis, valamint a torz alak 

kevés számban fordult elő. A magánhangzók esetében kevesebb tévesztést tapasztaltunk 

(vö. GMP3, GMP7). A szeriális észlelés zavara elsősorban a hangsorban megjelenő 

beszédhang pontos felismerésének a nehézségére vezethető vissza. Ez lehet hasonulási 
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folyamat eredménye, lehet a hangminőség pontos felismerésének a zavara, vagy ezek 

együttes megjelenése (Macher 2009).  

 

9. táblázat: A GMP10-ben elhangzott logatomok nehézségi szintje a hiányzó és a téves 

válaszok függvényében (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a szavak előtti szám jelöli a szavak elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi szint Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 7. menelékej (50) 7. menelékej (50) 

II. 8. jacolov (39,2) 

10. kriszposztyüvan (39,2) 

9. vucsityó (25) 

III. 4. siszidami (35,7) 

9. vucsityó (35,7) 

8. jacolov (21,4) 

IV. 3. trankün (25) 10. kriszposztyüvan (17,8) 

V. 5. feréndekek (21,4) 3. trankün (14,2) 

4. siszidami (14,2) 

VI. 1. galalajka (10,7) 

6. bakőgy (10,7) 

1. galalajka (7,1) 

5. feréndekek (7,1) 

6. bakőgy (7,1) 

VII. 2. zseréb (7,1) 2. zseréb (3,5) 

 

 

 A ritmusészlelésben (GMP14) az óvodások 57,1%-a teljesített jól, 35,7%-a 

közepesen, míg 7,1%-uk gyengén. Az iskolások több mint a fele, 64,3%-a teljesített jól, 

a többi gyermek (35,7%) közepes minősítést kapott a tesztelés során (14. ábra). Gyenge 

teljesítmény az iskolások esetében nem született. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk a 

két korcsoport teljesítménye közötti különbséget, mely statisztikailag nem volt 

igazolható. Ahol a teljesítményt közepesnek vagy gyengének ítéltük, ott jellemzően a 

gyermekek az elhangzott szótagokat nem voltak képesek ugyanolyan időtartamban 

reprodukálni, mint ahogy hallották. Az óvodásoknál 1 gyermek esetében fordult elő, 

hogy az ismétlés során csak egy-egy szókezdeményt mondott vissza. Ebben az esetben a 

ritmusészlelés korlátozza a beszédészlelés szegmentális szintű működését, zavart jelez. 

A gyermek többi résztesztben elért teljesítményét áttekintve azt találtuk, hogy több éves 

elmaradást mutat mind az észlelés mind a megértés terén.  
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14. ábra: A ritmusészlelési teljesítmény óvodás- és kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A beszédhang-differenciálás vizsgálatával arra kerestük a választ: vajon a 

gyermek képes-e észlelni a beszédhangok közötti különbségeket a zöngésség, a 

képzésmód és a képzéshely, valamint időtartam szempontjából. Miután az óvodások 

nagy része az év eleji mérésnél még nem töltötte be a 6. életévét, a tesztelésre náluk 

csak év végén került sor (A fejlesztési tervek (óvodásoknak) tartalmaztak célzott 

beszédhang-differenciálást fejlesztő feladattípusokat is).  

 Hatéves korra elvárható, hogy a gyermekek az anyanyelvük beszédhangjait 

meg tudják különböztetni egymástól, függetlenül attól, hogy két hangzó milyen 

mértékben és milyen akusztikai tulajdonságokban tér el egymástól. Hétéves korra már a 

magán- és mássalhangzók időtartambeli különbsége sem okozhat gondot. Így ebben a 
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tesztben, iskoláskorban 100%-os teljesítményt vártunk el. A gyermekek átlagosan 4,5 

hibát (20%-os hibaarány) ejtettek (szórás: 3,29), ami azt jelenti, hogy 23 hangsorpárból 

4,5 esetben tévesen ítélték meg, hogy egyforma volt a két elhangzott hangsor vagy sem. 

Mindössze 2 gyermek (7,1%) teljesített hibátlanul a huszonnyolc gyermekből. 2 

gyermek esetében fordult elő, hogy 1 hibával teljesítette a feladatot. A gyermekek 

85,7%-a 2 vagy több hibát vétett az azonosítás során. 3 gyermek 10, míg 1 gyermek 11 

logatompárt azonosított helytelenül. Néhány esetben előfordult, hogy csak hosszú 

reakcióidővel voltak képesek – jó vagy hibás – döntésüket meghozni. A hosszabb 

gondolkodás nem feltétlenül eredményezett helyes beszédhang-megkülönböztetést. „A 

gondolkodás bizonytalanságot, avagy diszkriminációs nehézséget jelent, és még jó 

döntés esetén is negatívan befolyásolja például a gyermek írását és helyesírását” (Gósy 

2006a:153). A kapott adatok alapján megállapítható, hogy az első osztályban a 

hibázások nem véletlenszerűen fordultak elő.   

A minőségi elemzést követően megállapítottuk, hogy az időtartam-

megkülönböztetések okozták a legnagyobb problémát (ib~íb, íppi~ípi), annak ellenére, 

hogy a magyarban mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók tekintetében az 

időtartam fonológiailag is releváns tényező (10. táblázat). Ez azt jelenti, hogy az azonos 

hangsorokban az időtartambeli eltérések jelentéskülönbségeket eredményeznek (pl. 

irat~írat, halom~hallom, megy~meggy) (Gósy 2006a). Gyakran okozott nehézséget a 

zöngésség/zöngétlenség téves azonosítása (azsá~asá), valamint a pergőhang 

(nazirú~nazilú), illetve a palatális zárhangok megkülönböztetése (agyóra~anyóra). A 

nazirú~nazilú hangsorok esetében a differenciálási nehézség annak tulajdonítható, hogy 

a [l/r] megkülönböztetése viszonylag későn szilárdul meg. A beszéd alaki részének, és 

az olvasás, írás zavarának jellemző tünete a zönge érzékelési problémája (Fazekasné 

Fenyvesi 1999). Több tanuló különbözőnek ítélt azonos hangsorokat (nyér~nyér), ez 

azoknál volt a jellemzőbb, akiknek a megkülönböztetési teljesítménye egyébként is 

gyenge volt. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az azonos hangsorok tévesztése a 

beszédhang-differenciálás képességének nagyfokú bizonytalanságát jelzi (Gósy 2000). 

A képzés helyét illetően 2 gyermek (7,1%) hibázott a gev~bev logatompár azonosítása 

során. A gyermekek teljesítménye alapján összefoglalhatjuk, hogy az eltérő hangok 

hallási megkülönböztetése magától a differenciálandó hangok tulajdonságaitól is függ. 

A legnehezebb a hangok időtartam–különbségének a felismerése, ezt követi a zöngés-

zöngétlen eltérés meghallása, majd a képzés módja, végül a képzéshely hallási 

megkülönböztetése a legkönnyebb (vö. Kassai 1998b). A magánhangzók esetében 
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könnyebb az alsó nyelvállásúak és a labiálisok felismerése. Az alsó nyelvállású 

magánhangzók felismerése a legbizonytalanabb. Nem véletlen, hogy ezek kiejtésével, 

következésképpen helyesírásával van a legtöbb baj (Adamikné Jászó 1996). A 10. 

táblázatban az látható, hogy az adott logatompárt a gyermekek hány százaléka ítélte 

meg tévesen azonosnak vagy különbözőnek. 

 

10. táblázat: A logatompárok téves azonosítása iskolás gyermekeknél (%) 

Hibatípus A tévesztés előfordulása (%) A tévesztett hangsor 

C-idő 53,5 íppi~ipi 

 53,5 teggő~tegő 

 39,2 ise~isse  

 35,7 voka~vokka  

V-idő 42,8 ib~íb 

 42,8 nőcs~nöcs 

 21,4 ómi~omi 

Zöngésség 25 azsá~asá 

 25 adü~atü 

 7,1 oszú~ozú 

 0 lefi~levi  

Képzés mód 28,5 nazirú~nazilú 

 21,4 agyóra~anyóra 

Azonos logatom 10,7 nyér~nyér 

 10,7 taj~taj 

 10,7 hem~hem 

Azonos logatom 7,1 szug~szug 

 3,5 fész~fész 

 3,5 rad~rad 

 3,5 nét~nét 

 0 begi~begi 

Képzés hely 7,1 gev~bev  

 0 móz~nóz 
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 A transzformációs észlelés – fokozatosan alakul ki – helyes működése 

biztosítja, hogy a gyermek képes az anyanyelvi beszédhangokat átalakítani és a 

megfelelő betűalakhoz rendelni. A teszt fokozatosan egyre komplexebbé válik, 

amelyben a szerialitás, a beszédhang-azonosítás és differenciálás is szerepet játszik (83 

 o). Hétéves kor előtt nincs értelme a teszt felvételének (GMP18), mivel nem várható el, 

hogy a gyermekek megoldják a feladatokat (Gósy–Horváth 2006a). Így, a 

transzformációs észlelés tesztelését csak az iskolás gyermekeknél végeztük el. A 

tesztben 7 éves kortól 100%-os teljesítményt várunk el. A jelen kutatásban vizsgált 

iskolás gyermekek átlagosan 91%-ot (átlagos eltérés: 19,50%) értek el. A 

leggyengébben teljesítő gyermek 25%-ot ért el, míg a legjobban teljesítő gyermek 

100%-ot. A gyermekek 78,5%-a (22 fő) teljesített az életkorának megfelelően. Az I. 

résztesztben, ahol a beszédhang-kocka megfeleltetés a feladat, 1 gyermek kivételével 

valamennyien hibátlanul teljesítettek. 1 gyermek csak az I. résztesztet tudta helyesen 

megoldani. A transzformációs átvitel feladata (II.) 3 gyermeknek (10,7%) okozott 

problémát, míg a fordított elhangzású transzformációs feladat (III.) 1 gyermeknek 

jelentett nehézséget. A feladat utolsó része (IV.), amely egyben a szeriális észlelést, a 

rövid idejű verbális memóriát és a beszédhang-azonosítást is teszteli a gyermekek 

17,8%-ának (5 fő) jelentett nehézséget, amelyből 3 gyermek csak ebben a résztesztben 

hibázott. Ők ugyan képesek voltak a transzformációs percepcióra (II. és III. próba), 

azonban az irányfelismerési bizonytalanság, az elhangzás időrendjének és a térbeli 

sorozatalkotás irányának összehangolása nehézséget jelentett. A vizsgált gyermekek 

21,4%-ánál (6 fő) az elhangzott beszédhangok átalakítása különböző mértékű 

nehézséget okozott. Miért fontos a transzformációs észlelés jó működése, amikor az 

iskolában tanítják a hang-betű megfeleltetést? Amennyiben a transzformációs percepció 

nem működik, akkor az iskolában nehéz megtanítani azt a gyermeknek, illetve 

bizonytalan transzformációs percepció mellett nem stabilizálódik a hang-betű 

megfeleltetés, ami olvasástechnikai hibához vezet (Gósy–Horváth 2006a).  

A beszédészlelési tesztekben elért teljesítmény átlagait, a minimum- és 

maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 11. táblázatban. 
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11. táblázat: A beszédészlelési részfolyamatokban elért átlagteljesítmény óvodás- és 

kisiskolás korban  

 

 

A teszt 

megnevezése 

Átlagteljesítmény  Minimum 

érték 

 

Maximum 

érték 

 

Átlagos eltérés 

 

 Óvoda Iskola Óvoda Iskola Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

GMP7 

vizuális észlelés 

36,2% 

 

40,3% 10% 20% 70% 70% 15,72% 14,77% 

GMP10  

szeriális észlelés 

73,2% 

 

83,2% 20% 50% 100% 100% 20% 12,48% 

GMP17 

beszédhang-

differenciálás 

- 4,5 hiba 

(db) 

 

- 11 

hiba 

(db) 

- 0 hiba 

(db) 

- 3,29 

hiba 

(db) 

GMP18 

transzformációs 

észlelés 

- 91% - 25% - 100% - 19,5% 

 

 

1.2 beszédmegértési teljesítmény óvodás- és kisiskolás korban 

 

 A beszédértés folyamatát a szövegértés (GMP12) és a mondatértés (GMP16) 

tekintetében elemeztük. Mint arról már korábban is szó volt, a mondatértési teszt az 

adott életkorban elvárt szemantikai sajátosságok ismeretének és 

szintaktikai/grammatikai struktúrák feldolgozásának szintjéről nyújt felvilágosítást. Az 

óvodás gyermekek közötti korkülönbséget figyelembe véve az év eleji méréskor jónak 

ítéltük már a 60–100% közötti eredményt. Az óvodásokkal szemben látható 

viszonylagos „engedékenység” magyarázata – az életkori különbségek mellett –, hogy 

nekik még nem kell az iskola által támasztott követelményeknek megfelelniük, mint az 

iskolásoknál (vö. Markó 2007). Iskolásoknál a GMP16-ban elvárható átlagérték 100%, 

ugyanakkor az év elején még a 90%-os eredményt is elfogadhatónak ítéltük (6 és fél 

éves korig még a 90%-os eredményt is életkori szintűnek tartjuk). A mondatértést 

vizsgáló tesztben az óvodások átlagosan 77,8%-ot, az iskolások 87,5%-ot produkáltak 

(átlagos eltérés: 8,87%, ill. 14,23%) a különbség szignifikánsnak mutatkozott (Mann–

Whitney U-próba: Z = -2,664; p = 0,008). Minden óvodás gyermek az elvárható értéken 
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belül teljesített, azaz a minimum-maximum értékek 60–100% között alakultak, míg az 

iskolás gyermekek 60,7 %-a teljesített az elvárható 90–100% között (15. ábra). Az első 

és a második mondat az anyanyelv-elsajátítás során az utolsók egyikeként elsajátított 

szófaji kategóriáknak – a módosítószóknak és a kijelölő jelzőnek – mondatértési 

funkcióját teszteli  (Az egérke majdnem eléri a sajtot., A maci és a nyuszi fára másztak, 

és az egyikük leesett.). A második mondatban levő, határozatlan névmást tartalmazó 

predikatív szerkezet értelmezése az óvodásoknál 7, míg az iskolásoknál 2 esetben volt 

téves. Az adott mondatok olyan módosítószót, illetve névmást tartalmaznak, amelyek 

elsajátítása hatéves korban már megtörténtnek tekintendő (majdnem, egyikük). A teszt 

harmadik mondata a térbeli orientáció nyelvi megfelelőjét, a névutóhasználatot 

vizsgálja, a honnan kérdésre, a mögül szerkezet segítségével (A macska az asztal mögül 

húzza az egeret.) Ennek a mondatnak az értelmezése során az óvodások nagyobb 

arányban tévedtek (28,5%) az iskolásokkal szemben (7,1%). Az iskolások jelentősebb 

részénél ennek a nyelvtani szerkezetnek az elsajátítása már megtörtént, mint ahogy ez 

ebben az életkorban el is várható. A negyedik mondat részeshatározói szerkezetet 

tartalmaz, homonim állandó határozós szerkezettel együtt (A kislánynak oda kell adnia 

a könyvet a kisfiúnak). A részeshatározói szerkezet és a kell ige következményes 

vonzata közel homoním formát eredményez: mindkettő pontos értése szükséges a 

mondat felismeréséhez. A teszt ötödik mondata segítségével az időviszonyok 

szintaktikai kifejezésének a megértését vizsgáltuk vonatkozó kötőszó és felcserélt 

időviszonyok felhasználásával (Mielőtt a maci ivott, evett egy kicsit.). A múlt idejű 

feltételes szerkezet használata elvárt a hatévesek nyelvében (Gósy 1994a). A negyedik 

és ötödik mondat esetében a tévesztések aránya mind a két korcsoportban meglehetősen 

nagy volt, tehát a legtöbb döntési nehézség az időviszonyokkal, illetve a szokatlan 

szórendű mondatmegértéssel volt kapcsolatos. Az óvodások 50%-a értelmezte tévesen a 

homofon vonzatos szerkezetű mondatot, míg az iskolások 35,7%-ának jelentett 

problémát. Az előidejűséget tartalmazó mondatszerkezet megértése jelentette a 

legnagyobb nehézséget az iskolások 39,2%-ának, majdnem ennyi óvodás azonosította 

helytelenül ugyanezt a mondatot (35,7%). A teszt hatodik mondata folyamatos 

melléknévi igeneves szerkezetet tartalmaz (Az asztalról leeső gyertyáról beszélnek.). 

Ennek a szerkezetnek a felismerése nem okozott különösebb problémát a 

gyermekeknek, az óvodásoknál 3, míg az iskolásoknál 1 hibás válasz fordult elő. A teszt 

hetedik mondata egyszerű tagadást tartalmaz, mégpedig az alany tagadását ritka 

szórendben. Ez utóbbi mondat esetében is az óvodásoknál jellemzőbb volt a tévesztés. 
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A teszt nyolcadik mondata célhatározói alárendelést tartalmaz kiemelt mellékmondattal, 

amelynek megértése sem az óvodásoknak, sem az iskolásoknak nem okozott problémát, 

itt mindössze a részt vevő gyermekek 3,5%-a, 1 óvodás és 1 iskolás gyermek rontott. A 

kilencedik mondat az ok-okozati viszony felismerését vizsgálja, mely tesztelése során 

az óvodásoknál 1, míg az iskolásoknál 1 hibás válasz sem fordult elő. A tizedik mondat 

múlt idejű, feltételes alárendelő összetett mondat, amelynek megértése szintén nem 

okozott különösebb nehézséget, az óvodások esetében 4, míg az iskolásoknál 2 hibás 

azonosítást találtunk (12. táblázat). 

 A válaszok alapján a teszt mondatait három csoportba oszthatjuk. Az első 

csoportba tartoznak azok a mondatok, melyek értelmezése során nem fordult elő hibás 

válasz, ami az óvodások esetében egy mondatról sem volt mondató el, az iskolásoknál is 

csupán a teszt 9. mondata tartozott ide. A második csoportot azok a mondatok alkotják, 

melyek értelmezése során elfordultak hibás válaszok, számuk azonban nem jelentős. A 

harmadik csoportba sorolhatóak a 4, 5. és a 7. tesztmondat értelmezése során létrejött 

válaszok, mivel ezek tartalmazták a legtöbb hibás választ (12. táblázat). Az egyes izolált 

mondatok megértésében nem volt feltűnő különbség a két korcsoport között, a tartalom 

és a szerkezeti komplexitás hasonló problémát okozott mind a két korcsoportban. A 

hibák jól jelezték azokat a szerkezeteket, amelyek felismerésében és értelmezésében a 

gyermekek bizonytalanok. A hibatípusok elemzése a fontosabb eredményeket 

figyelembe véve az irodalomban olvasható más vizsgálatokhoz hasonlóan alakult. A 

legnagyobb nehézséget az azonos alakú toldalékokkal álló vonzatos szerkezetek 

referenciájának helyes azonosítása és az előidejűséget kifejező tagmondat megértése 

okozta (vö. Gósy 1994a; Markó 2007; Gósy–Horváth 2006a; 2011). A mondatértési 

nehézség, bizonytalanság az anyanyelv grammatikai és szintaktikai struktúráinak és 

jelentésbeli egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal (Macher 2002).  
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12. táblázat: A GMP16-ban elhangzott mondatok megértésének nehézségi szintje a téves 

válaszok függvényében életkoronként (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a mondatok előtti szám jelöli a mondatok elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi 

szint 

Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 4. A kislánynak oda kell adnia a 

könyvet a kisfiúnak. (50) 

5. Mielőtt a maci ivott, evett egy 

kicsit. (39,2) 

II. 5. Mielőtt a maci ivott, evett egy kicsit. 

(35,7) 

4. A kislánynak oda kell adnia a 

könyvet a kisfiúnak. (35,7) 

III. 1. Az egérke majdnem eléri a sajtot. 

(28,5) 

3. A macska az asztal mögül húzza az 

egeret. (28,5) 

7. Nem a nyuszi vette fel a kockás 

nadrágot. (17,8) 

IV. 2. A maci és a nyuszi fára másztak és az 

egyikük leesett. (25%) 

10. A kislány megette volna a tortát, ha 

elérte volna a tálat. (25) 

1. Az egérke majdnem eléri a sajtot. 

(10,7) 

 

V. 7. Nem a nyuszi vette fel a kockás 

nadrágot. (17,8) 

2. A maci és a nyuszi fára másztak és 

az egyikük leesett. (7,1) 

3. A macska az asztal mögül húzza az 

egeret. (7,1) 

10. A kislány megette volna a tortát, 

ha elérte volna a tálat. (7,1) 

VI. 6. Az asztalról leeső gyertyáról 

beszélnek. (10,7) 

9. Mivel nagyon esett a hó, a kislány 

mégsem ment el szánkózni. (10,7) 

6. Az asztalról leeső gyertyáról 

beszélnek. (3,5) 

8. A medve szalad, nehogy megcsípjék 

a méhek. (3,5) 

VII. 8. A medve szalad, nehogy megcsípjék 

a méhek. (3,5) 

9. Mivel nagyon esett a hó, a kislány 

mégsem ment el szánkózni. (0) 
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15. ábra: A mondat- és szövegértési teljesítmény óvodás- és kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A szövegértést (GMP12) a szövegre vonatkozó megértést ellenőrző 

kérdésekkel vizsgáljuk (A feladat leírását lásd 81. o). „A beszédmegértés ellenőrzésének 

ez a helyes módja, mert konkrét kérdésre kell válaszolni, a történet visszamondatása 

inkább az emlékezetről és a gyermek beszédkészségéről, valamint logikájáról ad képet, 

mellyel lényeges konkrét monumentumokat áthidalhat” (Kocsis 1996: 115). A 

mondatértéshez képest a szövegértés mindkét csoportban alacsonyabb szinten 

működött; hosszabb szöveg feldolgozásához komplexebb működésekre van szükség 

(vö. 1.2.4 fejezet). A szövegértésben az óvodások átlaga 57,8%-ra, míg az iskolásoké 

65,7%-ra volt tehető (átlagos eltérés: 24% ill. 22%); a különbség nem volt szignifikáns 

(15. ábra). Az óvodás csoporton belüli jelentős korkülönbség miatt az óvodások 

esetében az előmérés idején, a GMP12 teszt minimálisan elvárt átlagértékét 60%-ban, 

míg az iskolások esetében a 7 évesektől elvárható teljesítményt 90–100%-ban 

határoztuk meg. Az egyéni különbségek mindkét csoportban jelentősek voltak. Mind az 
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óvodásoknál, mind az iskolásoknál találtunk olyan gyermeket, aki 10%-ra teljesített 

(már a 3 évesektől is 20% az elvárható minimum érték), és olyat is, aki 100%-ot ért el 

az értési feladatban. Az óvodások 60,7 %-a teljesített a minimálisan elvárt 60% vagy 

afölött, míg az iskolások mindössze 7,1%-a (2 fő) teljesítette a minimálisan elvárható 

90%-ot, 1 gyermek ért el 100%-os teljesítményt a tesztelés során. Azaz a vizsgált 

iskolások közel 90%-a teljesített az életkortól elvárható szint alatt. Az óvodásoknál 2 

gyermek (7,1%) ért el 100%-os teljesítményt, míg az iskolásoknál mindössze 1 gyermek 

(3,5%). Mind a két korcsoportban ugyanazon kérdések megválaszolása okozta a legtöbb 

problémát, a két korcsoport közötti teljesítménybeli eltérés a helytelen válaszok 

számában volt tetten érhető (13. táblázat). A minőségi elemzést követően azt találtuk, 

hogy sok gyermek a tartalmat többé-kevésbé jól visszaadta a válaszában (pl. Miért 

sütöttek főztek a kutyák? Esküvő/Lagzi volt.). Korcsoporttól függetlenül ez utóbbi kérdés 

megválaszolása jelentette a legnagyobb nehézséget a gyermekek számára. A helytelen 

válaszokat okozhatta, hogy a lakodalom főnév nem szerepel a 6–7 éves gyermekek nagy 

részének mentális lexikonában. A másik lehetséges magyarázat a gyermekek 

memóriakapacitásában kereshető: az információ a mese első mondatából ismerhető 

meg, míg a rá vonatkozó kérdés utolsóként hangzik el, így előfordulhat, hogy sokan 

nem emlékeznek rá (Markó 2007). A legtöbb helyes választ mindkét korcsoport, a Hová 

szaladt a macska a kutyák elől? szövegrészletre vonatkozó kérdésre adta, amely a mese 

vége felé szerepel. Az ok-okozati megértésre irányuló kérdések (3., 5., 7., 10.), melyben 

a válasz megalkotásához a gyerekeknek a szövegből kellett volna a következtetéseket 

levonniuk, legtöbbje hibásnak bizonyult. A téves válaszok száma jelentősen csökkent, 

amikor a kérdés konkrét dologra kérdezett rá (2., 4., 9), kivéve az első kérdés, mely 

tárgyra irányuló kérdés. A hibás válaszok elemzéséből kiderült, hogy az egyetlen olyan 

– ok-okozati összefüggés megértésére irányuló – kérdés megválaszolása, amelyre nem 

volt közvetlen válasz a szövegben, de a részletek feldolgozása és megértése alapján 

egyértelműen megválaszolható (Miért hazudott a macska?), az óvodások 50%-ának, 

míg az iskolások 60,7%-ának okozott nehézséget. A részt vevő gyermekek több mint a 

fele (55,3%) képtelen volt a meséből a tanulság felismerésére, illetőleg levonására. Ha a 

szövegösszefüggést a gyermek nem érti meg, az negatívan befolyásolja az elhangzottak 

lényegének kiemelését, a tanulságok levonását, következményesen a tanulási 

folyamatokat (Gósy–Horváth 2006b). Viszonylag ritkán fordult elő, hogy a gyermekek 

egyáltalán nem adtak választ a kérdésre. Jellemzően a kérdésekre adott válaszok sokszor 

rendkívül fantáziadúsnak tűntek, azonban a legtöbb esetben semmi kapcsolatban nem 
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álltak a szövegben elhangzottakkal (pl. Miért ette meg a macska a tejfölt? Hogy a 

kutyák boldogok legyenek). Komoly szövegértési nehézségre utal, amikor a gyermek 

hibás válasza logikailag sem illik a kérdéshez (Gósy–Horváth 2011). Tipikusak voltak 

az adekvát, de helytelen válaszok is, például: Mit főztek a kutyák? (grízgaluskalevest, 

lecsót), Miért sütöttek-főztek a kutyák? Mi volt az oka? (Ne haljanak éhen., Éhesek 

voltak.), Hová szaladt a macska a kutyák elő? (A háztetőre., A bokorba.). Ezek a 

megoldások a gyermekek jobb logikájára, ötletességére utalnak, de veszélyt rejtenek 

magukban: a pontos megértés hiányára utaló, azt kompenzáló válaszok ezek, melyek 

sokáig elfedhetnek problémákat (Kocsis 1996). Különösen akkor marad sokáig rejtve ez 

a probléma, ha a gyermek értelmes, a beszéddel kapcsolatos más akadályoztatás nem 

merül fel nála. Ilyenkor a gyermek olyan „stratégiát” használ, hogy a családtagok 

egyáltalán nem, de még a szakember is nehezen ismeri fel a beszédmegértési 

nehézségeket (Gósy 1994b). A tesztelt gyermekeknél, kismértékben a részletek 

felismerése jobb volt, mint az összefüggések azonosítása.  

 

13. táblázat: A GMP12-ben elhangzott kérdések megértésének nehézségi szintje a téves 

válaszok függvényében életkoronként (%) Nehézségi szint: I. = legnehezebb, X. = legkönnyebb 

Közvetlenül a kérdések előtti szám jelöli a kérdések elhangzásának sorrendjét. 

 

Nehézségi 

szint 

Óvodás csoport Iskolás csoport 

I. 10. Miért sütöttek, főztek a kutyák? 

(82,1) 

10. Miért sütöttek, főztek a kutyák? 

(89,2) 

II. 1. Mit főztek a kutyák? (53,5) 7. Miért hazudott a macska? (60,7) 

III. 7. Miért hazudott a macska? (50) 1. Mit főztek a kutyák? (42,8) 

IV. 5. Miért ette meg a macska a tejfölt? 

(46,4) 

6. Mit mondott a macska, miért nincs 

tejföl? (35,7) 

V. 3. Miért akartak a kutyák tejfölt tenni 

az ételbe? (42,8) 

6. Mit mondott a macska, miért nincs 

tejföl? (42,8) 

3. Miért akartak a kutyák tejfölt tenni 

az ételbe? (32,1) 

VI. 8. Honnan tudták a kutyák, hogy 

hazudott a macska? (35,7) 

5. Miért ette meg a macska a tejfölt? 

(28,5) 

VII. 4. Hol vásárolt a macska tejfölt? (32,1) 4. Hol vásárolt a macska tejfölt? (25) 

VIII: 2. Miért küldték a macskát? (17,8) 

9. Hova szaladt a macska a kutyák 

elől? (17,8) 

8. Honnan tudták a kutyák, hogy 

hazudott a macska? (17,8) 

IX. - 2. Miért küldték a macskát? (10,7) 

 

X. - 9. Hova szaladt a macska a kutyák 

elől? (3,5) 
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 Ha visszatekintünk az értekezés 2.4 fejezetében tárgyalt szövegértési 

teljesítményt befolyásoló tényezőkre elmondhatjuk, hogy jelen esetben az adott 

szövegben, feltehetőleg nem volt ismeretlen szó vagy szókapcsolat a gyermekek 

számára (a mese szövege az adott életkornak megfelelő). A szintaktikai struktúrák 

felismerésének bizonytalansága sok válaszban benne rejlett. Ebben az esetben nem arról 

volt szó, hogy az adott mondatszerkezetet nem értette a gyermek, hanem hogy az adott 

szövegkörnyezetben annak a struktúrának az azonosítása okozott nehézséget. A 

munkamemória problémája feltételezhető, legvalószínűbb az egyértelműen téves 

helyeken, például, az első kérdésre született válaszok esetében. „Ha a gyermek képtelen 

emlékezni fontos részletekre, avagy nem tudja aktiválni a korábban tárolt ismeretet az 

aktuálisan elhangzottakhoz, akkor nem lesz képes megfelelő szövegértési 

teljesítményre” (Gósy 2000: 115). Ez mind akadálya a tökéletes szövegértésnek Az 

adatok átlagait, a minimum- és maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést 

összegeztük a 14. táblázatban.  

 

14. táblázat: A mondat- és szövegértési átlagteljesítmény óvodás- és kisiskolás korban (%) 

 

 

A teszt 

megnevezése 

Átlagos 

teljesítmény 

(%) 

Minimum 

érték 

(%) 

Maximum 

érték 

(%) 

Átlagos eltérés 

(%) 

 Óvoda Iskola Óvoda Iskola Óvoda Iskola Óvoda Iskola 

GMP12 

szövegértés 

57,8 

 

65,7 10 10 100 100 24 22 

GMP16 

mondatértés 

77,8 

 

87,5 50 70 100 100 14,23 8,8 

 

 

A kísérleti adatokból jól látszik, hogy a vizsgált gyermekek mondatértése 

lényegesen jobban működött, mint a szövegértésük, de ezt az eredményességet a 

gyermekek nem mozgósították a szövegértésben. Más kutatások eredményei alapján is 

ugyanez tapasztalható a tipikus fejlődésű (vö. Gósy–Horváth 2006b; Markó 2007), 

kétnyelvű (vö. Bartha 2013; Boldizsár 2002), a megkésett beszédfejlődésű (vö. Horváth 

2007b), a diszlexiás (vö. Gráczi et al. 2007), a hátrányos helyzetű (vö. Macher 2002), 

illetve a tanulásban akadályozott (vö. Gósy 2007d; Macher 2007b) gyermekeknél is. A 
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beszédmegértési folyamat ismeretében ez több feltételezésre enged következtetni: e 

gyermekeknél elsősorban az asszociációs szint működése gyengébb kell, hogy legyen az 

elvártnál, a szövegösszefüggés nem segíti, hanem gyengíti a gyermek teljesítményét, 

mind szintaktikai, mind szemantikai tényezők gátolják a szövegértést (Gósy 1994a). 

Korcsoporttól függetlenül a gyermekek a jó mondatértése mellett gyenge szövegértés 

tapasztaltunk, a differencia akár 90%-ra is tehető. Kimondható, hogy náluk a normális 

szemantikai és szintaktikai dekódolás helyett az asszociációs szint működik, feltehetően 

a többi beszédmegértési szint részleges működése mellett (Gósy 1994a). A gyengébb 

szövegértési teljesítményt olyan általános okok is befolyásolhatták, amiről már az 

értekezés elején is szó esett. A gyermekek hozzászoknak, hogy az információkat egyre 

több csatornán keresztül kapják meg, így nehéz az összpontosítás, kevés a verbális 

gondolatcserére fordított idő. Valószínűsíthető, hogy az itt felsorolt tényezők a 

gondolkodási folyamatok fejlődését is gátolják. Ugyanakkor a vizsgált csoportokban 

találtunk 3 olyan gyermeket (10,7%), akiknek a szövegértési teljesítményük jobb volt a 

mondatértési teljesítménynél (azokat vettük csak ide, akiknél 10%-ot, vagyis a 

statisztikai hibahatárt meghaladó volt az ilyen arányú eltérés). Mind a hárman az óvodás 

csoportból kerültek ki. Az egyik gyermek 60%-os mondatértés mellett 80%-os 

szövegértési eredményt ért el; egy másik a mondatértésben 60%-ra, a szövegértésben 

90%-ra teljesítette a feladatot, míg a harmadik gyermek a 70%-os mondatértés mellett 

100%-os szövegértési teljesítményt produkált. Ha mondatértés gyengébben működik, 

mint a szövegértés, az a beszédfeldolgozás zavarára utalhat.  

 Érdemes összevetni a gyermekek mondat- és szövegértési teljesítményét és 

meghatározni a két részfolyamat kapcsolatát. Az értési folyamatok közötti 

összefüggéseket korreláció-elemzéssel végeztük. Azt tapasztaltuk, hogy az óvodások és 

az iskolások esetében sem áll fenn a GMP12 és a GMP16 között szignifikáns korreláció, 

ami azt jelenti, hogy a tesztelt folyamatok már önállósultak, azaz a mondatértés 

működése független a szövegértési folyamattól. „Az anyanyelv-elsajátítás kezdeteiben 

általában a mondatértés magasabb szintű, mint a szövegértés, de később nem lesz 

különbség, ha a gyermekek beszédfeldolgozása megfelelően fejlődik” (Gósy 2000: 79)  
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1.3 A rövid idejű verbális és vizuális memória működése óvodás- és 

kisiskoláskorban 

 

 A tesztelés során a rövid idejű verbális, illetve vizuális memóriáról, annak 

rendezettségéről kapunk képet, egyúttal tájékozódhatunk a gyermek szókincséről, 

esetleges szótalálási gondjairól is. Az értékelés során Miller (Miller 1956) 

megfigyelését vettük figyelembe, aki a kutatásai alapján kimutatta, hogy a rövid távú 

memória terjedelme 7±2 egység. Így mind a két korcsoportban legalább 5 szó 

felidézését vártuk el mind a vizuális, mind a verbális memória tesztelése során. A 

tesztelés során a memória rendezettségét is vizsgáljuk. Rövid távú emlékezetünk 

működése egymással össze nem függő dolgok esetén akkor rendezett, ha azoknak az 

elejére, vagy a végére emlékezünk vissza.  

 A verbális memória (GMP8) vizsgálata során arra kerestük a választ, hogy a 

gyermek az elhangzott 12 szóból hány szót képes felidézni (hosszabb gondolkodás 

nélkül), illetve milyen sorrendben idézi fel a felsorolt szavakat (lásd még 79.o). A 

memóriát rendezettnek tekintettük, ha a gyermek az elhangzott szósor első három vagy 

utolsó három szava közül ismételt elsőként, majd középről. A verbális memória 

tesztelése során felidézett szavak átlaga az óvodások esetében 4,5 szó, míg iskolásoknál 

4,4 szó volt (16. ábra). Az óvodások több mint a fele (57,1%) teljesítette az átlagosan 

elvárható 7±2 elemet, míg az iskolások 53,6%-a. Mind a két csoportban 1 gyermek 

esetében fordult elő, hogy egy szót sem tudott visszaidézni. Az óvodások 42,9%-a az 

iskolások 46,4%-a teljesített az elvárt érték alatt (16. ábra). A maximálisan felidézett 

szavak száma korcsoporttól függetlenül 7 szó volt, így elvárható feletti teljesítményt 

egyik csoportban sem találtunk. A verbális memória rendezettségét vizsgálva az 

óvodások 82,1%-ának, az iskolások 89,2%-ának a verbális memóriája rendezettnek volt 

tekinthető. Az óvodásoknál és az iskolásoknál is 1 gyermek esetében fordult elő, hogy 

megfelelő számú szót (5 szó) idézett vissza, ugyanakkor a visszaidézés sorrendje 

rendezetlen memóriára utalt. Az óvodás csoportban 4 (14,2%), az iskolás csoportban 2 

gyermeknél (7,1%) fordult elő, hogy egyik kritériumnak sem felelt meg, azaz a 

visszaidézhető szavak száma alacsonynak bizonyult, ami a memória rendezetlenségével 

párosult. A feladat során tapasztalható memória rendezetlensége adódhat 

figyelmetlenségből, de jelezhet kevéssé pontosan szerkesztett memóriaműködést is 

(Gósy 1995/2006).  
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 A vizuális memória (GMP9) vizsgálata hasonló eljárással történik, mint a 

verbális emlékezeté, csak itt a szavak helyett 12 színes képet használunk (lásd Gósy 

1995/2006). Az óvodások 25, míg az iskolások 20 másodpercig nézhették a képeket, 

majd ezt követően kellett felidézniük a látottakat. A tesztelés során ismételten a 

felidézett szavak számát (7±2) és rendezettségét néztük. A vizuális memória a felidézett 

szavak átlagát tekintve valamely mértékben magasabbnak bizonyult a verbális 

memóriához képest, az óvodások átlagosan 5,3 szót, az iskolások 6 szót idéztek fel. Az 

elvárható 7±2 elem felidézését az óvodások 64,2%-a, az iskolások 89,2%-a teljesítette. 

Az óvodások minimálisan 2 szót, míg az iskolások minimálisan 4 szót idéztek fel a 

tesztelés során. A maximálisan felidézett szavak száma az óvodásoknál 9, ezzel 

szemben az iskolásoknál 8 szó volt. Annak ellenére, hogy a felidézett szavak száma 

mind a két korcsoportban magasabb volt a verbális memória tesztelésénél kapott 

eredménynél, a memória rendezettségében romlás tapasztaltunk. Az óvodások 60,7%-

ának, míg az iskolások 78,5%-ának volt rendezett a memóriája. Így az óvodás 

gyermekek 21,4%-ánál, az iskolás gyermekek 17,8%-ánál fordult elő, hogy az elvárt 

teljesítménynek megfelelő számú szót idézett fel, ellenben a memóriájuk rendezetlennek 

bizonyult. A tapasztalat szerint a verbális memória adataihoz képest, a vizuális memória 

adatai gyakran kissé jobbak (vö. Gósy 1995/2006, Gósy 1996c). Ez esetben ez igaz 

lehet a felidézett szavak számát, de nem a memória rendezettségét illetően. Az életkor 

szerinti bontásban a felidézett szavak számában sem a verbális, sem a vizuális 

emlékezet tesztelése során nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport 

teljesítménye között. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk a memória rendezettségére 

vonatkozó adatokat, amely elemzés során egyik rövid idejű memória tesztelésekor sem 

találtunk szignifikáns különbséget a két csoport memória rendezettségét illetően. 
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16. ábra: A verbális (GMP8) és vizuális memória (GMP9) teljesítmény óvodás- és 

kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 

1.4 A lexikális hozzáférés eredményei óvodás- és kisiskoláskorban  

 

 A szóaktiválás során a gyermek aktiválható szókincsét ítéljük meg. A 

vizsgálati eljárás két különböző szótag segítségével tesz kísérletet az aktivizálható 

szókincs elérésére, kiküszöbölve ezzel a vizsgálat objektivitását korlátozó azon 

tényezőjét, hogy eltérő szókezdetekre eltérő az aktivizálható szavak mennyisége (Szalai 

1996). Nem az aktív vagy a passzív szókincs vizsgálatáról van tehát szó, hanem a 

mentális lexikon harmadik összetevőjéről, az aktivizálható szókincsről. Az óvodások 

esetében minimum 2-2 szó, míg az iskolásoknál minimum 3-3 szó aktiválását vártuk el. 

Az óvodások átlagosan 3,7 (átlagos eltérés: 1,6) szót, míg az iskolások átlagosan 4,1 

(átlagos eltérés: 1,4) szót aktiváltak. Az óvodások 50%-a 4 vagy több szót aktivált a 

feladat során, ezen belül 3 gyermek (10,7%) a szavak aktiválásának arányát figyelembe 
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véve nem 2-2 szót, hanem 3-1 szót aktivált. 1 gyermek esetében fordult elő, hogy 1 szót 

sem aktivált, maximálisan 8 szót hívtak elő mentális lexikonjukból. Az iskolások 

teljesítménye igen alacsonynak mutatkozott, a gyermekek mindössze 21,4%-a teljesített 

az életkorának megfelelően. Minimálisan 2, maximálisan 7 szót aktiváltak a feladat 

során. A mindkét hívószótagra kapott válaszok összesítése azt mutatta, hogy a 

kísérletben résztvevő gyermekek átlageredményei az elvárt értékek alá estek. Mindkét 

hívószótagra közel ugyanannyi válasz született. Az óvodások a ma- szókezdetre 

összesen 59 szót aktiváltak, ami átlagosan 2,1 szónak felel meg, az iskolások 61 szót, 

ami átlagosan ugyancsak 2,1 szót jelent. Az óvodások a ke- szókezdettel 45 szót, azaz 

átlagosan 1,6 szót hívtak elő, míg az iskolások tízzel többet 55 szót, azaz átlagosan 1,9 

szót hívtak elő a memóriájukból. Az óvodások és az iskolások szókincsaktiválásában 

egyik szókezdetre történő aktiválási teljesítmény esetében sem volt kimutatható 

szignifikáns különbség (17. ábra). 

 

 

17. ábra: A szóaktiválási teljesítmény óvodás- és kisiskoláskorban 

(O_Pre = az összes óvodás év eleji teljesítménye, I_Pre = az összes iskolás év eleji teljesítménye) 
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 A vizsgálati tapasztalat azt mutatta, hogy a gyermekeknél a szóaktiválás nem 

lineárisan, a fokozatos differenciálódást követve megy végbe (pl. 

mag→maga→magas), hanem random sorrendben történik (pl. mama, makk, macska). 

Az óvodásoknál találtunk példát arra, hogy a gyermek ugyanazt a szót ismételgette 

különböző toldalékkal (pl. mama, mamival, maminak). Ha egy gyermek egy adott 

szónál „leragad”, és a célszó toldalékolt formáinak ismételgetésével a legszűkebb 

hatókörében maradva próbál a vizsgálati szituációnak megfelelni, akkor súlyos 

beszédpercepciós zavarokkal állunk szemben (vö. Lőrik–Torda 1993; Szalai 1996; 

Simon 2001a). A hétköznapi madár, majom, kecske mellett egyéni megoldások is 

születtek (pl. maharadzsa, majszol, kenőkés, kelbimbó). A szóaktiválásban mutatott 

egyéni teljesítmény közötti különbségek az óvodásoknál nagyobb mértéket öltöttek (0–8 

szó), amely különbségeket az iskola az intézményesített oktatás keretin belül 

csökkentheti, bár az iskolásoknál is jelentős egyéni különbségek mutatkoztak (2–7 szó). 

Az eredmények alapján megfogalmaztatjuk, hogy tesztfelvételkor az egy éven belül 

iskolába kerülő óvodás gyermekek 50%-a, valamint az egy hónapja már 

intézményesített keretek között tanuló iskolások 78,6%-a nem rendelkezett megfelelő 

szóaktiválási képességgel. A mentális lexikonban való tájékozódási készségük 

bizonytalannak volt mondható, ami a nyelvi egységek dekódolása és produkciója során 

egyaránt nehézségekhez vezethet (Szalai 1996).  

 

1.5  Összegzés az év eleji felmérések tükrében  

 

 A kapott eredmények arra utalnak, hogy a beszédfeldolgozásban már az 

akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek integrálódása sem tökéletes. A fonetikai és a 

fonológiai észlelést vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy korcsoporttól függetlenül legjobban 

a fonetikai észlelés, a beszédhangok azonosítása működik a tesztmondatok 

ismétlésében. Mind a két korcsoportra jellemző, hogy a fonológiai észlelés átlagos 

teljesítménye jóval alatta maradt a fonetikai észlelésének. Az óvodás gyermekekhez 

képest az iskolás gyermekeknél csökkent a két folyamat jó működése közötti különbség, 

azaz az életkor előrehaladtával a fonológiai észlelési teljesítmény egyre jobban 

megközelítette a fonetikait, ugyanakkor az átlagteljesítményt figyelembe véve, a 

fonológiai észlelésben az óvodás és az iskolás gyermekeknél is három évre volt tehető 

az elmaradás mértéke. Egy a fonológiai észlelést is mérő kutatásban, amely 600, 4–9 

éves gyermek bevonásával készült, azt találták, hogy még a harmadik osztályban is csak 
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75–85% közötti átlagértékek tapasztalhatók a fonológiai észlelési teljesítményben (vö. 

Gósy–Horváth 2007b). Ami arra utal, hogy az elmaradás nem rendeződik a spontán 

fejlődés következtében. A gyermekek percepciós görbéi alapján az egyes 

korcsoportokra jellemző különböző mértékű percepciós elmaradást állapítottunk meg, 

amely jelentős egyéni különbségekre utalt. Korábbi kísérleti adatok azt igazolják, hogy 

ezek az individuális különbségek szinte minden életkori csoportban kimutathatók (vö. 

Gósy 2009a). A beszédészlelést mérő részfolyamokban valamennyi gyermek 

átlagteljesítménye az elvárható sztenderd értékekhez közeli teljesítményt mutatott mind 

a vizuális, mind a ritmusészlelésben. A szeriális észlelésnél tapasztalható elmaradás 

mértéke az óvodás gyermekeknél kettő, míg az iskolásoknál három évre volt tehető. A 

kutatásban részt vevő iskolás gyermekek a beszédhang-differenciálásban átlagosan 4,5 

hibát vétettek, ami igazolja, hogy a beszédhangok megkülönböztetésének képessége 

még az iskolás gyermekeknél is bizonytalan. Ha a beszédhangok megkülönböztetésének 

képessége nem válik stabillá legkésőbb hétéves korra, ez akadályozza az anyanyelvi 

szókincs bővülését, nehezíti az írás, helyesírás elsajátítását, de nehézséget okozhat az 

idegen nyelv tanulásában is (Imre 2007). A transzformációs észlelésben az iskolás 

gyermekek többsége (78,5%) az életkori sztenderdnek megfelelően 100%-ra teljesített. 

A többi gyermek 25–75% között teljesített, így náluk az elmaradás mérteke egyénileg 

változott (4-2 év). 

 A beszédmegértés összetettebb működéseket igényel, mint a beszédészlelés; 

többféle kognitív funkció aktiválása révén történik az elhangzottak pontos dekódolása. 

A szövegértési teljesítmény mindkét csoport esetében alacsony szinten működött, 

amelynek hátterében észlelési zavar; lexikális, morfológiai vagy szintaktikai 

bizonytalanság; memóriaprobléma; asszociációs zavar vagy feldolgozási lassúság állhat 

(vö. Csiszár 2009). A mondatmegértési tesztet a gyermekek jobban oldották meg, mint a 

szövegértést ellenőrzőt, ez köszönhető annak is, hogy az adott szerkezetek aktív részei a 

beszédprodukciónak, illetőleg az asszociációs szint működése még fejlődőben van. A 

mondatértés szintje szignifikánsan jobb eredményt hozott az iskolás gyermekeknél, ami 

utalhat arra, hogy az iskolába lépést követően a mondatok feldolgozása biztosabbá válik 

(vö: Macher 2002).  

 Az egy mintás t-teszttel végzett elemzés során megállapítottuk, hogy a verbális 

és vizuális memória tesztelésénél egyik csoportban sem tapasztalható szignifikáns 

eltérés az életkorban elvárható 5 szótól. Ami azt jelenti, hogy mind az óvodások, mind 

az iskolások az életkori átlagnak megfelelően átlagosan 5 szót idéztek fel. Az 
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szóaktiválás során az aktivált szavak számában nem találtunk különbséget a két 

korcsoport között. Az óvodások átlagteljesítménye az elvárható sztenderd értékekhez 

közeli eredményt mutatott, ez azonban nem mondható el az iskolásokról, akik egy évvel 

maradtak el az elvárható teljesítménytől. 

 A vizsgált életkorban a tizenkét teszt közül a két életkori csoport között öt 

tesztben (GMP2, GMP4, GMP5, GMP10, GMP16) volt kimutatható matematikailag 

igazolható különbség az idősebb gyermekek javára, ami egyértelműen a relatíve nagy 

szórással magyarázható. Az iskolás gyermekek valamilyen mértékben jobban 

teljesítettek az óvodásoknál a többi tesztben is (GMP3, GMP7, GMP8, GMP9, GMP11, 

GMP12, GMP14), azonban ez csak tendenciaként jelentkezett. Az utóbbi 

teljesítményekben tapasztalható valódi „fejlődés” elmaradása hosszú távon 

beszédmegértési nehézségekhez vezet(het) (vö. Gerliczkiné Schéder 2009; Laczkó 

2015). A beszédfeldolgozás egyes folyamataiban, például a fonetikai észlelésben vagy a 

mondatértésben kisebbek az egyéni különbségeket tapasztaltunk, míg például a szeriális 

észlelésben vagy a szövegértésben nagyobbakat. A tendenciák a feladatok nehézségét 

illetően korcsoportonként nagyon hasonlóak voltak, ami azt jelenti, hogy a hibák jellege 

lényegileg nem változik az életkor előrehaladtával. A minőségi elemzések egyfelől a 

beszédhangok és hangsorok felismerési sajátosságaira, másfelől a morfológiai és 

szintaktikai jellemzők alakulására mutattak rá.  

 Az itt kapott adatok alapján is megállapítható, hogy a beszédészlelési 

mechanizmus életkor-specifikus működésének ellenőrzése, valamint a meglévő 

elmaradások/zavarok csökkentése a megfelelő fejlesztéssel elengedhetetlen (vö. Gósy 

2006a). Ha a korrigálásuk nem történik meg, a problémák felnőttkorban tovább élnek, 

nehezítve a mindennapi kommunikációt, munkavégzést, a külvilágból érkező 

információk feldolgozását is (Macher 2007). „Felbecsülhetetlen annak a kárnak a 

mértéke, amely abból adódik, hogy fejlesztés nélkül – egyébként jó intellektusú – a 

beszédmegértés zavarával vagy elmaradásával küszködő gyermek képtelen a 

képességeinek megfelelő szintű iskolák elvégzésére” (Schneider–Simon 1996: 162).  
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2. Az óvodás csoportok beszédfeldolgozási folyamatai a fejlesztés 

függvényében 

 

  A következőkben mutatjuk be azon elemzéseket, amelyekben arra kerestük a 

választ, hogy milyen irányú változások tapasztalhatók a vizsgálati- és a kontroll 

csoportba tartozó gyermekek beszédfeldolgozási folyamataiban, az eltelt idő, illetve a 

célzott fejlesztés függvényében. A 28 óvodás gyermek percepciós teljesítményét az 

előmérés alkalmával 12 (GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, GMP7, GMP8, GMP9, 

GMP10, GMP12, GMP11, GMP12, GMP14, GMP16), az utóméréskor egy részteszttel 

kiegészítve (GMP17) 13 részteszttel vizsgáltuk. Az elő- és utóméréskor meghatározott 

elvárt teljesítményt korábban a 3. táblázatban foglaltuk össze (lásd 84. o). A vizsgálati 

csoport ez esetben a célzott fejlesztésben részesült gyermekeket jelöli (v.), míg a 

kontroll csoport a korban illesztett, de nem fejlesztett gyermekcsoportot (k.).   

 

 2.1 A beszédészlelési teljesítmény óvodáskorban a fejlesztés függvényében 

 

Az akusztikai-fonetikai észlelésben (GMP2) mind az elő, mind az utómérés 

alkalmával minimálisan 90%-os teljesítményt vártunk el.  A vizsgálati csoport 

átlagteljesítménye év elején 71,4% (átlagos eltérés: 18,75%), míg a kontroll csoport 

70,7 % (átlagos eltérés: 14,39%) volt, ami a sztenderd értékhez képest egy éves 

elmaradást mutatott. A vizsgálati és a kontroll csoportba tartozó gyermekeknek is az 

50%-a teljesített 90–100%-ra. Év végére mind a két csoportban javulás tapasztaltunk, 

teljesítményük megközelítette a sztenderd értéket. A vizsgálati óvodás csoportba tartozó 

gyermekek átlagteljesítménye 86,4% (átlagos eltérés: 10,81%), a kontroll csoport alig 

maradt el, átlagteljesítményük 84,2% (átlagos eltérés: 13,42%). Mind a két csoport 

esetében a fejlődés mértéke statisztikailag igazolható volt (Wilcoxon-próba: (v.): Z = -

2,487; p = 0,008, (k.): Z = -2,298; p = 0,01). Év végén a vizsgálati csoportban a 

gyermekek 71,4%-a, míg a kontroll csoportban a gyermekek 78,5%-a teljesített az 

elvárható 90–100% között. Az előbbiek esetében gyermekek 71,4 %-ának (10 fő) javult 

a teljesítménye, a javulás mértéke 10–50 százalékpont közé volt tehető, 2 gyermeknek 

(14,2%) 10 százalékponttal romlott, 2 gyermeknek stagnált, közülük az egyik gyermek 

már az év elején is 100%-ra teljesített. Hasonlóan a vizsgálati csoporthoz, a kontroll 

csoportban is a gyermekek 71,4%-ának (10 fő) javult (10–40 százalékpont), 2 

gyermeknek romlott (10–20 százalékpont), 2 gyermeknek stagnált a teljesítménye. Az 
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egyéni különbségek mértéke a vizsgálati csoportban az év elejéhez képest (40–100%) az 

év végére 20 %-kal csökkent, míg a kontroll csoportban mind a két tesztfelvétel 

alkalmával 40%-ra volt tehető. 

 A GMP3-ban, amely ugyancsak az akusztikai-fonetikai észlelés teljesítményét 

méri, az elvárt értéket 90–100% között határoztuk meg. A vizsgálati csoport 

átlagteljesítménye év elején 85% (átlagos eltérés: 6,5%), év végén 90,7% (átlagos 

eltérés: 6,1%) volt, a fejlődés statisztikailag is igazolódott (Wilcoxon-próba: Z = -2,126; 

p = 0,026). A vizsgálati csoportban a gyermekek 50%-ának teljesítménye javult (10–20 

százalékpont), 42,8%-uk (6 fő) teljesítménye stagnált, ebből 4 gyermek már év elején is 

az elvárható 90%-ra teljesített, míg 1 gyermek teljesítménye 10 százalékponttal romlott. 

A minimum-maximum értékeket tekintve nem tapasztaltunk változást, az idő elteltével 

(80–100%). A kontroll csoport átlagteljesítménye év elején 84,2% (átlagos eltérés: 

6,4%), év végén 90% (átlagos eltérés: 7,8)% volt, ebben az esetben nem találtunk 

szignifikáns különbséget, a fejlődés nem volt igazolható. A kontroll csoportban a 

gyermekek 57,1%-ának (8 fő) javult (10–20 százalékpont), 35,7 %-uknak (5 fő) 

stagnált, 1 gyermeknek pedig romlott a teljesítménye (20 százalékpont). Az egyéni 

különbségek mértéke a kontroll csoportban év végére 10%-ot nőtt. Az év elején a 

vizsgálati csoportba tartozó gyermekek 42,8%-a (6 fő), míg a kontroll csoportba tartozó 

gyermekek 50%-a (7 fő) teljesített az életkorának megfelelően. Az év végére mind a két 

esetben a gyermekek 85,7%-a (12 fő) nyújtott az életkorának megfelelő teljesítményt. 

 A fonetikai észlelést mérő GMP4-ben születtek a legjobb átlageredmények, 

függetlenül attól, hogy melyik csoportról volt szó. Az elvárt életkori átlag a mérés 

idejétől függetlenül 100% volt. A vizsgálati csoport már az év elején is közel az életkori 

átlagnak megfelelően, 95%-ra teljesített (átlagos eltérés: 6,5%), ami év végére 98,8%-ra 

módosult (átlagos eltérés: 5,3%), a különbség nem volt szignifikáns. Év végére annak az 

5 gyermeknek (35,7%) a teljesítménye is elérte a 100%-ot, akik év elején 100% alatt 

teljesítettek, 1 gyermek teljesítménye 10 százalékponttal romlott. A kontroll csoport 

átlaga az év elején 82,8% (átlagos eltérés: 82,5%) volt, ami az év végére 94,2%-ra 

változott, ami szignifikáns különbséget eredményezett (Wilcoxon-próba: Z = -2,388; p 

= 0,026). 7 gyermeknél (50%) javulás volt tapasztalható, 7 gyermek eredménye 

stagnált, az egyéni különbségek az év végére 50%-ról 20%-ra csökkentek, de így is csak 

a gyermekek alig több mint a fele (57,1%, 8 fő) teljesített az életkorának megfelelően.   

 Valamennyi észlelést mérő teszt közül a fonológiai észlelést mérő, GMP5-ben 

tapasztaltuk a leggyengébb teljesítményt. Az elvárható átlagértéket év elején és év 
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végén is 80–90% között határoztuk meg. A vizsgálati csoport év eleji átlagteljesítménye 

48,5% (átlagos eltérés: 13,5%) volt, ami év végére 59,2%-ra módosult (átlagos eltérés: 

12,06%), a fejlődés mértéke szignifikáns volt (Wilcoxon-próba: Z = -2,122; p = 0,018). 

A gyermekek 71,4%-ának (10 fő) teljesítménye mutatott javulást, 3 (21,4%) gyermek 

teljesítménye stagnált, 1 gyermeknél 30 százalékpontnyi romlást tapasztaltunk. A 

kontroll csoport év eleji átlagteljesítménye 42,8% (átlagos eltérés: 18,15%) volt, ami év 

végére elérte a 60%-ot (átlagos eltérés: 20%), ez esetben is szignifikáns különbség volt 

kimutatható (Wilcoxon-próba: Z = 2,501; p = 0,05). A gyermekek 14,2%-ának (2 fő) 

romlott a teljesítménye 10, illetve 20 százalékponttal, 1 gyermek teljesítménye 

változatlan maradt (30%), a többi gyermek teljesítménye 10–40 százalékponttal javult. 

Év elején mindössze 1 gyermek, a vizsgálati csoportból teljesítette a minimálisan 

elvárható 80%-ot. Év végére mind a két csoportban 2-2 gyermek nyújtott 80%-os 

teljesítményt. Az év elejéhez képest mindkét csoport szignifikánsan jobban teljesített, 

ugyanakkor az év végi átlagteljesítményeket figyelembe véve az elmaradás mértéke így 

is közel három évre volt tehető, csoporttól függetlenül.  

 Mann–Whitney U-próbával vizsgáltuk, hogy a két csoport év eleji, illetve év 

végi eredményei között tapasztalható-e szignifikáns különbség. Statisztikai különbséget 

kizárólag csak a fonetikai észlelést mérő GMP4 év eleji eredményeiben találtunk. Ebben 

a tesztben a vizsgálati csoport 13%-kal jobban tejesített a kontroll csoporthoz képest 

(Mann–Whitney U-próba: Z = -4,124; p = 0,012). Év végére nem tapasztaltunk az 

eredményekben statisztikai különbséget. Az óvodások beszédpercepciós 

teljesítményének alakulása a 18. és a 19. ábrán látható. 
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18. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati 

óvodásoknál  

(V = vizsgálati, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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19. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény alakulása a kontroll 

óvodásoknál  

(K = kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 Az akusztikai, a fonetikai, a fonológiai észlelést mérő tesztek év eleji, illetve év 

végi átlagteljesítménye alapján elkészítettük a csoportokra jellemző beszédészlelési 

görbéket (20. ábra). A beszédészlelési teljesítmény mind a két csoport esetében a 

„hegyvonulat” típusú görbével jellemezhető, függetlenül a mérés időpontjától. Ennek a 

típusnak a fő jellemzője, hogy a fonetikai észleléshez képest a többi részfolyamat 

gyengébben működik. A „hegyvonulat” típusú görbe esetében a fejlesztés nehezebb, 

legfőképp akkor, ha a fonetikai észleléshez képest (GMP4) a fonológiai észlelésben 

(GMP5) jelentős különbség áll fenn. A két csoport közötti különbség a beszédészlelési 

görbék esetében az egyéni teljesítmények alapján felrajzolható görbék gyakoriságában 

volt tetten érhető. (A percepciós görbék osztályozást lásd 100. o). A vizsgálati 

csoportban az év elején a percepciós teljesítmények négy különböző görbetípussal 

voltak jellemezhetők. „Hegyvonulat” lefutású görbe jellemezte a gyermekek 64,2%-át 

(9 fő), 2 estben találkozhattunk „fordított teknőre” emlékeztető, 2 esetben „fűrészfog”, 



136 
 

míg 1 gyermeknél csökkenő típusú görbével. A kontroll csoport esetében a „fordított 

teknő” a gyermekek 35,7%-ánál (5 fő) fordult elő, a „hegyvonulat” (4 fő), a „fűrészfog” 

(2 fő) és a csökkenő (1 fő) típus mellet ötödikként jelent meg a „háztető” típus. A 

vizsgálati csoportnál év végére egységesebb volt a percepciós görbék eloszlása; 

„hegyvonulat” lefutású görbe 10 (71,4%), „fűrészfog” típus 3, míg a csökkenő típus 1 

gyermekre volt jellemző. A kontroll csoport esetében ez az egységesedés nem 

következett be, sőt további típusként jelent meg a „jobb fűrészfog” görbetípus. A 

kontroll csoportban megjelenő háztetőre emlékeztető görbe súlyos zavarról árulkodik; 

amelynek terápiája hosszú időt vesz igénybe (Gósy 2000). Év végére a kontroll 

csoportban megjelenő görbetípusok száma ötről hatra nőtt, míg a vizsgálati csoportnál 

négy típusról háromra csökkent, ami utalhat arra, hogy fejlesztés nélkül a gyermekek 

beszédészlelési teljesítményszintje közötti különbség feltehetően fokozódik, a 

teljesítményekben a korábbiakhoz képest is jelentős egyéni különbségek 

jelentkezhetnek. 

 

 

20. ábra: A beszédészlelési küszöbgörbe óvodásoknál 

(GMP2 = akusztikai-fonetikai észlelés, mondatazonosítás; GMP3 = akusztikai-fonetikai észlelés, 

szóazonosítás, GMP4 = fonetikai észlelés; GMP5 = fonológiai észlelés, V = Vizsgálati, K = Kontroll, 

PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A beszédészlelési részfolyamatokon belül a vizuális észlelésben a két csoport 

év eleji és év végi teljesítménye között nem találtunk statisztikailag igazolható 

különbséget. A vizsgálati csoport átlaga év elején 33,5%, a kontroll csoport 39,2% 

(átlagos eltérés: 16,45% és 15,42%). A kontroll csoport már év elején is megközelítette 

a minimálisan elvárható 40%-os értéket. Év végére a vizsgált csoport 42,1%-ot, a 

kontroll csoport 50,7%-ot ért el a tesztelés során (átlagos eltérés: 15,28% és 19,79%). A 
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kontroll csoport év eleji és év végi eredménye között szignifikáns különbséget 

adatoltunk (Wilcoxon-próba: Z = -2,297; p = 0,222). Az év végére mind a két csoport 

átlagértékeknek megfelelően az elvárható szinten teljesített. A kontroll csoport év végi 

átlagteljesítménye jobb a vizsgált csoporthoz képest – bár ez nem szignifikáns –, de az 

átlagos eltérést figyelembe véve az egyéni különbségek mértéke év végére tovább nőtt 

(20–90%), míg a vizsgált csoportban az egyéni különbségek év végére csökkennek (20–

70%). A vizsgálati csoportban előméréskor 6 (42,8%), utóméréskor 8 (57,1%) gyermek 

érte el a sztenderdnek megfelelő értéket, a kontroll csoportban év elején 7 (50%), míg 

év végén 10 gyermek (71,4%) ért el 40%-os vagy 40% feletti teljesítményt. Az utóbbi 

esetben 7 gyermek az átlag felett teljesített, ami nem feltétlen jó, egyrészt felmerülhet a 

hallászavar gyanúja, másrészt a többi észlelési folyamatban fennálló elmaradást 

kompenzálhatja szájról olvasás útján. A 21. ábra mutatja a vizuális észlelési 

teljesítmény alakulását. 
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21. ábra: A vizuális észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll óvodásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A szeriális észlelési tesztben a gyermekek teljesítménye tükrözi a 

beszédészlelési és beszédprodukciós rendszerének összefüggését, a hanganalízisre való 

képességét (Kocsis 1996). A gyermekektől év elején 90, év végén 100%-os 

teljesítményt vártunk el. A vizsgálati csoportban az év elején elért 68,5%-os (átlagos 

eltérés: 18,75%) átlagteljesítményhez képest, az év végére az átlagteljesítmény 80,7%-

ra (átlagos eltérés: 10,71%) emelkedett, ami szignifikánsnak mutatkozott (Wilcoxon-

próba: Z = -2,032; p = 0,015). Az év végére a gyermekek 78,5%-ának teljesítménye 

javult. A javulás mértéke 10–60 százalékpont közé tehető. 2 gyermek teljesítménye 

maradt változatlan, míg 1 gyermek teljesítménye 10 százalékponttal csökkent. A 

kontroll csoport esetében nem volt szignifikáns különbség az év eleji (77,8%) és az év 

végi (80,7%) (átlagos eltérés: 20,82% és 17,3%) átlagteljesítmények között. 

Utóméréskor az előméréshez képest 7 gyermek (50%) teljesítménye mutatott javulást 

(10–30 százalékpont), 4 gyermek teljesítménye romlott (10–30 százalékpont), míg 3 
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gyermeké stagnált. A két csoport év eleji, ill. év végi eredményei között nem 

tapasztaltunk szignifikáns különbséget, ugyanakkor a két csoport év eleji 

átlagteljesítményei között közel 10 százalékpontnyi különbség volt tapasztalható, a 

kontroll csoport javára, ami év végére kiegyenlítődött. Az év végén a vizsgálati 

csoportból 1, a kontroll csoportból 3 gyermek érte el a kívánt 100%-os teljesítményt, a 

többi gyermeknél az elmaradás mértéke változó volt. A vizsgálati csoport 14,2%-a (2 

fő), míg a kontroll csoport 35,7% (5 fő) teljesített 80% alatt, azaz a gyermekek 

többségénél az elmaradás mértéke közel három évre volt tehető. Az év végi 

átlagteljesítmények mind a két csoportban két éves elmaradást jeleztek (22. ábra). 

 

 

22. ábra: A szeriális észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati-és a kontroll óvodásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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 A ritmusészlelésben előméréskor a vizsgálati csoportban a gyermekek közül 11 

(78,5%), utóméréskor 13 (92,8%) kapott „jó” minősítést. Előméréskor 2 gyermek 

közepes, 1 gyermek gyenge minősítést kapott, ami az előbbiek esetében az év végére 

„jóra”, míg az utóbbi esetében közepes minősítésre változott. Ami azt jelenti, hogy ezen 

gyermeknél fejlődés volt tapasztalható. A kontroll csoportba tartozó gyermekeknél 

előméréskor 5 (35,7%), utóméréskor 10 (71,4%) kapott jó minősítést. Az év eleji nyolc 

„közepes” minősítés közül az idő elteltével 5 gyermek esetében a minősítés „jóra” 

módosult, 3 gyermek esetében nem változott. Az év elején „gyengén” teljesítő gyermek 

teljesítményében nem következett be pozitív irányú változás, az idő elteltével 

teljesítménye továbbra is gyenge maradt (23. ábra). Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk 

a két csoport teljesítményét, amelynek során megállapítottuk, hogy sem az év eleji, sem 

az évi végi eredmények tekintetében egyik csoportban sem tapasztalható szignifikáns 

különbség, valamint az idő előrehaladtával szignifikánsan egyik csoportban sem 

javultak a teljesítmények. 
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23. ábra: A ritmusészlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll óvodásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

Miután az óvodások többsége az év eleji mérésnél még nem töltötte be a 6. 

életévét, ezért a beszédhang-differenciálás (GMP17) tesztelésére esetükben csak az év 

végén került sor. Elemeztük a vizsgálati és a kontroll óvodás csoport teljesítménye 

közötti különbséget, melyben nem találtunk szignifikáns eltérést. Hibaelemzést is 

végeztünk, miután az óvodáskorú 6–7 éves gyermekek általában még bizonytalanok a 

beszédhangok időtartamviszonyainak felismerésében, ami életkori sajátosságnak 

tekinthető. A vizsgálati csoportban 4 gyermek (28,5%) hibátlanul teljesített, további 2 

gyermek csak hosszúság-rövidségi hibákat vétett. A kontroll csoportban összesen 1 

gyermek teljesített hibátlanul, míg 2 gyermek az időtartam felismerésében hibázott (24. 

és 25. ábra). A maximális hibaszám a vizsgálati csoportnál 7, a kontroll csoportnál 10 

volt. A 24. és a 25. ábrák x tengelyén a mérésben részt vett gyermekek száma látható, az 

y tengelyről a hibák száma olvasható le.  
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24. ábra: A beszédhang-differenciálásban (GMP17) előforduló tévesztés száma a vizsgálati 

óvodásoknál 

 

 

 

25. ábra: A beszédhang-differenciálásban (GMP17) előforduló tévesztések a kontroll 

óvodásoknál 

 

A vizsgálati csoportban átlagosan 13%-os volt a tévesztések száma, ami azt 

jelenti, hogy 23 hangsorpárból átlagosan 3 hangsorpárt ítéltek meg tévesen abban a 

tekintetben, hogy az elhangzott két hangsor egyforma volt vagy sem. Azonban, ha a 

magán- és mássalhangzók időtartambeli megkülönböztetési tévesztéseket nem 

számítjuk bele, akkor ez csupán 6%-os tévesztési arányt jelentett, amely 1,5 hibának 
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felelt meg. A kontroll csoportban a tévesztések magasabb arányban jelentkeztek, 

átlagosan 4,2 hibát (18%) ejtettek. A beszédhangok időtartamviszonyain belüli 

tévesztésektől eltekintve átlagosan 2,2 hibát vétettek, ami 10%-os tévesztést jelentett. A 

26. ábrán látható „teljes” felirat jelenti az összes típusú hibát, míg a „részleges” felirat 

mutatja a hibázási teljesítményt hosszúság-rövidségi hibák nélkülit. 

 

 

 

26. ábra: A beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga a vizsgálati- és a kontroll 

óvodásoknál (V = Vizsgálati, K = Kontroll) 

 

 Az adatokon minőségi elemzéseket is végeztünk, amivel arra kerestük a 

választ, hogy a gyermekeknek mely képzési jegyek megkülönböztetése okozta a legtöbb 

nehézséget. A tévesztések során leggyakrabban a magán- és mássalhangzók fonológiai 

időtartamainak megítélésében hibáztak (pl. ib~íb, ise~isse), ami ez esetben életkori 

sajátosságnak számít. A második leggyakoribb hiba az azonos hangsorok különbözőnek 

való megítélése volt (pl. taj~taj), ami a folyamat nagymértékű bizonytalanságára utal. 

Ritkábban fordult elő a képzés mód (pl. nazirú~nazilú), a zöngésség/zöngétlenség (pl. 
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azsá~asá) téves azonosítása. A képzés helyét (pl. gev~bev) illetően alig tévedtek. A két 

csoportot tekintve gyakorlatilag nincs különbség a tekintetben, hogy mely képzési 

jegyek eltérését volt nehezebb felismerniük a gyermekeknek. A különbség a téves 

döntések számában mutatkozott meg, ami a 27. ábrán látható. Az x tengely a tévesztés 

típusát, az y tengely az előforduló tévesztések számát jelöli.  

 

 

 

27. ábra: A hibatípusok aránya a vizsgálati- és a kontroll óvodás csoportoknál a beszédhang-

differenciálást mérő tesztben  

 

A vizsgálati és a kontroll óvodás csoport eredményei között ugyan nem találtunk 

szignifikáns különbséget, ugyanakkor, ha a korosztályra jellemző hosszúság-rövidségi 

hibáktól eltekintünk, a vizsgálati csoportból a gyermekek 50%-a teljesített hibátlanul, míg a 

kontroll csoportból 21,4%.  

Az egyes beszédészlelési részfolyamatok csoporton belüli átlagait, a minimum- és 

maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 15. táblázatban.  
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15. táblázat: A beszédészlelési részfolyamatokban elért átlagteljesítmény óvodáskorban  

(O = Óvodás, V = Vizsgálati csoport, K = Kontroll csoport, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény  Minimum 

érték  

Maximum 

érték  

Átlagos eltérés  

GMP7 O_V_PRE/POST 33,5%/42,1% 10%/20% 70%/60% 16,45%/15,28% 

(vizuális 

észlelés) 

O_K_PRE/POST 39,2%/50,7% 20%/20% 60%/90% 15,42%/19,79% 

GMP10 O_V_PRE/POST 68,5%/80,7% 20%/60% 90%/100% 18,75%/10,71% 

(szeriális 

észlelés) 

O_K_PRE/POST 77,8%/80,%7 20%/50% 100%/100% 20,82%/17,3% 

GMP17 O_V_POST 3 hiba  

(db) 

8 hiba 

(db) 

0 hiba 

(db) 

2,98 hiba 

(db) 

(hang-

differnciálás) 

O_K_POST 4,2 hiba 

(db) 

10 hiba 

(db) 

0 hiba 

(db) 

3,07 hiba 

(db) 

 

 

2.2 A beszédmegértési teljesítmény óvodáskorban a fejlesztés 

függvényében 

 

 A mondatértési tesztben (GMP16) a gyermekek közötti korkülönbséget 

figyelembe véve az év elején jónak ítéltük már a 60–100% közötti eredményt, év végére 

minimálisan 90%-os teljesítményt vártunk el. A vizsgálati csoport év elején átlagosan 

80,7%-ot, a kontroll csoport 75%-ot produkált (átlagos eltérés: 12,68%, ill. 15,56%). Az 

utómérés alkalmával mind a két csoportban javulást tapasztaltunk az év eleji 

eredményekhez képest. A vizsgálati csoport év végi átlagteljesítménye 90,7% (átlagos 

eltérés: 8,28%), míg a kontroll csoporté 86,4% (átlagos eltérés: 7,44%) volt. Mind a két 

csoport esetében az év eleji, illetve az év végi eredmények között szignifikáns 

különbséget találtunk [Wilcoxon-próba (v.): (Z = -2,558, p = 0,003), (k): (Z = -2,623, p 

= 0,005)]. Míg a vizsgálati csoport átlagteljesítménye év végére elérte a sztenderd 

értéket, a kontroll csoporté csak megközelítette azt. A vizsgálati csoportban az év végi 

eredményeket tekintve a gyermekek 57,1%-ának (8 fő) teljesítménye javult (10–30 

százalékpont) míg a gyermekek 42,8%-ának (6 fő) teljesítménye stagnált az év elején 

mértekhez képest. A kontroll csoportnál, 11 gyermeknél (78,5%) tapasztalható javulás 

(10–30 százalékpont), 2 gyermek eredménye 10 százalékponttal romlott, míg 1 gyermek 
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eredménye változatlan maradt az év eleji teljesítményhez képest. A két csoport év eleji 

és év végi átlageredményeiben nem találtunk szignifikáns különbséget. A vizsgálati 

csoportban év elején valamennyi gyermek a minimálisan elvárható szinten vagy felette 

teljesített, a kontroll csoportban 1 gyermek teljesítménye nem érte el ezt (50%). Az év 

végére a vizsgálati csoportban 10 gyermek (71,4%) teljesített az elvárható szinten, ebből 

5 gyermek 100%-ra, 5 gyermek 90%-ra, míg a többiek is csak 10 százalékponttal 

maradtak el az elvárható értéktől. A kontroll csoportban 9 gyermek (64,2%) érte el a 

sztenderd értékben meghatározott teljesítményt (90–100%), ebből 1 gyermek produkált 

100%-ot, 5 gyermek 10–20 százalékponttal maradt el a minimálisan elvárható 

teljesítménytől.  

 

28. ábra: A szöveg- és mondatértési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll 

óvodásoknál (GMP 12 = szövegértés, GMP16 = mondatértés) 

(V = Vizsgált, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A kísérleti adatokból egyértelműen látszik, hogy a gyermekek mondatértése 

csoporttól függetlenül jobban működött, mint a szövegértésük (28. ábra). A gyermekek 

közötti korkülönbség miatt az előmérés idején, a szövegértési teszt (GMP12) 

minimálisan elvárt átlagértékét 60%-ban, utóméréskor 70%-ban határoztuk meg. 
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Előmérés idején a vizsgálati csoportban a gyermekek tíz kérdésből átlagosan ötre tudtak 

helyesen válaszolni (átlag: 53,5%, átlagos eltérés: 22,39%). A kontroll csoport 

valamivel jobban teljesített (átlag: 62,14%, átlagos eltérés: 25,77). Utóméréskor a 

vizsgálati csoportba tartozó gyermekek átlagosan 77,8%-ra, a kontroll csoportba tartozó 

gyermekek 73,5%-ra teljesítettek (átlagos eltérés: 18,47% és 18,23%). A vizsgálati 

csoportban az év elején mindössze a gyermekek 50%-a, a kontroll csoportban a 

gyermekek 71,4%-a produkált az elvárható 60%-os vagy 60% fölötti teljesítményt. 

Elemeztük, hogy az óvodások vizsgálati, illetve kontroll csoportjában az idő 

előrehaladtával javulnak-e a szövegértés értékei. A vizsgálati csoportban az év eleji és 

az év végi eredmények között szignifikáns különbség mutatkozott (Wilcoxon-próba: Z 

= -2,952, p = 0,001), azaz a javulás statisztikailag igazolható volt. 14 gyermekből 12 

gyermeknek (85,7%) javult az év eleji teljesítménye, 2 gyermeknek stagnált. A javulás 

mértéke 10–70 százalékpont közé tehető. Így például az év elején 20%-ra (3 évesektől 

elvárható) teljesítő gyermek az év végére 90%-ra, a 7 évesektől elvárható szinten 

teljesített. A kontroll csoport esetében nem találtunk szignifikáns különbséget az év 

eleji, illetve az év végi eredmények között. Ugyan 14 gyermekből 10 (71,4%) 

gyermeknek javult az év eleji teljesítménye, azonban 3 gyermeknek romlott, 1 

gyermeknek stagnált. A javulás mértéke 10–50 százalékpont közé volt tehető, míg a 

romlás mind a három gyermek esetében 20 százalékpontnyi volt. Év végére a vizsgálati 

csoportból 11 (78,5%), a kontroll csoportból 10 (71,4%) gyermek teljesített az elvárható 

70–100% között, ebből a vizsgálati csoportban 5, míg a kontroll csoportban 3 gyermek 

ért el 90–100% közötti teljesítményt. Az év végi mérésben a vizsgálati csoport 

önmagukhoz képest átlagosan 24%-kal teljesített jobban, míg a kontroll csoport 

átlagosan 11%-kal. Előméréskor a kontroll csoport átlagteljesítménye volt a jobb (9%-

kal), utóméréskor a vizsgálati csoport átlagosan 4%-kal jobban teljesített a kontroll 

csoportnál. Az egyes beszédértési folyamatok csoporton belüli átlagait, a minimum- és 

maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 16. táblázatban.  
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16. táblázat: A beszédértési folyamatokban elért átlagteljesítmény óvodáskorban  

(O = Óvodás, V = Vizsgálati csoport, K = Kontroll csoport, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény 

(%) 

Minimum 

érték (%) 

Maximum 

érték (%) 

Átlagos 

eltérés (%) 

GMP16 O_V_PRE/POST 80,7/90,7 60/80 100/100 12,68/8,28 

(mondatértés) O_K_PRE/POST 75/86,4 50/70 100/100 15,56/7,4 

GMP12 O_V_PRE/POST 53,57/77,85 20/40 100/100 22,39/18,47 

(szövegértés) O_K_PRE/POST 62,1/73,5 10/40 100/100 25,77/18,23 

 

 

 2.3 A rövid idejű verbális és vizuális memória működése óvodáskorban a 

fejlesztés függvényében  

 

 A rövid távú verbális és vizuális memória tesztelése során, mind az év elején, 

mind az év végén elvártuk a 7±2 elemnyi teljesítményt. A verbális memória tesztelése 

során előméréskor a vizsgálati csoportból átlagosan 4,6 szót, utóméréskor 4,8 szót 

ismételtek vissza (átlagos eltérés: 1,82, ill. 2,19). A kontroll csoport értékei sem térnek 

el ettől, év elején átlagosan ugyancsak 4,6 szót, míg az év végén 5,1 szót ismételtek 

vissza (átlagos eltérés: 1,82 és 1,29). A statisztikai elemezések nem mutatták ki, hogy az 

eltelt idő befolyással lenne a felidézett szavak mennyiségére.  

 A vizsgálati csoportban év elején 9 gyermek (64,2%) ismételte vissza a 

minimálisan elvárható 5 szót, a többi gyermek 0 és 4 szó között teljesített. A maximum 

teljesítmény ez esetben 6 szó volt. Utóméréskor 8 gyermek (57,1%) teljesített az 

elvártaknak megfelelően, a többiek 2 és 4 szó között teljesítettek, a maximum 

teljesítmény 10 szó volt. Az a gyermek, aki az előmérés alkalmával 1 szót sem tudott 

felidézni, az utómérés során 6 szót idézett fel, amely már elérte az elvárható sztenderd 

értéket. Ugyanakkor olyan gyermekre is találtunk példát, aki év elején még a sztenderd 

értéknek megfelelően 6 szót ismételt vissza, az utómérés alkalmával már csak 3 szót. A 

kontroll csoportban az elő- és az utóméréskor is 7-7 gyermek teljesítménye felelt meg 

az sztenderd értékeknek. Előméréskor 2 és 7 szó, utóméréskor 3 és 8 szó között volt 

meghatározható a felidézett szavak száma. Megnéztük, hogy az idő elteltével milyen 

változás állt be a gyermekek teljesítményében. A vizsgálati csoportban 5 (35,7%), a 

kontroll csoportban 6 gyermek (42,8%) mind a két mérés alkalmával eleget tett az elvárt 
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értékeknek (minimum 5 szó). A vizsgálati csoportból 2, a kontrollból 3 gyermek egyik 

mérés alkalmával sem teljesítette a minimálisan elvárhatót. Továbbá a vizsgálati 

csoportból 3, a kontroll csoportból 4 gyermek az év eleji tesztelésen nem, de az év végi 

tesztelés során már elérte a megfelelő teljesítményt, míg a fordítottját tapasztaltuk a 

vizsgálati csoportban 4, a kontroll csoportban 1 gyermek esetében, azaz év elején még 

megfelelően teljesített, azonban év végére a teljesítménye nem érte el a sztenderd 

értéket. Előméréskor a vizsgálati gyermekek 85,7%-ának (12), a kontroll gyermekek 

78,5%-ának (11) volt rendezett a memóriája. A kontroll csoportban 2 gyermek esetében 

a megfelelő számú elem felidézése a memória rendezetlenségével párosult. 

Utóméréskor a kontroll gyermekek memória rendezettségére vonatkozó adatok nem 

változtak, 78,5%-ának a memóriája tekinthető rendezettnek. A vizsgálati csoportba 

tartozó gyermekeknél 3 gyermek (21,4%) memóriája nem volt rendezett, ebből 1 

gyermek a felidézett szavak számában kiemelkedően teljesített (10 szó). A teljesítményt 

illetően szignifikáns különbséget egyik mérés alkalmával sem találtunk a két csoport 

között. Mind a két csoport az elő- és az utómérés alkalmával is átlagosan közel 5 szót 

mondott vissza (egymintás t-teszt, az elvárt érték: 5). Kereszttábla-elemzéssel 

vizsgáltuk a memória rendezettségére vonatkozó adatokat, mely azt mutatta, hogy sem 

az év elején, sem az év végén nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

memória rendezettségét tekintve. 

 Előméréskor a vizuális emlékezet átlaga 4,2 szó a vizsgálati csoportba tartozó 

gyermekeknél, a kontroll csoportban átlagosan 6,3 szót (átlagos eltérés: 1,68 és 2,02) 

idéztek vissza a gyermekek. Ez esetben a kontroll csoport tagjai szignifikánsan jobban 

teljesítettek (Mann–Whitney U-próba: Z = -2,646; p = 0,008), azonban az év végi 

teljesítményekben nem volt szignifikáns különbség a két csoport között. Előméréskor, a 

vizsgálati csoportban 7 (50%), míg a kontroll csoportban 11 gyermek (78,5%) teljesített 

életkorának megfelelően. Az előbbi csoportból minimálisan 2, maximálisan 7 szót 

idéztek vissza a gyermekek, az utóbbiból minimálisan 2, maximálisan 7 szót. Év végére 

a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan 5,8 szót idéztek fel (átlagos eltérés: 

1,56), ami szignifikáns különbséget jelentett az év eleji eredményekhez képest, azaz a 

fejlődés statisztikailag igazolható volt (Wilcoxon-próba: Z = -2,335; p = 0,02). 

Utóméréskor a gyermekek 78,5%-a (11 fő) elérte vagy meghaladta a sztenderd átlag 

minimumértékét, maximálisan 9, minimálisan 4 szót idéztek vissza. A kontroll 

csoportban év végén átlagosan 5 szót idéztek fel a gyermekek (átlagos eltérés: 1,54), 

ami szignifikánsan különbözik az év eleji teljesítménytől (Wilcoxon-próba: Z = -2,226; 
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p = 0,026), év végére statisztikailag igazolhatóan romlást mutatott a gyermekek 

teljesítménye, akik minimálisan 2, maximálisan 7 szót idéztek fel. Az év végén a 

gyermekek 64,2%-a (9 fő) érte el az elvárt szintet. Utóméréskor nem találtunk 

szignifikáns különbséget a két csoport teljesítménye között. A vizsgálati csoportban 

6 (42,8%), a kontroll csoportban 9 (64,2%) olyan gyermek volt, akiknek a teljesítménye 

mindkét mérés alkalmával elérte vagy meghaladta a sztenderd átlag minimumértékét. A 

vizsgálati csoportban 2, a kontroll csoportban 3 gyermek sem az év elején, sem az év 

végén nem teljesített átlagnak megfelelően. Összesen 3 esetben fordult elő, hogy az év 

elején a gyermekek még életkornak megfelelő teljesítményt nyújtottak (vizsgálati 1 fő, 

kontroll 2 fő), az év végére azonban már nem. Kizárólag a vizsgálati csoportban 

találtunk olyan gyermekeket (5 fő), akik az előméréskor nem, de az utómérés 

alkalmával már az életkori sztenderdnek megfelelően teljesítettek. Előméréskor a 

vizsgálati gyermekek kevesebb mint a felének (6 fő), a kontroll csoportban 11 

gyermeknek volt rendezett a memóriája, ez utóméréskor a vizsgálati csoportban 10 

(71,4%), míg a kontroll csoportban 12 gyermek (85,7%) esetében volt mondható el. A 

vizsgálati csoportban 2 gyermek az elvárhatónak megfelelően, 7 és 8 szót idézett fel, 

azonban ez rendezetlen memóriával párosult. Ez az előmérés alkalmával 4 esetben 

fordult elő. Ehhez hasonlót, a kontroll csoportban csak az év elején, 2 gyermek esetében 

tapasztaltunk. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk a memória rendezettségére vonatkozó 

adatokat, amely azt mutatta, hogy sem az év elején, sem az év végén nem volt 

szignifikáns különbség a két csoport memória rendezettsége között.  
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 29. ábra: A rövid idejű verbális- és vizuális memória teljesítmény alakulása a 

vizsgálati- és a kontroll óvodásoknál  

(GMP 8 = rövid idejű verbális memória, GMP9 = rövid idejű vizuális memória) 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 

 2.4 A lexikális hozzáférés eredményei óvodáskorban a fejlesztés 

függvényében 

 

 A szóaktiválási vizsgálat (GMP11) megmutatja, hogy a gyermek 2 megkezdett 

szóelem (1-1 szótag) alapján, hogyan tudja azokat értelmes szavakként befejezni.  

 Előméréskor a vizsgálati csoportban a gyermekek ma- szókezdettel 2,4 szót 

(átlagos eltérés: 0,93) aktiváltak, míg ke- szókezdettel átlagosan 1,7 szót (átlagos 

eltérés: 1,05). A kontroll csoport tagjai ma- szókezdettel átlagosan 1,7 (átlagos eltérés: 

1,05) szót soroltak fel, míg a ke- esetében 1,4 szót (átlagos eltérés: 0,75). A vizsgálati 

csoportba tartozó gyermekek átlagosan, szókezdettől függetlenül 4,2 szót (átlagos 

eltérés: 1,62) soroltak fel, a kontroll gyermekek 3,2 szót (átlagos eltérés: 1,52). Vagyis 

leggyakrabban 4, illetve 3 szót aktiváltak. A vizsgálati gyermekek csoportszinten 

életkoruknak megfelelően teljesítettek, a kontroll csoportban átlagosan kevesebb szót 
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aktiváltak, mint az elvárható lett volna, de a két csoport teljesítménybeli különbsége 

nem volt szignifikáns.  A vizsgálati csoportban a gyermekek ma- szókezdettel 

minimálisan 1, maximálisan 5 szót hívtak elő (átlag: 2,4), míg a ke- szótaggal 0–4 szó 

között aktiváltak (átlag: 1,7) (30. ábra). A kontroll gyermekek ma- és a ke- szókezdettel 

is 0–3 szó között aktiváltak (átlag:1,7). A vizsgálati csoportban 9 gyermek (64,2%) 

teljesített az életkorának megfelelően, 1 gyermek a 9 évesektől minimálisan elvárt, 8 

szót hívott elő, a leggyengébben teljesítő gyermek 2 szót aktivált. A kontroll csoportban 

a gyermekek fele teljesített elvárható szinten (7 fő), 1 gyermeknél fordult elő, hogy egy 

szót sem aktivált, a maximálisan felidézett szavak száma 5 volt.  

 Az év végi méréskor minimálisan 5 szó felidézését vártuk el a gyermekektől. 

Utómérés során a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan 5,5 szót idéztek fel 

(átlagos eltérés: 1,6), tehát életkornak megfelelő teljesítményt nyújtottak. A ma- és a ke- 

szókezdettel is átlagosan 2,7 szót aktiváltak. A ma- és a ke- szókezdet esetén a 

minimálisan felidézett szavak száma 1, a maximális 4 volt. Év végére 11 gyermek 

(78,5%) teljesített életkorának megfelelően, a többiek közül 2 gyermek 4 szót, míg 1 

gyermek 2 szót aktivált. Önmagukhoz képest a gyermekek az év végére szignifikánsan 

jobban teljesítettek, azaz a fejlődés statisztikailag is igazolódott (Wilcoxon teszt: Z = -

2,116; p = 0,034). A kontroll csoport átlaga év végén 3,7 (átlagos eltérés: 1,58), vagyis 

leggyakrabban 3–4 szót aktiváltak, ami nem felel meg az életkorban elvárható 

értékeknek. Esetükben nem találtunk matematikailag igazolható különbséget a két 

mérés eredményei között. Mindössze 4 gyermek (28,5%) teljesített életkorának 

megfelelően. A csoportban ma- szókezdettel átlagosan 1,9 szót, ke- szókezdettel 1,7 

szót soroltak fel. A ma- és a ke- esetében is előfordult, hogy a gyermekek egyetlen szót 

sem tudtak befejezni, az első esetben maximálisan 3 szót aktiváltak, az utóbbi esetében 

maximálisan 4 szót. Előméréskor a felsorolt szavak számában a két csoport 

teljesítménye között nem találtunk szignifikáns különbséget, sem a ma-, sem a ke- 

szókezdet esetén. Utóméréskor a vizsgálati csoport a ke- szókezdet esetében az előhívott 

szavak számát illetően jobb teljesítményt nyújtott a kontroll csoporttal szemben, amely 

különbség statisztikailag is igazolható volt (Mann–Whitney U-próba: Z = -2,354; p = 

0,019). Az utómérés alkalmával szókezdettől függetlenül is szignifikánsan jobban 

teljesített a vizsgálati csoport, a kontroll csoporthoz képest (Mann–Withney U-próba: (Z 

= -2,640; p = 0,008). 
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30. ábra: A szóaktiválási teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll óvodásoknál  

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 

 2.5 Összegzés az óvodáskorban történő fejlesztés függvényében 

 

 A vizsgálati csoport év végi teljesítménye az akusztikai-fonetikai észlelésben 

(GMP2, GMP3), a fonológiai észlelésben (GMP5) statisztikailag igazolható javulást 

mutatott, az év eleji eredményekhez képest. A fonetikai észlelésben (GMP4) már az év 

elején is az átlaghoz közel teljesítettek. A kontroll csoport az év végére az akusztikai-

fonetikai észlelést mérő GMP3 kivételével a többi észlelést mérő tesztben 

szignifikánsan jobban teljesített, az előmérés eredményeihez képest. A beszédészlelési 

eredményeket összegezve egy teszt kivételével szignifikáns különbséget nem találtunk a 

két csoport év eleji és év végi eredményei tekintetében (kivéve GMP4, év eleje). Év 

végére az észlelés akusztikai-fonetikiai és fonetikai szintjén, mind a két csoport 

átlagteljesítménye kielégítő eredményt mutatott, mivel az elvárt értéktől való 

elmaradásuk nem volt több 10 százalékpontnál. Ez azonban nem mondható el a 
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fonológiai észlelés (GMP5) kapcsán, amelyben ugyan mind a két csoport esetében 

igazolható volt a fejlődés, de a gyermekek 85,7%-ának az észlelést vizsgáló többi 

feladathoz képest jelentősen a várható alá esett a teljesítménye. Az elmaradás mértéke 

több évre volt tehető. A szeriális észlelés (GMP10) esetén a két mérés átlagait tekintve 

nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a két csoport teljesítményében, ugyanakkor 

a vizsgálati csoportban a fejlődés statisztikailag igazolható volt. Ennek ellenére az 

utóméréskor megállapított elmaradás mértéke mindkét csoportban két évre volt tehető. 

A szélsőségesen szórt adatok mind a két csoportban relatíve erős eltéréseket mutattak az 

átlagtól, az év végén is, annak ellenére, hogy „az 5, különösen pedig a 6 éves 

gyermekek beszédhallása elvileg már elég fejlett ahhoz, hogy a hangsorok disztinktív 

jegyeinek egymásutániságban való rögzítése a rövid idejű memóriában sikerülhessen” 

(Kocsis 1996: 113).  

 A beszédészlelési részfolyamatok közül a vizuális észlelésben a vizsgálati 

csoport az előmérés során még az elvárható sztenderd alatt teljesített, azonban az év 

végére az átlagteljesítmények mind a két csoport esetében megfeleltek az életkori 

sztenderdnek. A ritmusészlelésben mindkét csoportban a gyermekek többsége az elvárt 

értéknek megfelelően teljesített. A két csoport között statisztikailag igazolható 

teljesítménykülönbséget egyik mérés alkalmával sem találtunk. A vizsgálati csoportban 

év végén a gyermekek 92,8%-a, a kontroll gyermek 71,4%-a kapott „jó” minősítést. A 

beszédhang-differenciálásban bár statisztikai különbség nem volt kimutatható a két 

csoport teljesítménye között, a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan kevesebb 

hibával (3 hiba) oldották meg a feladatot, mint a kontroll csoportba tartozó gyermekek 

(4,2 hiba). Amennyiben a magán- és mássalhangzók időtartambeli megkülönböztetési 

tévesztéseket nem számítjuk bele, ez a vizsgálati csoport esetében 1,5 hiba a kontroll 

csoport esetében 2,2 hibát jelentett. 

 A beszédmegértési folyamatok átlagteljesítményei alapján megállapíthatjuk, 

hogy a mondatértés (GMP16) mind a két csoportban, mind a két mérés alkalmával 

életkornak megfelelő szinten működött. A fejlődés mind a két csoportban 

matematikailag is igazolódott. A szövegértésben (GMP12) a vizsgálati csoport év elején 

nem teljesített az elvárható sztenderd értéknek megfelelően, év végére azonban behozva 

a lemaradást elérte azt. Noha nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget a két 

csoport teljesítményében, az év végi átlagértékek a vizsgálati csoportnál mind a két teszt 

esetében jobbnak mutatkoztak, a vizsgálati csoportban a fejlődés statisztikailag 

igazolható volt a szövegértés esetén is. 
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 A gyermekek verbális és vizuális rövid távú memóriája (GMP8, GMP9) az 

átlagteljesítmények alapján mind az előmérés, mind az utóméréskor megfelelően 

működött, szignifikánsan egyik csoport sem tért el minimálisan felidézhető 5 szótól. A 

vizuális emlékezet tesztelése során a vizsgálati csoport eredményeiben szignifikáns 

javulást tapasztaltunk, a kontroll csoport az év elejéhez képest rosszabbul teljesített, ami 

matematikailag is beigazolódott. A szótalálási tesztben a vizsgálati csoport mind az 

előmérés, mind az utómérés alkalmával életkornak megfelelően teljesített, a két mérés 

között kimutatható volt a fejlődés, amit a statisztikai elemzések is igazoltak. A kontroll 

csoport egyik mérés alkalmával sem teljesített az életkorának megfelelően. A két 

csoport teljesítményében az utómérés alkalmával statisztikai különbséget találtunk, a 

vizsgálati csoport teljesítménye szignifikánsan jobb volt a kontroll csoport 

teljesítményéhez képest. 

 Az év végére a két csoport teljesítményében statisztikai különbséget a 

szóaktiválásban találtunk, melyben a vizsgálati csoport szignifikánsan jobban teljesített 

a kontroll csoporthoz képest. Bár a többi teszt esetében nem találtunk matematikailag 

kimutatható teljesítménybeli különbséget, a vizsgálati csoport az utómérés során kapott 

átlagértékek alapján valamennyi teszt esetében jobban teljesített a kontroll csoporthoz 

képest. A kontroll csoportban a két mérés eredményeit összehasonlítva tizenkettőből öt 

tesztben elért teljesítmény alapján volt kimutatható statisztikailag a fejlődés (GMP2, 

GMP4, GMP5, GMP7, GMP16), egy tesztben (GMP9) volt kimutatható romlás, ami 

statisztikailag is igazolódott. Ezzel szemben, a vizsgálati csoportban nyolc vizsgált 

folyamatban következett be statisztikailag is igazolható fejlődés (GMP2, GMP3, GMP4, 

GMP5, GMP10, GMP11, GMP12, GMP16). Ami azt bizonyítja, hogy a vizsgálati 

csoportban a gyermekek egységesebben fejlődtek, az egyéni különbségek mértéke az év 

végére csökkenő tendenciát mutatott. A fejlesztett gyermekek teljesítménye szemmel 

láthatóan egységesebbé vált, mely csak úgy lehetséges, ha a „gyengébbek” fejlődése 

nagyobb ütemű volt, „felzárkóztak” a jókhoz. A kontroll csoportban a különbségek 

nagy része jellemzően az év végére is megmaradt, bizonyos esetekben tovább nőtt. 
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3. A kisiskolás csoportok beszédfeldolgozási folyamatai a fejlesztés 

függvényében 

 

 Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy az idő előrehaladtával, a 

célzott fejlesztés hatására milyen irányú változás következik be a beszédészlelési és 

beszédmegértési folyamatokban, a vizsgálati, illetve a kontroll csoport 

teljesítményében. A 28 iskolás gyermek percepciós teljesítményét az elő- és az 

utómérés alkalmával is 14 részteszttel vizsgáltuk (GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, 

GMP7, GMP8, GMP9, GMP10, GMP12, GMP11, GMP12, GMP14, GMP16, GMP17, 

GMP18). Az elő- és utóméréskor meghatározott elvárt teljesítményt korábban a 3. 

táblázatban foglaltuk össze (lásd 84. o). A vizsgálati csoport ez esetben is a célzott 

fejlesztésben részesült gyermekeket jelöli (v.), míg a kontroll csoport a korban illesztett, 

de nem fejlesztett gyermekcsoportot (k.).   

 

 3.1 A beszédészlelési teljesítmény kisiskoláskorban a fejlesztés 

függvényében 

 

 A vizsgálati és a kontroll csoport is az átlagteljesítményt tekintve, a 

beszédészlelési folyamatok közül a legjobb teljesítményt a fonetikai észlelésben 

nyújtotta, míg a leggyengébb eredmény a fonológiai észlelésben született. 7 éves kortól 

valamennyi beszédészlelést mérő tesztben az életkori elvárt átlagteljesítmény 100%.  

A vizsgálati csoportban az átlagteljesítmények az akusztikai-fonetikai észlelés 

mondatazonosítás és szóazonosítás szintjén (GMP2, GMP3) egyformán alakultak mind 

a két mérés alkalmával. Mind a két tesztben az év elején átlagosan 85,7%-ra teljesítettek 

a gyermekek (átlagos eltérés: 13,98% és 7,55%), ami év végére 90,7%-ra változott 

(átlagos eltérés: 8,28%, ill. 8,28%). A javulás mértéke egyik teszt esetében sem volt 

szignifikáns. A két eredmény közötti különbség az átlagos eltérésben mutatkozott, ami 

az év elején a mondatazonosítás esetén nagyobb, míg a szóazonosításban közel 

megegyező eredményt mutatott. Az akusztikai-fonetikai észlelést vizsgáló 

mondatazonosítási tesztben 7 gyermek teljesítményében nem történt javulás, 5 

gyermeknek javult (10–40 százalékpont), 2 gyermeknek romlott (10–20 százalékpont) a 

teljesítménye az év elején mért eredményekhez képest. Az akusztikai-fonetikai észlelést 

mérő szóazonosítási tesztben 6 gyermek teljesítménye javult (10–30 százalékpont), 6 

gyermeké stagnált, 2 gyermek esetében 10 százalékpontnyi romlást tapasztaltunk a 
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kontrollmérés során. A mondatazonosítás tesztelése során 5 gyermek érte el az elvárható 

100%-ot, függetlenül a mérés időpontjától. A két mérés között a szóazonosításnál a 

maximum- és minimumértékek nem változtak (70–100%). Az év elején csupán 1 

gyermek produkált 100%-os teljesítményt, év végére ez 4 gyermekről mondható el, 

további 8 gyermek 10 százalékponttal teljesített az elvárható érték alatt. Az akusztikai-

fonetikai észlelés mondat- és szóazonosítás szintjén (GMP2, GMP3) az 

átlagteljesítményekben a kontroll csoport esetében sem tapasztaltunk szignifikáns 

különbséget az év eleji és az év végi eredmények között. A mondatazonosítás szintjén 

az év eleji átlagteljesítmény 85% (átlagos eltérés: 9,4%) volt, ami év végén 92,1%-ra 

változott (átlagos eltérés: 9,74%). A tesztelések során 5 gyermeknél mind a két 

alkalommal ugyanazt az eredményt kaptuk, míg 7 gyermeknél történt javulás (10–30 

százalékpont), 2 esetben 10 százalékpontnyi romlás következett be. Előméréskor 2 

gyermek érte el a sztenderd értéknek megfelelő teljesítményt, utóméréskor 7 gyermek. 

A tesztelések során a minimum-maximumértékek nem változtak (70–100%). A 

szóazonosítás szintjén az év eleji átlagteljesítmény 87,8% (átlagos eltérés: 6,99%), az év 

végi 90,7% (átlagos eltérés: 8,28%). Hasonlóan a vizsgálati csoporthoz, 1 gyermeknél 

10 százalékpontnyi romlás történt, 6 gyermek teljesítménye maradt változatlan, 7 

gyermeknél javulást tapasztaltunk (10–20 százalékpont). Előméréskor ez esetben is csak 

1 gyermek teljesítménye volt 100%-os, utóméréskor 4 gyermek nyújtott hibátlan 

teljesítményt, 8 gyermek teljesítménye 10 százalékponttal maradt el az elvárható 

átlagtól. Az idő múlásával a maximum- és minimumértékek ez esetben sem változtak. A 

beszédészlelés vizsgálatában a szűrt mondatok okozták a legkevesebb problémát. A 

fonetikai észlelést mérő GMP4-ben a javulás mértéke statisztikailag egyik csoport 

esetében sem igazolható. Az átlagteljesítmény a vizsgálati csoportban már az év elején 

is megközelítette az elvárható értéket, az átlag 96,4% (átlagos eltérés: 4,97%), az év 

végén 97,8% (átlagos eltérés: 4,97%). Az előmérés idején 9 gyermek (64,2%) teljesített 

100%-ra, az év végére további 3 gyermek teljesítménye érte el az elvárható értéket 

(100%), míg 1 gyermek év eleji 90%-os teljesítménye év végére 10 százalékponttal 

romlott. Ebben a tesztben a kontroll csoportból 12 gyermek (85,7%) teljesített 100%-ra 

az év eleji mérés alkalmával. Az év végén csak 9-en (64,2%) produkáltak 100%-os 

eredményt. Így történhetett, hogy az év végi átlagteljesítmény gyengébb lett; 96,42% 

(átlagos eltérés: 4,97%) az év elején mértekhez képest, melyben a csoport 

átlagteljesítménye 98,5% volt (átlagos eltérés: 3,63%). 3 gyermek esetében fordult elő 

10 százalékpontnyi teljesítménycsökkenés. A fonológiai észlelést vizsgáló GMP5-ben 
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mind a két csoport esetében szignifikáns különbséget adatoltunk a két mérés közötti 

teljesítményekben. Akárcsak az óvodások esetében, az iskolásoknál is ebben a tesztben 

születtek a leggyengébb eredmények. A vizsgálati csoportban az év eleji átlageredmény 

65,7% (átlagos eltérés: 14,52%) volt, ami az év végére 10 százalékpontnyi javulást 

mutatott 75,7% (átlagos eltérés: 14,52%), a fejlődés statisztikailag igazolható volt 

(Wilcoxon-próba: Z = -2,198; p = 0,012). A gyermekek 78,5%-ának (11 fő) 

teljesítménye javult (10–30 százalékpont), 2 gyermek teljesítménye stagnált, 1 

gyermeknél 30 százalékpontnyi romlás volt tapasztalható. A kontroll csoport 

átlagteljesítménye év elején 62,1% (átlagos eltérés: 15,28%), év végén 72,8% volt 

(átlagos eltérés: 13,28%). A fejlődés ez esetben is statisztikailag igazolódott (Wilcoxon-

próba: Z = -2,099; p = 0,023). 8 gyermek (57,1%) estében történt javulás (10–40 

százalékpont), 4 gyermek eredménye maradt változatlan, míg 2-nél 10, illetve 20 

százalékpontnyi romlást tapasztaltunk. Előméréskor egyik csoportban sem volt olyan 

gyermek, aki életkorának megfelelően teljesített volna. Utóméréskor a vizsgálati 

csoportból 2 gyermek, míg a kontroll csoportból 1 gyermek teljesítménye érte el a 

100%-ot. Az egyéni különbségek mértéke azonos volt, a minimum- és maximumértékek 

közötti eltérés 50%, függetlenül a csoport típusától, a vizsgálat idejétől. A 

kontrollvizsgálat eredményei szerint mind a két csoportban fejlődés volt tapasztalható, 

ugyanakkor az utómérések adatai alapján megállapítást nyert, hogy a gyermekek 

jelentős részénél az elmaradás mértéke több évre tehető. A két csoport beszédészlelési 

átlagteljesítményeiben nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget, sem az 

előmérés, sem pedig az utómérés alkalmával (31. és 32. ábra). 
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31. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati 

iskolásoknál  

(V = vizsgálati, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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32. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény alakulása a kontroll 

iskolásoknál  

(K = kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A beszédészlelés átlagteljesítményei alapján felrajzolható percepciós 

küszöbgörbe csoporttól függetlenül, mind a két mérés alkalmával a „hegyvonulat” 

típusú mintázatot követte (33. ábra). A tapasztalatok szerint iskoláskorban ez a 

leggyakoribb a 7 évesek eredményeiből leolvasható elmaradástípus, mely emelkedő 

majd eső tendenciát mutat – mint a „háztető” görbe – azzal a különbséggel, hogy itt a 

fonetikai észleléshez képest a többi részfolyamat gyengébben működik. A vizsgálati 

csoport beszédészlelési teljesítménye mind a két mérés alkalmával a „hegyvonulat” 

görbe egy altípusára jellemző mintázatot mutatott. Ez esetben a GMP2 és GMP3 

egyforma teljesítményekkel indul. Az észlelési elmaradás/zavar súlyosságát az jelzi, 

hogy a fonetikai észleléshez képest milyen mértékben csökken a fonológiai észlelési 

teljesítmény (vö. Gósy 2000; Horváth 2007b). A kontrollvizsgálat eredményei szerint a 

fonológiai észlelésben, mind a két csoportban statisztikailag igazolható fejlődés 
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tapasztaltunk, ugyanakkor az utómérések adatai alapján megállapítottuk, hogy a 

gyermekek jelentős részénél az elmaradás mértéke így is több évre volt tehető. 

 

 

33. ábra: A beszédészlelési küszöbgörbe iskolásoknál 

(GMP2 = akusztikai-fonetikai észlelés, mondatazonosítás; GMP3 = akusztikai-fonetikai észlelés, 

szóazonosítás, GMP4 = fonetikai észlelés; GMP5 = fonológiai észlelés, V = Vizsgálati, K = Kontroll, 

PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A beszédészlelési részfolyamatok közül a vizuális észlelésben az előmérés és 

az utómérés alkalmával kapott átlagteljesítményekben a két csoport között nem 

találtunk statisztikailag igazolható különbséget. Ebben a feladatban 7 éves korra elvárt 

teljesítmény 50%, ehhez igazítva az év végére 60%-os teljesítményt vártunk el. A 

vizsgálati csoport átlaga az év elején 38,5% (átlagos eltérés: 12,31%), azaz a gyermekek 

átlagosan közel 4 szót tudtak a vizsgálatvezető szájmozgása alapján azonosítani. Év 

végére az átlagteljesítmény 60% (átlagos eltérés: 16,17%) volt, ami elérte az életkori 

sztenderd értéket. Előméréskor 4 gyermek (28,5%), utóméréskor 8 gyermek (57,1%) 

teljesített az elvárható vagy az elvárható feletti értéken. A két mérés között 

statisztikailag igazolható különbséget adatoltunk, év végére a vizsgálati csoport 

szignifikánsan jobban teljesített az év elejéhez képest (Wilcoxon-próba: Z = -3,201; p = 

0,001). A kontroll csoport átlagteljesítménye év elején 42,1%, év végén 49,2% volt 

(átlagos eltérés: 12,31% és 18,17%). Az év végére a kontroll csoport átlagteljesítménye 

a 8 évesektől elvárható szinthez képest egy éves elmaradást mutatott. Esetükben a két 

mérés közötti teljesítményekben nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget. 

Az év elején 6 gyermek, míg az év végén 5 gyermek sztenderd értékeknek megfelelően 
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teljesített. Az egyéni különbségek mind a két csoportban jelentős eltéréseket mutatattak 

(17. táblázat). A 34. ábra mutatja a vizuális észlelési teljesítmény alakulását.  

 

 

34. ábra: A vizuális észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll iskolásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A szeriális észlelést vizsgáló tesztben (GMP10) 10 értelmetlen hangsor 

hibátlan ismétlését vártuk el (100%). Az év elején mért átlagteljesítmény a vizsgálati 

csoportban 83,5%, év végén 95,7% volt (átlagos eltérés: 12,15%, ill. 8,51%). A 

vizsgálati csoportnál az év eleji és az év végi eredmény között szignifikáns különbség 

jelentkezett (Wilcoxon-próba: Z = -2,859; p = 0,001). A csoportból 10 gyermek (71,4%) 

teljesítménye javult (10–30 százalékpont), 4 gyermek eredménye változatlan maradt. 

Azon gyermekek eredménye nem változott, akik már az év elején is 90–100% között 

teljesítettek. Míg az év elején a gyermekek csupán 14,2%-a (2 fő) érte el a kívánt 100%-

ot, addig az év végére már a gyermekek 71,4%-a (10 fő) produkált hibátlan 

teljesítményt. 3 gyermek 10 százalékponttal maradt el az elvárható értéktől, 1 gyermek 
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30 százalékponttal, ugyanakkor az év eleji teljesítményéhez képest nála is fejlődés 

mutatkozott. A kontroll csoport év elején 82,8%-os átlagteljesítményt nyújtott, ami az 

év végére 79,2%-ra csökkent (átlagos eltérés: 13,25% és 13,84%). Az év elején 

tapasztalható jelentős egyéni különbségek mértéke az év végi teljesítményekben 

ugyanúgy megmutatkozott (17. táblázat). Ugyan 6 gyermek teljesítménye javult (10 

százalékpont), 4 gyermeknél 10–30 százalékpontnyi romlás mutatkozott, 4 gyermek 

eredménye változatlan maradt. A kontroll csoportnál a két mérés között a statisztikai 

elemzések nem igazoltak szignifikáns különbséget. Megnéztük, hogy a két csoport év 

eleji, ill. év végi eredményei között a tapasztalható-e szignifikáns különbség. Az 

előmérések alkalmával nem találtunk különbséget a két csoport teljesítményében, 

azonban az év végi adtok elemzése során statisztikai különbséget találtunk a két csoport 

teljesítménye között. Ebben a tesztben az év végén a vizsgálati csoport 16%-kal 

teljesített jobban a kontroll csoporthoz képest (Mann–Whitney U-próba próba: Z = -

3,462; p = 0,012). A szeriális észlelési teljesítmények alakulása a 35. ábrán látható. 

 

35. ábra: A szeriális észlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll iskolásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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A ritmusészlelésben előméréskor a vizsgálati csoportból 11 gyermek (78,5%), 

utóméréskor 13 (92,8%) kapott „jó” minősítést. Előméréskor 3 gyermek kapott közepes 

minősítést, ebből 2 gyermek esetében a minősítés év végére „jóra” változott, 1 gyermek 

minősítése közepes maradt. A kontroll csoportba tartozó gyermekek közül az év elején 

7-en (50%), év végén 11-en (78,5%) kaptak „jó” minősítést. Az év eleji 7 „közepes” 

minősítés közül az idő elteltével 4 gyermek esetében a minősítés „jóra” módosult, 3 

gyermek esetében nem változott. „Gyenge” minősítést senki nem kapott egyik mérés 

alkalmával sem. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk a két csoport teljesítményét, mely 

során megállapítottuk, hogy sem az év eleji, sem az évi végi eredmények tekintetében 

nem volt szignifikáns különbség tapasztalható, valamint az idő előrehaladtával 

szignifikánsan egyik csoportban sem javultak a teljesítmények (36. ábra)  

 

 

 

36. ábra: A ritmusészlelési teljesítmény alakulása a vizsgálati-és a kontroll iskolásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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 A beszédhang-differenciálásban hétéves korra már a magán- és mássalhangzók 

időtartambeli különbsége sem okozhat gondot. Első osztályos gyermeknek a tesztet 

hibátlanul kell megoldani. Megnéztük, hogy a vizsgálati csoport átlagteljesítményében 

milyen fokú és irányú változás következett be a fejlesztés függvényében. A célzott 

fejlesztés előtt átlagosan 22,9%-os hibát vétettek, ami azt jelenti, hogy 23 

logatompárból átlagosan 5 logatompárt ítéltek meg tévesen. Az év végén átlagosan 7%-

os hibát vétettek, azaz 0,6 hibával oldották meg a feladatot (átlagos eltérés: 3,38, ill. 

1,15). A két mérés eredményeit tekintve statisztikailag igazolható volt a fejlődés 

(Wilcoxon-próba: Z = -2,937; p = 0,003). A kontroll csoportnál 16,7%-ról csökkent a 

hibázás aránya 4,9%-ra, ami az ő esetükben is szignifikáns különbséget jelentett 

(Wilcoxon-próba: Z = -2,599; p = 0,009). Ez azt jelenti, hogy a gyermekek az előmérés 

során átlagosan 3,8 hibát vétettek, míg az utóméréskor 1,1-et (átlagos eltérés: 3,15 és 

1,16). Megnéztük, hogy a vizsgálati és a kontroll csoport között az év elején, illetve az 

év végén mért teljesítményekben fennáll-e szignifikáns különbség a tévesztések számát 

illetően. Egyik esetben sem találtunk szignifikáns különbséget, ugyanakkor a vizsgálati 

csoport átlagosan eggyel több hibát vétett az előmérés során, mint a kontroll csoport, az 

év végére pedig kevesebbet hibázott a kontrol csoportnál. Az év elején mind a két 

csoportban csupán 1-1 gyermek teljesítette a tesztet hibátlanul. Az év végére a vizsgálati 

csoportban 9 gyermek (64,2%) teljesítménye 100%-os, 3 gyermek 1, egy gyermek 2, 

egy gyermek 4 hibával oldotta meg a feladatot Azok a gyermekek (2 fő), akik az év 

elején még 10, 11 logatompárt ítéltek meg tévesen, az év végén hibátlanul teljesítettek. 

A kontroll csoportban év végére a gyermekek 35,7%-a (5 fő) produkált hibátlan 

eredményt, 4 gyermek 1, 4 gyermek 2, míg egy gyermek 4 hibát vétett a tesztben. Bár 

statisztikai különbség nem volt kimutatható a két csoport év végi teljesítménye között, 

az átlagértékeket tekintve a vizsgálati csoportban a gyermekek 64%-a teljesített az 

életkorában elvárható szinten, míg ez a kontroll csoport esetében 35%; az év végére a 

hibák száma – az átlagokat tekintve – is kevesebb volt a vizsgálati csoportban (37. 

ábra). 
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37. ábra: A beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga a vizsgálati- és a kontroll 

iskolásoknál 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 A transzformációs észlelés (GMP18), vagyis a betű-hang megfeleltetési 

képesség ellenőrzésre szolgáló teszt megoldásában 7 éves kortól hibátlan, 100%-os 

teljesítményt várunk el. Az előmérések alkalmával a vizsgálati csoport átlagosan 87,5 

%-ot, míg az utóméréskor 89,28%-ot ért el (átlagos eltérés: 18,98% és 27,23%). Év 

elején 9 gyermek (64,2%) teljesített 100%-ra, év végén 12 gyermek (85,7%). 4 gyermek 

teljesítménye javult (25 százalékpont), 2 gyermek teljesítménye romlott. Az a gyermek, 

aki az év elején még 100%-os teljesítményt produkált év végén csak 25%-ra oldotta 

meg a feladatot, míg egy másik gyermek az év elején még a feladat megoldásában 50%-

os teljesítményt ért el, év végére csak 25%-ra teljesített. Felmerül a kérdés, hogy mi 

lehet ennek az oka? Mind a két gyermek a teszt első próbáját helyesen megoldotta 

(hang-kocka megfeleltetés), a többi próbában tévedtek. Valószínűsíthető, hogy az 

utómérés alkalmával kevésbé koncentráltak a feladat megoldására. Miután az utóbbi 

gyermek az előmérés alkalmával sem teljesített a sztenderd értéknek megfelelően, 
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feltételezhető, hogy a gyermek kognitív szinten korlátozottan képes a betű-hang 

megfeleltetésre, ami az olvasás- és írástanulási nehézségek kialakulásához vezethet. A 

kontroll csoport év elején átlagosan 94,6%-ot, év végén 98,2%-ot teljesített (átlagos 

eltérés: 20,04%, ill. 6,68%); a különbség ugyan fejlődést mutatott, azonban ez nem volt 

szignifikáns. Az elő- és az utómérések alkalmával is 13 gyermek (92,8%) teljesített az 

életkortól elvárható szinten. A két mérés átlagában lévő különbséget az okozta, hogy 

míg az előmérés során 1 gyermek 25%-ra, az utómérés során 1 gyermek 75%-ra 

teljesítette a feladatot. Az előbbi gyermek az év végére 100%-os teljesítményt nyújtott, 

az utóbbi rontott (25 százalékpont) az év eleji eredményeihez képest. A két csoport 

teljesítménye között egyik mérés alkalmával sem találtunk statisztikailag igazolható 

különbséget.  

 Az egyes beszédészlelési részfolyamatok csoporton belüli átlagait, a minimum- 

és maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 17. táblázatban. 

 

17. táblázat: A beszédészlelési részfolyamatokban elért átlagteljesítmény iskoláskorban  

(I = Iskolás, V = Vizsgálati csoport, K = Kontroll csoport, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény  Minimum 

érték  

Maximum 

érték  

Átlagos eltérés  

GMP7 I_V_PRE/POST 38,5%/60% 20%/30% 60%/90% 12,31%/16,17% 

(vizuális 

észlelés) 

I_K_PRE/POST 42,1%/49,2% 20%/30% 70%/80% 17,17%/18,17% 

GMP10 I_V_PRE/POST 83,5%/95,7% 60%/70% 100%/100% 12,15%/8,51% 

(szeriális 

észlelés) 

I_K_PRE/POST 82,8%/79,2% 50%/50% 100%/100% 13,25%/13,84% 

GMP17 I_V_PRE/POST 5,2/0,6 hiba  

(db)  

11/4 hiba 

(db)  

0/0 hiba  

(db) 

3,38/1,15 hiba 

(db) 

(hang-

differnciálás) 

I_K_PRE/POST 3,8/1,1 hiba 

(db) 

10/4 hiba 

 (db) 

0/0 hiba 

(db) 

3,15/1,16 hiba 

(db) 

GMP18 I_V_PRE/POST 87,5%/89,28% 50%/25% 100%/100% 18,98%/27,23% 

(transzformációs 

észlelés) 

I_K_PRE/POST 94,64%/98,21% 25%/75% 100%/100% 20,04%/6,68% 
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 3.2 A beszédmegértési teljesítmény kisiskoláskorban a fejlesztés 

függvényében 

 

 Iskolásoknál a mondatértésben (GMP16) elvárható átlagérték 100%, 

ugyanakkor az év elején még a 90%-os eredményt is elfogadhatónak ítéltük (6 és fél 

éves korig még a 90%-os eredményt is életkori szintűnek tartjuk). Az év eleji mérés 

alkalmával a vizsgálati csoport átlagosan 87,85%-ot, az év végén 95%-ot produkált 

(átlagos eltérés: 8.92%, ill. 5,18%); a különbség szignifikánsnak mutatkozott 

(Wilcoxon-próba: Z = -2,157; p = 0,022). Előméréskor a gyermekek 57,1%-a (8 fő), 

utóméréskor 50%-a (7 fő) teljesített életkorának megfelelően, az utóbbi esetben a többi 

7 gyermek 10 százalékponttal teljesített az elvárt érték alatt. A kontroll csoport az 

előméréskor átlagosan 87,1%-ot ért el (átlagos eltérés: 9,13%), az utóméréskor ők is 

jobban, 95%-ra teljesítettek (átlagos eltérés: 6,5%), ami statisztikailag is igazolható volt 

(Wilcoxon-próba: Z = -2,414; p = 0,010). Mind az év elején, mind az év végén 8-

8 (57,1%) gyermek teljesítménye volt életkori szintű. Az utóméréskor 5 gyermek 

teljesítménye 10 százalékponttal, míg 1 gyermek teljesítménye 20 százalékponttal 

maradt el a 100%-tól. A javulás mértéke a vizsgálati és a kontroll csoportban is 10–30 

százalékpontnyi volt. A mondatértési tesztek alapján megállapítható, hogy mind a két 

csoport, mind a két mérés alkalmával közel az életkorának megfelelő szinten teljesített. 

A statisztikai elemzés alapján a két csoport év eleji és év végi eredményei között a 

mondatértési tesztben (GMP16) nem volt kimutatható szignifkáns különbség. 

 Az iskolások esetében a 7 évesektől elvárható teljesítményt a szövegértésben 

(GMP12) 90–100% között határoztuk meg. A mondatértéshez képest a szövegértés 

mindkét csoportban alacsonyabb szinten működött, ami az idő előrehaladtával sem 

változott. A vizsgálati csoportba tartozó gyermekek év elején a tíz kérdésből átlagosan 

6,5 kérdésre tudtak helyesen válaszolni (átlag: 65,5%, átlagos eltérés: 22,78%), az 

egyéni teljesítmények jelentős különbségeket mutattak (38. ábra). Az év elején 1 

gyermek teljesített a korosztálytól elvárható szinten (90%). Év végére valamivel jobban 

teljesítettek (átlag: 72,14%, átlagos eltérés: 11,88%), azonban ez nem bizonyult 

szignifikáns különbségnek az év elején mért adatokhoz képest. Bár az egyéni 

különbségek mértéke csökkent az utómérés alkalmával, 100%-os teljesítményt nem 

találtunk a vizsgálati csoportba tarozó gyermeknél. Az év végére 14 gyermekből 6 

gyermek teljesítménye romlott (10–20 százalékpont), 5 gyermek teljesítménye javult 

(10–50 százalékpont), 3 gyermek teljesítménye stagnált.  
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 A kontroll csoport eredményeit tekintve az év eleji (átlag: 66,42%, átlagos 

szórás: 22,05%), illetve az év végi (átlag: 88,57%, átlagos eltérés: 12,31%) eredményeik 

között szignifikáns különbség mutatkozott (Wilcoxon-próba: Z = -2,949, p = 0,001). 

Előmérés alkalmával 2 gyermek teljesítette az elvárható szintet. Az év végére 11 

gyermek (78,5%) teljesítménye javult (10-80 százalékpont), 3 gyermek teljesítménye 

nem változott. Feltehetőleg ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy a kontroll 

csoportba tarozó gyermekek az utómérést megelőzően egy hónappal anyanyelvi órán 

feldolgozták a mesét, ami a szövegértési eredményre pozitív hatással lehetett. Azonban 

az utómérés során, így is a gyermekek kevesebb mint egynegyede (3 fő) teljesített 

életkorának megfelelően, a legjobban-legrosszabbul teljesítő gyermekek közötti 

teljesítménykülönbség még az utóméréskor is 50% volt (18. táblázat.). A két csoport 

átlagteljesítményei alapján egyik mérés alkalmával sem találtunk közöttük szignifikáns 

különbséget. 

 

 

38. ábra: A szöveg- és mondatértési teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll 

iskolásoknál (GMP 12 = szövegértés, GMP16 = mondatértés) 

(V = Vizsgált, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 
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 Mind a mondatértés, mind a szövegértés eredményeinek alakulásában fejlődést 

tapasztaltunk, azonban ennek mértéke – kiváltképp a szövegértésben – csekély volt. A 

szövegértésben az életkori szintnek megállapított 100%-ot a gyermekek átlag 

teljesítménye még az év végére sem közelítette meg, annak ellenére sem, hogy az egyik 

csoport fejlesztve volt, míg a másik csoport olvasás útján is feldolgozta a mese 

szövegét. Az egyes beszédértési folyamatok csoporton belüli átlagait, a minimum- és 

maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 18. táblázatban.  

 

18. táblázat: A beszédértési folyamatokban elért átlagteljesítmény iskoláskorban  

(I = Iskolás, V = Vizsgálati csoport, K = Kontroll csoport, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény 

(%) 

Minimum 

érték (%) 

Maximum 

érték (%) 

Átlagos 

eltérés (%) 

GMP16 I_V_PRE/POST 87,8/95 70/90 100/100 8,92/5,18 

(mondatértés) I_K_PRE/POST 87,1/95 70/80 100/100 9,1/6,5 

GMP12 I_V_PRE/POST 65/72,14 20/50 90/90 22,78/11,88 

(szövegértés) I_K_PRE/POST 66,42/88,57 10/50 100/100 22,05/12,31 

 

 

 3.3 A rövid idejű vizuális és verbális memória működése kisiskoláskorban 

a fejlesztés függvényében  

 

 A rövid távú verbális és vizuális emlékezet esetében iskoláskorban is a 7±2 

elemnyi teljesítményt vártuk el. A verbális memória tesztelése során, előméréskor a 

vizsgálati csoportból átlagosan 4,5 szót, utóméréskor 4,6 szót ismételtek vissza (átlagos 

eltérés: 1,08, ill. 1,27). A kontroll csoport az előmérés alkalmával átlagosan 4,2 szót, 

míg utóméréskor 5,5 szót ismételtek vissza (átlagos eltérés: 1,62 és 0,94). A statisztikai 

elemezések nem mutatták ki, hogy az eltelt idő befolyással lenne a felidézett szavak 

mennyiségére, azaz a fejlődés statisztikailag nem volt igazolható. Ugyanakkor, míg az 

év elején nincs szignifikáns különbség a két csoport teljesítményében, az év végén a 

verbális emlékezet működésében a kontroll csoport tagjai szignifikánsan jobban 

teljesítettek (Mann–Whitney U-próba: Z = -1,984; p = 0,047). Átlagosan közel egy 

szóval többet idéztek fel, mint a vizsgálati csoport tagjai, de ez szignifikánsan nem tért 
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el az átlagosan elvárható 5 szótól. Tehát a vizsgálati és a kontroll csoport tagjai is 

átlagosan közel 5 szót mondtak vissza (egymintás t-teszt, az elvárt érték: 5). A 

vizsgálati csoportban év elején a gyermekek 64,2%-a (9 fő) ismételte vissza a 

minimálisan elvárható 5 szót, a többi gyermek 2 vagy 4 szót idézett fel, 6 szónál többet 

egy gyermek sem sorolt fel. Utóméréskor ugyancsak 9 gyermek teljesítménye felelt meg 

az elvártaknak, 1 gyermek mindössze 1 szót, míg további 3 gyermek 4 szót ismételt 

vissza. A maximum teljesítmény ez esetben is 6 szó volt. 8 gyermekről (57,1%) 

mondható el, hogy mind a két mérés alkalmával az elvárható értéknek megfelelő 

teljesítményt nyújtott, 3 gyermek pedig egyik mérésen sem produkált kielégítő 

eredményt. A kontroll csoportban az előméréskor 6 (42,8%), az utóméréskor 11 

gyermek (72,5%) idézett fel legalább 5 szót.  Ebből 4 gyermek mind a két mérés 

alkalmával eleget tett az elvárt értékeknek, 1 gyermek egyik mérés alkalmával sem 

teljesítette a minimálisan elvárhatót. Az év elején nagyobb egyéni különbségek voltak 

tapasztalhatók (0–7 szó) az év végi eredményekhez képest (4–7 szó). Előméréskor a 

vizsgálati csoportba tartozó gyermekek 100%-ának (14 fő), a kontroll gyermekek 

78,5%-ának (11 fő) rendezettnek volt tekinthető a memóriája. A kontroll csoportban 1 

gyermek esetében a megfelelő számú elem felidézése a memória rendezetlenségével 

párosult. Utóméréskor a vizsgálati csoportban 1 gyermeknél tapasztaltunk visszaesést az 

emlékezet rendezettségében. A kontroll gyermekek 85,7%-ának (12 fő) memóriája volt 

rendezettnek tekinthető, 1 gyermeknél fordult elő, hogy megfelelő számú szót ismételt 

vissza, de ez a memória rendezetlenségével párosult. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk 

a memória rendezettségére vonatkozó adatokat, mely azt mutatta, hogy sem az év 

elején, sem az év végén nem volt kimutatható különbség a két csoport között a memória 

rendezettségét tekintve. 

 A vizuális memória átlaga mindkét csoportban, méréstől függetlenül 

magasabbnak mutatkozott, mint a verbális memóriáé. Előméréskor a vizuális emlékezet 

átlaga 6,2 szó a vizsgálati csoportba tartozó gyermekeknél, a kontroll csoportban 

átlagosan 5,7 szót (átlagos eltérés: 0,89 és 1,47) idéztek vissza. A két csoport 

teljesítményében nem volt kimutatható szignifikáns különbség. A vizsgálati csoportban 

valamennyi gyermek, a kontroll csoportban 11 gyermek (78,5%) teljesített életkorának 

megfelelően. A gyermekek a vizsgálati csoportból minimálisan 5, maximálisan 8 szót 

idéztek vissza, míg a kontroll csoportból minimálisan 4, maximálisan 8 szót. A 

vizsgálati csoport az utóméréskor átlagosan ugyanúgy 6,2 szót idézett fel, mint az 

előméréskor (átlagos eltérés: 1,4). Utóméréskor 1 gyermek esetében tapasztaltunk 
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visszaesést, így az év végén 13 gyermek (92,8%) érte el vagy haladta meg a sztenderd 

átlag minimumértékét, maximálisan 9, minimálisan 3 szót idéztek vissza. A kontroll 

csoportban év végén átlagosan 6,6 szót idéztek fel a gyermekek (átlagos eltérés: 1,59), 

minimálisan 2, maximálisan 7 szót. Az év végére a gyermekek 85,7%-a (12 fő) érte el 

az elvárt szintet. Utóméréskor sem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport 

teljesítménye között. A kontroll csoportnál 2 esetben fordult elő, hogy az év elején a 

gyermekek még életkornak megfelelő teljesítményt nyújtottak, év végére azonban 

teljesítményromlást tapasztaltunk, 3 gyermek pedig az előméréskor nem, de az utómérés 

alkalmával már az életkori sztenderdnek megfelelően teljesített. Az év elején a 

vizsgálati csoportba tartozó gyermekek közül 12-nek (85,7%), a kontroll csoportban 10 

gyermeknek (71,4%) volt rendezett a memóriája; ez év végén a vizsgált csoportban 13 

(92,8%), míg a kontroll csoportban 12 (85,7%) gyermek esetében volt elmondható. Az 

előmérés idején vizsgálati csoportban 2, a kontroll csoportban 3 gyermek az 

elvárhatónak megfelelő mennyiségű szót idézett fel, azonban ez rendezetlen memóriával 

párosult. Utóméréskor csak azoknál utalt a felidézés sorrendje rendezetlen emlékezetre, 

akik kevesebb, mint 5 szót idéztek vissza, ami 1 vizsgálati és 2 kontroll gyermek 

esetében fordult elő. Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltuk a memória rendezettségére 

vonatkozó adatokat, amely azt mutatta, hogy sem az év elején, sem az év végén nem 

volt kimutatható szignifikáns különbség a két csoport memóriarendezettsége között. 

Elvárható feletti teljesítményt a rövid távú emlékezet tesztelése során egyik csoportban 

sem adatoltunk, sem az év elején, sem az év végén (39. ábra). 
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39. ábra: A rövid idejű verbális- és vizuális memória teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a 

kontroll iskolásoknál  

(GMP8 = rövid idejű verbális memória, GMP9 = rövid idejű vizuális memória) 

(V = Vizsgálati, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés) 

 

 

 3.4 A lexikális hozzáférés eredményei kisiskoláskorban a fejlesztés 

függvényében 

 

 A szótalálási képesség (GMP11) vizsgálata során a gyermekeknek a ma- és a 

ke- szókezdettel kellett szavakat előhívni. A vizsgálati csoportban előméréskor a 

gyermekek ma- szókezdettel 2,1 szót (átlagos eltérés: 0,86) aktiváltak, míg ke- 

szókezdettel átlagosan 2 szót (átlagos eltérés: 0,67). A kontroll csoport tagjai a ma- 

szókezdettel átlagosan 2,2 (átlagos eltérés: 1,05) szót soroltak fel, míg a ke- esetében 1,9 

szót (átlagos eltérés: 0,91). A vizsgálati csoport tagjai a ke- szókezdet esetében 

szignifikánsan jobban teljesítettek a kontroll csoportnál (Mann–Whitney U-próba: Z = -

3,029; p = 0,002). A vizsgálati csoportban a gyermekek ma- szókezdettel minimálisan 
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1, maximálisan 4 szót hívtak elő, míg a ke- szótaggal 1–3 szó között aktiváltak. A 

kontroll gyermekek ma- szókezdettel 0–4, ke- szókezdettel 1–3 szó között aktiváltak. Ez 

azt jelenti, hogy szókezdettől függetlenül a vizsgálati és a kontroll csoport átlaga is 4,1 

(átlagos eltérés: 1,40 és 1,46), vagyis legtöbbször 4 szót aktiváltak a minimálisan az 

elvárható 6 helyett, ami életkorukhoz képest elmaradást jelent. A vizsgálati és a kontroll 

csoportból is 3-3 gyermek teljesített életkorának megfelelő szinten. Mind a két 

csoportban nagy egyéni különbségek mutatkoztak (40. ábra). Az utómérés alkalmával 

minimálisan 3/4–3/4 szó, de legalább 7 szó felidézését vártuk el a gyermekektől. 

Utómérés során a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan 6 szót idéztek fel 

(átlagos eltérés: 2,23), ami az év eleji adatokhoz képest statisztikailag is igazoltan jobb 

teljesítményt eredményezett (Mann–Whitney U-próba: Z = -2,770; p = 0,006). A ma- 

szókezdettel átlagosan 3,2 szót aktiváltak, a ke- esetén 2,8 szót (átlagos eltérés: 1,36, ill. 

1,09). Minimálisan mind a két szókezdettel 1 szót, maximálisan a ma- esetén 6, míg a 

ke- esetén 4 szót idéztek fel. Év végére a gyermekek 50%-a (7 fő) teljesített életkorának 

megfelelően (7–10 szó), a többiek közül 2 gyermek 6 szót, 2 gyermek 4 szót, míg 1-1 

gyermek 2, 3, illetve 5 szót aktivált. A kontroll csoport átlaga év végén 6,4 (átlagos 

eltérés: 1,91) volt, vagyis leggyakrabban 6 szót aktiváltak, ez esetben szintén 

bizonyítható volt a fejlődés (Mann–Whitney U-próba: Z = -2,842; p = 0,004.). A 

csoportban ma- szókezdettel átlagosan 3 szót (átlagos eltérés: 1,41), ke- szókezdettel 3,4 

szót (átlagos eltérés: 1,22) soroltak fel. A ma- szókezdettel 2 és 5 szó között aktiváltak, 

a ke- esetén minimálisan 1, maximálisan 5 szót aktiváltak. Mindössze 5 gyermek 

(35,7%) teljesített életkornak megfelelően (7–11 szó), közülük 1 gyermek aktivált 

szavainak aránya eltért a sztenderdtől; ma- szókezdettel 2 szót, míg a ke- szókezdettel 5 

szót aktivált. A csoport többi tagja 3, 5 vagy 6 szót hívott elő a mentális lexikonából. 

Utóméréskor a vizsgálati csoport a ma- szókezdet esetében, a kontroll csoport pedig a 

ke- szókezdet esetében az előhívott szavak számát illetően statisztikailag igazolhatóan 

jobban teljesít a másik csoporttal szemben (ma-: Mann–Whitney U-próba: Z = -2,327; p 

= 0,020, ke-: Mann–Whitney U-próba: Z = 2,211; p = 0,027). Ennek ellenére mind a két 

csoportban elmaradást tapasztaltunk a sztenderd értékhez viszonyítva, ami minimálisan 

7 szó. A szókezdettől függetlenül a felidézett szavak számában, sem az év elején, sem 

az év végén nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget a két csoport 

teljesítményében. 
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40. ábra: A szóaktiválási teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll iskolásoknál 

(V = Vizsgált, K = Kontroll, PRE = előmérés, POST = utómérés)  

 

 

3.5 Összegzés a kisiskoláskorban történő fejlesztés függvényében 

   

 Az akusztikai-fonetikai (GMP2, GMP3) észlelés, valamint a fonetikai észlelés 

(GMP4) az idő elteltével mind a két csoportban javulást mutatott. Év végére maximum 

10 százalékpontnyi elmaradást tapasztaltunk az elvárható értékekhez képest, 

fejlesztéstől függetlenül, bár a fejlődés mértéke egyik csoportban sem volt szignifikáns. 

Az észlelés fonológiai szintjén (GMP5) a fejlődés mértéke ugyan mindkét csoportban 

statisztikailag beigazolódott, az elmaradás mértéke az átlagteljesítmények alapján még 

az év végén is három évre volt tehető. A beszédészlelési részfolyamatokon belül a 

vizuális észlelés (GMP7) a fejlesztést követően a vizsgálati csoportban szignifikáns 

javulást eredményezett. Míg az év elején a gyermekek átlagteljesítménye nem felelt 

meg az életkori sztenderdnek, év végére elérte azt. A kontroll csoport év végi 

teljesítménye egy éves elmaradást mutatott a sztenderd értékekhez képest, esetükben 
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szignifikáns fejlődést nem tapasztaltunk. A ritmusészlelésben (GMP14) a gyermekek 

többsége csoporttól függetlenül mindkét mérés alkalmával az életkornak megfelelő 

teljesítményt nyújtott. A vizsgálati csoportba tartozó iskolások az év végére átlagosan 

több „jó” minősítést kaptak, mint a kontroll csoport tagjai, de ez a különbség 

statisztikailag nem igazolódott. A szeriális észlelés (GMP10) tesztelése során az év végi 

eredményekben szignifikáns különbséget adatoltunk a két csoport teljesítményében. A 

kontroll csoport teljesítménye már az év elején is közel 4 éves elmaradást mutatott, az 

év végére az átlagteljesítmény tovább csökkent. Ezzel szemben a vizsgálati csoport év 

végére önmagához és a kontroll csoporthoz képest is szignifikánsan jobban teljesített, a 

több éves elmaradást behozva, így az év végére átlagteljesítményük minimálisan (4%-

kal) maradt el a sztenderd értéktől. Ez az eredmény különösen fontos, ha azt vesszük 

figyelembe, hogy a szerialitás felismerési és reprodukálási képessége a legfontosabbak 

egyike a mentális lexikon növelése szempontjából, továbbá az írott anyanyelv 

tanulásában is kiemelt szerephez jut. A beszédhang-differenciálás (GMP17) tesztelése 

során a két csoport teljesítménye között egyik mérés alkalmával sem találtunk 

szignifikáns különbséget, azonban az év végére mindkét csoportban statisztikailag is 

kimutatható fejlődést tapasztaltunk. A vizsgálati csoport év végére kevesebb mint 1 

hibát vétett, míg az év elején átlagosan 5 hibával teljesítette a feladatot. A kontroll 

csoportban a tévesztések száma magasabbnak bizonyult, év végén is átlagosan 1 hibát 

vétettek. A vizsgálati csoportban a kontroll csoporthoz képest év végére 29%-kal több 

volt a hibátlan, életkornak megfelelő teljesítmény. A transzformációs észlelésben 

(GMP18) egyik csoportban sem tapasztaltunk életkori fejlődést. A kontroll csoport 

mind a két mérés alkalmával megközelítette az elvárt értéket, 1-1 gyermek teljesítménye 

tért el ettől. Az utómérés alakmával a vizsgálati csoportban is 1-1 gyermek kiugróan 

alacsony teljesítménye okozta az átlagtól való eltérést. A gyermekek jelentős többsége 

mind a két alkalommal életkorának megfelelően teljesített.  

 A beszédmegértési folyamatokat vizsgálva a gyermekek a mondatértési 

tesztben (GMP16) év végére fejlesztéstől függetlenül szignifikánsan jobban teljesítettek 

mindkét csoportban. A gyermekek átlagos teljesítménye alapján megállapítottuk, hogy a 

mondatértésük az életkoruknak megfelelően működött az elő- és az utómérés 

alkalmával is. Mindkét csoport alacsonyabb teljesítményt nyújtott a szövegértési 

tesztben (GMP12), függetlenül a vizsgálat idejétől. A kapott eredmény elgondolkodtató, 

hiszen tudvalevő, hogy az anyanyelv-elsajátítás során a kezdetekben ugyan magasabb 

szintű a mondatértés, de a fejlődés eredményeként – általában 7-8 éves kortól – a 
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mondatértés és a szövegértés szintje között nem lesz különbséget (vö. Macher 2009). A 

kontroll csoport eredményeit tekintve ugyan az év eleji, illetve az év végi eredményeik 

között szignifikáns különbség tapasztaltunk, de az elmaradás mértéke még így is több 

évre volt tehető. Nem alakult ez másképp a vizsgálati csoportban sem. A problémát 

abban kell látni, hogy a beszédmegértési elmaradás még ép észlelés esetén is 

olvasásértési és értelmezési nehézségekhez vezethet, bizonyos esetekben járulékosan 

gondolkodási korlátok is előfordulhatnak. A statisztikai elemzés alapján 

megállapítottuk, hogy a két csoport év eleji, illetve év végi eredményei között sem a 

mondatértésben, sem pedig a szövegértésben nem mutatható ki szignifikáns különbség.  

 A verbális és a vizuális rövid távú emlékezet (GMP8, GMP9) mindkét 

csoportban elérte a sztenderd átlag minimumértékét (5 szó felidézése) a gyermekek 

átlagteljesítménye alapján. A vizuális emlékezetben az év végére sem tapasztaltunk 

statisztikailag igazolható különbséget a két csoport teljesítményében, a verbális 

emlékezetben a kontroll csoport tagjai az év végén jobban teljesítettek a vizsgálati 

csoporthoz képest, azonban ez az eredmény sem különbözött szignifikánsan a tesztben 

minimálisan elvárható értéktől (5 szó). A memória rendezettségére nézve nincs hatással 

az eltelt idő, azaz nem tapasztaltunk különbséget az éve eleji, illetve az év végi értékek 

között. A kapott adatok ugyan nem mutatnak elmaradást, a későbbiekre vonatkozóan 

azonban érdemes nagyobb figyelmet fordítani a rövid távú memória fejlesztésére – 

kiváltképp a verbális memóriáéra –, ha azt szeretnék elérni, hogy ne a 

minimumértékeknek megfelelő teljesítmények szülessenek. A szóaktiválásban nem 

találtunk különbséget a két csoport teljesítményében sem az év elején, sem az év végén. 

Az előmérés idején mind a két csoport elmaradást mutatott a sztenderd értékhez képest. 

Mindkettő csoport esetén az év végére ugyan bekövetkezett az életkori fejlődés, 

ugyanakkor még így sem érték el a gyermekek a sztenderdnek megfelelő értéket. Az év 

végi teljesítményük az előmérés idején elvártaknak felelt meg, így az egy éves 

elmaradás az év végén is fennállt. Egy iskoláskorú gyermeknek két hang alapján több 

szóra kellene asszociálnia ahhoz, hogy a szójelentések segítsék őt olvasástanuláskor (vö. 

Kocsis 1996). Azoknak a gyermekeknek, akik elmaradást mutatnak a szókincsaktiválás 

területén, gyenge a mentális lexikonhoz való hozzáférési stratégiájuk, ami korlátozhatja 

a beszédmegértést, és ez hozzájárul a gyenge beszédfeldolgozási teljesítményhez (vö. 

GMP12 szövegértés). Az iskoláskorban fejlődik ugyan a gyermekek beszédészlelési és 

beszédmegértési szintje, de a kísérletek tanúsága szerint a súlyos elmaradással induló 7 

évesek még 10 éves korra sem tudják leküzdeni a problémáikat (vö. Macher 2002).  
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4. A fejlesztő foglakozásokon részt vett óvodás gyermekek és a 

fejlesztésben nem részesült iskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai 

 

 Ennek a fejezetnek célja bemutatni azt az összehasonlító elemzést, melyet a 

vizsgálati óvodás csoportba tartozó gyermekek (14 fő) év végén kapott 

beszédfeldolgozási eredményei alapján, illetve valamennyi iskolás gyermek (28 fő) év 

eleji beszédpercepcióban elért teljesítménye alapján készítettünk. A két csoportba 

tartozó gyermekek tehát egymáshoz korban illesztettnek tekinthetők. Arra kerestük a 

választ, hogy fennáll-e különbség – amennyiben igen, mekkora mértékű – az írott nyelv 

elsajátításához szükséges, meghatározó beszédpercepciós teljesítményszintekben, 

aszerint, hogy célzott fejlesztésben részesült gyermekcsoportról van szó vagy sem. Az 

összehasonlítást a GMP tesztsorozat 13 résztesztjében (GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, 

GMP7, GMP8, GMP9, GMP10, GMP12, GMP11, GMP12, GMP14, GMP16, GMP17) 

elért átlagteljesítmények alapján végeztük. Ez esetben a fejlesztett óvodás gyermekek 

alkották a vizsgálati csoportot, a nem fejlesztett iskolás gyermekek a kontroll csoportot. 

Az elemzés során a két csoport teljesítményének összehasonlításánál az elvárt értékeket 

az óvodás gyermekek utómérésekor felállított sztenderd értékekhez képest határoztuk 

meg (lásd 3. táblázat, 84. o). 

 

 4.1 A beszédészlelési teljesítmény a fejlesztő foglakozásokon részt vett 

óvodás gyermekeknél és a fejlesztésben nem részesült iskolás gyermekeknél 

 

 Az akusztikai-fonetikai észlelésen belül a mondatazonosításban (GMP2) a 

vizsgálati csoport átlaga 86,4% volt (átlagos eltérés: 10,81%), a kontroll iskolások 

teljesítménye minimálisan alatta maradt, átlaguk 85,3% (átlagos eltérés: 11,29%). A két 

csoport teljesítménye között nem volt statisztikailag igazolható különbség. A vizsgálati 

csoport 71,4 %-a, a kontroll csoportnak pedig az 50%-a teljesített a sztenderd 

értékekben meghatározottak szerint. Jellemzően mind a két csoport legtöbbször az első 

mondat azonosításában tévedett (A sütemény nagyon finom volt.). Az akusztikai-

fonetikai észlelés szóazonosítás (GMP3) vizsgálata során az előző teszt eredményéhez 

képest minimálisan jobb eredményeket kaptunk mind a két csoportnál. A vizsgálati 

csoport átlagosan 90,7%-ot (átlagos eltérés: 6,15%), a kontroll csoport 86,7%-ot ért el 

(átlagos eltérés: 7,22%). Az átlageredmény a vizsgálati csoportban ugyan magasabb 

volt, de nem volt közöttük statisztikailag igazolható különbség. Ennél a tesztnél a 
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vizsgálati csoportból a gyermekek 85,7%-a, a kontroll csoportból 67,8%-a érte el a 

kívánt értéket. A legtöbb nehézséget csoporttól függetlenül is a szita szó azonosítása 

okozta. A fonetikai észlelésben (GMP4) mindkét csoport jobb eredményeket produkált 

az akusztikai-fonetikai észleléshez képest: a vizsgálati csoport átlagosan 98,5%-ra 

teljesített, míg a kontroll csoport 97,5 %-ra (átlagos eltérés: 5,34% és 4,4%). Az 

vizsgálati csoportból az óvodás gyermekek 92,8%-a, míg a kontroll csoportból az 

iskolások 75%-a produkált az elvártaknak megfelelően hibátlan teljesítményt. A két 

csoport közötti különbség ebben a tesztben sem volt szignifikáns. Az észlelést minősítő 

tesztek közül a fonológiai működést vizsgáló tesztben (GMP5), fejlesztéstől függetlenül 

gyenge eredményeket kaptunk. A vizsgálati csoport átlagosan 59,2%-ot (átlagos eltérés: 

12,06%), a kontroll csoport 63,9%-ot (átlagos eltérés: 14,74%) ért el. A két csoport 

között kimutatható volt néhány százalékpontnyi különbség, ez azonban nem bizonyult 

szignifikánsnak. A vizsgálati csoportban a gyermekek mindössze 14,2%-a, a kontroll 

csoportból is csak a 21,4%-uk teljesített az elvártnak megfelelően. Az azonosítási 

nehézség jellemzően valamennyi mondatot érintette mindkét csoportban, a legtöbb 

problémát egységesen a teszt negyedik mondata okozta (Ne gyártsatok selejtet!), a 

legkevesebbet pedig a harmadik mondat (A forgalmat rendőrök irányítják.). Az észlelési 

tesztekben elért átlagteljesítményeket a 41. ábra szemlélteti. 
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41. ábra: Az akusztikai, fonetikai és fonológiai észlelési teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll 

csoportban 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A három észlelési mechanizmus működése alapján elkészítettük a percepciós 

küszöbgörbéket, amely a két csoportra jellemző beszédészlelési teljesítményt mutatja. 

Mindkét csoport észlelési teljesítménye az úgynevezett „hegyvonulat” típussal 

jellemezhető. Az észlelési elmaradás/zavar súlyosságát az jelzi, hogy GMP4-hez képest 

milyen mértékben csökken a GMP5-ben mért fonológiai észlelési teljesítmény. Az 

ábrán látható, hogy az átlagteljesítmények a vizsgálati csoport esetén az akusztikai-

fonetikai, a fonetikai észlelésben minimálisan magasabbak, míg a fonológiai észlelésben 

minimálisan alacsonyabb, bár szignifikáns különbséget egyik teszt esetében sem 

találtunk. A kísérletek tanúsága szerint ez a probléma iskoláskorban jellemzően olvasási 

nehézséggel párosul (vö. Horváth 2007b). 
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42. ábra: A beszédészlelési küszöbgörbe a vizsgálati csoportban és a kontroll csoportban 

(GMP2 = akusztikai-fonetikai észlelés, mondatazonosítás; GMP3 = akusztikai-fonetikai 

észlelés, szóazonosítás; GMP4 = fonetikai észlelés; GMP5 = fonológiai észlelés) 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A beszédészlelési részfolyamatokat érintő vizuális észlelésben a vizsgálati 

csoport átlagosan 42,85%-ra (átlagos eltérés: 16,37%), míg a kontroll csoport 40,35%-ra 

(átlagos eltérés: 14,77%) teljesített (43. ábra).  Mindkét csoport esetén a gyermekek 

57,1 %-a érte el a 40% vagy 40% feletti teljesítményt (50–70%). 
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43. ábra: A vizuális észlelési teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll csoportban 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A fonológiai működéshez tartozó szeriális észlelésben (GMP10) a vizsgálati 

csoport átlagosan 80,7%-ot ért el (átlagos eltérés: 10,71%), a kontroll csoport ugyan 

jobban teljesített 83,2% (átlagos eltérés: 12,48%), de ez a különbség statisztikailag nem 

volt igazolható (44. ábra). A gyermekek helyes ismétlései közötti különbség a kontroll 

csoport esetében nagyobbnak bizonyult. A vizsgálati csoportnak 7,1%-a, a kontroll 

csoportban a hibátlanul teljesítők aránya 14,2% volt. Mindkét csoportban ugyannak a 

két értelmetlen hangsornak az ismétlése okozta a legnagyobb nehézséget (vucsityó, 

kriszposztyüvan).  
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44. ábra: A szeriális észlelési teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll csoportban 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A ritmusészlelésben „gyenge” teljesítmény egyik csoportban sem fordult elő. A 

tesztelés során a vizsgálati csoportba tartozó gyermekek 92,8 %-a,  a kontroll 

csoportban a gyermekek 64,8%-a kapott „jó” minősítést (45. ábra). Kereszttábla-

elemzéssel vizsgáltuk, hogy a két csoport közötti „jó” minősítések számában 

kimutatható-e matematikailag is igazolható különbség.  A vizsgálati csoportban a 

gyermekek nagyobb százaléka kapott jó minősítést a tesztelés során, amit a statisztikai 

elemzés is alátámasztott (Pearson’s Chi-Squared-teszt: X
2
 = 3,945; p = 0,047). 
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45. ábra: A ritmusészlelési teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll csoportban 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 A beszédhang-differenciálást (GMP17) mérő tesztben a vizsgálati csoport 23 

hangsorpárból átlagosan 3 (szórás: 2,98), a kontroll csoport átlagosan 4,5 (szórás: 3,29) 

esetben ítélte meg tévesen, hogy a két elhangzott hangsor azonos volt-e vagy sem. 

Százalékban kifejezve ezt azt jelenti, hogy a célzott fejlesztésben részesülő gyermekek 

átlagosan 13%-os hibát vétettek, míg a kontroll csoport közel 20%-os (19,8%) hibát 

vétett (átlagos eltérés: 12,98, ill. 14,31) (46. ábra). Noha statisztikailag igazolható 

különbség nem volt a két csoport teljesítménye között, a vizsgálati csoportba tartozó 

gyermekek átlagosan kevesebb hibát vétettek. A vizsgálati csoportba tartozó óvodás 

gyermekek 28,5%-a, a kontroll csoportba tartozó iskolások 7,1%-a nyújtott 100%-os 

teljesítményt. Csoporttól függetlenül jellemzően a magán- és mássalhangzók 

időtartamának pontos megkülönböztetésében tévedtek. Az eredmények arra utalnak, 

hogy a fejlesztett óvodás gyermekek nagyobb biztonsággal működtetik a 
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diszkriminációs képességet. Az egyes beszédészlelési részfolyamatok csoporton belüli 

átlagait, a minimum- és maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést 

összegeztük a 19. táblázatban. 

 

 

 

46. ábra: A beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga a vizsgálati- és a kontroll csoportban  

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 
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19. táblázat: A beszédészlelési részfolyamatokban elért átlagteljesítmény 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény  Minimum 

érték  

Maximum 

érték  

Átlagos 

eltérés  

GMP7 O_V_POST 42,1% 20% 60% 15,28% 

(vizuális észlelés) I_PRE_ALL 40,3% 20% 70% 14,77% 

GMP10 O_V_POST 80,7% 60% 100% 10,71% 

(szeriális észlelés) I_PRE_ALL 83,2% 50% 100% 12,48% 

GMP17 O_V_POST 3 hiba  

(db) 

7 hiba 

(db) 

0 hiba 

(db) 

2,98 hiba 

(db) 

(hang-

differnciálás) 

I_PRE_ALL 4,5 hiba 

(db) 

11 hiba 

(db) 

0 hiba 

(db) 

3,29 hiba 

(db) 

   

 

4.2 A beszédmegértési teljesítmény a fejlesztő foglakozásokon részt vett 

óvodás gyermekeknél és a fejlesztésben nem részesült iskolás gyermekeknél 

 

 A mondatértést vizsgáló tesztben a vizsgálati csoport átlagosan 90,7%-ot, a 

kontroll iskolások 87,5%-ot produkáltak (átlagos eltérés: 8,28%, ill. 8,87%); a 

különbség nem volt szignifikáns (47. ábra). Az óvodások 71,4%-a, az iskolások 60,7%-

a teljesített a sztenderdben meghatározott 90–100% között. A legtöbb döntési 

nehézséget egységesen a teszt negyedik és ötödik mondata okozta (A kislánynak oda 

kell adnia a könyvet a kisfiúnak., Mielőtt a maci ivott, evett egy kicsit.).  

 A szövegértésben (GMP12) a vizsgálati csoportba tartozó gyermekek a tíz 

megértést ellenőrző kérdésből átlagosan 7–8 kérdésre tudtak helyesen válaszolni (átlag: 

77,8%, átlagos eltérés: 18,47%), a kontroll csoport átlagosan 65,7%-ot (átlagos eltérés: 

22,01%) ért el a tesztben. A két csoport közötti különbség statisztikailag is szignifikáns 

volt (Mann–Whitney U-próba: Z = -2,098; p = 0,036). A szövegértésben tehát jobban 

teljesítettek a vizsgálati csoport tagjai, ami valószínűsíthetően a célzott fejlesztésnek 

köszönhető. A tesztet 0–2 hibával a vizsgálati csoport 71,4%-a oldotta meg, míg a 

kontroll csoport 46,4%-a. Általános tapasztalat, hogy a válaszok közül jellemzően azok 

voltak hibásak, amelyek a következtetések levonásából születtek, így az összefüggés 
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felismerésére vonatkozó kérdések okozták a legnagyobb problémát, csoporttól 

függetlenül (Miért hazudott a macska? , Miért sütöttek-főztek a kutyák.).  

  

 

 

47. ábra: A szöveg- és mondatértési teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll csoportban 

 (GMP 12 = szövegértés, GMP16 = mondatértés) 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

 Az egyes beszédértési folyamatok csoporton belüli átlagait, a minimum- és 

maximumértékeket, valamint az átlagtól való eltérést összegeztük a 20. táblázatban.  
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20. táblázat: A beszédértési folyamatokban elért átlagteljesítmény  

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 

 

A teszt 

megnevezése 

Csoporttípus Átlagteljesítmény 

(%) 

Minimum 

érték (%) 

Maximum 

érték (%) 

Átlagos 

eltérés 

(%) 

GMP16 O_V_POST 90,7 80 100 8,28 

(mondatértés) I_PRE_ALL 87,5 70 100 8,87 

GMP12 O_V_POST 77,85 40 100 18,47 

(szövegértés) I_PRE_ALL 65,7 10 100 22,01 

 

   

4.3 A rövid idejű vizuális és verbális memória működése a fejlesztő 

foglakozásokon részt vett óvodás gyermekeknél és a fejlesztésben nem részesült 

iskolás gyermekeknél 

 

A rövid távú verbális és vizuális memória tesztelése során nem találtunk 

statisztikailag kimutatható különbséget a két csoport teljesítménye között, sem a 

visszaidézett szavak számát, sem a memória rendezettséget illetően (kereszttábla-

elemzéssel vizsgáltuk).   

 A verbális emlékezet vizsgálata során a vizsgálati csoport átlagosan 4,8 szót 

(átlagos eltérés: 2,19), a kontroll csoport 4,4 szót (átlagos eltérés: 1,37) idézett fel (45. 

ábra). Ez szignifikánsan egyik esetben sem tért el a minimálisan elvárt 5 szótól. A 

vizsgálati csoportból a gyermekek 57,1%-a teljesített az elvártaknak megfelelően, a 

kontroll csoportból a gyermekek 53,6%-a. A vizsgálati csoportba tartozó gyermekek 

78,5%-ánál, a kontroll csoportba tartozó gyermekek 89,2%-ánál rendezett memóriát 

adatoltunk.  

 A vizuális emlékezet átlaga 5,8 szó (átlagos eltérés: 1,56) volt a vizsgálati 

csoportba tartozó gyermekeknél és 6 szó (átlagos eltérés: 1,21) volt a kontroll csoportba 

tartózóknál. Tehát mindkét csoport eleget tett az átlagos felidézés rövid távú memória 

működésére vonatkozó 7±2 elemszámnak. A vizsgálati csoportban a gyermekek 78,5%-

a elérte vagy meghaladta a sztenderd átlagot, a kontroll csoportban ez a gyermekek 

89,2%-ról volt elmondható (48. ábra). A vizsgálati csoportban a gyermekek 71,4%-a 
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rendezett vizuális memóriával rendelkezett, a kontroll csoportban ez a gyermekek 

78,5%-áról volt megállapítható.  

 

 

 

48. ábra: A rövid idejű verbális- és vizuális memória teljesítmény a vizsgálati- és a kontroll 

csoportban  

(GMP8 = rövid idejű verbális memória, GMP9 = rövid idejű vizuális memória) 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 
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 4.4 A lexikális hozzáférés eredményei a fejlesztő foglakozásokon részt 

vett óvodás gyermekeknél és a fejlesztésben nem részesült iskolás gyermekeknél 

 

 A szóaktiválási tesztben (GMP11), mely a gyermekek szótalálási képességét 

méri, a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan 5,5 szót aktiváltak (átlagos eltérés: 

1,6). A kontroll csoport átlagosan 4,1 szót (átlagos eltérés: 1,4) aktivált (49. ábra). A 

vizsgálati csoport és a kontroll csoport is minimálisan 2 maximálisan 7 szót aktivált a 

feladat során. A fejlesztett óvodások a ma- szókezdettel átlagosan 2,71, ke- szókezdettel 

2,78 szót aktiváltak (átlagos eltérés: 0,94, ill. 0,89). A kontroll iskolások ma- 

szókezdettel aktivált szavainak száma átlagosan 2,17 szó, míg a ke- esetében 

alacsonyabb, átlagosan 1,96 szó volt (átlagos eltérés: 0,94 és 0,79). A ke- szókezdettel a 

vizsgálati csoport több szót aktivált, mint a kontroll csoport, amely különbség 

statisztikailag is szignifikáns volt (Mann – Whitney U-próba: Z = -2,652; p = 0,008).  A 

két csoport között szignifikáns különbséget találtunk az aktivált szavak számában is, a 

vizsgálati csoport jobb teljesítményt nyújtott, mint a kontroll csoport (Mann – Whitney 

U-próba: Z = -2,536; p = 0,011).  

 

 

49. ábra: A szóaktiválási teljesítmény alakulása a vizsgálati- és a kontroll csoportban 

(O_V_Post = a vizsgálati csoportba tartozó óvodások év végi teljesítménye, I_all_Pre = valamennyi 

iskolás év eleji teljesítménye) 
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 4.5 Összegzés a fejlesztő foglakozásokon részt vett óvodás gyermekek és a 

fejlesztésben nem részesült iskolás gyermekek teljesítménye alapján 

 

 A beszédészlelési folyamatokat (GMP2, GMP3, GMP4, GMP5) vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy nincs szignifikáns különbség a két csoport egyes tesztekben elért 

eredményeiben, azonban az akusztikai-fonetika, valamint a fonetikai észlelésben 

tendenciaszerűen jobb teljesítmény született a vizsgálati (fejlesztett) csoportban. Az 

elmaradásban különösen érintett fonológiai szinten fejlesztéstől függetlenül jelentős 

elmaradást tapasztaltunk. A beszédészlelés részfolyamataiban nem találtunk 

szignifikáns különbséget az egyes csoportok eredményeiben, ugyanakkor a vizuális 

észlelésben (GMP7), valamint a beszédhang-differenciálásban (GMP17) is a vizsgálati 

csoport tendenciaszerűen jobb eredményt produkált a kontroll csoporthoz képest. A 

szeriális észlelésben (GMP10) kapott eredmények szerint a 28 éppen iskolát kezdő és a 

14 hamarosan iskolát kezdő gyermek 88%-a kisebb-nagyobb elmaradással küzdött. Ami 

a jövőre nézve minden gyermek számára problémát jelent, amennyiben figyelembe 

vesszük azt a tényt, hogy a szeriális észlelés helyes működése egy iskolát kezdő 

gyermek számára különösen fontos. Ugyanakkor az elmaradás további fejlesztő 

foglalkozással behozható. Ezt bizonyítják a korábbi fejezetben bemutatott adatok, 

miszerint a célzott fejlesztésben részesült iskolások év végére behozva lemaradásukat 

szignifikánsan jobban, közel a sztenderd értéknek megfelelően teljesítettek, szemben a 

nem fejlesztett iskolásokkal. A ritmusészlelésben (GMP14) a gyermekek többsége mind 

a két csoportban életkorának megfelelő teljesítményt nyújtott, ugyanakkor a vizsgálati 

csoportban szignifikánsan több „jó” minősítést adatoltunk, a kontroll csoporthoz képest. 

 A beszédmegértési folyamatokon belül a mondatértésben (GMP16) a vizsgálati 

csoport átlagosan jobban teljesített, mint a kontroll csoport, de a két csoport eredményei 

közötti különbség nem volt szignifikáns. Azonban a szövegértési tesztben (GMP12) 

szignifikáns különbséget találtunk a két csoport teljesítménye között. A vizsgálati 

csoport statisztikailag igazoltan jobb teljesítményt produkált a kontroll csoporthoz 

képest, ami különösen nagy eredmény, mert a szövegmegértés a gyermek teljes 

beszédmegértési folyamatának működését vizsgálja, tehát minden észlelési szintet 

magába foglal, illetve az emlékezet, az asszociációk működését is megmutatja. A 

szövegértésben a vizsgálati csoport átlagteljesítménye elérte az előre meghatározott 

értéket, míg a kontroll csoport ez alatt teljesített. A rövid távú emlékezet (GMP8, 

GMP9) eredményeiben nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport 



192 
 

teljesítményében. Azonban a szótalálási tesztben (GMP11) kapott eredmények 

értékelésekor szignifikáns különbséget találtunk a két csoport teljesítménye között a 

vizsgálati csoport javára, akik az elvárt értéknek megfelelő teljesítményt nyújtottak 

szemben a kontroll csoporttal, akiknél az elmaradás mértéke egy évre volt tehető.  

 A minőségi elemzések során nem találtunk különbséget a két csoport között 

arra nézve, hogy az egyes résztesztekben melyik tesztmondat/szó azonosítása okozza 

jellemzően a legtöbb problémát. Nem találtunk különbséget a beszédhang-differenciálás 

minőségi elemzéseiben sem. Mindkét csoportnál a hosszú és rövid magán- és 

mássalhangzók megkülönböztetése jelentette a legnagyobb nehézséget. Ez a 

beszédértési tesztekben sem alakult másképp, fejlesztéstől függetlenül legtöbbször 

ugyanazon mondatok azonosítása során tévedtek, a szövegértésben is egyazon kérdések 

megválaszolása jelentett nehézséget. Ez bizonyítékul szolgál, hogy a fejlesztés nem 

befolyásolta a hibák minőségét, a különbségek a hibák mennyiségében jelentkeztek. 

 Annak érdekében, hogy minden kétséget kizárjunk arra nézve, hogy az itt 

kapott eredmények nem a fejlesztésnek köszönhető, a kontroll csoport eredményeit 

összehasonlítottuk azon óvodás csoport év végén kapott beszédpercepciós 

eredményeivel, akik nem részesültek fejlesztésben. A két csoport eredményei sem a 

szövegértésben, sem más teszt esetében nem mutattak szignifikáns különbséget. 

Az itt bemutatott adatok alapján is megerősítését nyert az a tény, hogy hasznos 

lenne a nagycsoportos óvodások beszédfeldolgozási szintjét egy évvel az iskolakezdés 

előtt megmérni, céltudatos fejlesztéssel azonos szintre hozni, így mérséklődnének a 

gyermekek közötti különbségek (vö. Gósy 1984a; Gósy–Laczkó 1987; Simon 2004 

stb.). 
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Következtetések 

 

 A nemzetközi szakirodalomban számos kutatás tesz kísérletet arra, hogy a 

gyermekek beszédfeldolgozásának folyamatát feltérképezze, értelmezze (pl. Hoffmann 

et al. 1989; Gleason–Bernstein 1998.). A közölt adatok nagyon fontosak a 

beszédfeldolgozás univerzális sajátosságainak megismeréséhez, de nem alkalmazhatók 

módosítás nélkül minden nyelvre. A beszédpercepció vizsgálata nyelvspecifikus. Ezért 

van szükség anyanyelvű kutatásokra. A magyar gyermekek beszédészlelésével és 

beszédmegértésével, a tipikus és atipikus folyamatokkal sok kutatás foglalkozik. A 

kutatási eredmények üzenete a közvetlen gyakorlatnak az, hogy az anyanyelvi 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok ellenőrzése hatéves korban és a 

kisiskolásoknál is nagy jelentőségű. Ahhoz, hogy az anyanyelvi képességekkel és 

készségekkel összefüggő esetleges elmaradásokat, problémákat kezelni, orvosolni 

tudjuk, idejében fel is kell ismernünk őket. Elengedhetetlenül fontos, hogy az óvodában 

és az általános iskolában dolgozó nevelők, pedagógusok, és a szülők egymással e 

tekintetben együttműködjenek. Ez az odafigyelés azonban később, a középiskolás 

életkorban sem szűnhet meg, nagy szükség volna a beszédmegértésen alapuló 

jegyzetelési technika oktatására, nemcsak a felnőttoktatás színterein, hanem akár már a 

középfokú oktatási intézményekben is (Gerliczkiné Schéder 2009). A beszédpercepció 

jó működése fontos tényező az idegen-nyelv-tanulás szempontjából is. Az információs 

társadalomban, az életben való boldoguláshoz elengedhetetlen az idegen nyelv(ek) 

magas szintű ismerete, melynek alapja a biztos beszédészlelés és beszédmegértés (vö. 

Büky 1984). Azonban a beszédészlelés- és -megértés akadályozottsága célzott vizsgálat 

nélkül rejtve maradhat. 

 Az értekezés témája a beszédfeldolgozási folyamatok longitudinális és 

kontrasztív vizsgálata, amely 28 nagycsoportos óvodás és 28 első osztályos kisiskolás 

gyermek bevonásával készült. A gyermekek észlelési és megértési teljesítményét a 

GMP tesztsorozat segítségével mértük fel. A kutatás részeként használt fejlesztési 

eljárás a GMP-diagnosztikához tartozó beszédpercepciós fejlesztő modulok alapján 

került kidolgozásra (vö. Gósy–Imre 2007).  

 A kutatás első részében arra kerestük a választ, hogy milyen beszédpercepciós 

teljesítménnyel jellemezhetők a vizsgáltban részt vevő nagycsoportos óvodás és első 

osztályos kisiskolás gyermekek, illetve a két korcsoport között kimutatható-e különbség 

a beszédpercepciós folyamatokban, továbbá mekkora egyéni különbségek 
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tapasztalhatók az egyes gyermekek között. A kapott adatok igazolták azt a 

hipotézisünket, miszerint a vizsgálatban részt vevő nagycsoportos óvodás és kisiskolás 

gyermekek beszédpercepciós szintje, majdnem valamennyi vizsgált folyamatban 

csoportszinten elmaradást mutat az életkor-specifikus teljesítménytől. Különösen 

érintett a fonológiai észlelés, a szeriális észlelés és a szövegértés. A vizsgált folyamatok 

korcsoport szerinti jellemzőit összevetettük egymással, megnéztük, hogy az egyes 

folyamatok milyen eredményeket mutatnak a nagycsoportos óvodás és a kisiskolás 

gyermekeknél. A kutatás eredményei részben támasztották alá a fejlődésre vonatkozó 

hipotézist: az életkor előrehaladtával a tizenkét vizsgált folyamatból csak öt folyamat 

esetén volt kimutatható matematikailag is igazolható különbség a kisiskolások javára, 

vagyis a beszédpercepció életkori fejlődése a vizsgált folyamatok kevesebb, mint 

felénél következett be. Az iskolás gyermekeket a percepciós elmaradás több 

folyamatban érintette, mint az óvodás gyermekeket. Ennek kapcsán felmerül a kérdés; 

„Miért lehet ez?”. Egyfelől lehetséges, hogy míg az óvodás gyermek teszthelyzetben is 

„könnyedén” válaszol, addig az iskolás gyermek már egyfajta megfelelési kényszerrel, 

vizsgadrukkal közelít az ilyen típusú feladatokhoz. Továbbá összefügghet az egyre 

magasabb elvárásokkal is, az iskolába lépéssel megemelkedik a követelményszint. 

Korábbi kísérletek tanúsága szerint az írás, olvasás stb. átstrukturálják az agyműködést, 

és ez azzal jár, hogy az egyéb készségek fejlődése (pl. beszédpercepció) átmenetileg 

stagnál (pl. Gósy–Horváth 2006b).  

Feltételeztük, hogy az óvodás gyermekek esetében jelentősebb egyéni 

különbségeket fogunk találni, az iskolás gyermekhez képest. Az egyéni különbségek az 

életkor előrehaladtával csak bizonyos észlelési folyamatokban csökkentek. Mindkét 

korcsoportban nagy egyéni különbségeket tapasztaltunk, melyek nem mutattak valós 

eltérést az életkor függvényében, így például a beszédfeldolgozás folyamatának 

legmagasabb szintjén a szövegértésben nem volt statisztikailag igazolható különbség a 

két korcsoport teljesítményében. A leggyengébb szövegértési teljesítmény mind a két 

csoportban 10%, a legjobb 100% volt. A jó és a hibás működések mindkét korcsoportra 

egyaránt jellemezőek voltak, az életkor nem volt szignifikáns tényező. A nagy egyéni 

teljesítménykülönbségek, kiváltképp, ha azok még iskoláskorban is fennállnak, 

problémát jelenthetnek az olvasás, az írás és a helyesírás tanulásában/tanításában is. A 

pedagógus a mindennapokban hasonló korú gyermekcsoportot tanít, nagy anyanyelvi 

különbségeket nem feltételez az egyes gyermekek között. Korábban utaltunk rá, hogy a 

beszédfeldolgozás folyamati rejtetten működnek, ennélfogva a tanítónak sem lehet 
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biztos ismerete a gyermekek észlelési vagy megértési folyamatairól célzott 

teszteljárások adatai nélkül (Gósy–Horváth 2011). A nagy egyéni különbségek miatt a 

tanítás sikeressége tartalmilag és módszertanilag is megkérdőjelezhető. Felvetődik a 

kérdés, hogy az iskolában miként tudnak ezek a gyermekek együtt haladni az írott 

anyanyelv elsajátítása során. Ennek tükrében átgondolandók a tanítási vonatkozások, és 

még erőteljesebben figyelembe veendők a nagy egyéni különbségek (Adamikné Jászó 

2006). Az eredmények rávilágítanak arra is, hogy az iskolát megelőző egy év nem elég 

ahhoz, hogy a fennálló elmaradások a spontán fejlődésnek köszönhetően megszűnjenek. 

A kutatás eredményei egyértelműen kijelölik a pedagógiai, fejlesztő pedagógiai 

feladatokat. Az óvodáskorban spontán is fejlődő verbális készségek mellett az óvoda a 

korai szűrés és célzott fejlesztés kezdetének a helyszíne lehet, miután az óvodáskor a 

nyelvelsajátítás folyamatának, a gondolkodás fejlődésének, az ismeretek 

gyarapodásának kiemelten jelentős időszaka. Elsősorban az óvoda feladata, hogy az 

iskolába kerülő gyermek megfelelő alapokkal rendelkezzen az olvasás, írás 

megtanulásához. Ezért érdemes a célzott fejlesztést már itt elkezdeni. Iskolások 

esetében a megoldás az írott anyanyelv tanításával párhuzamos, folyamatos és célzott 

beszédészlelési és beszédmegértési fejlesztés lehet. Ezzel a kutatás második részében 

foglalkoztunk.  

 Kutatásunk fő célkitűzéseként egy olyan alternatív fejlesztési lehetőséget 

kívántunk bemutatni, amely csoportban vagy osztályban kiválóan, jó eredménnyel 

alkalmazható. Amint a kutatás első részében kapott eredmények is bizonyítják, ennek a 

beillesztése a mindennapi óvodai, iskolai munkába elengedhetetlen. A feltételezéseink, 

miszerint a 7 hónapon át tartó fejlesztő munka hatására javulás következik be a 

gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményében, illetőleg a köztük 

fennálló egyéni különbségek mértéke az idő előrehaladtával csökken, beigazolódott. A 

vizsgálati csoportba tartozó (fejlesztett) óvodások teljesítménye alapján 

megfogalmazható, hogy az év elejéhez képest teljesítményük valamennyi folyamat 

esetében javuló tendenciát mutatatott. A tizenkét vizsgált folyamatból nyolc folyamat 

esetén volt matematikailag is igazolható a fejlődés, ezáltal az év elején tapasztalható 

individuális különbségek mértéke az év végére csökkenő tendenciát mutatott. A 

vizsgálati iskolás (fejlesztett) csoportnál hasonló következtetésre jutottunk. A vizsgálati 

iskolás csoport az év elejéhez képest az év végére minden tesztben tendenciaszerűen 

jobban teljesített. A tizennégy vizsgált folyamatból öt folyamatban a javulás 
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statisztikailag is kimutatható volt. Az év elején fennálló jelentős egyéni különbségek az 

év végére jellemzően csökkentek. 

 Feltételeztük, hogy a fejlesztésben részt vett óvodás és iskolás gyermekek 

beszédpercepciós teljesítménye szignifikánsan jobb lesz, mint a fejlesztésben nem 

részesülő korcsoport tagjaié. Adataink csak részben igazolták hipotéziseinket. Az 

óvodás csoportok átlagteljesítményét tekintve a szóaktiválásban (GMP11) találtunk 

matematikailag igazolható különbséget, a vizsgálati csoportba tartozó óvodás 

gyermekek javára, akik a többi tesztben is valamilyen mértékben jobban teljesítettek a 

kontroll csoporthoz képest, ami tendenciaként jelentkezett. A kontroll csoporthoz képest 

a vizsgálati csoportban jellemzően a gyermekek nagyobb százaléka érte el vagy 

közelítette meg az életkornak elvárt értéket. Az iskolás gyermekeknél a szeriális 

észlelésben (GMP10) volt kimutatható szignifikáns különbség, melyben a vizsgálati 

csoportba tartozó gyermekek – megközelítve az életkorspecifikus teljesítményt – jobban 

teljesítettek, mint a kontroll csoportba tartozók, akik az átlagteljesítményük alapján a 

szeriális észlelésben még az év végén is négy éves elmaradást mutattak. A vizsgálati 

iskolás gyermekek egy tesztben produkáltak szignifikásan gyengébb teljesítményt 

(rövid idejű verbális memória/GMP8), mint a kontroll csoport tagjai, de a vizsgálati 

gyermekek átlagteljesítménye így is a sztenderd értékeknek megfelelően alakult. A 

vizsgálati csoportban az átlagértékek év végére, az év elejéhez képest valamennyi 

tesztben magasabbak voltak, míg a kontroll csoportban két teszt átlagértékét tekintve 

romlást tapasztaltunk. Korcsoporttól függetlenül az egyes beszédpercepciós folyamatok 

esetében azt tapasztaltuk, hogy az év végén a legtöbb tesztben, tehát minden észlelési és 

megértési folyamat esetében nagyobb egyéni változatosság jellemzi a kontroll csoportba 

tartozó gyermekek eredményeit a vizsgálati csoport homogénebb teljesítményéhez 

viszonyítva. A vizsgálati csoportokban az év végére a gyengébben teljesítő gyermekek 

fejlődése nagyobb ütemű – amit a statisztikai elemzések is megerősítettek – 

„felzárkóztak” az év elején jobban teljesítő gyermekekhez. Fejlesztő beavatkozás nélkül 

a vizsgálati gyermekek életkora és teljesítményszintje közötti különbség feltehetően 

fokozódott volna. Ha az előmérés és a kontroll mérés eredményeit összevetjük, akkor 

láthatjuk, hogy bizonyos folyamatokban mind a két korcsoportban történt fejlődés a két 

mérés között eltelt időben, de úgy tűnik, a fejlődés mértéke függ az első méréskori 

életkortól is. Az óvodáskorú gyermekeknél az eltelt idővel több, a fejlődésre utaló 

szignifikáns változást tapasztaltunk az egyes tesztek eredményeiben, mint az 

iskolásoknál, kiváltképp a fejlesztett óvodás csoportban. Az adatok igazolták azt a 
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szakirodalomban megállapított tényt, hogy a percepció 5–6 éves korig bizonyos 

mértékben önmagától is fejlődik; azonban ezt követően célzott fejlesztés nélkül stagnál 

(Gósy 2002).  

Meg kell jegyezni, hogy több gyermek estében előfordult, függetlenül attól, 

melyik csoportról, korosztályról van szó, hogy a beszédpercepciós folyamataikban nem 

találtunk még csak tendenciaszerű fejlődést sem, némely esetben romlást tapasztaltunk. 

Felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. Feltételezhető, hogy esetükben a 

fejlesztésre fordított idő kevésnek bizonyult, főleg ha azt nézzük, mekkora a gyermekek 

közötti különbségek mértéke. A teljesítményromlást okozhatta továbbá a figyelem 

hiánya, fáradtság, érdektelenség, motiválatlanság stb. is. 

 A dolgozat utolsó részében választ próbáltunk kapni arra a kérdésre, hogy a 

kutatás során alkalmazott fejlesztési eljárás befolyásolja-e, és ha igen milyen mértékben 

az iskolát kezdő gyermekek beszédpercepciós teljesítményét. Azt feltételeztük, hogy a 

fejlesztésben nem részesült kisiskolás gyermekek beszédpercepciós teljesítménye 

minden vizsgált folyamatban szignifikánsan gyengébb lesz a korban illesztett, fejlesztő 

foglalkozásokon részt vevő óvodás gyermekek feldolgozásához képest. Az eredmények 

a hipotézist részben támasztották alá. A kapott eredményeink alapján megállapítható, 

hogy a tizenhárom tesztből három teszt kivételével (GMP5, GMP9, GMP10) a 

vizsgálati csoport jobb teljesítményt nyújtott a kontroll csoporthoz képest. Ez hét teszt 

esetében tendenciaként, három teszt esetében szignifikáns különbségként jelentkezett. 

Tehát a két csoport között három tesztben, a ritmusészlelésben, a szóaktiválásban, 

illetve a szövegértésben volt matematikailag igazolható különbség a vizsgált csoport 

javára. Noha a kontroll csoport a fent említett három tesztben valamilyen mértékben 

jobban teljesített a vizsgálati csoportnál, ez nem mutatott szignifikáns eltérést. Bár a 

többi tesztben nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport teljesítménye között, 

az eredmények alapján megfogalmazható, hogy a két csoport közötti eltérés nagyobb 

része mennyiségi. A vizsgálati csoportba tartozó gyermekek a kontroll csoportba tartozó 

gyermekekhez képest, nagyobb százalékban teljesítettek a sztenderd értékekben 

meghatározottak szerint. Az egyes tesztekben elért átlagteljesítmények a kontroll 

csoportban több folyamatban mutattak elmaradást az elvárt értékekhez képest, mint a 

vizsgálati csoportban. Továbbá a kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 

vizsgálati csoport teljesítménye egységesebb, mint a kontroll csoporté, amelyben 

nagyobb individuális különbségek voltak kimutathatók. Az itt kapott adtok alapján 

megerősítést nyert az a tény, hogy beszédpercepciós elmaradások már egész fiatal 
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korban kimutathatók, az időben érkező megfelelő segítséggel a tünetek jelentősen 

csökkenthetők (vö. Erősné Brunner et al. 2003). 

 A kutatás valamennyi eredménye alapján általános tendenciaként 

megfogalmazható, hogy a beszédfeldolgozási nehézségek az észlelés és az értés 

legmagasabb szintjén mutatkoztak. Ez azt jelenti, hogy a fonológia észlelés és az ezt 

támogató részfolyamat a szeriális észlelés nehezítettsége mellett a szövegértést is 

elmaradás jellemzi, ami iskoláskorra nagyobb mértéket ölt. Sem az észlelés, sem az 

értés tekintetében nem volt kimutatható szignifikáns eltérés a hibák megjelenését 

illetően a korcsoportok között, ami azt jelenti, hogy a hibák jellege nem változik sem az 

életkor előrehaladtával, sem a fejlesztés függvényében. Korábbi kutatások is a fent 

említett észlelési és értési nehezítettségéről számolnak be. Ezt a tanúságot a jövőben a 

fejlesztési tervek kidolgozásakor hangsúlyozottabban figyelembe kell vennünk, az 

elmaradott területek fejlesztésére még nagyobb figyelmet szükséges fordítani.  

 Mint arról korábban is szóltunk a fonológiai észlelést mérő tesztben az év 

végére is több éves elmaradást tapasztaltunk, korcsoporttól, fejlesztéstől függetlenül. 

Ennek hátterében az állhat, hogy az utóbbi évtizedekben felgyorsult beszédtempóhoz a 

gyermekek nem tudnak megfelelőképpen alkalmazkodni, a dekódolási folyamatot 

nehezíti a beszéd gyorsabb tempója. A fonológiai észlelést támogató szeriális észlelés 

problémái, a szerialitási képesség elmaradása erősen befolyásolja a szókincs 

bővülésének lehetőségét. Ez különösen igaz, ha azt vesszük figyelembe, hogy az 

iskolásoknál a szóaktiválásban a két mérés között ugyan kimutatható volt a fejlődés, de 

egyik mérés alkalmával sem nyújtottak az életkoruknak megfelelő teljesítményt. Egy 

korábbi kutatás tapasztalatai szerint az egy évnyi oktatásban eltöltött időkülönbség 

ellenére a tanulók szókincsében, lexikális hozzáférésükben nem következik be változás. 

A szókincsprobléma a 7. osztályban még fokozottabban jelentkezik, mivel sok szó 

jelentését – amelyet a felnőtt környezet elvártnak tekint – nem ismerik, sokban 

bizonytalanok, ami a hosszabb nyelvi egységek dekódolásának alapvető gátjává válik 

(vö. Gósy 2009a). A szövegértési nehézség egyik leggyakoribb okozója a lexikális 

bizonytalanság. Ezért is kiemelt fontosságú, hogy a jövőben a fonológiai és a szeriális 

észlelés fejlesztése mellett a szókincsfejlesztésre fokozott figyelmet fordítsunk.  

 A kapott eredmények arra is rávilágítottak, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt 

kell fektetni a rövid idejű memória fejlesztésére, kiváltképp a verbális emlékezetére. A 

kutatásban a rövid idejű emlékezet tesztelése során azt tapasztaltuk, hogy a minimálisan 

elvárt értéktől szignifikánsan nem tért el ugyan a gyermekek teljesítménye, ugyanakkor 
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sem az idő előrehaladtával, sem a fejlesztés hatására nem következett be fejlődés, ami 

következtetésképpen a beszédészlelésben (pl. fonológiai észlelés) is gyengébb 

teljesítményszintet eredményezhet. Ismert, hogy ez a fajta emlékezet nem változik az 

életkor előrehaladtával, következésképpen az itt jelentkező zavarok célzott fejlesztés 

nélkül nem javulnak (Gósy 1995a). Boldizsár egy tanulmányában arról számol be, hogy 

ezen a területen még 4. osztályban is komoly gondok tapasztalhatók (Boldizsár 2002). 

Laczkó egy kutatásában – amit 46 középiskolás (10. és 12. osztályos) bevonásával 

végzett – a beszédfeldolgozási nehezítettség okát elsősorban a rövid idejű emlékezet 

hibáiban vélte felfedezni. Azt tapasztalta, hogy a hibák az elhangzó közlések 

tartalmának, a lényeges gondolatoknak a hiányos rögzítésében érhetők tetten (Laczkó 

2015). Az említett két kutatás eredményei is alátámasztják azt a feltételezést; miszerint 

a spontán életkori fejlődés nem biztosítja a folyamatban bekövetkező pozitív kimenetelű 

változást. A jövőbeni fejlesztési eljárás kidolgozásakor ez a tény sem hagyható 

figyelmen kívül. A továbbiakban a memória szerepére határozottabban kell felhívni a 

pedagógusok figyelmét is. Az olvasás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az 

életkornak megfelelő memóriaműködés, miután az olvasás szintje a gyermek 

emlékezetén és munkamemóriáján múlik, azon, hogy emlékszik-e a hangsorra, 

emlékszik-e az egy-két szóval vagy sorral előbb olvasottakra, s mindez a beszédre is 

vonatkozik. „Memória nélkül nincsen sem beszéd, sem olvasás” (Adamikné Jászó 2006: 

210). Az életkornak megfelelő memória és mentális lexikon megléte hozzájárul a 

beszédfeldolgozás sikeréhez, ezáltal megkönnyítve a tanulási folyamatokat. A korai 

lemaradás, a valódi „fejlődés” be nem következése hosszú távon kollektív szöveg-, 

illetve beszédmegértési nehézséghez vezet (Markó 2007).  

Az itt kapott kutatási eredményekből levonható következtetések alapján, választ 

kaptunk arra, hogy a vizsgált életkorokban mely percepciós folyamatok működésére 

jellemző akadályozottság, nehezítettség. Ennek a tudásnak a birtokában készülhetnek el 

a jövőre nézve még pontosabban összeállított fejlesztési tervek, amelyeknek célja az 

anyanyelvi hiányosságok kompenzálása.  

 Korábbi vizsgálatok eredményei és az itt kapott adatok alapján is megállapítást 

nyert, hogy fontos ismernünk az óvodás, illetve iskolába lépő gyermekek 

beszédpercepciós szintjét (pl. Kocsis 1996; Macher 2007; Bóna 2007a). Fontos, mert a 

tapasztalatok szerint sok kisgyermek kezdi el iskolai tanulmányait az elvárhatót el nem 

érő beszédészlelési és beszédmegértési szinttel. Később sokszor arra is fény derül a 

gyermek általános iskolás tanulmányai végeztével, hogy az addigra kialakult tanulási 
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nehézség gyökerét bizony a percepciós elmaradásokra lehet visszavezetni, mert ha 

„csak” e terület működése csökkentebb az alsóbb osztályokban, a nem szakember 

számára a probléma rejtve marad, jelzés nem érkezik sem a szülőktől, sem a 

pedagógustól (Erősné Brunner et al. 2003). A percepciós zavarok korai felismerése 

meghatározó a gyermek egész fejlődésére, különösen az anyanyelv-elsajátítására és a 

tanulási folyamatokra. A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztésének 

szükségességéhez nem férhet kétség, mely feltehetően elsősorban hatéves kor előtt 

lehetséges. Bizonyított tény, hogy „a kellő időben felismert beszédészlelési gond 

kiküszöbölésére az óvodáskor a legoptimálisabb, mert a kísérletek tanúsága szerint a 

beszédészlelés fejlődése 3–5 éves kor között a legnagyobb ütemű” (Gósy 1989b: 202). 

Minél fiatalabb a gyermek, annál rövidebb idő alatt érhetünk el eredményt. Nem 

hagyható figyelmen kívül az a sem, hogy „az óvodásoknál fél–2 év, iskolásoknál 1–3 év 

között van az átalagos fejlesztési időtartam, ez azonban egyénenként változó lehet” 

(Gósy 2000: 154).   

A kapott adatok arra utalnak, hogy az első osztályban nagy szükség van még a 

fejlesztésre, lehetőség szerint hosszabb időtartamban. Az iskoláskorban fejlődik ugyan a 

gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési szintje, de a kísérletek tanúsága szerint, 

az elmaradással induló 7 évesek még 10 éves korra sem tudják leküzdeni a problémáikat 

(vö. Macher 2002). A beszédmegértési zavarok végigvonulhatnak a gyermekkoron, sok 

esetben még fiatal felnőttkorban is fennállhatnak (vö. Gósy 2001a; Gerliczkiné Schéder 

2007; 2009; Laczkó 2015). Ezek a kutatási eredmények arra utalnak, hogy a 

középiskolában, sőt a felsőoktatásban sem minden tanuló rendelkezik ép, egészséges 

percepciós mechanizmusokkal. Az őket oktató pedagógusoknak pedig sok esetben erről 

nincs semmiféle tudomása vagy feltételezése. Az esetlegesen felmerülő tanulási 

problémákat a szorgalom hiányával, motiválatlansággal stb. magyarázzák. Ezen 

kutatások függvényében, felmerül a kérdés, hogy a gyermekkorban fennálló 

beszédpercepciós elmaradás/zavar az idő múlásával mitől is szűnne meg? Tény, hogy 

iskolás korban a nyelvi készség spontán fejlődik, de ez csak abban az esetben 

következik be, ha az iskolát kezdő gyermek beszédfolyamatai életkori szinten vannak. 

A tanulási nehézségek, az olvasás-írás, szövegértés zavara mögött sok esetben 

percepciós elmaradás húzódik. A probléma megoldása az időben történő 

diagnosztizálásban keresendő. A korai felismerés preventív jellegű terápiát tesz lehetővé 

(Sósné Pintye–Melegné Steiner 2007). Az iskolai tevékenység, illetőleg az életkori 
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fejlődés önmagukban nem elegendőek a percepció megfelelő szintjének eléréséhez, ha a 

működések atipikusak. Célzott fejlesztés szükséges az elmaradások felszámolásához. 

Az eredmények tudatában nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tipikus fejlődésű 

gyermekek beszédészlelésének a vizsgálatára az óvodás- és iskoláskorban egyaránt. A 

fejlesztés hiányában hátrányuk évről évre nő. A GMP-diagnosztika egy olyan 

lehetőség, amely rövid idő alatt megmutatja, melyek azok a területek, amelyekre a 

fejlesztés épülhet, hol mutatkoznak elmaradások. Az óvodás gyermekeknél fontos 

lenne preventív jelleggel végezni a diagnosztizálást, majd ehhez mérten fejleszteni 

őket. Az iskolás gyermekeknél megoldás lehet az írott anyanyelv tanításával 

párhuzamos, folyamatos és célzott beszédészlelési és beszédmegértési fejlesztés. A 

fejlesztés hatékonysága valószínűsíthetően növelhető lenne, ha a diagnosztikát 

követően egyénre szabottan, célzottan az elmaradott területekre koncentrálva 

készülnének a fejlesztési tervek. Ennek a kivitelezése időigényesebb és bizonyosan 

kevesebb gyermek vonható be, mint amennyi ténylegesen fejlesztésre szorulna. A 

probléma megoldásaként nem szabad elvetni a csoportos fejlesztés lehetőségét sem. 

Egyes tapasztalatok szerint a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlődését az azonos 

tanulási körülmények (ugyanazon tanító, tankönyv, tanítási módszer, közösség) 

pozitív hatásként tovább erősíthetik (Gósy–Horváth 2011).   

 Összegzésként elmondható, hogy a fejlesztés hatására minőségi javulást 

tapasztaltunk. A fejlesztési eljárás valódi sikerét ugyanakkor nem pusztán a számok, 

százalékok alakulása mutatja meg, hanem az is, hogy hogyan boldogulnak később a 

gyermekek. A pedagógusi reflexiókból kiderül, hogy a fejlesztésnek több pozitív 

hozadéka volt. Az óvodás gyermekeknél, ahogy teltek a hónapok az óvónők azt 

tapasztalták, hogy a gyermekek egyre bátrabban beszéltek, gazdagabban fejezték ki 

magukat. A feladatsor sokat segített továbbá a gyermekek szókincsének bővítésében 

is. Ennek sikerességét az eredmények is alátámasztották. Az iskolás gyermekek 

tanítónője a fejlesztéssel kapcsolatban a következőket fogalmazta meg: „Ahogy 

haladtunk az időben, észrevettem, hogy könnyebben megy a szótagolás, a betű-hang 

megfeleltetés, a szavak hangokra bontása; tulajdonképpen ezek a feladatok 

kifejezetten segítették az írás és olvasás tanítását – tanulását”. A fejlesztési eljárás 

kidolgozásánál fontos szempont volt, hogy könnyen beépíthető legyen a mindennapi 

óvodai életbe, valamint a feszítettebb munkatempót diktáló első osztályosok 

anyanyelvi órájába is. A fejlesztési tervek adaptálhatóságát illetően, a pedagógusok 

visszajelzései szerint a gyermekek élvezték a fejlesztő feladatokat, hamar beépült a 
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mindennapi gyakorlatukba, játékként tekintettek rá (lásd. 4. sz. melléket; 5. sz. 

melléklet). Ezen bizonyítékok alapján úgy tűnik, valóban érdemes a beszédészlelés és 

a beszédmegértés kérdéskörével behatóbban foglalkozni. Az óvodás gyermekek 

iskolaéretté válását, az iskolás gyermekek későbbi tanulmányi munkáját is 

elősegíthetjük általa. 

 A fejlesztő munkánk szükségességéről és fontosságáról egy előadás alkalmával 

is meggyőződhettünk. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetben tartott előadás keretében 

hetven, a kerültben dolgozó óvodapedagógus és tanító előtt lehetőségünk volt bemutatni 

a vizsgálat eredményeit, a fejlesztési eljárást. Az előadást követően valamennyi 

pedagógus üdvözölte a kezdeményezést, és úgy nyilatkozott, hogy szívesen alkalmazná 

a bemutatott módszert. Külön kiemelték, hogy bár számtalan fejlesztési eljárással, 

módszerrel találkoznak füzet, könyv stb. formájában a mindennapok során, 

módszertárukból hiányzik az általunk bemutatott fejlesztési forma, aminek sikerét abban 

látják, hogy egy olyan könnyen adaptálható széleskörű a beszédfeldolgozást segítő 

eljárásról van szó, ami egy évet felölelve, napokra lebontva, példákkal, módszertani 

leírással illusztrált. Az idő hiányára hivatkozva ezt a típusú felépítést különösen 

fontosnak tartják. Így – időt spórolva – nekik nem kell a kivitelezés módjával, példák 

keresésével foglalkozni, az óvodásoknál bármely napszakba, míg az iskolásoknál 

minden anyanyelvi óra elejére vagy végére gond nélkül beilleszthető, akár bemelegítés 

vagy levezetés gyanánt. A jövőben szükséges további lépéseket tenni annak érdekében, 

hogy minél szélesebb körben fordítsanak figyelmet a beszédészlelés és a 

beszédmegértés folyamataira, különösképpen a fejlesztésre. A szervezett szűrés 

megvalósulásáig sokat tehetünk a gyermekekért azzal, ha különböző fórumokon, 

szervezett módon felhívjuk a pedagógusok figyelmét a beszédfeldolgozás ép 

működésének jelentőségére, a fejlesztési lehetőségeire, amelynek elsődleges színtere a 

pedagógusképzés lehetne.  

 A kutatás a jövőben több ponton folytatható: egyrészt érdemes lenne kísérleti 

céllal több óvodai, iskolai csoportban, akár hosszabb időintervallumban alkalmazni a 

bemutatott fejlesztési eljárást, az itt kapott eredményeket beépítve további terveket 

kidolgozni, másrészt longitudinális vizsgálat keretében megnézni, hogy a különböző 

időtartamú fejlesztés milyen hatással van az olvasás- és írás tanulására, ezáltal a tanulás 

folyamataira. 

 Az adatok a fent leírt mintáról és a fenti módszerrel mért beszédészlelési, 

beszédémegértési képességről informálnak. A tendenciák, a szignifikáns összefüggések 
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vagy különbségek megléte esetén is csak kellő körültekintéssel általánosíthatók. 

Ugyanakkor, miután egy elterjedt, sztenderdizált eljárásról és a szorosan hozzá 

kapcsolódó fejlesztési módszerről van szó, lehetőség van rá, hogy összevessük más 

hasonló módszerrel végzett – korábbi, későbbi – kutatások eredményeivel. 
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Összegzés 

 

Az értekezésben nagycsoportos óvodások és első osztályos kisiskolások 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatait vizsgáltuk egy 7 hónapos fejlesztés 

függvényében. A dolgozat témája tehát a fonetika, a pszicholingvisztika és a pedagógia 

határterületén körvonalazódik. A téma vizsgálatának jelentőségét az eredmények 

gyakorlati alkalmazhatósága adja. Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban 

számtalan tanulmány született már a gyermekek beszédfeldolgozásáról, ugyanakkor 

fejlesztést is tartalmazó vizsgálat még nem készült magyar gyermekekkel. 

Az eredményeket összegezve megfogalmazható, hogy a fejlesztés szükségessége 

a vizsgált korosztályban, tipikus fejlődés esetén is elengedhetetlen. A komplex fejlesztés 

hatására igen jelentős és egyenletes a javulást tapasztaltunk a GMP-

teszteredményekben. Kutatási célunknak eleget téve elindítottuk azt a folyamatot, 

melynek végső célja a beszédpercepciós elmaradások/zavarok felszámolása. A 

fejlesztési tervek adaptálhatóságát illetően, a pedagógusok visszajelzései szerint a 

gyermekek élvezték a fejlesztő feladatokat, hamar beépült a mindennapi gyakorlatukba, 

játékként tekintettek rá.  

A továbbiakban fontos lenne minden óvodás gyermek percepciós tesztelése, 

illetve szükség esetén a beszédpercepció célzott fejlesztése, lehetőség szerint hosszabb 

időtartamban, óvodás- és kisiskoláskorban, tipikus fejlődésű gyermekek esetében 

egyaránt.  
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Az értekezés tézisei 

 

A kutatási eredményeket összegezve a következő tézisek fogalmazhatók meg: 

1. A nagycsoportos óvodás és kisiskolás gyermekek beszédpercepciós szintje, szinte 

valamennyi vizsgált folyamatban csoportszinten elmaradást mutat az életkor-

specifikus teljesítménytől, az elmaradás mértéke a vizsgált folyamatok függvényében 

változik.  

 

2. Az egyéni különbségek az életkor előrehaladtával csak bizonyos észlelési 

folyamatokban csökkennek. Mind az óvodás, mind az iskolás korcsoportban nagy 

individuális különbségek tapasztalhatók. Az iskolás gyermekeket a percepciós 

elmaradás több folyamatban érinti, mint az óvodás gyermekeket, tehát az iskolát 

megelőző egy év nem elég ahhoz, hogy a fennálló elmaradások a spontán fejlődésnek 

köszönhetően megszűnjenek.  

 

 

3. A beszédpercepció célzott fejlesztése óvodás- és kisiskoláskorban, tipikus fejlődésű 

gyermekek esetében is kiemelten fontos.  

 

4. A célzott fejlesztés hatására egységes, tendenciaszerű javulás tapasztalható, mindkét 

fejlesztésben részesülő csoportnál. Bizonyos folyamatok esetén a javulás mértéke 

matematikailag is kimutatható.  

 

 

5. A beszédpercepció folyamatán belül – a vizsgálat idejétől, csoporttól és fejlesztéstől 

függetlenül – a gyermekek leggyengébben a fonológiai észlelésben teljesítenek, az 

elmaradás mértéke az utóméréskor is több évre tehető.   

 

6. A minőségi elemzések során megállapítottuk, hogy nincs különbség az egyes 

tesztekben előforduló hibák (típusai) között. Az életkor, valamint a fejlesztés 

függvényében az egyes csoportok közötti különbség a hibák mennyiségében és nem a 

minőségében jelentkezik.  
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7. A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése – akár nagyobb csoportban 

alkalmazva – hatékony módszer a fennálló elmaradások 

csökkentésére/megszűntetésére. 
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1. sz. melléklet: A GMP-diagnosztika tesztlapja
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2. sz. melléklet: A GMP-diagnosztika kitöltött tesztlapjai  

a) GMP tesztlapok a fejlesztő foglalkozásokon részt vett óvodás gyermeknél (év eleje, 

K. Benedek) 

b) GMP tesztlapok a fejlesztő foglalkozásokon részt vett óvodás gyermeknél (év vége, 

K. Benedek) 

c) GMP tesztlapok a fejlesztésben nem részesült óvodás gyermeknél (év eleje, Z. Vivien) 

d) GMP tesztlapok a fejlesztésben nem részesült óvodás gyermeknél (év vége, Z. Vivien) 

e) GMP tesztlapok a fejlesztő foglalkozásokon részt vett iskolás gyermeknél (év eleje, 

B. Zója) 

f) GMP tesztlapok a fejlesztő foglalkozásokon részt vett iskolás gyermeknél (év vége, 

B. Zója) 

g) GMP tesztlapok a fejlesztésben nem részesült iskolás gyermeknél (év eleje, M. 

Bendegúz) 

h) GMP tesztlapok a fejlesztésben nem részesült iskolás gyermeknél (év vége, M. 

Bendegúz) 
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3. sz. melléklet: Fejlesztési tervek 
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a) Fejlesztési tervek óvodáskorú gyermekeknek 

 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 1) 

2 
Feladat típusa:  
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 

Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 
 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
nap, szem, baba, hó, láb, kő, 
sál, kar, néni, rossz, megy, 
víz, ad, cica, szék, ma, tesz, 
fal, égi, lát, kép, bolt, kicsi 
szép, van, ló, busz, kocsi, jó, 
pad, süt, néni, mennek, 
adott, asztal, virág, bácsi, 
kutya, ivott, rózsa, alszik, 
cica, sapka, csoki, ajtó, cipő, 
evett, kabát, doboz, hideg, 
lakik, segít, gurul, játék 
Suttogott szavak ismétlése. 
(4. o) 
maci, vonat, repül, kutyus, 
ugrik, kicsit, engem, látod, 
halak, mögött, iszik 
Szókapcsolatok ismétlése. 
*(4. o) 
magas ház, neked ad, csokit 
eszik, szépen ül, hosszú 
kabát, csendes ház, látja őt 
Mondatok ismétlése. *(5. o) 

Hangkeresés* (6. o) 
Mondd meg, hogy az sz 
hangot az elején hallod 
vagy nem az elején! 
Figyelj, mondom: szánkó. 
erdész, szamóca, szőlő, 
mész, szoba, házszám, 
készítik, juhász, méhész, 
széna, száll, szita, kész, 
szüretelnek, mész, sziget 
 
 

Piramismondatok* (6. o) 
A baba ül. 
 A szép baba ül. 
A szép baba a széken ül. 

A cica barna.  
Anna cicája barna. 
Anna szép cicája barna. 

A lány olvas. 
A lány könyvet olvas. 
A lány a szobában könyvet olvas. 
A lány a szobában érdekes könyvet 
olvas. 
Az okos lány a szobában érdekes 
könyvet olvas. 
 
 

Mi az ellentéte? Keresd meg!* (6. o) 
nagy (kicsi), hideg (meleg), puha (kemény), 
szép (csúnya), engedékeny (szigorú), gyakori 
(ritka), érdekes (unalmas), hízik (fogy), 
emlékszik (felejt), eldug (megkeres), okos 
(buta), kövér (sovány), édes (keserű), sok 
(kevés), szemtelen (jólnevelt), magas 
(alacsony), érdes (sima), pontos (pontatlan), 
udvarias (udvariatlan), fiatal (öreg), irigy 
(jószívű), épít (rombol), vidám (szomorú), 
gyáva (bátor), megy (jön) 
 

Tudod –e folytatni, 
hogy hosszabb 
legyen? *(7. o) 
A kecske legel. 
A baba az enyém. 
Van egy cicája. 
Mellettem ül. 
Anyukám jön 
értem. 
Körül kell nézni. 
Kimentünk az 
udvarra. 
Az volt a 
legnagyobb. 
Péter nem ment a 
többiekkel. 
A szomszéd bácsi 
megszidott. 
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Adott vizet. Nézett engem. a 
kutya ugat. Fúj a szél. A 
mama főz. A bácsi áll. A fiú 
tanul. A kép szép. az alma 
piros. A csoki finom. A banán 
gyümölcs. Este van. A baba 
alszik. Az autó megy. A 
csillag fényes. Az egér kicsi. 
A bot hosszú. 
 
 
 
*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így 
akihez kerül a maci, az ismétli 
az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
 

*Megjegyzés 

Bevezető 
Ki tudja milyen hangot ad ki a 
kígyó? (szszszsz) Ezt 
elnevezzük kígyóhangnak. 
Játék: Kígyóbűvölő 
Az egyik gyermek lesz a 
kígyóbűvölő, akinek a 
furulyát jelképező henger 
alakú tárgy van a kezében. 
Amelyik gyereket megérinti a 
furulyával, az addig utánozza 
a kígyó mozgását, amíg 
hozzáér a furulya, és közben 
„sz”hangot mond. (Ezt 
követően végezzük el a 
feladatot.) 

*Megjegyzés 
Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis?  
(Képen felmutatjuk.) 
 Mi is felépítünk egyet, csak a téglák 
helyett egyre több dolgot rakunk 
egymás mellé. Ki építi utánam a 
piramist? (jelentkezés) 
Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, hogy 
bővül lefelé a mi piramisunk. 
 
 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. Néhány szó esetében 
érdemes kérdéseket feltenni a gyerekeknek. 
Példák: 
édes (keserű, sós stb.) 
? Milyen édes, keserű, sós ételeket ismersz? 
udvarias, irigy 
? Milyen emberre mondjuk, hogy udvarias, irigy?  
vidám 
? Mitől leszel vidám? Mi az, ami elszomorít? 
stb. 
 

*Megjegyzés 
 A macit dobják 
egymásnak, így 
akihez kerül a maci, 
az bővíti az adott 
mondatot. Ha olyan 
valakihez kerül a 
maci, aki éppen nem 
tudja bővíteni a 
mondatot, a többiek 
segíthetnek. Érdemes 
egy példával 
bemutatni, vagy 
segítő kérdéseket 
feltenni, lsd. 
feladatmagyarázat. 

1. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 2) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
mond, ringat, vesz, tál, sír, halad, dinnye, varr, 
majom, édes, mert, alul, hegy, fej, halad, segít, 
zsiráf, füled, ragad, almák, vidám, üveg, kocsit, 
csönget  
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
vakat, szelin, kuda, vátó, sime, pekin, buló, tögön, 
minyák, fotik, cinó, bató 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
kerek, piros alma; nagy, sárga barack; kicsi, barna 
mókus; nyíló, fehér virág; kislányt és kisfiút; 
esznek és isznak; futott és leült; hegyen és 
völgyben; kabátban és nadrágban; narancsot és 
málnát; könyvről és székről; ollók és tűk; repülő 
madár és mászó bogár; forró kávé bögrében; sok 
könyv a táskában 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
A film jó. Itt a kezem. A csoki finom. Süt a nap. 
Csillog a gyűrű. Látlak téged. 
 

Hangokból szóalkotás.* 
(6. o) 
Például: k u ty a → 
kutya 
ü l, z á r, v a n, b á l, s e 
m, l ó g, v á r, sz é p, n e 
m, m á r, sz í n, t ó, cs a 
v a r, h á t, s e r e g, d i 
sz n ó, cs á k ó, v e l e m, 
t i sz t a, d a d o g 
 

Piramismondatok* 
(6. o) 
Anya főz. 
Anya levest főz. 
Anya levest főz 
ebédre. 
Anya finom levest 
főz ebédre. 
Anya finom levest 
főz ebédre a 
konyhában. 

Peti eszik. 
Peti sütit eszik. 
Peti sütit eszik az 
asztalnál. 
Peti sütit eszik este 
az asztalnál. 
Peti minden este 
sütit eszik az 
asztalnál. 

A baba szép. 
A szőke baba szép. 
A két szőke baba 
szép. 
A két szőke baba a 
polcon szép. 
 
 

Szógyűjtés* (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen 
először nagyon rövid (lehetőleg egy 
szótagból álló 1) értelmes szavakat, 
majd nagyon hosszú (több 
szótagból álló2) értelmes szavakat. 
Példák1: fut, ág, nagy, szép, ól, társ, 
van, süt, csíp, lent, könny stb. 
Példák2: találkoznak, egészséges, 
termelésben, huszonhatodika, 
játszótéren stb. 
 

 Fejezd be!* (8. o) 
A kisbaba… 
Tegnap az 
iskolában… 
Ebéd után… 
A fiúk az udvaron… 
Anyu este…  
A játszótéren… 
A ceruzám…   
Az autóbusszal… 
Az asztalon… 
Az állatkertben… 
Nem szeretek… 
Ha esik az eső… 
A 
születésnapomon… 
Az óra… 
Megtalálták… 
Odaadta… 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szósort/mondatot. 
** Megjegyzés 
Szeretnétek UFÓ- nyelven megtanulni? (Keretmesébe 
ágyazva, motivációként elmondjuk az UFÓ-s mesét.) 
Mese: leszálltak az UFÓ-k (a frizbi játékot mutatom). 
Amikor kiszálltak a csészealjból, nekem odadobták ezt 
a kis csészealjat, és mondtak nekem valamit az ő UFÓ-
nyelvükön. Odadobták nekem és én ugyanazt 
mondtam, amit ők, ekkor én is visszadobtam. Így 
ismertem meg az UFÓ- beszédet. Ti is meg szeretnétek 
tanulni? Körben állnak a gyerekek, akinek a frizbit 
dobom, az a gyerek ismétli az óvónőtől hallott 
értelmetlen hangsort. 

 

*Megjegyzés 
Játék: Robot 
„Robot nyelven fogok 
beszélni Nektek. Mit mond 
a robot? Hallgassátok 
csak!” 
k—u –ty –a  
Először az óvó néni adja 
valakinek oda a macit, 
majd egymásnak 
adogatják. Annak kell 
megfejtenie az adott szót, 
akinek a macit 
továbbadták. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki 
építi utánam a 
piramist?), újból 
mutathatjuk a 
képen, miképp épül 
a mi piramisunk. 
(jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Használhatunk hozzá képeskönyvet. 

*Megjegyzés 
Mindenki fejezzen be 
egy mondatot. Körbe 
haladunk.  
(Használhatjuk a 
macit.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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1 
Fejlesztési feladat: 
Összetett modul (M 3) 

2 
Fejlesztési feladat: 
Modulelemek + 
Lexi 

3 
Fejlesztési feladat: 
Piramismodulok 

4 
Fejlesztési feladat: 
Szókincsmodulok 

5 
Fejlesztési feladat: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
fa, ló, nap, tavas, hó, ház, 
bab, csizmás, ad, kér, én, 
barlang, te, ott, hal, lepke, 
szép, az, szék, kerti, nem, 
kell, súgó, toll, film, mászó, 
van, sár, hét, mély, cső, 
világ, kérek, mama, 
könyvek, papa, benne, csoki, 
cica, hinta, autó, madár, 
olló, olvas, játék, virág, 
táska, mese, foci, aki, zene, 
méri, sugár, fagyi, dalos 
Suttogott szavak 
ismétlése.* (4. o) 
kávé, béka, hátam, zebra, 
nagyon, fölött, mókus, 
csónak, kézzel, hallod 
Értelmetlen szavak 
ismétlése. ** (5. o) 
kilám, femete, gyemet, 
nyilák, tösdi, hamdok, 
mustág, zimha, dömör, 
nápintom 
Mondatok ismétlése.* (5.o) 
Anya nevet. A bácsi főz. Peti 
alszik. Mama süt. Én sütit 
eszem. Karcsi megnézi. 
Tüskéje van a rózsának. Az 

Nehéz szavak 
ismétlése (4. o) 
szalamandra, 
vegetáció, politika, 
naturalizmus, 
feminin, 
analitikus, 
oktaéder, 
memorandum, 
autodidakta, 
mediterrán 

Lexi F/25 
(Tájékozódás → 
elöl- középen-
hátul fogalma) 

Piramismondatok* (6. o) 
A bohóc játszik. 
A bohóc a labdával játszik. 
A bohóc a piros labdával 
játszik. 
A cirkuszban a bohóc a 
piros labdával játszik. 

A kisfiú alszik. 
A kisfiú az ágyban alszik. 
A kisfiú az ágyban alszik 
és álmodik. 
A kisfiú az ágyban alszik 
és álmodik. 

Esik a hó. 
Nagy pelyhekben esik a 
hó. 
Odakint nagy pelyhekben 
esik a hó. 
Odakint nagy pelyhekben 
esik a hó, már fehérek a 
fák. 
Odakint nagy pelyhekben 
esik a hó, már fehérek a 
fák és a háztetők. 
 

Asszociációk* (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom fagyi? 
(Várható válaszok: hideg, finom, nyár, csokis 
stb.) Hívószók az asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
játszik, szép, fáradt, 
mozi, ügyes, mosolyog, kacsa, pöttyös, nehéz, 
szomorú, darázs, mosás, számítógép, kóla, 
perec, zene 
 

Tudod-e mit 
jelent? 
Magyarázd meg! 
* (7. o) 
A leves forró. 
A testvérem kisfiú. 
A motor berreg. 
Este lefekszünk. 
A gyerek kicsi. 
Ez egy asztal. 
Valaki csenget. 
Anya puszit ad.  
A hó fehér. 
A maci barna. 
A konyhában anyu 
főz. 
A citrom savanyú. 
A labdát dobják. 
A kislány 
mosolyog. 
A tojást fel lehet 
törni. 
A kislány 
mosolyog. 
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alma piros. A körte zöld. Mi 
játszunk. Nem vagyok 
fáradt. Nyílik a nefelejcs. 
Nyakkendőt vettünk. A 
fényképen a tenger van. A 
gyöngyöket fűzték. 
Fölkapcsolja a villanyt. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így 
akihez kerül a maci, az ismétli 
az óvónéni után a megfelelő 
szót/suttogott szót/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv 
(frizbi)) 
 

 *Megjegyzés  
Utalunk a piramisjátékra (ki 
építi utánam a piramist?), 
újból mutathatjuk a képen, 
miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés  
Közös megbeszélés 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
megmagyarázandó 
mondat. Ha 
valakinek nem megy 
egyedül, a többiek 
segíthetnek neki. 
 
 
 
 

3. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 4) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Lexi 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
megy, tej, erdőben, 
kölyök, piszok, szoba, 
engem, gyerek, beteg, 
buta, szőke sáros, téged, 
fával, hámoz, térkép, 
körmök, hegyes, néma, 
pöttyös, zápor, üveg, 
padló, ültek, kréta, felhők, 
tanul, tollas, csőre, golyó 
Értelmetlen szavak 
ismétlése.** (5. o) 
patula, miskó, mora, 
jinya, mitó, belmő, csucsi, 
keta, limina, pejka 
Szósorok ismétlése.* (5. 
o) 
pöttyös katica; gonosz, 
tűzokádó sárkány; tűz és 
víz; eszünk és alszunk; 
anya és apa; délutáni 
játék; piros orrú bohóc; 
szoknya és blúz; délelőtt 
meg délután; három nagy 
városból; papírt és 
ceruzát; hosszú, színes 
szalagokkal; farsangi 
bálban járva; anyák napi 
verseket 

Szótagolás* (6. o) 
Például: macska → 
macs - ka 
kocsi, baba, füle, 
gólya, gyerek, 
megye, torok, 
lekvár, siker, 
enged, mező, fázik, 
cserép, szúnyog, 
cipő, néni 

Lexi F/29 
Figyeld meg, 
hányat tudsz 
tapsolni a kép 
kimondásakor! 
 

Piramismondatok (6. 
o) 
A kutya ugat. 
 A kutya a kapunál 
ugat.  
A kutya a kapunál a 
postásra ugat. 
A kutya a kapunál 
minden reggel a 
postásra ugat.  
A kutya a kapunál 
minden reggel a 
postásra ugat, de az 
már nem fél tőle. 
Délben harangoznak. 
Délben a templomban 
harangoznak.  
Délben a templomban 
harangoznak a misére.  
Délben, a templomban 
az új haranggal 
harangoznak a misére. 

Lili áll. 
Lili a buszmegállóban 
áll. 
Lili a buszmegállóban 
áll és olvas. 
Lili a buszmegállón áll, 
és egy könyvet olvas. 

Találd ki, mi lehet ez! (7. o) 
Ha szép idő van, este, az égbolton látható, fehér, piciny pontok, 
melyek néha akár le is hullhatnak. (csillag) 
Színes gumidarabka, amibe ha levegőt fújunk, kitágul. (léggömb, 
lufi) 
Olyan virág, aminek tüskéi vannak és a legnagyobb fajtái a 
sivatagban élnek. (kaktusz) 
Két éles fémdarabból álló eszköz, amivel papírt vághatunk. (olló) 
Használati tárgy, készülhet műanyagból, fából, sőt állati szőrből is, 
a gubancos haj kibontására használjuk. (hajkefe, fésű) 
Alváskor a fejünket tesszük rá, létezik kicsi és nagy formában is, 
huzatot szoktunk ráhúzni, a takaró „testvére”. (párna) 

Keresd a hibát! 
Ismételd el hibátlanul! 
(8. o) 
Fölragasztom a falba 
egy képet. 
Minden nap szokok 
anyával sétálni. 
Az iskolába sok gyerek 
van. 
Eljövöl te is a farsangi 
bálra? 
Vajat is kenek a 
kenyéren. 
Anya és nagymama 
minden nap beszélnek 
telefonba. 
Tegnapon fürdés 
közben a szemembe 
ment a szappan. 
Kati néni dalokjai 
mindig nagyon szépek. 
Mi a felső fiókon tartjuk 
a kanalakat. 
A vonatban nagyon sok 
ember utazik, 
A polcon tíz könyvek 
vannak. 
Andi és Pisti 
játszótérben játszanak. 
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Mondatok ismétlése.* (5. 
o) 
Szeretem az almát. Öcsi 
játszik. Nagyon esik az eső. A 
cipőfűző lóg. Az én labdám 
pöttyös. A gyerekek 
ajándékot kaptak. Krisztián 
elesett. A szemüveg eltörött. 
Piszkos a kabátom. 
Fölkapcsolta a lámpát. 
Kinyitotta a csomagot. 
Megállt az autóbusz. A 
csimasz a föld alatt él. 

Lili a buszmegállóban 
áll, és egy 
verseskönyvet olvas. 
 

A házok tetején cserép 
van. 
A ház mellé áll egy 
nagy fenyőfa. 
Anya cukort is tesz a 
teába. 
Hol megyünk? Oviba? 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a 
megfelelő 
szót/szósort/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv 
(frizbi)) 
 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
szótagolandó szó. Az 
kezdi, akinek először 
az óvó néni átadja a 
macit. Majd annak, 
tovább kell adni az 
éppen mellette 
ülőnek és így tovább. 

*Megjegyzés  
Utalunk a piramisjátékra 
(ki építi utánam a 
piramist?), újból 
mutathatjuk a képen, 
miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Alkossanak 5 kisebb csoportot (4x3+1x4). Majd a definíció 
elhangzása után a minden egyes csoport beszélje meg és rajzolja le, 
mire gondolhat az óvó néni. Ezt követi a közös megbeszélés, ki mit 
rajzolt. 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
kijavítandó mondat. Az 
kezdi, akinek először az 
óvó néni átadja a macit. 
Majd annak, tovább kell 
adni az éppen mellette 
ülőnek és így tovább. 
Ha valaki segítségre 
szorul, a többiek 
segíthetnek neki. 
 
 

4. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 5) 

2 
Feladat típusa:  
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 

Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 
 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
alma, maci, pelus, béka, ajtó, toll, 
vonat, hó, eszik, nyár, ágy, ház, süt, 
igen, fut, retek, krumpli, újság, tea, 
létra, répa, él, bábszínház, 
támaszkodik, étteremben, 
szerettelek, enyém, cukorrépa, 
érdekel, zacskó, könyvtár, néha, 
gumó 
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
veréb, barlang, zenélő, labdázik, 
csillag, kosárból, főzelék, karácsony, 
malac, sokkal, alvás, kosár, ribizli, 
hatos 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. 
o) 
kalat, pakó, ményi, ulcsi, fulgat, 
takáp, gyakör, sarnyák, günyödék, 
numel 
Mondatok ismétlése. *(5. o) 
A kislány játszik. Az alma a kosárban 
van. A nagymama szedi a málnát. A cica 
kergeti az egeret. A gyerekek az 
erdőben sétálnak. A maci mézet eszik. A 
pékeknek nagyon korán kell kelniük. Az 
apuka kicseréli a kiégett villanykörtét. A 
kutya tegnap is megkergette a 
gyanútlan postást. Az óvó néni minden 

nap mesél a gyerekeknek. Leesett egy 
falevél. Hosszú a haja. 

 Szóelőhívás* (7. o)  
telev…(televízió) 
 zebr… (zebra) 
 fagy… (fagylalt, fagyos) 
csoko… (csokoládé, 
csokornyakkendő, csokor) 
pu… (pulóver, puha, 
pulikutya, puszta) 
korcs… (korcsolya, 
korcsolyázik) 
nyu… (nyuszi, nyugalom, 
nyugat) 
kar… (karika, kard) 
szer… (szeretet, szerelem) 
gyer… (gyermek, gyertya) 

Piramismondatok * (6. o) 
Gurul a mackósajt.  
Az asztalról legurul a mackósajt. 
Az asztalról legurul a kerek mackósajt. 
Az asztalról legurul a kerek mackósajt, és a 
mackó elkapja. 
Az asztalról legurul a kerek mackósajt, és az 
ügyes mackó elkapja. 

Mézes teát iszom. 
Gesztenyemézes teát iszom. 
Gesztenyemézes teát iszom a bögréből. 
Gesztenyemézes teát iszom a csorba 
bögréből. 
Édes gesztenyemézes teát iszom a csorba 
bögréből. 

A testvérem olvas. 
A testvérem könyvet olvas. 
A testvérem érdekes könyvet olvas. 
A testvérem a szobájában érdekes könyvet 
olvas. 
A testvérem a szobájában érdekes könyvet 
olvas, de nem szereti, ha zavarom. 

 Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! (szavak)* 
(7. o) 
gyűr, szerv, mancs, űz, 
gyöngy, csík, vár, sok, tál, 
kés, bolt, szed, szín, kő, sül, 
cső 
 
 

Te is el tudod 
mesélni? (rövid 
történetek)* (8. o) 
Láttam a réten két 
kisfiút focizni. 
Játszani akartam, de 
nem engedték. 

Reggel az édesanya 
öltöztette a 
gyerekeket. A kislány 
ruhájáról leszakadt 
egy gomb. Az 
édesanya gyorsan, 
ügyesen felvarrta. 

Az óvodában 
reggeliztek a 
gyerekek. Balázs 
bögréje eldőlt. 
Kifolyt a kakaó. 
Balázs elsírta magát. 
Az óvó néni 
megvigasztalta. 

Géza és a 
nagymamája cipőt 
vásároltak. A 
nagymama fekete 
színűt szeretett 
volna, de csak barna 
színű volt. Végül 
talált egy szép 
sötétbarna cipőt. 
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Géza örült. 

Két kiscica szaladgált 
a pamutgombolyag 
után. A gombolyag 
begurult a szekrény 
alá. Akárhogy 
nyúltak utána, nem 
tudták kivenni. A 
gazdájuk hozott egy 
hosszú botot, és 
azzal kihúzta nekik a 
gombolyagot. 
Tovább játszottak. 

A cukrászda előtt 
egy kutyus várta a 
gazdáját. Nagyon 
türelmes volt. Nem 
ugatott meg senkit. 
Amikor a gazdi kijött, 
hozott egy tölcsér 
fagyit a kutyusnak. A 
kutyus csóválta a 
farkát, örült a 
fagyinak. Az ember 
és kutya együtt 
fagylaltoztak. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez 
kerül a maci, az ismétli az óvó néni után 
a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 
 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
beütötte a fejét, így csak a 
dolgok elejére emlékszik. 
Segítsetek neki befejezni az 
elkezdett szavakat! 

*Megjegyzés 
Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis?  
(Képen felmutatjuk.) 
 Mi is felépítünk egyet, csak a téglák helyett 
egyre több dolgot rakunk egymás mellé. Ki 
építi utánam a piramist? (jelentkezés) 
Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, hogy 
bővül lefelé a mi piramisunk. 
 
 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Mindenki egy szót 
magyarázzon meg! Egymásnak 
segíthetnek. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják 
egymásnak, így 
akihez kerül a maci, 
az próbálja meg 
elmesélni a 
hallottakat. Ha olyan 
valakihez kerül a 
maci, aki éppen nem 
tudja összefoglalni a 
hallottakat, a 
többiek segíthetnek.  
 
 
 
 
 
 
 

5. 



264 
 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M6) 

2 
Feladat típusa:  
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 

Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 
 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
megy, malac, levél, zene, méz, 
vonat, hinta, enyém, add, tej, pancsi, 
paprika, kötötte, titeket, furulya, 
ajánl, 
Értelmetlen szavak ismétlése** (5. 
o) 
lita, fekonité, rufetálé, vösztika, 
soffa, lühik, nomuk, lotek, fehérfe, 
bozsmor 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
mindig esti mesével; a zongoraszék 
mellet; haragos szemöldökű ember; 
almával és körtével, zebrákon és 
zsiráfokon; kapura lőtték volna; 
gyönyörű piros tulipán; izgalmas 
mesét hallgatva; engedelmes, de 
nem bánatos gyermek 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Ne legyél féltékeny! Vigyázz, ez 
szúrós! Behozták a zongorát. 
Zseblámpával világít. Moss kezet, 
kérlek! Zöldséget is kell enni. A 
gyümölcsben sok vitamin van. 
Holnap a nagymamához utazunk. 
Egy pohár tej a reggelije. Kivitték a 
kutyát sétálni. A kaktusznak is van 
virágja. Epret szedtünk a kertben. 
 

Hangkeresés* (6. o) 
Mondd meg, hogy az r 
hangot a végén hallod vagy 
nem a végén! Figyelj, 
mondom: bogár. 
róka, tanár, bronz, répa, 
kár, rántotta, krumpli, 
repülőgép, pohár, trehány, 
papír, rakéta, boróka, 
cserél, romos, csűr, rangos, 
tréfál, dorbézol 

Piramismondatok* (6. o) 
Nézi az eget. 
Megint nézi az eget. 
Már megint nézi az eget. 
Már megint folyamatosan nézi az eget. 

Kint labdázik. 
A barátom kint labdázik. 
A barátom kint labdázik az utcán.  
A barátom déltől kint labdázik az utcán. 

A vonat késik. 
A hétfői vonat mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat Győrből mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat Tatabányán át mindig 
késik. 
A hétfő reggeli vonat Tatabányán át mindig 
fél órát késik. 

 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
Szókapcsolatok * (7. o) 
fájó torok, műanyag 
vonalzó, békés este, meleg 
kalács, zajos belváros, 
mókás történet, 
gondoskodó édesanya, 
szilvalekváros derelye, 
kiérdemelt dicséret, 
ápolatlan kinézet 

Most te mesélj!* 
(8. o) 
Meséld el, mit 
csináltak a 
gyerekek a sünivel, 
amit séta közben 
az úton találtak! 
Meséld el, mit 
csinálsz, ha fája a 
fogad! 
Meséld el, hogy 
került a róka és a 
kutya egymással a 
legjobb 
barátságba! 
Meséld el, miért 
lett a piros labda 
pöttyös! 
Meséld el, miért 
fontos, hogy 
minden nap 
együnk 
gyümölcsöt! 
Meséld el, hogyan 
vigasztalta meg 
Juditot az óvó néni 
az első nap az 
óvodában! 
Meséld el, miért 
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félnek az emberek 
az oroszlánoktól! 
Meséld el, mit 
csinál Anyu 
otthon! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez 
kerül a maci, az ismétli az óvó néni után 
a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 
 

*Megjegyzés 

Bevezető 
Ki tudja milyen hangot ad ki a 
motor? (brrr) Ezt elnevezzük 
motorhangnak. 
Hosszan hangoztatjuk a motor 
hangját: (brrr). A motor 
hangjához kötjük az r hangot. 
 (Ezt követően végezzük el a 
feladatot.) 

*Megjegyzés 
Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis?  
(Képen felmutatjuk.) 
 Mi is felépítünk egyet, csak a téglák helyett 
egyre több dolgot rakunk egymás mellé. Ki 
építi utánam a piramist? (jelentkezés) 
Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, hogy 
bővül lefelé a mi piramisunk. 
 
 

*Megjegyzés 
Mackó úr még nem tudja, mit 
jelentenek bizonyos dolgok.  
Próbáljátok neki elmagyarázni, 
vagy lerajzolni.  

*Megjegyzés 
Egy-egy történetet 
többen is 
elmesélhetnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 7) 

2 
Feladat típusa:  
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 

Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 
 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
kör, rom, lomb, világ, lámpa, róka, 
idő, mag, maci, kéz, kócos, 
villanykapcsoló, szarvasbogár, 
megsértődik, megdöbbentő, 
sületlenség 
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
uzsonna, párosan, tulipánok, 
késésben, zoknik, narancssárga, 
kisbaba 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. 
o) 
észkát, lajnab, tüsli, tyűreszke, 
radabot, hegór, tókin, revolis, 
hettohör, sutló 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
nem a hétfejű sárkány; kezet rázott 
vele; megüti a bokáját; kis bolhából 
nagy elefántot; mindig 
petrezselymet árul; hálát is érez; 
csalódást akar mutatni; fehér 
gyertyát gyújt; rögtön köszönetet 
mond 
 
 
 

Hangokból szóalkotás.* (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
gy á r, p é k, a ny a, l á b, c i p ő, k 
e ny é r, b a b a, b o h ó c, ó r a, c 
e r u z a, v o n a t, r á d i ó, r a j z o 
l, m e d v e, z á sz l ó, r ó k a 
 

Piramismondatok* (6. o) 
A kisbaba sír. 
A kisbaba éjjel sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen 
sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen 
sír, mert fáj a hasa. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen 
sír, mert fáj a hasa, és fél. 

A nővérem főz. 
A nővérem a konyhában főz. 
A nővérem a konyhában levest főz. 
A nővérem a konyhában húslevest főz. 
A nővérem a konyhában húslevest és 
rizst főz.  
A nővérem a konyhában húslevest és 
rizst főz ebédre. 

Mássz fára! 
Ne mássz fára! 
Ne mássz magas fára! 
Ne mássz magas fára mostantól! 

Mi az ellentéte? Keresd 
meg!* (6. o) 
jó (rossz), hosszú (rövid), 
széles (keskeny), folyékony 
(szilárd), szorgalmas (lusta), 
gömbölyű (szögletes), 
bánatos (vidám), becsületes 
(tolvaj, hazug) 
emelkedik (süllyed), árad 
(apad), megy (áll) elkér 
(visszaad) hosszú (rövid), 
száguld (bandukol), rendes 
(rendetlen), átad (elvesz) 

Tudod –e 
folytatni, hogy 
hosszabb legyen? 
* (7. o) 
Az állatok 
alszanak. 
Kati odaadta a 
játékát. 
Mikor kezdődik az 
óra? 
Jutalmul kapnak 
egy sütit. 
Megehetnéd a 
palacsintát. 
A hörcsög 
mogyorót rágcsál. 
Holnap havazni 
fog. 
Keressétek meg a 
labdákat! 
Fáj a hasa. 
Apu néz. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez 
kerül a maci, az ismétli az óvó néni után 
a megfelelő 
szót/szókapcsolatot//szósort/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 
 

*Megjegyzés 
Játék: Robot 
„Robot nyelven fogok beszélni 
Nektek. Mit mond a robot? 
Hallgassátok csak!” 
k—u –ty –a  
Először az óvó néni adja valakinek 
oda a macit, majd egymásnak 
adogatják. Annak kell megfejtenie az 
adott szót, akinek a macit 
továbbadták. Mindenkihez jusson el 
a maci. (Csak annak adhatják tovább, 
akinél még nem volt.) 

*Megjegyzés 
Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis?  
(Képen felmutatjuk.) 
 Mi is felépítünk egyet, csak a téglák 
helyett egyre több dolgot rakunk 
egymás mellé. Ki építi utánam a 
piramist? (jelentkezés) 
Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, 
hogy bővül lefelé a mi piramisunk. 
 
 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Néhány szó esetében érdemes 
kérdéseket feltenni a 
gyerekeknek. 
Példák: 
becsületes (becstelen) 
? Milyen emberre mondjuk, 
hogy becsületes?  
stb. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják 
egymásnak, így 
akihez kerül a maci, 
az bővíti az adott 
mondatot. Ha olyan 
valakihez kerül a 
maci, aki éppen nem 
tudja bővíteni a 
mondatot, a többiek 
segíthetnek. 
Érdemes egy 
példával bemutatni, 
vagy segítő 
kérdéseket feltenni, 
lsd. 
feladatmagyarázat. 
(Többen is 
folytathatnak egy-
egy mondatot.) 
 
 
 
 

7. 
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1 
Fejlesztési feladat: 
Összetett modul (M 8) 

2 
Fejlesztési 
feladat: 
Modulelemek 
+ 
Lexi 

3 
Fejlesztési feladat: 
Piramismodulok 

4 
Fejlesztési feladat: 
Szókincsmodulok 

5 
Fejlesztési 
feladat: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
nő, toll, tél, szivárvány, mindig, ajándék, tündér, bokor, 
kémény, villanyoszlop, bakkecske, hullámvasút, áldozat, 
megtörülközik, gyertyatartó, sikátorba 
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
pillangó, gyorsabban, bárány, lefelé, zárcsere, dörög, 
fakocka, kipirult, keressük, bokrokat, hajnalban, 
uzsonnáztunk, pogácsa, delfin, ebből, csilingel 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
eleget nyafogtak és sírtak; kisülő karácsonyi kalács; 
szüretelő, dolgos emberek; hangyabolyban elbújva 
alszanak; versenyzők és nézők a kerítés mögött; felhúzza a 
kakukkos órát; új szoknyát, blúzt és harisnyát 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Láttam egy őzikét. Rosszat álmodtam. Nyisd ki az ablakot! 
Megyünk a tengerhez nyaralni. Játsszunk valamit! Tegnap 
Sanyival bicikliztünk. Anyu, veszel nekem nyalókát? Add ide 
a lekvárt, légy szíves! Meg kell öntözni a vázában lévő 
virágokat. hozzám szólt egy álommanó. 
 

Nehéz szavak 
ismétlése (4. 
o) 
konzultáció, 
autonómia, 
citológia, 
homeopátia, 
proklamáció, 
menedzser, p, 
magnetikus, 
fakultatív, 
temporális, 
szubtrópusi, 
regiszter, 
privilégium, 
prekoncepció, 
teátrális, 
skandalum, 
szintetikus 
Lexi F/30 
 
 

Piramismondatok* (6. 
o) 
Süt a nap. 
Szépen süt a nap. 
Nagyon szépen süt a nap. 
Ma nagyon szépen süt a 
nap. 
Ma nagyon szépen süt a 
nap kint. 
Ma nagyon szépen és 
melegen süt a nap kint. 
Ma nagyon szépem és 
melegen süt a nap kint a 
szabadban. 

Leesett a könyv.  
Leesett a könyv az öléből. 
Leesett a könyv a néni 
öléből. 
Leesett a könyv a néni 
öléből a buszon. 
Leesett a könyv a néni 
öléből a zötykölődő 
buszon. 

Ne tedd! 
Ne tedd oda! 
Ne tedd oda a kezed! 
Ne tedd oda a kezed a 
küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed a 

Szógyűjtés* (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel 
közösen először nagyon 
rövid (lehetőleg egy 
szótagból álló 1) értelmes 
szavakat, majd nagyon 
hosszú (több szótagból 
álló2) értelmes szavakat. 
Példák1: fut, ág, nagy, szép, 
ól, társ, van, süt, csíp, lent, 
könny stb. 
Példák2: találkoznak, 
egészséges, termelésben, 
huszonhatodika, játszótéren 
stb. 
 

Fejezd be!* (8. o) 
Leszaladt… 
Kiesett… 
Láttam… 
Elsírta magát… 
Belebotlott… 
Eldobta… 
Megkívánták… 
Elindultunk… 
Lereszelte… 
A hóesés… 
A boltból kifelé, 
Meghámozta… 
A sündisznót… 
Megfésülködött… 
Az erdőben a 
fákon… 
A meséket a 
gyerekek… 
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bicikli küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed a 
bicikli kerekének a 
küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed ma 
sem a bicikli kerekének a 
küllőihez! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az 
óvó néni után a megfelelő szót/suttogott 
szót/szósort/mondatot. 
 

 *Megjegyzés  
Utalunk a piramisjátékra 
(ki építi utánam a 
piramist?), újból 
mutathatjuk a képen, 
miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Használhatunk hozzá 
képeskönyvet. 

*Megjegyzés 
Mindenki fejezzen 
be egy mondatot. 
Körbe haladunk.  
(Használhatjuk a 
macit.) 
 
 
 
 
 

8. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 10) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
ól, viharos, tol, suba, tél, bál, cilinder, pereg, 
töltőtoll, nyakkendőtű 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
rorik, meszep, krózup, kutka, hurencs, cserény, 
tarafi, örke, szőlecs, górec 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Megyek a barátaimmal játszani. A jövő héten 
úszni megyünk. Egy rajzfilmben robotok vannak. 
Festeni tanulok. A múlt héten beteg voltam. Nem 
szeretem a habos kakaót. Tudok rántottát sütni. 
Az állatkertben kiselefánt született. Váratlanul 
elnyomott a buzgóság. Jártamban-keltemben 
láttam.  
 

 

Szótagolás* (6. o) 
Például: macska 
→ macs - ka 
kocsi, baba, füle, 
gólya, gyerek, 
megye, torok, 
lekvár, siker, 
enged, mező, 
fázik, cserép, 
szúnyog, cipő, 
néni 

Piramismondatok* (6. o) 
Elmentem a boltba. 
Elmentem a boltba almát venni. 
Elmentem a boltba almát és kenyeret 
venni. 
Reggel elmentem a boltba almát és 
kenyeret venni. 

Zoli sír. 
Zoli sír a ház mögött. 
Zoli hangosan sír a ház mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a ház mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a piros ház 
mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a piros ház 
mögött, és nincs nála zsebkendő. 

Tegnap hiányoztam. 
Tegnap hiányoztam az iskolából. 
Tegnap hiányoztam az iskolából három 
óráról. 
Tegnap délelőtt hiányoztam az iskolából 
három olvasásóráról. 
Tegnap délelőtt betegség miatt hiányoztam 
az iskolából három olvasásóráról. 

 

Asszociációk* (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt 
mondom fagyi? 
(Várható válaszok: 
hideg, finom, nyár, 
csokis stb.) Hívószók az 
asszociációkhoz (4-5 
választ kérjünk). 
fázik, csodálatos, róka, 
söprű, könyv, zongora, 
éjszaka, medve, 
egyedül, piros, 
gyertya, búvár, 
színpad, születésnap, 
karácsony, sír  

Tudod-e mit 
jelent? 
Magyarázd meg! 
* (7. o) 
A tojást fel lehet 
törni. 
Ceruzával 
színezünk. 
A cica nyávog. 
Az öreg néni bottal 
jár. 
Az emberek 
vonattal utaznak. 
A kezemet a 
zsebembe dugom. 
Születésnapom 
van.  
Az autó az 
úttesten megy. 
Ecsettel lehet 
festeni. 
Az alma piros. 
Az utcán a járdán 
megyünk. 
Az elefánt 
trombitál. 
A kisbaba a 
bölcsőben van. 
A csoki barna és 
édes. 
A repülőgép repül. 
A mókus ugrál a fa 
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lombjai között. 
Az utcán a kisfiú 
fogja az anyukája 
kezét. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut 
egy szótagolandó 
szó. Az kezdi, 
akinek először az 
óvó néni átadja a 
macit. Majd annak, 
tovább kell adni az 
éppen mellette 
ülőnek és így 
tovább. 

*Megjegyzés  
Utalunk a piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a képen, 
miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés  
Közös megbeszélés 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut 
egy 
megmagyarázandó 
mondat. Ha 
valakinek nem 
megy egyedül, a 
többiek 
segíthetnek neki. 
 
 
 

9. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 11) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. *(4. o) 
piskóta, bogár, tündér, iskoláról, üvegből, utca, 
álom, reggelenként, morcos, bebarangolták  
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
kakas, tornazsák, furulya, vendéggel, uszodából, 
lapos, kertben, zacskókkal, sárosan, kulcsok 
Értelmetlen szavak ismétlése. **(5. o) 
kizur, bedogalett, nyéregy, iksol, orsabiszt, 
rámely, orárok, látar, akkelt, zutánsz 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Mi a kedvenc színed? Anyu elment a boltba 
bevásárolni, Van háziállatod? Adj egy süteményt 
nekem is!  A hétfejű sárkány tüzet okád. A világűr 
végtelen. Min morfondírozol? Az almában sok 
vitamin található, ezért egészséges. Fogd meg a 
párod kezét, amikor átmegyünk az úton! Errefelé 
nagyon sok az autó. 
 

Szóelőhívás* (7. o)  
nyom…(nyom, nyomás) 
bo…(boldog, bor) 
csi…(csirke, csipog) 
to…(torony, tojás) 
lá…(láb, lát) 
tü…(tüzel, tündér) 
vo…(vonat, vonal) 
al…(alma, altató) 
bé…(béka, bélyeg) 
mo…(mosoly, mosogat) 
 

Piramismondatok* (6. o) 
Nagymama telefonált. 
Nagymama reggel telefonált. 
Nagymama reggel telefonált 
nekünk. 
Nagymama reggel izgatottan 
telefonált nekünk. 
Nagymama reggel izgatottan 
telefonált nekünk, hogy 
elveszett a papagája.  

Péter játszik. 
Péter az erkélyen játszik. 
Péter az utcai erkélyen játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen 
játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen 
állva játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen 
állva Mozartot játszik.  
Kovács Péter az utcai erkélyen 
állva Mozartot játszik 
hegedűn. 
Kovács Péter az utcai erkélyen 
állva fejből Mozartot játszik 
hegedűn 

Találd ki, mi lehet ez!* 
(7. o) 
Olyan ruhadarab, amelyet 
télen, nagy hidegben 
használunk, a kezünkre 
húzzuk, hogy ne fázzon. 
(kesztyű) 
Forró ital, általában 
cukorral és citrommal 
isszák, az angolok tejet is 
tesznek bele. (tea) 
Reggeltől estig látható az 
égen, meleget és fényt ad 
nekünk. (Nap) 
Nagytestű afrikai állat, 
aminek hosszú ormánya 
és hatalmas fülei vannak. 
(elefánt) 
Fejünkre húzzuk, az 
uszodában kötelező 
viselni. (úszósapka) 
Piros, narancssárga színű, 
nagyon forró és fényes, a 
kandallóban ég, vagy 
szalonnát is süthetünk 
benne, de sohasem 
szabad belenyúlni. (tűz) 
 

 Keresd a hibát! 
Ismételd el 
hibátlanul! (8. o) 
*Az ételt mindig meg kell 
eszni. 
*A gyerekek fogócskázik 
az udvaron. 
*Apa egy szép rétet 
találtak az erdőben. 
*Nagyon szeretek a 
csokoládét.  
*Anna anyukájához 
segített a főzésben. 
*Tegnap majdnem 
elalszom az iskolában. 
*A gyerekek együtt megy 
a játszótérre. 
*Az erős paprika nagyon 
csípott. 
*Sok kismadarakat 
láttunk az erdőben. 
*A kutyusunk nagyon 
szereti a csont. 
*Mindenki a saját 
ágyába aludt. 
*Senki sem volt a 
pályaudvarban. 
*Elhoznál nekem egy 
könyveket a 
könyvtárból? 
*Kirándulni mentünk a 
hegyet. 
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*Légy szíves, hozd ide a 
papucsomt! 
*Nem tudok megcsinálni 
a feladatot. 
 

 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
beütötte a fejét, így csak 
a dolgok elejére 
emlékszik. Segítsetek neki 
befejezni az elkezdett 
szavakat! 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Alkossanak 5 kisebb 
csoportot (4x3+1x4). Majd a 
definíció elhangzása után a 
minden egyes csoport 
beszélje meg és rajzolja le, 
mire gondolhat az óvó néni. 
Ezt követi a közös 
megbeszélés, ki mit rajzolt. 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
kijavítandó mondat. Az 
kezdi, akinek először az 
óvó néni átadja a macit. 
Majd annak, tovább kell 
adni az éppen mellette 
ülőnek és így tovább. 
Ha valaki segítségre 
szorul, a többiek 
segíthetnek neki. 

10. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 12) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
majom, hagyma, metró, mobil, plüss, 
narancsszörp, kulcstartó, desszert, konnektor, 
kudarcaim 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
huszik, bixi, bordacs, mertő, aparki, furgál, 
szorbik, kencsel, provad, szuker 
Szókapcsolatok ismétlése.* (4. o) 
lábbelit hord, szappannal mosdik, terítőt vasal, 
tájképet fest, hatvan épület, állatkert tigrise, 
verőfényes nap, hullámzó tenger, rámenős fiatal 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
A napköziben gyöngyöt fűztünk. Nyáron a 
Balatonra megyünk. A krokodil a kedvenc 
állatom. A fiatalok lobbanékony természetűek. Ez 
a kirándulás balul sült el. 

Hangkeresés *(6. o) 
Mondd meg, hogy az s 
hangot az elején hallod 
vagy a közepén! Figyelj, 
mondom: sátor.  
só, másik, kés, sapka, 
sugár, más, esett, keserű, 
táskával, vásároltak, 
kása, sündörög, ásó, has, 
sikerrel, szorgos, masina, 
seb, sárga 

Piramismondatok* (6. o) 
A mackó sétál. 
A mackó az erdőben sétál. 
A mackó a nyuszival az erdőben 
sétál. 
A mackó a nyuszival és a rókával 
az erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a 
rókával az erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a 
rókával a gyönyörű erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a 
rókával a gyönyörű erdőben 
boldogan sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a 
rókával a gyönyörű erdőben 
mindig boldogan sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a 
rókával a gyönyörű erdőben 
mindig boldogan sétál 
kézenfogva. 

A víziló úszik. 
A rózsaszín víziló úszik. 
A rózsaszín víziló a medencében 
úszik. 
A rózsaszín víziló a szomszéd 
medencében úszik. 
A rózsaszív víziló a szomszéd 
medencéjében órák óta úszik. 

 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
(szavak)* (7. o) 
kar, ló, sál, üt, bocs, lánc, 
pár, légy, szent, vén, 
pont, film, bók, cseng, 
hint, sün 

 Te is el tudod mesélni? 
(rövid történetek)* (8. 
o) 
Lilike a legjobb barátnőm. 
Tegnap átjött hozzám, 
mert a szülei elmentek 
vásárolni, de nem akarták 
őt egyedül hagyni. 
Megmutattam neki az új 
babámat és a kedvenc 
mesekönyvemet.  

Egy idős néni állt a piros 
lámpánál. Nehéz szatyrot 
cipelt. Egy fiatal fiú odaállt 
mellé, karon fogta, és 
átvezette az úton. A néni 
megköszönte, hogy 
átkísérte őt. 

Pistike születésnapjára egy  
katonát kapott. Ruhája 
szép kék volt. Oldalán 
kardot viselt. Fekete 
lakkcsizmája fénylett, 
ahogyan rásütött a nap. 
Azóta ez Pistike kedvenc 
játéka, naphosszat játszik 
a katonával.  

Dóra és anyukája szerdán 
együtt mentek 
bevásárolni. Vettek 
kenyeret, zöldségeket, 
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gyümölcsöt, szappant és 
édességet is. Dóra kapott 
egy szép új ruhát is, 
fodros, rózsaszín szoknyát, 
fehér blúzt és egy sapkát, 
amit ő választott ki. 

Az én óvó nénim mindig 
örül, amikor reggel 
meglát. Napközben sokat 
foglalkozik velem, és 
szomorú, amikor 
hazamegyek. De mindig 
megígérem neki, hogy 
másnap is fogok jönni 
hozzá. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 

Bevezető 
Ki tudja milyen hangot ad ki 
a vonat? (ssss) Ezt 
elnevezzük vonathangnak. 
Hosszan hangoztatjuk a 
vonat hangját: (ssss). A 
vonat hangjához kötjük az s 
hangot. 
 (Ezt követően végezzük el a 
feladatot.)+ (Rajz-vonat 
három ablakkal) 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Mindenki egy szót 
magyarázzon meg! 
Egymásnak segíthetnek. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják 
egymásnak, így akihez 
kerül a maci, az próbálja 
meg elmesélni a 
hallottakat. Ha olyan 
valakihez kerül a maci, aki 
éppen nem tudja 
összefoglalni a hallottakat, 
a többiek segíthetnek.  
 

11. 



278 
 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 14) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
óra, szünet, hátizsák, számítógép, meccs, 
lépcsőforduló, élménybeszámoló, 
művészettörténet, leteremtették, lovagok  
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
mikájú, silávon, szirtékek, erfilek, nékéb, 
ardagam, nikerc, etah, rüsike, élörketű 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
gitározni is tanul; most levest eszik; abból a 
kútból merít; a kidőlt házhoz megy; ebből a 
könyvből olvas 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Vedd ki a gumikacsát a fürdőkádból! 
Megfürödtem már az előbb. Szép az új kabátod. 
A cementet most pakolják le az autókról. A 
szivárvány ritka jelenség. 

Hangokból szóalkotás.* 
(6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
p o h á r, t o r t a, g r á n i 
t, k ö ny v, l a p o z g a t, 
cs e n d e s, f a gy l a l t, m 
e g e sz i k, sz ü r e t e l, t 
é r k é p, v í z e s é s, l á n 
g o s, sz e r e n cs e, v a d 
o r z ó, h e r ny ó, t u l i p 
á n 

A kép szép. 
A kép nagyon szép. 
A kép az asztal felett nagyon 
szép. 
A kép az asztal felett a 
kislánnyal nagyon szép. 
A kép az asztal felett a piros 
ruhás kislánnyal nagyon szép. 
A régi kép az asztal felett a 
piros ruhás kislánnyal nagyon 
szép. 
Az aranykeretes régi kép az 
asztal felett a piros ruhás 
kislánnyal nagyon szép. 

A cica játszik. 
A cica játszik az egérrel. 
A cica a kicsi egérrel játszik. 
A cica a kicsi egérrel játszik a 
házban. 
A cica a kicsi egérrel játszik a 
házban, a nappaliban. 
A nagy cica a kicsi egérrel 
játszik a házban, a nappaliban.  

Kati rajzol. 
Kati házat rajzol. 
Kati zsírkrétával házat rajzol. 
Kati a lapra zsírkrétával házat 
rajzol. 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
Szókapcsolatok * (7. o) 
csellengő kisfiú, 
elcsendesülő zaj, 
tanulságos történet, 
gőgicsélő kisbaba, 
csúszós jég, tompa 
ceruza, mosatlan edény, 
zöldellő rét, vakító 
napfény, pislákoló 
gyertyaláng, szelíd őzike, 
csivitelő madár, távoli 
csillag, ugató kutya, 
harcos katonák, hullámzó 
tenger 
 

 Most te mesélj!* (8. o) 
Meséld el, miért sírt a 
kiscica, mikor egyedül 
maradt! 
Meséld el, mit csinál a 
testvéred otthon! 
Meséld el, mit szeretnél 
csinálni, ha nagy leszel! 
Meséld el, miért vannak 
felhők az égen! 
Meséld el, miért kergette 
meg a kutyus a cicát! 
Meséld el, hogyan kell 
fogat mosni! 
Meséld el, mit játszik a 
jegesmedve a barátaival! 
Meséld el, mit csinál anyu 
otthon! 
Meséld el, hogyan 
mentette ki a vízből a 
kutyus a pillangót! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Játék: Robot 
„Robot nyelven fogok 
beszélni Nektek. Mit mond a 
robot? Hallgassátok csak!” 
k—u –ty –a  
Először az óvó néni adja 
valakinek oda a macit, majd 
egymásnak adogatják. 
Annak kell megfejtenie az 
adott szót, akinek a macit 
továbbadták. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Mackó úr még nem tudja, 
mit jelentenek bizonyos 
dolgok.  
Próbáljátok neki 
elmagyarázni, vagy 
lerajzolni. 

*Megjegyzés 
Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 14) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Lexi  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. *(4. o) 
ház, ágyaitok, szék, futkároznak, báb, autóknál, 
lavina, innának, világító, tündökölt 
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
sáska, barátok, zenél, várt, hallgat, kutyatej, 
labda, mosómedve, kristálygömb, csillog 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
duram, ságim, szalat, soső, dűringe, szóram, 
térük, tolorál, pólaz, radak, fanyit 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
A kispatak szépen csobog. Rudi róka sokat 
ravaszkodik. Pisti Évával párosban piknikezik. 
Huzatban ülünk, ez veszélyes. A zsebkendőn van 
egy monogram. Add ide a nagyobbik csokit, 
kérlek! A cirmos cica már nem nyávog. Hova lett 
a pelikán? Tüsszentett a kisfiú. Elfújta a papírt a 
szél. 
 

Nehéz szavak ismétlése 
(4. o) 
konstruktív, deklarál, 
invokáció, topográfia, 
metodista, oszcillogram, 
burzsoázia, 
memorandum, 
antropológia, evolúció, 
triviális, kvalitatív, 
impresszionista, 
gravitáció, kronológia 

Lexi F/25 
(Tájékozódás → alatt-
fölött fogalma) 
 

Piramismondatok* (6. o) 
Rajzolok. 
Rajzolok neked. 
Rajzolok neked egy házat. 
Most rajzolok neked egy házat. 
Most rajzolok neked egy magas 
házat. 
Most rajzolok neked egy nagyon 
magas házat. 
Most rajzolok neked egy nagyon 
magas házat kerítéssel. 

Apa elmegy. 
Apa holnap elmegy. 
Apa holnap elmegy anyával. 
Apa holnap elmegy anyával a 
nagymamához. 
Apa elmegy holnap anyával 
vidékre a nagymamához. 

Marci tanul. 
Marci az iskolában tanul. 
Marci az iskolában matekot 
tanul. 
Marci az iskolában 
szorgalmasan matekot tanul. 
az ügyes Marci az iskolában 
szorgalmasan matekot tanul. 
 

Mi az ellentéte? Keresd 
meg!* (6. o) 
színes (színtelen, fehér) 
igaz (hamis, téves) 
kerek (négyszögletű) 
indul (megáll) 
szilárd (folyékony, puha) 
sétál (szalad, áll) 
fekete (fehér) 
magas (alacsony) 
kövér (sovány) 
tarka (egyszínű) 
dicsér (szid) 
türelmes (türelmetlen) 
vidám (szomorú) 
tiszta (koszos) 
ügyes (ügyetlen) 

Tudod –e folytatni, hogy 
hosszabb legyen? * (7. o) 
Nézem a fákat. 
Fényesen csillog. 
Ég a gyertya. 
Folyik. 
Nem enged hintázni. 
A mi csapatunk győzött. 
Igaza volt. 
Kimehetek? 
Csörög a telefon. 
A nagymama kapál. 
Végre megvette. 
Megbüntettek. 
Miért nem? 
Nem emlékszem. 
Aludni akarok! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

 *Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Néhány szó esetében 
érdemes kérdéseket feltenni 
a gyerekeknek. 
Példák: 
becsületes (becstelen) 
? Milyen emberre mondjuk, 
hogy becsületes?  
stb. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
bővíti az adott mondatot. 
Ha olyan valakihez kerül a 
maci, aki éppen nem tudja 
bővíteni a mondatot, a 
többiek segíthetnek. 
Érdemes egy példával 
bemutatni, vagy segítő 
kérdéseket feltenni, lsd. 
feladatmagyarázat. 
(Többen is folytathatnak 
egy-egy mondatot.) 

13. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 21) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
dió, kép, szemezget, rúzs, fagylaltozik, fúj, 
találgatják, fullajtár, mikroszkóp, szerencsétlen 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
mabóri, sziftérbe, ukalaj, szávadám, vezőtes, 
érhajá, ipiripí, dömbeg 
Szósorok ismétlése (5. o) 
gitár hangolásáról; a kislány füzetéből; televízió 
hangja, sárga szalagokkal; jártában-keltében 
látta; vidám és boldog menyasszony; pártában 
maradtak; lehetetlen kérés; gyümölcsöt 
termesztőkkel; a fecskék és a gólyák költözése 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Tökfőzeléket ettem ebédre. Főzök neked teát. 
Kipukkadt a lufim. Apa a nappaliban alszik? A 
szomszéd bácsi elutazott két hétre. Kaptam a 
mamától egy színes ceruzát. Tegnap Dani volt az 
állatkertben. Hatalmasat ugorhattam volna. Jó 
volt látni téged. Ha meghúzod a cica farkát, az fáj 
neki. 
 

Szótagolás* (6. o) 
Például: macska → macs - 
ka 
lehet, hova, hiba, titok, 
csapat, kijárat, korom, 
seper, csésze, nehéz, 
lobog, tehén, zene, 
kényes, fűző, dohány, 
gumi, kávé, csoki, szoba, 
gyűrű, kerék, ketyeg, 
valaki, gurul, sűrű, doboz, 
szeder, bácsi torony 

Piramismondatok* (6. o) 
A pók sző. 
A pók hálót sző. 
A keresztes pók hálót sző a 
sarokban. 
A nagy keresztes pók hálót sző a 
sarokban. 
A nagy keresztes pók hálót sző a 
sarokban a polcra. 
A nagy keresztes pók vékony 
hálót sző a sarokban a polcra. 
A nagy keresztes pók vékony 
hálót sző a sarokban a barna 
polcra. 
A nagy keresztes pók vékony 
hálót sző a lábaival a sarokban a 
barna polcra. 

A zseni fest. 
A zseni képet fest. 
A zseni a szobában képet fest. 
A zseni most a szobában képet fest. 
A zseni most a szobában egy szép 
képet fest. 
A zseni most a szobában egy szép 
képet fest a virágról. 

Holnap benézek. 
Holnap újra benézek. 
Holnap újra benézek a könyvért. 
Holnap újra benézek a könyvért a 
könyvtárba. 
Holnap újra benézek a könyvért a 
könyvtárba, hátha addigra 
visszahozza valaki. 

Szógyűjtés* (6. o) 
Gyűjtsünk a 
gyermekekkel közösen 
először nagyon rövid 
(lehetőleg egy szótagból 
álló 1) értelmes szavakat, 
majd nagyon hosszú 
(több szótagból álló2) 
értelmes szavakat. 
Példák1: fut, ág, nagy, 
szép, ól, társ, van, süt, 
csíp, lent, könny stb. 
Példák2: találkoznak, 
egészséges, termelésben, 
huszonhatodika, 
játszótéren stb. 
 

Fejezd be!* (8. o) 
Nyáron a nyaraláskor… 
Megijedt… 
Kiúszott… 
Megtörölte… 
Bevizezte… 
Elfelejtette… 
Megígérte… 
Lehajolt és… 
Odafordult… 
Elsírta magát… 
Ha elmegyünk otthonról… 
Elővesszük a kalapácsot… 
Kinyitotta az ajtót és… 
Ha írni akarunk… 
Amikor csöngettek… 
Kigondoltam, hogy… 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
szótagolandó szó. Az kezdi, 
akinek először az óvó néni 
átadja a macit. Majd annak, 
tovább kell adni az éppen 
mellette ülőnek és így 
tovább. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Használhatunk hozzá 
képeskönyvet. 

*Megjegyzés 
Mindenki fejezzen be egy 
mondatot. Körbe haladunk.  
(Használhatjuk a macit.) 
 
 
 
 
 
 

14. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 22) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
ház, cicával, szememet, libákkal, mondja, 
traktorban, engednéd, koszos, formázgatják, 
rakosgatnak 
Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) 
orvoshoz, tigrisek, torta, mesekönyv, zokni, 
anyával, édes, futunk, lassan, kása 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
hulka, kutag, morlő, dilred, elkor, förre, aróka, 
ilme, lőző, gedék, pása, bonok 
Szósorok ismétlése.* (5. o) 
dimbes-dombos hegyvidék, kurtán-furcsán intézi,  
hinta-palintázást akar, kezes-lábasban mutatják, 
kívülről-belülről kitakarítja, szegről-végről 
ismerősök, girbe-gurba utcáikon, csiga-biga 
házat cipel, izgő-mozgó gyereksereg, dirmeg-
dörmög barna medve 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
A kedven színem az égszínkék. A télapótól idén 
focilabdát kértem. Cirmi cica sütkérezik a napon. 
Elgurult a gomba a szék alá. Nagypapa 
meghámozza az almát. Cukrot teszünk a teába. 
Addig keverd, amíg forró! 
 

Szóelőhívás* (7. o)  
szá…(szám, szár, szál) 
né…(néz, néni, négy) 
vi…(vihar, vigyáz, vidám) 
pi…(piros, pipacs, pite) 
sú…(súg, súly, súrol) 
go…(golyó, gomba, golf) 
da…(dal, datolya, darab) 
bü…(bükk, büfé, büszke) 
ta…(tanár, tanul, talp) 
pá…(páholy, párduc, 
pálya) 
té…(tévé, tégla, tél) 
ge…(gerinc, gereblye, 
Gergő) 
ri…(ribizli, rizs, Rita) 
mi…(mikor, Mikulás, Misi) 
em…(ember, emelet, 
emlék) 
 

Piramismondatok* (6. o) 
A macska alszik. 
A macska a fotelben alszik.  
A macska a puha fotelben alszik. 
A macska a puha fotelben alszik 
ebéd után. 

A húgom tanul. 
A húgom tanul az iskolában. 
A húgom szorgalmasan tanul az 
iskolában. 
A húgom szorgalmasan tanul az 
iskolában, a második osztályban. 
A húgom nem nagyon 
szorgalmasan tanul az iskolában, 
a második osztályban. 
A húgom sajnos nem nagyon 
szorgalmasan tanul az iskolában, 
a második osztályban. 

A kisegér majszol. 
A kisegér sajtot majszol. 
A kisegér az udvarban sajtot 
majszol. 
A kisegér az udvarban a 
virágágyás előtt sajtot 
majszol. 
A kisegér az udvarban az 
illatos virágágyás előtt sajtot 
majszol. 

Asszociációk* (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt 
mondom fagyi? (Várható 
válaszok: hideg, finom, 
nyár, csokis stb.) Hívószók 
az asszociációkhoz (4-5 
választ kérjünk). 
krokodil, mese, kabát, 
dzsungel, fodrász, fényes, 
bicikli, hernyó, mentő, 
sikít, káposzta, sündisznó, 
tea, legó 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! * (7. o) 
Fogkefével lehet fogat 
mosni. 
Nyáron meleg van. 
Zuhog az eső. 
Az iskolások tanulnak. 
A liba gágog. 
Elszakadt a cérna. 
A méhecske zümmög. 
Megégett a sütemény. 
A szoba tele van 
porcicákkal. 
Megint ő húzta a 
rövidebbet. 
Ne lógasd az orrod! 
A szüleim egész nap csak 
robotolnak. 
Az én jelem a kifli. 
A villamoson át kell adni a 
helyünket az időseknek. 
Elönti a meleg a szívem, 
ha a nagymamámra 
gondolok. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
beütötte a fejét, így csak 
a dolgok elejére 
emlékszik. Segítsetek neki 
befejezni az elkezdett 
szavakat! 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés  
Közös megbeszélés 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
megmagyarázandó mondat. 
Ha valakinek nem megy 
egyedül, a többiek 
segíthetnek neki. 
 
 
 
 

15. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 24) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Lexi 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése.* (4. o) 
jegy, palló, csomag, akác, bújik, bogyó, szánkó, 
kaviccsal, kiárusítás, kényszeredetten, festettek, 
fényképezőgép, haszonélvezet, hasznos, 
felágaskodik, minősíthetetlen, hentesbárd, alá, 
magány, megszületik 
Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) 
smucni, artallók, nepics, skrubluk, garaffázik, 
kokornos, keremógyon, isáres, pülüfuzzit, 
dergüncés 
Mondatok ismétlése.* (5. o) 
Nagyon unalmas ülni az órákon. Nem tudom, 
miért hívták a szüleimet az iskolába. Kirándulásra 
megyünk az osztállyal. Az autóversenyzőknek 
fontos a tűzálló ruha viselése. A gyerekek sokat 
gyakoroltak az ügyességi vetélkedőre. A lányok 
általában nem kedvelik a húsvéti locsolkodást. 
 

 Egyforma vagy nem 
egyforma? Döntsd el! (5. 
o) 
örül ─ őrül, lába ─ lábba, 
vád ─ fád, kor ─ kor, szár 
─ szál, répa ─ répa, bor ─ 
bór, kasza ─ kassza, hite ─ 
hitte, eke ─ ege 
pereg ─ pereg, rétes ─ 
rémes, lóg ─ lóg, kevés ─ 
kefés, csók ─ csak, korom 
─ porom, hegyes ─ 
hegyes, szól ─ szór, kötet 
─ köttet, nyuszi ─ Gyuszi 

Lexi F/32 
(Hasonlóság, azonosság 
forma szerint) 

Piramismondatok* (6. o) 
A mama olvas. 
A mama újságot olvas. 
A mama most újságot olvas. 
A mama most a konyhában 
újságot olvas. 
A mama most a konyhában 
rosszkedvűen újságot olvas. 
A mama most a konyhában kissé 
rosszkedvűen újságot olvas. 

Anya nevet. 
Anya a viccen nevet. 
Anya a viccen nagyon nevet. 
Anya az első viccen nagyon nevet. 
Anya az első viccen nagyon nevet, 
de a másodikat nem érti. 

A barátnőm hallgatott. 
A barátnőm zenét hallgatott. 
A barátnőm tegnap zenét 
hallgatott. 
A barátnőm tegnap este zenét 
hallgatott. 
A barátnőm tegnap este 
hangosan zenét hallgatott. 
A barátnőm tegnap este 
hangosan zenét hallgatott a 
szobájában. 
A barátnőm tegnap este éjfélig 
hangosan zenét hallgatott a 
szobájában. 

Találd ki, mi lehet ez!* 
(7. o) 
Ide jönnek az emberek, 
ha csomagot vagy levelet 
szeretnének feladni. 
(posta) 
Ez egy eszköz, amivel 
nyomot hagyunk a 
papíron, de azt már nem 
tudjuk eltüntetni. (toll) 
Ha már nem óvodások, 
akkor ide járnak a 
gyerekek. Ebben az 
épületben tanulnak meg 
írni és olvasni is. (iskola) 
Ha ezt a tárgyat reggel 
nem használom, kócos 
maradok. (fésű) 
Az ember legjobb barátja, 
négylábú kedvenc, aki 
őrzi a házat. (kutya) 
Ha esik az eső, csak 
szétnyitom, máris nem 
ázom meg. (esernyő) 
Ilyenkor sötét van, 
mindenki alszik és az 
égbolton a Hold világít 
csillagokkal. (éjszaka) 

Keresd a hibát! Ismételd 
meg hibátlanul! (8. o)* 
*Holnapon rajzolni fogok 
az iskolában. 
* Van itthon 
csokoládéjaink? 
*Ki láttál tegnap? 
*Kit találkozott anya 
délután? 
*Jövőbe te is mész 
iskolába. 
*Sokan vagynak reggel a 
péknél. 
*Írom neked egy verset. 
*Tegnap voltam egy jó 
koncertben. 
*Anyukám mindig vesz 
valami finomat a boltnál. 
*A cica soha nem feküdik 
le időben. 
*Miért raktál cukrot a 
kakaónak? 
*Én nem szeretem a 
tojásot. 
*Akarol valami finomat? 
*Kérel még teát? 
*Én is elhigytem. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
nem hall jól, segítsetek 
neki eldönteni, hogy 
ugyanazt hallja az óvó 
nénitől vagy sem. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Alkossanak 5 kisebb 
csoportot (5x3). Majd a 
definíció elhangzása után a 
minden egyes csoport 
beszélje meg és rajzolja le, 
mire gondolhat az óvó néni. 
Ezt követi a közös 
megbeszélés, ki mit rajzolt. 
*Megjegyzés: Ha már könnyen 
megy a feladat, akkor a 
gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
kijavítandó mondat. Az 
kezdi, akinek először az óvó 
néni átadja a macit. Majd 
annak, tovább kell adni az 
éppen mellette ülőnek és 
így tovább. 
Ha valaki segítségre szorul, a 
többiek segíthetnek neki. 
 

16. 



288 
 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 26) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
tó, ölt, tisztít, rohan, túrós, cement, tanulnék, 
állatkert, napközben, uzsonnázzatok 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
zebra, manó, ketten, városból, apával, zenélünk, 
hátizsák, űrhajó, lépésben, kereskedők, tintafolt 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
telkő, mefű, ciló, borá, márú, zegdés, göllőg, 
bügrel, minnócs, giszke, varusztán 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Sziasztok! Kérek enni. Viszont kívánjuk! Hol van a 
labda? Nem vagy buta. Gyere be! Megmondalak 
anyukámnak. Félek a kígyóktól. Ő miért sír? 
Menjünk el játszani! A szomszédom adott egy 
kekszet. Esti mesét szeretnék nézni.  
 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van idő, 
ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

Hangkeresés *(6. o) 
Mondd meg, hogy az a 
hangot az elején hallod 
vagy a nem az elején! 
Figyelj, mondom: kar. 
madár, alom, alszik, 
szoba, répa, vad, 
kaszáról, csaltál, kutya, 
liba, árad, találó, záloga, 
oromra, adott, anyjának 
 

Piramismondatok* (6. o) 
A barátom megharagudott. 
A barátom nagyon 
megharagudott. 
A barátom nagyon 
megharagudott rám. 
A legjobb barátom nagyon 
megharagudott rám. 
A legjobb barátom az osztályból 
nagyon megharagudott rám. 
A legjobb barátom az ötödik 
osztályból nagyon 
megharagudott rám. 
A legjobb barátom az ötödik 
osztályból tegnapelőtt nagyon 
megharagudott rám. 

Egy madár csiripel. 
Egy kis madár csiripel. 
Egy kis kék madár csiripel. 
Egy kis kék madár hangosan 
csiripel. 
Egy kis kék madár az ágon 
hangosan csiripel. 
Egy kis kék madár az ágon túl 
hangosan csiripel. 

Labdáztunk. 
Tegnap labdáztunk. 
Tegnap apuval labdáztunk. 
Tegnap apuval labdáztunk az 
udvaron. 
Tegnap délután apuval labdáztunk az 
udvaron. 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
(szavak)* (7. o) 
orgona, bábjátékos, 
csavarhúzó, fűnyíró, fotel, 
radiátor, bólogat, boly, 
rügy, konty, szag, tűz, 
lágy, copf, elzsibbad 

 Te is el tudod mesélni? 
(rövid történetek)* (8. o) 
Zoli mindig nagyon szerette a 
mazsolát. Édesanyja ezért 
születésnapjára mazsolás 
süteményt sütött neki. Nem 
figyelt azonban jól oda, és 
véletlenül beleesett a tésztába 
az egész csomag mazsola. De ez 
már túl sok volt a kisfiúnak. 
Zoli, azóta sajnos nem szereti a 
mazsolát. 

A szomszéd néni húst vett a 
hentesnél. Lerakta a táskáját az 
ajtó elé. Egy éhes kutyus arra 
sétált. Megérezte a finom 
illatokat, és az összes húst 
megette. A szomszéd néni ezért 
aztán csak főzeléket tudott 
főzni vacsorára. Nem volt hús. 

A kislány egyedül van a 
szobában. Nagyon álmos, de 
sötét van és fél. A papája bejön 
a szobába. Felkapcsolja a 
kislámpát, megsimogatja a 
kislányt, és mesél neki egy 
mesét. A kislány már nem fél, 
becsukja a szemét és elalszik. 

Egy héttel ezelőtt fájt a torkom. 
Elmentem az orvoshoz. Azt 
mondta, hogy pihenje sokat, és 
azt is ajánlotta, hogy sok teát 
igyak. Gyógyszert is kaptam, 
úgyhogy három nap múlva már 



289 
 

teljesen jól voltam. Ma már 
iskolába is mentem. 

A kislány kiment a konyhába. 
Nagyon szomjas volt. Ki akart 
venni egy poharat a 
szekrényből. Véletlenül lelökött 
egy tányért. A tányér összetört. 
Elsírta magát. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 

Ötlet: 
Kartonból készítünk 3 db 
parkolót. Az út elejére, 
közepére és a végére is 
teszünk egy-egy „parkolót”. 
Az autó abba a parkolóba áll 
be, ahol a kérdéses hang 
elhangzott. 
 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Mindenki egy szót 
magyarázzon meg! 
Egymásnak segíthetnek. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
próbálja meg elmesélni a 
hallottakat. Ha olyan 
valakihez kerül a maci, aki 
éppen nem tudja 
összefoglalni a hallottakat, a 
többiek segíthetnek.  
 

17. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 29) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Lexi 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
pók, kő, csalamádé, hókotró, szép, jön, esős, 
hallatlan, édesem, vonattal 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
fodda, széka, murnyi, ploki, ferép, düres, gelli, 
zeréb, golga, deppeg, lorkana 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
tényleg vajat köpül; rejtvényekben gazdag kötet; 
most szerelemtől ittasan; kórházi ágyaikat 
eltolva; a tengerész csomójához; kicsi szöget 
kerestetnek; elissza minden pénzét 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Gyere most te is velem! Banánt kérek. A kép 
színes. Tegnap nagy eső esett, ledőlt a löszfal. A 
fa magas, nehéz felmászni rá. A néni egész 
délután levelet ír. Sír a baba, mert beszorult a 
keze a rácsba. Cincog az egér és keresi a sajtot. 
Mértéket vesz a szabó az új öltönyhöz. Az ágy 
puhán meg van vetve.  
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van idő, 
ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

Hangokból szóalkotás.* 
(6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
sz e k é r, f é ny k é p, sz í 
n p a d, k o v á cs, m a r a 
d n a k, e l v á r o m, á r o 
k, s ü t, cs ú sz d a, sz e k r 
é ny, o r o sz l á n, e l r e p 
ü l, b i c i k l i, j á c ó t é r, 
ny o m d á z i k, p o h á r 

Piramismondatok* (6. o) 
A bácsi fut. 
A bácsi gyorsan fut. 
A bácsi nagyon gyorsan fut. 
A bácsi nagyon gyorsan fut az úton. 
A bácsi nagyon gyorsan fut az úton az 
erdőben. 
S bácsi sportruhában van, és nagyon 
gyorsan fut az úton az erdőben. 

Peti elrejtette. 
Peti ügyesen elrejtette. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette a csokit. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette a mogyorós csokit. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette a mogyorós csoki a 
dobozba. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette a mogyorós csokit a piros 
dobozba. 
Peti ügyesen és fondorlatosan 
elrejtette a mogyorós csokit a legalsó 
polcon lévő, piros dobozba. 

A kisegér majszol. 
A kisegér sajtot majszol. 
A kisegér az udvarban sajtot majszol.  
A kisegér az udvarban a virágágyás 
előtt sajtot majszol. 
A kisegér az udvarban az illatos 
virágágyás előtt sajtot majszol. 

Lexi F/38 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
Szókapcsolatok * (7. o) 
rajzoló kislány, épülő ház, 
rügyező almafa, 
barátkozó gyerekek, 
rémült őzgida, türelmes 
nagymama, zakatoló 
vonat, síró kislány, 
pelenkázó anyuka, finom 
ebéd, csúnya rajz, 
csenevész fa, cudar világ, 
titkos információ, 
perzselő nyár 

Most te mesélj!* (8. o) 
 Meséld el, miért félnek 
az emberek az 
oroszlánoktól! 
Meséld el, miért sírt a 
kiscica, mikor egyedül 
maradt! 
Meséld el, mit csinál a 
testvéred otthon! 
Meséld el, mit szeretnél 
csinálni, ha nagy leszel! 
Meséld el, mit csinál a 
testvéred otthon! 
Meséld el, nem szertik a 
kutyák a cicákat! 
Meséld el, hogyan 
zuhanyozta le a kiselefánt 
a gyerekeket egy meleg 
nyári nap az állatkertben! 
Meséld el, miért kell 
minden nap óvodába 
menni! 
Meséld el, miért kell 
sokat aludni! 
Meséld el, milyen étel 
készülhet krumpliból, 
husiból és zöldségből! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Játék: Robot 
„Robot nyelven fogok 
beszélni Nektek. Mit mond a 
robot? Hallgassátok csak!” 
k—u –ty –a  
Először az óvó néni adja 
valakinek oda a macit, majd 
egymásnak adogatják. 
Annak kell megfejtenie az 
adott szót, akinek a macit 
továbbadták. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Mackó úr még nem tudja, 
mit jelentenek bizonyos 
dolgok.  
Próbáljátok neki 
elmagyarázni, vagy 
lerajzolni. 

*Megjegyzés 
Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 34) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
sör, forraláskor, domboldalra, kolibrik, kéz, 
hozzáadott, rőt, folt, tücsköket, mozgólépcsőn, 
tíz, toll, negyvenes, fókák, lyuk, valahogyan, 
hűséges, sál, rémisztően, hegycsúcs   
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
trog, midő, tirga, druvó, sejel, géla, berge, 
mantal, fegél, ákoba, valigár, menegéró, imigor, 
lunáte, sevila, szujta 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A barnamedve emlős állat. Kémiát csak az 
iskolában fogunk tanulni. Megvárjuk Brigiéket a 
megállóban? A takarító néni leszidott minket, 
mert szemeteltünk. Átmehetek Annához alvás 
után? Tegnap a legjobb barátnőmnél aludtam. 
Anya hozott friss kiflit a boltból. A színházban 
nagyon hangos volt a zene. A postás meghozta a 
villanyszámlát. A cica a kosárban álomba 
szenderült. Ne add fel ilyen könnyen! 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van idő, 
ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

Nehéz szavak ismétlése 
(4. o) 
ezoterikus, szecesszió, 
objektív, numizmatika, 
molekuláris, detektor, 
szolidaritás, szelektál, 
metronóm, bürokrácia, 
perszeveráció, klíma, 
muzeológus, 
szeminárium, aritmetika, 
kollabál 

Piramismondatok* (6. o) 
A kutya ugat. 
A kóbor kutya ugat. 
A kóbor kutya, amelyik, ugat, egy 
tacskó. 
A sok kóbor kutya közül az, amelyik 
ugat, egy tacskó. 

Eltévedtek a gyerekek. 
Eltévedtek a figyelmetlen gyerekek. 
A kiránduláson eltévedtek a 
figyelmetlen gyerekek. 
A kiránduláson az erdőben eltévedtek 
a figyelmetlen gyerekek. 
A kiránduláson a barlang 
megtekintése után az erdőben 
eltévedtek a figyelmetlen gyerekek. 

Hugóék ettek. 
Hugóék tortát ettek. 
Hugóék csokoládétortát ettek. 
Hugóék krémes csokoládétortát 
ettek. 
Hugóék eperkrémes csokoládétortát 
ettek. 
Hugóék marcipános és eperkrémes 
csokoládétortát ettek. Hugóék 
Annánál marcipános és eperkrémes 
csokoládétortát ettek. 
Hugóék Annánál, a zsúron 
marcipános és eperkrémes 
csokoládétortát ettek. 
Hugóék Annánál, a születésnapi 
zsúron marcipános és eperkrémes 
csokoládétortát ettek. 

 

Mi az ellentéte? Keresd 
meg!* (6. o) 
szép 
fekete 
egyforma 
kicsi 
sír 
jön 
okos 
érkezik 
hasonló 
feláll  
sétál 
nappal 
kedves 
barátságos 
mérges 

 Tudod –e folytatni, hogy 
hosszabb legyen? * (7. o) 
A testvérem mondta. 
Kifesthettük volna a 
lakást. 
Miért dolgozik apu? 
Kérem a sapkám. 
Csak miattad. 
Szerintem megijedt. 
Biztos holnap. 
Pedig már azt hitte. 
A gyerekeknek is tetszik. 
Mind a hárman? 
Gyertyát gyújtunk. 
De ez nagyon fáj. 
Talán könnyebb. 
A kislány napozik. 
Az űrhajót kilőtték. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

 *Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Néhány szó esetében 
érdemes kérdéseket feltenni 
a gyerekeknek. 
Példák: 
becsületes (becstelen) 
? Milyen emberre mondjuk, 
hogy becsületes?  
stb. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
bővíti az adott mondatot. 
Ha olyan valakihez kerül a 
maci, aki éppen nem tudja 
bővíteni a mondatot, a 
többiek segíthetnek. 
Érdemes egy példával 
bemutatni, vagy segítő 
kérdéseket feltenni, lsd. 
feladatmagyarázat. 
(Többen is folytathatnak 
egy-egy mondatot.)  

19. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 31) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Lexi 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
billentyűzet, porszívó, fénymásoló, 
megszelídített, fanatikusan, ódaköltő, hebrencs, 
körömlakklemosó, barlangászok, elgémberedik 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
keressünk, nézheted, versenyló, csörgőkígyó, 
buszmegálló, epekő, autómosó 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
antaka, omana, tviszta, nyunyópuffag, 
csalémigat, szedezefter, délokigu, fokitazó, 
lujurra, krecsmeg 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Elcsodálkoztunk a szomszéd kedvességén. A szél 
egész éjjel félelmetesen zörgette az ablakot. Ha 
nem táplálkozol változatosan, akkor nem fogsz 
nagyra nőni. Jobban tetszik a csíkos szoknya. A 
tegnapi hírekből tájékozódhattunk a választások 
megdöbbentő eredményéről. A történet 
főhősének érzelmi világa rendkívül színes. 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van idő, 
ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

Szótagolás* (6. o) 
Például: macska → macs - 
ka 
kacsa, tárol, dühös, béres, 
lapát, boka, hála, golyó, 
méreg, siker, levegő, 
tulajdon, lélek, fizet, 
bokor, kicsi, maci, füle, 
sátor, szerep, béka, 
válogatás, tojás, bánat, 
csíkos, kígyó, mézes, 
papír, cipőfűző, térkép, 
gólya, virágos, süveg 

Piramismondatok* (6. o) 
Igyál! 
Igyál tejet! 
Igyál meleg tejet! 
Igyál finom, meleg tejet! 
Igyál finom, meleg tejet a pohárból! 
Igyál finom, meleg tejet a lila 
pohárból! 

Szeretnék moziba menni. 
Szeretnék ma este moziba menni. 
Szeretnék ma este moziba menni, 
mert láttam egy plakátot. 
Szeretnék ma este moziba menni, 
mert láttam egy csalogató plakátot. 
Szeretnék ma este moziba menni, 
mert láttam egy csalogató plakátot a 
kedvenc filmem folytatásáról. 

Sára nevet. 
Sára nevet az ágyban. 
Sára a mesén nevet az ágyban. 
Sára a vicces mesén nevet az ágyban. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet 
az ágyban. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet 
az ágyban még lefekvés után. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet 
az ágyban még lefekvés után, aminek 
zajára az öccse is felébredt. 

 

Szógyűjtés* (6. o) 
Gyűjtsünk a 
gyermekekkel közösen 
olyan szavakat, 
amelyeknek, kapcsolatuk 
van egymással. Például: 
Óvoda: óvó néni, 
gyerekek, udvar, kert… 
Iskola: tábla, padok, 
tornaterem… 
család, rokonság: apa, 
anya, mama, unokahúg… 
Lakás: ajtó, ágy, szoba… 
Kellemesek: csoki, meleg, 
fürdés… 
Kellemetlenek: 
fecskendő, zaj, félelem… 
Lexi F/51 
 

 Fejezd be!* (8. o) 
Virágot szedett… 
Elmentek fagylaltozni… 
Amikor eleredt az eső… 
Készen lett a kutyaól és… 
Havazni kezdett, ezért… 
Nagyon elfáradt, aztán… 
Hallottam, hogy… 
Anyu azt mondta, hogy… 
Az ebéd… 
Nem mosott fogat, 
ezért… 
korán lefeküdt aludni, 
mert… 
Becsomagolták a tízórait, 
hogy… 
Elővették a vázát, hogy… 
Megijedt, de… 
Bár rossz volt, mégis… 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
szótagolandó szó. Az kezdi, 
akinek először az óvó néni 
átadja a macit. Majd annak, 
tovább kell adni az éppen 
mellette ülőnek és így 
tovább. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Használhatunk hozzá 
képeskönyvet. 

*Megjegyzés 
Mindenki fejezzen be egy 
mondatot. Körbe haladunk.  
(Használhatjuk a macit.) 
 
 
 
 
 
 

20. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 34) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
billentyűzet, porszívó, fénymásoló, 
megszelídített, fanatikusan, ódaköltő, hebrencs, 
körömlakklemosó, barlangászok, elgémberedik 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
keressünk, nézheted, versenyló, csörgőkígyó, 
buszmegálló, epekő, autómosó 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
antaka, omana, tviszta, nyunyópuffag, 
csalémigat, szedezefter, délokigu, fokitazó, 
lujurra, krecsmeg 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Elcsodálkoztunk a szomszéd kedvességén. A szél 
egész éjjel félelmetesen zörgette az ablakot. Ha 
nem táplálkozol változatosan, akkor nem fogsz 
nagyra nőni. Jobban tetszik a csíkos szoknya. A 
tegnapi hírekből tájékozódhattunk a választások 
megdöbbentő eredményéről. A történet 
főhősének érzelmi világa rendkívül színes. 
 

Szóelőhívás* (7. o)  
tu…(tudás, tubus, tucat) 
ü…(ügyes, ügy, ül) 
eg…(egér, egres, Eger) 
szom…(szomorú, 
szomszéd, szomjas) 
pa…(pata, pancsol, pakol) 
vé…(vén, vér, véd) 
csa…(család, csap, csak) 
te…(tenyér, telek, tehén) 
ká…(kár, károg, kása) 
fé…(fény, fél, fék) 
sze…(szeret, szerel, 
szerelem) 
nyu…(nyuszi, nyugalom, 
nyugat) 
pu…(pulóver, puha, 
puncs) 
bo…(boldog, bolond, bor) 
csi…(csirke, csiripel, 
csillog) 
 
 

Piramismondatok* (6. o) 
Találkozzunk! 
Találkozzunk a színház előtt! 
Találkozzunk a színház előtt holnap 
este! 
Találkozzunk a régi színház előtt 
holnap este! 
Találkozzunk a régi színház előtt 
holnap este, miután mindketten 
megvacsoráztunk! 
Találkozzunk a régi színház előtt 
holnap esze, miután mindketten 
otthon már megvacsoráztunk! 

Szép volt. 
Szép volt az előadás. 
Szép volt a tegnap esti előadás. 
Szép volt a tegnap esti előadás az 
Operában. 
Szép és meghitt volt a tegnap esti 
előadás az Operában. 
Szép és meghitt volt mindannyiunk 
számára a tegnap esti előadás az 
Operában. 

A zseni fest. 
A zseni képet fest. 
A zseni a szobában képet fest. 
A zseni most a szobában képet 
fest, 
A zseni most a szobában egy szép 
képet fest. 
A zseni most a szobában egy szép 
képet fest a virágról. 

Asszociációk* (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt 
mondom fagyi? (Várható 
válaszok: hideg, finom, 
nyár, csokis stb.) Hívószók 
az asszociációkhoz (4-5 
választ kérjünk). 
filctoll, banán, fekete, síel, 
egér, puszi, jegesmedve, 
őszibarack, vidám, 
fényképezőgép, hullám, 
boszorkány, teknősbéka, 
reggel, ékszer 

 Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! * (7. o) 
*A fösvény szomszéd 
sövénye rövidre van nyírva. 
*Olyan az idő, mintha már 
tavasz lenne. 
*Holnap elmarad a tanítás. 
*Nem emlékszem a 
vezetéknevére. 
*Hú, már farkaséhes 
vagyok. 
*Egészségtelen sok 
édességet enni. 
*Egy gyerek nem hagy 
békén. 
*Pontosan jár az óra. 
*Sok gyümölcsöt eszem, 
hogy egészséges legyek. 
*Az óvodás nem foghatja 
meg a kést. 
*Már sokkal jobban érzem 
magam. 
*Jobb lett volna tigrisnek 
öltözni. 
*Inkább nem kérek ebédet. 
*Apukám meteorológus. 
*Ma nem kell oviba 
mennem. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
beütötte a fejét, így csak 
a dolgok elejére 
emlékszik. Segítsetek neki 
befejezni az elkezdett 
szavakat! 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés  
Közös megbeszélés 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
megmagyarázandó mondat. 
Ha valakinek nem megy 
egyedül, a többiek 
segíthetnek neki. 
 
 
 
 

21. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 42) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
újra, tincs, csámcsog, gyűszű, bűvészt, pázsiton, 
lándzsával, dzsungelből, expedíció, honorárium 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
természet, helytelenül, fogorvos, játékból, 
mondjátok, szeretünk, ügyesen, ritkák 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
trapatka, pilta, rotrok, kordák, felahó, külampó, 
robar, zsiklic, cikló, kőretiga 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Visszadobnád a labdát nekem? Zsuzsi, gyorsan 
induljál fürdeni! Tegnapelőtt vettem egy új 
kottatartót. A nagyi már van annyi idős, hogy 
nyugdíjat kaphasson. Fiatalkoromban 
rettenetesen szeszélye voltam. Már töviről 
hegyire ismerem. Gondoltam valamire, és 
hirtelen valóra vált. 
 

Egyforma vagy nem 
egyforma? Döntsd el! (5. 
o) 
völgy ─ tölgy, csipke ─ 
csipke, pék ─ szék, sül ─ 
szül, repdes ─ repdes, cár 
─ szár, potya ─ botja, tár 
─ vár, hat ─ hat, nyár ─ 
gyár, tikkad – tikkad, szél 
– cél, gát – kád, agya –
anya, gáz –gáz, sok –
sokk, kapod – kapott, 
várad – fárad, még –még, 
csapja – kapja, egyke – 
egyke, fűző -tűző 
 
 

Piramismondatok* (6. o) 
Feldúltan távozott. 
A férfi feldúltan távozott. 
A múltkor a férfi feldúltan 
távozott az előadásról. 
A múltkor ez a férfi feldúltan 
távozott a Kosztolányi előadásról. 
A múltkor ez a férfi feldúlta 
távozott a Kosztolányi előadásról, 
mert a színészek nem tetszettek 
neki. 

Becsapta az ablakot. 
Hirtelen becsapta az ablakot. 
Hirtelen becsapta a hatalmas 
ablakot. 
A vihar hirtelen becsapta a 
hatalmas és nyikorgó ablakot. 
A heves júliusi vihar hirtelen 
becsapta a hatalmas és nyikorgó 
ablakot. 
A heves júliusi vihar hirtelen 
becsapta a hatalmas és nyikorgó 
ablakot, így az betört. 
A heves júliusi vihar hirtelen 
becsapta a hatalmas és nyikorgó 
ablakot, így az betört, és az egész 
szoba tele volt üvegszilánkokkal. 

A bácsi kiabál. 
Az idős bácsi kiabál. 
Az idős bácsi a kertjében kiabál. 
Az idős bácsi a kertjében a 
kutyájának kiabál. 

Találd ki, mi lehet ez!* 
(7. o) 
Édes gyümölcs, kívülről 
zöld, belülről piros és 
nagyon sok mag van 
benne. (görögdinnye) 
Tikktakkol és számok 
vannak rajta. (óra) 
Szeptemberben jő az 
ideje, gyűjtöd ezt a barna 
apróságot, barkácsolsz 
belőle. (gesztenye) 
Az égen lehet látni, fekete 
színű. Ha megjelenik, 
akkor esik az eső. 
(esőfelhő) 
Nyávogó háziállat. 
(macska) 
Vízparton található. Ide 
járnak az emberek 
fürdeni, csúszdázni. Lehet 
lángost és fagyit is kapni. 
(strand) 
Játszótéri játék, fel lehet 
rá mászni. (mászóka) 
Az autók ide jönnek 
„enni”, ha üres a tankjuk. 
(benzinkút) 
  

Keresd a hibát! Ismételd 
meg hibátlanul! (8. o)* 
*Közel lehet menni a 
macinak. 
*A maciról nagy mancsa 
van. 
*Tedd a macire a 
szalagot! 
*Ne dühítsd fel a macitot! 
*A macinek van háza, ez 
egy barlang odúja. 
*A macit mézes a 
mancsa. 
*Ott sok macik 
üldögélnek. 
*Egy nagy elefánt 
láthatsz. 
* A cica megiszik a tejet. 
*A zsiráf Afrikában élnek. 
*Holnap zárva volt a 
zöldséges. 
*Nem értem a feladat. 
*Télen sokat szoktunk 
szánkóznunk. 
*Karácsonykor ajándékot 
kapok a szüleimnek. 
*Én voltam holnap 
óvodában. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
nem hall jól, segítsetek 
neki eldönteni, hogy 
ugyanazt hallja az óvó 
nénitől vagy sem. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Alkossanak 5 kisebb 
csoportot (5x3). Majd a 
definíció elhangzása után a 
minden egyes csoport 
beszélje meg és rajzolja le, 
mire gondolhat az óvó néni. 
Ezt követi a közös 
megbeszélés, ki mit rajzolt. 
*Megjegyzés: Ha már könnyen 
megy a feladat, akkor a 
gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
kijavítandó mondat. Az 
kezdi, akinek először az óvó 
néni átadja a macit. Majd 
annak, tovább kell adni az 
éppen mellette ülőnek és 
így tovább. 
Ha valaki segítségre szorul, a 
többiek segíthetnek neki. 
 

22. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 47) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
párta, pirospozsgásra, késkészlet, halhatatlanná, 
megetette, politizál, asztalterítőként, kecskebéka, 
mendegél, kormeghatározás 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
mimákol, vandaga, misü, certóka, abáda, töbör, 
misatlok, mereken, zidega, bedra 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
tisztséget kell betöltenie; megint kitüntetést 
adományoztak; üvegesre pirított hagyma; 
telefonos pizzarendelésre készül; nyitásra 
csikorgó ajtó 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Tüske ment a hüvelykujjamba. A hátam közepén 
karcolt meg. Az unokatestvérem díjnyertes 
szinkronúszó. A dokumentumfilm nagyon 
megható volt. Még a tudósok sem tudják ezt 
biztosan. A ház tartógerendáit meg kell erősíteni. 
Az asztrológia szerint oroszlán vagyok. 

Hangkeresés *(6. o) 
Mondd meg, hogy a cs 
hangot az elején hallod 
vagy a közepén! Figyelj, 
mondom: csíkos. 
csak, kecske, szőlőkacs, 
vacsora, csendesít, csillog, 
kancsal, macsó, csillagos, 
csokoládé, habcsók, mécs, 
cseresznye, ücsörög, licsi, 
szűcs, becserkész, 
vicsorog, csámpás, locsol 

Piramismondatok* (6. o) 
Szeretem a meséket. 
Szeretem a szép meséket. 
Gyermekkoromtól fogva 
szeretem a szép meséket. 
Gyermekkoromtól fogva 
szeretem a szép meséket, amiket 
olvasol. 
Gyermekkoromtól fogva 
szeretem a szép meséket, amiket 
te olvasol. 
Gyermekkoromtól fogva 
szeretem a szép meséket, amiket 
te olvasol nekem. 
Gyermekkoromtól fogva 
szeretem a szép meséket, amiket 
te olvasol nekem, mert 
tanulságosak. 

Szép idő volt. 
Nyáron szép idő volt. 
Nyáron a táborban szép idő volt. 
Nyáron az aggteleki táborban 
szép idő volt. 
Nyáron az aggteleki táborban 
végig a két hét alatt szép idő volt. 

Fogat mosott. 
Reggel fogat mosott. 
Reggel sietve fogat mosott. 
Reggel sietve fogat mosott a tükör 
előtt. 
Mielőtt elindult volna, reggel sietve 
fogat mosott a tükör előtt. 

 Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
(szavak)* (7. o) 
nyávog, recept, fűrész, 
tehetséges, kupola, 
füllent, álmatlanság, 
halandzsázik, kikandikál, 
karcsú, maskara, pamacs, 
fegyelem, ágrólszakadt, 
kelekótya 

Te is el tudod mesélni? 
(rövid történetek)* (8. o) 
Anikó kirándulni ment a 
szüleivel. Egy erdei 
ösvényen sétáltak. Egyszer 
csak mozgolódást hallottak 
a fák mögül. Megálltak, és 
csöndbe maradtak. Egy 
őzgida kelt át előttük az 
ösvényen, és néhány 
pillanat múlva ismét eltűnt a 
sűrű erdőben. 

Zita reggel nagyon fáradt 
volt. Nem volt kedve 
iskolába menni. Kérte az 
anyukáját, hogy hadd 
maradjon otthon. Anyukája 
azt mondta, hogy el kell 
mennie az iskolába. Zita 
nagy nehezen kikelt az 
ágyból, megreggelizett, 
felöltözött és elindult. Az 
órákon sok érdekeset 
hallott, örült, hogy nem 
maradt otthon. 

Csilla nagyon segítőkész, 
szorgalmas kislány, mindig 
segít valamit az 
anyukájának. Hétvégén 
együtt porszívóztak, 
vasaltak, mostak, és még a 
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főzésnél is segédkezett. 
Bablevest főztek túrós 
csuszával, ami nagyon ízlett 
az egész családnak. 

Nóri tegnap elment az 
oviba. A barátnőivel játszott 
egész délelőtt, aztán 
spenótot ettek ebédre. 
Délután festettek az óvó 
nénivel, és voltak, akik 
gyurmáztak. Panni egy nagy 
királyi várat festett. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 

Ötlet: 
Kartonból készítünk 3 db 
parkolót. Az út elejére, 
közepére és a végére is 
teszünk egy-egy „parkolót”. 
Az autó abba a parkolóba áll 
be, ahol a kérdéses hang 
elhangzott. 
 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Ha valamelyik szónak a 
jelentését nem értik a 
gyerekek beszéljétek meg. 
Mindenki egy szót 
magyarázzon meg! 
Egymásnak segíthetnek. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
próbálja meg elmesélni a 
hallottakat. Ha olyan 
valakihez kerül a maci, aki 
éppen nem tudja 
összefoglalni a hallottakat, a 
többiek segíthetnek.  
 

23. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 50) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
napocska, akvárium, kulimász, kutyaól, 
zöldségféle, sebesültek, sárgarépagyökér, 
fürdetéskor, házőrző, gyönyörködik 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
alma, barack, mangó, ananász, kivi, dió, szőlő, 
eper, ringló, sárgadinnye, troli 
Szókapcsolatok ismétlése. (4. o) 
kimenő hívások, pénzt kér, elhagyott tankönyvek, 
kedves mosoly, lassú vonat, kellemetlen huzat, 
négylyukú gomb 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Esténként újabban nagyon fáradt vagyok. ezzel 
ismét a határidő előtt végeztem. tényleg az 
enyém lehet? De én szívesen kiporszívózom mind 
a két szobát. Ügyesen leverték a sátorcölöpöket. 
A fafaragás különleges képességet kíván. 
Van-e benne sz hang? (5.o) 
átlós, késsel, szita, kockázattal, leszorít, 
becsületből, dolog, kávés, mész, zöldell, pisszen, 
szabályos, koccintott, zenével, kusza, bősz 

Hangokból szóalkotás.* 
(6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
v i l l a ny v a s ú t, k á r ty 
a, v i z i l ó, k ö ny v e s p o 
l c, k a p u k u l cs, h ó e m 
b e r, m a zs o l a, t u l i p 
á n, gy e r ty a, a b l a k, p 
a p u cs, v i r á g, l á n g o 
s, k a t o n a, z se m l e 
 

Piramismondatok* (6. o) 
Veszek egy autót. 
Majd veszek egy autót. 
Majd veszek egy piros autót. 
Majd veszek egy szép piros autót. 
Majd ha lesz pénzem, veszek egy 
szép piros autót. 

Elmegyünk az állatkertbe. 
Holnap délután elmegyünk az 
állatkertbe. 
Holnap délután Balázzsal és 
Annával elmegyünk az 
állatkertbe. 
Holnap délután Balázzsal és 
Annával elmegyünk az állatkertbe 
megnézni a majmokat. 
Holnap délután Balázzsal és 
Annával végre elmegyünk az 
állatkertbe megnézni a 
majmokat. 
Holnap délután Balázzsal és 
Annával végre elmegyünk az 
állatkertbe megnézni az 
emberszabású majmokat. 

Nézi az eget. 
Megint nézi az eget. 
Már megint nézi az eget. 
Már megint folyamatosan nézi az 
eget. 

 Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! 
Szókapcsolatok * (7. o) 
illatos virág, átmeneti 
állapot, süvítő szél, titkos 
információ, halhatatlan 
hős, céltalan bolyongás, 
görnyedt testtartás, 
tartalmas ebéd, 
gyarapodó vagyon, 
neveletlen kölyök, 
tomboló vihar, esküt tesz, 
siralmas látvány, 
engedetlen gyermek, 
rohanó hétköznapok 

Meséld el, hogy ha egy 
napig azt csinálhatnál, 
amit csak szeretnél, mit 
csinálnál! 
Meséld el, mit csinálnak 
az álommanók este! 
Meséld el, miket lehet 
építeni homokból a 
játszótéren! 
Meséld el, miért kell 
étkezés előtt kezet 
mosni! 
Meséld el, hogyan főz 
édesanyád! 
Meséld el, hogy miért a 
kutya az ember legjobb 
barátja! 
Meséld el, miért 
szirénázik a rendőrautó! 
Meséld el, miért szeretsz 
oviba járni! 
Meséld el, szerinted 
hogyan jön létre a 
szivárvány! 
Meséld el, hogyan kell 
bújócskázni! 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Játék: Robot 
„Robot nyelven fogok 
beszélni Nektek. Mit mond a 
robot? Hallgassátok csak!” 
k—u –ty –a  
Először az óvó néni adja 
valakinek oda a macit, majd 
egymásnak adogatják. 
Annak kell megfejtenie az 
adott szót, akinek a macit 
továbbadták. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Mackó úr még nem tudja, 
mit jelentenek bizonyos 
dolgok.  
Próbáljátok neki 
elmagyarázni, vagy 
lerajzolni. 

 *Megjegyzés 
Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 55) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
harcban, valószínűleg, vagy, ekkora, esemény, 
mosogathatsz, gyümölcs, csillagos, zenélnek, 
rágógumi  
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
daka, répfég, tekény, rájozik, lakkant, fűkátor, 
irénykös, varákoj, szakinyekik 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
zavarba hozta volna; leöntöttél vízzel és borral; 
test és lélek egysége; eljegyzés után és az esküvő 
előtt; menettéri jegyet mutatva 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Elfelejtettem jegyet venni a matinéra. Az 
oroszlánok alig tudnak hűsölni a szavannákon. 
Mondjátok már meg, ki jön hozzánk vasárnap! A 
tervek szerint hétvégén zárva lesznek az üzletek. 
Betegségében erre nem gondolt. 
Hol van benne c hang? elején, közepén, végén? 
(5. o) 
herceg, látsz, cement, kiscica, harc, ódzkodik, 
ceruza, kredenc, céloz, macesz, henceg, adsz 
(acc), hancúrozik 

Nehéz szavak ismétlése 
(4. o) 
pszichoanalitikus, 
alpinizmus, affektál, 
pikantéria, 
űrlaboratórium, 
fotobaktérium, enteriőr, 
klasszicista, dekadens, 
maszkíroz, nitrofoszfát, 
ambíció, asztrológia, 
embléma, szalicilsav 

Piramismondatok* (6. o) 
Leült a fotelba. 
Fáradtan leült a fotelba. 
Fáradtan leült a kényelmes fotelba. 
Fáradtan, de jókedvűen leült a kényelmes 
fotelba.  
Fáradtan, de jókedvűen leült a kényelmes 
és hatalmas fotelba.  
Hazaérkezve fáradtan, de jókedvűen leült 
a kényelmes és hatalmas fotelba.  
A munkából hazaérkezve fáradtan, de 
jókedvűen leült a kényelmes és hatalmas 
fotelba.  

Levitte a kutyát. 
Levitte a kutyát sétálni. 
Levitte a szép kutyát sétálni. 
Levitte a szép és okos kutyát sétálni. 
Miután hazaért az iskolából, levitte a szép 
és okos kutyát sétálni. 
Miután hazaért az iskolából, ebéd előtt 
levitte a szép és okos kutyát sétálni. 

A lexikon az asztalon van. 
Az angol nyelvű lexikon az asztalon van. 
Az angol nyelvű lexikon az asztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
asztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
íróasztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
íróasztalon van a nagyobbik szobában. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon már 
egy ideje az íróasztalon van a nagyobbik 
szobában. 
 
 
 

 Szógyűjtés* (6. o) 
Gyűjtsünk a 
gyermekekkel közösen 
olyan szavakat, 
amelyeknek, kapcsolatuk 
van egymással. Például: 
szagolhatók: szappan, 
benzingőz, fahéj… 
ízlelhetők: fagyi, torta, 
citrom, só… 
láthatók: szivárvány, 
gitár, képeslap… 
madarak: gólya, rigó, 
fecske… 
hangszerek: hegedű, 
zongora, gitár… 
ételek: kenyér, margarin, 
sajt… 
 

 Fejezd be!* (8. o) 
A kutya odakapott, mert… 
Az ablakot becsukták, 
nehogy… 
A rácsot frissen festették, 
ezért… 
A leves sótlan, tehát… 
A lecke nincsen készen, 
mert… 
Elromlott a tévé, ezért… 
Sokat esik a hó, mert… 
A macska halat eszik, 
hogy… 
A szomszédunk külföldi, 
így… 
Az óriáskerék… 
Reggelente tejet… 
Álmomban ott jártam, 
ahol… 
Úgy látom, vihar készül, 
ezért… 
Még sosem láttam… 
A kiskutyám… 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

 *Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Használhatunk hozzá 
képeskönyvet. 

*Megjegyzés 
Mindenki fejezzen be egy 
mondatot. Körbe haladunk.  
(Használhatjuk a macit.) 
 
 
 
 
 
 

25. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 57) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
ünnepek, hiányosan, robosztus, mérgében, 
eltiltották, szösszenet, különleges, sajátos, 
megbeszélésre, határidőnaplóba, lovagias 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
pipacs, nárcisz, ibolya, orgona, petúnia, muskátli, 
hóvirág, mikulásvirág, aranyeső, babarózsa 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
famár, rozimor, higitel, merez, izgidál, umagol, 
szivonyog, enyedít, szemeferol 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Ezt már nem akarom tovább hallgatni. Mivel 
elaludtak lekésték a kora reggeli repülőt. A fiúk 
piros, a lányok kék sapkában voltak a 
felvonuláson. 
Nem mindenki születhet zseninek. Az akciós árut 
csak nyolc napon belül tudjuk visszacserélni. 
Van-e benne b hang? (5. o) 
béka, hápog, labda, kertben, óbégat, pattog, 
alább, darál, ebből, pettyes, repdes, kopog, 
léggömb, gondos, baba, dugó, paplan, kedves, 
hebrencs 

Szótagolás* (6. o) 
Például: macska → macs - 
ka 
maradék, sátorokat, 
veled, csinál, csíkos, 
magnetofon, szeretem, 
bohócok, kiadagol, 
lovagol, telefon, csorog, 
tanul, kicsi, látod, hiszi, 
kerekes, szita 

Piramismondatok* (6. o) 
Megette az almát. 
Megmosta és megette az almát. 
Ebéd után megmosta és megette az 
almát. 
Tegnap ebéd után megmosta és 
megette az almát. 
Tegnap ebéd után megmosta és 
megette a piros almát. 

Gyöngyvirág nyílik. 
Gyöngyvirág nyílik az erdőben. 
Sok gyöngyvirág nyílik az erdőben. 
Tavasszal sok gyöngyvirág nyílik az 
erdőben. 
Tavasszal sok illatos gyöngyvirág 
nyílik az erdőben. 
Tavasszal sok illatos gyöngyvirág 
nyílik a sűrű erdőben. 

Takarítanom kell. 
Sajnos, takarítanom kell. 
Sajnos, egész délután takarítanom 
kell. 
Annyira rumlis a szobám, hogy 
sajnos, egész délután takarítanom 
kell. 
A hanyagságom miatt annyira rumlis 
a szobám, hogy sajnos, egész délután 
takarítanom kell. 
 
 

Asszociációk* (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt 
mondom fagyi? (Várható 
válaszok: hideg, finom, 
nyár, csokis stb.) Hívószók 
az asszociációkhoz (4-5 
választ kérjünk). 
papír, rádió, hó, füzet, 
boszorkány, ecset, tűz, 
kesztyű, kastély, 
bátorság, fájdalom, 
zászló, nyakkendő, 
koszos, hallgatózik 

Keresd a hibát! Ismételd 
meg hibátlanul! (8. o)* 
*Kiabáljunk a szobára. 
*A levélt meg kell 
címezni. 
*Ráülünk a szánkóba. 
*Leeresztett a biciklim 
keréke. 
*Peti nem tanul elég 
szorgalmas. 
*Felmászunk a hegybe. 
*Anna szeret a csokis 
fagyit. 
*A kanál leesett az 
asztaltól. 
*Mária nem szereti az 
joghurtot. 
*Az ők kutyájuk barna. 
*Megeszette a krumplit. 
*A kisbaba elalszott. 
*Anna szeret a lapba 
rajzolni. 
*A kutyák nem szeretnek 
a macskákat. 
*Tejet a bögrébe szoktuk 
inni. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
szótagolandó szó. Az kezdi, 
akinek először az óvó néni 
átadja a macit. Majd annak, 
tovább kell adni az éppen 
mellette ülőnek és így 
tovább. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés  
Közös megbeszélés 

Megjegyzés 
Mindenkinek jut egy 
kijavítandó mondat. Az 
kezdi, akinek először az óvó 
néni átadja a macit. Majd 
annak, tovább kell adni az 
éppen mellette ülőnek és 
így tovább. 
Ha valaki segítségre szorul, a 
többiek segíthetnek neki. 

26. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 61) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

5 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
házszám, kiabáltál, büdös, málna, tol, 
csapatmunka, betűsor, menta, articsóka, 
képernyővédő 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
bözdel, éssők, ratikpa, óletcerem, őgölők, vuszok 
egyevben, oll, déjint, tóvat 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Pálmalevélből készült a puha takaró. Teljesen 
kimerült a nagy ijedtség után. Megkérdem, hogy 
hányas vágányról megy a szegedi gyors. 
Kimennék a mosdóba most, ha lehetséges volna. 
Ez a feladat nem az én munkám lett volna. 
Van-e benne t hang? (5. o) 
altató, átkarol, kabát, kárász, bátyjával, 
kuktában, látja, kapás, kút, hátrább, üt, 
látogatás, haladt, tévé, kedves, réten, éled 
 

Egyforma vagy nem 
egyforma? Döntsd el! (5. 
o) 
kár – vár, vér – kér, makk 
– makk, hágó – vágó, tar 
– tár, híre – híre, nyír – 
nyír, haj – háj, sár – szár, 
nyár – jár, gerle – gerle, 
szár – zár, bíró – báró, ing 
– ing, gúnyol -gányol 

Piramismondatok* (6. o) 
Megszorította a kezét. 
A miniszter megszorította a riporter 
kezét.  
A miniszter határozottan 
megszorította a riporter kezét.  
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a riporter kezét. 
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a riporter jobb kezét. 
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a megszeppent 
riporter jobb kezét. 
A haragos külügyminiszter 
határozottan megszorította a 
megszeppent riporter jobb kezét, és 
megkérte, hogy máskor ne kérdezzen. 

Ez egy szép nap. 
Ez egy szép nap volt.  
Ez aztán egy szép nap volt. 
Hát, ez aztán egy szép nap volt. 
Hát, ez aztán egy nagyon szép nap 
volt. 

Havazott. 
 Éjjel havazott. 
Egész éjjel havazott. 
Tegnap egész éjjel havazott. 
Tegnap egész éjjel rettenetesen sokat 
havazott. 
 Tegnap egész éjjel rettenetesen 
sokat havazott mindenfelé az 
országban. 
 
 
 

Találd ki, mi lehet ez!* 
(7. o) 
Vörös, ravasz állat, az 
erdőben él. (róka) 
Ebben viszed majd a 
ceruzáidat az iskolába. 
(tolltartó) 
Ha a füledhez teszed, 
beszélhetsz messze lévő 
emberekkel. (telefon) 
Négy lába van, háziállat, a 
kutyák ellensége és 
nyávog. (cica) 
Nappal ő világít, éjszaka 
pedig alszik. (Nap) 
Négy lába van, enni és 
rajzolni szoktál rajta. 
(asztal) 
Zöld színű, négylábú, 
kidülledt szemű állat. 
(béka) 
Ha szomorú vagy, ezt 
csinálod, s ilyenkor 
könnyek potyognak a 
szemedből. (sírsz) 
 
 

 Te is el tudod mesélni? 
(rövid történetek)* (8. o) 
Két iskoláslány állt a 
buszmegállóban. Régen nem 
találkoztak. Mindketten a 
buszra vártak. Elkezdtek 
beszélgetni. Olyan jól érezték 
magukat, hogy nem vették 
észre, közben elment a busz. 
ezen elszomorodtak. de 
nemsokára jött a következő. 

 

Andrisnak a foci a mindene. 
Ebéd után rendszerint a 
parkban labdázott a barátaival. 
Egyik nap azonban rémülve 
tapasztalta, hogy éjjel 
leeresztett a gumilabdája. 
Lapos volt, mint egy kakaós 
csiga. A szülei azt mondták, 
hogy kilyukadt, nem is lehet 
felfújni már. Erre Andris nagyon 
elszomorodott, mert azt még 
születésnapjára kapta és régóta 
megvolt. Ebédnél sem volt jó 
kedve, pedig a kedvencét 
sütötte neki édesanyja. Utána a 
szobájában viszont egy igazi 
meglepetés várta: Egy igazi 
bőrlabda! Micsoda ajándék!A 
délutáni focizáskor már az járt a 
fejében, hogy az ő szülei a 
legjobbak a világon. 
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*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az 
ismétli az óvó néni után a megfelelő 
szót/szókapcsolatot/mondatot. 
**Megjegyzés (UFO-nyelv (frizbi)) 

 

*Megjegyzés 
Bevezető történet: 
Képzeljétek el, Mackó úr 
nem hall jól, segítsetek 
neki eldönteni, hogy 
ugyanazt hallja az óvó 
nénitől vagy sem. 

*Megjegyzés  
Utalunk a múlt heti 
piramisjátékra (ki építi utánam a 
piramist?), újból mutathatjuk a 
képen, miképp épül a mi 
piramisunk. (jelentkezés) 

*Megjegyzés 
Alkossanak 5 kisebb 
csoportot (5x3). Majd a 
definíció elhangzása után a 
minden egyes csoport 
beszélje meg és rajzolja le, 
mire gondolhat az óvó néni. 
Ezt követi a közös 
megbeszélés, ki mit rajzolt. 
*Megjegyzés: Ha már könnyen 
megy a feladat, akkor a 
gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

*Megjegyzés 
 A macit dobják egymásnak, 
így akihez kerül a maci, az 
próbálja meg elmesélni a 
hallottakat. Ha olyan 
valakihez kerül a maci, aki 
éppen nem tudja 
összefoglalni a hallottakat, a 
többiek segíthetnek.  
 
 

27. 
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b) Fejlesztési tervek iskoláskorú gyermekeknek 

1 
 

Feladat típusa: 
Összetett modul (M 10) 

2 
 

Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
 

Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

4 
 

Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
ól, viharos, tol, suba, tél, bál, cilinder, pereg, 
töltőtoll, nyakkendőtű 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
rorik, meszep, krózup, kutka, hurencs, cserény, 
tarafi, örke, szőlecs, górec 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Megyek a barátaimmal játszani. A jövő héten 
úszni megyünk. Egy rajzfilmben robotok vannak. 
Festeni tanulok. A múlt héten beteg voltam. 
Nem szeretem a habos kakaót. Tudok rántottát 
sütni. Az állatkertben kiselefánt született. 
Váratlanul elnyomott a buzgóság. Jártamban-
keltemben láttam.  
 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van idő, 
ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

a) Egyforma vagy nem 
egyforma? Döntsd el! (5. o) 
örül ─ őrül, lába ─ lábba, vád ─ 
fád, kor ─ kor, szár ─ szál, répa 
─ répa, bor ─ bór, kasza ─ 
kassza, hite ─ hitte, eke ─ ege 
Piramismondatok (6. o) 
A kisfiú alszik. 
A kisfiú az ágyban alszik.  
A kisfiú az ágyban alszik és 
álmodik. 

A kutya ugat. 
 A kutya a kapunál ugat.  
A kutya a kapunál a postásra 
ugat. 
A kutya a kapunál minden 
reggel a postásra ugat.  
A kutya a kapunál minden 
reggel a postásra ugat, de az 
már nem fél tőle. 

a) Mi az ellentéte? Keresd meg! 
 (6. o) 
nagy (kicsi), hideg (meleg), puha 
(kemény), szép (csúnya), 
engedékeny (szigorú), gyakori 
(ritka), érdekes (unalmas), hízik 
(fogy), emlékszik (felejt), eldug 
(megkeres) 
b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel 
közösen nagyon rövid (lehetőleg 
egy szótagból álló) értelmes 
szavakat. 
Példák: fut, ág, nagy, szép, ól, 
társ, van, süt, csíp, lent, könny 
stb. 
 

a) Tudod –e folytatni, hogy hosszabb 
legyen? (7. o) 
A kecske legel. 
A baba az enyém. 
Van egy cicája. 
Mellettem ül. 
Anyukám jön értem. 
Körül kell nézni. 
Kimentünk az udvarra. 
Az volt a legnagyobb. 
Péter nem ment a többiekkel. 
A szomszéd bácsi megszidott. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 11) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok +  
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
piskóta, bogár, tündér, iskoláról, üvegből, 
utca, álom, reggelenként, morcos, 
bebarangolták  
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
kakas, tornazsák, furulya, vendéggel, 
uszodából, lapos, kertben, zacskókkal, 
sárosan, kulcsok 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
kizur, bedogalett, nyéregy, iksol, 
orsabiszt, rámely, orárok, látar, akkelt, 
zutánsz 
Mondatok ismétlése (5. o) 
Mi a kedvenc színed? Anyu elment a 
boltba bevásárolni, Van háziállatod? Adj 
egy süteményt nekem is!  A hétfejű 
sárkány tüzet okád. A világűr végtelen. 
Min morfondírozol? Az almában sok 
vitamin található, ezért egészséges. Fogd 
meg a párod kezét, amikor átmegyünk az 
úton! Errefelé nagyon sok az autó. 
 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha 
van idő, ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy a sz hangot az 
elején hallod vagy nem az elején! 
Figyelj, mondom: szánkó. 
erdész, szamóca, szőlő, mész, 
szoba, házszám, készítik, juhász, 
méhész, széna 

Mondd meg, hogy az r hangot a 
végén hallod vagy nem a végén! 
Figyelj, mondom: bogár.  
róka, tanár, bronz, répa, kár, 
rántotta, krumpli, repülőgép, 
pohár, romos 

c) Asszociációk (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom 
fagyi? (Várható válaszok: hideg, 
finom, nyár, csokis stb.) Hívószók az 
asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
játszik, mozi, ügyes 
Piramismondatok (6. o) 
Délben harangoznak. 
Délben a templomban 
harangoznak.  
Délben a templomban harangoznak 
a misére.  
Délben, a templomban az új 
haranggal harangoznak a misére. 

Lili áll. 
Lili a buszmegállóban áll. 
Lili a buszmegállóban áll és olvas. 
Lili a buszmegállón áll, és egy 
könyvet olvas. 
Lili a buszmegállóban áll, és egy 
verseskönyvet olvas. 
 

b) Fejezd be! (8. o) 
A kisbaba… 
Tegnap az iskolában… 
Ebéd után… 
A fiúk az udvaron… 
Anyu este…  
A játszótéren… 
A ceruzám…   
Az autóbusszal… 
Az asztalon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 12) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Szókincsmodulok 

4 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok  

Szavak ismétlése. (4. o) 
majom, hagyma, metró, mobil, plüss, 
narancsszörp, kulcstartó, desszert, 
konnektor, kudarcaim 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
huszik, bixi, bordacs, mertő, aparki, furgál, 
szorbik, kencsel, provad, szuker 
Szókapcsolatok ismétlése. (4. o) 
lábbelit hord, szappannal mosdik, terítőt 
vasal, tájképet fest, hatvan épület, állatkert 
tigrise, verőfényes nap, hullámzó tenger, 
rámenős fiatal 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A napköziben gyöngyöt fűztünk. Nyáron a 
Balatonra megyünk. A krokodil a kedvenc 
állatom. A fiatalok lobbanékony 
természetűek. Ez a kirándulás balul sült el. 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
ü l, z á r, v a n, b á l, s e m, l ó g, v á r, sz é p, 
n e m, m á r, sz í n, t ó 
d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a cs k a 
játék, kő, zokni, ebéd, gyufa, eltört, baba, 
asztal, bagoly, labda 
 

Piramismondatok (6. o) 
Gurul a mackósajt.  
Az asztalról legurul a 
mackósajt. 
Az asztalról legurul a kerek 
mackósajt. 
Az asztalról legurul a kerek 
mackósajt, és a mackó 
elkapja. 
Az asztalról legurul a kerek 
mackósajt, és az ügyes mackó 
elkapja. 
d) Találd ki, mi lehet ez! (7. o) 
Ha szép idő van, este, az égbolton 
látható, fehér, piciny pontok, 
melyek néha akár le is hullhatnak. 
(csillag) 
Olyan épület, ahova akkor 
mennek az emberek, ha 
megbetegednek és segítséget 
szeretnének kérni az ott 
dolgozóktól. (orvosi rendelő) 
Olyan virág, aminek tüskéi 
vannak és a legnagyobb fajtái a 
sivatagban élnek. (kaktusz) 
Két éles fémdarabból álló eszköz, 
amivel papírt vághatunk. (olló) 

Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg!  (7. o) 
A leves forró. 
A testvérem kisfiú. 
A motor berreg. 
Este lefekszünk. 
A gyerek kicsi. 
Ez egy asztal. 
Valaki csenget. 
Anya puszit ad.  
A hó fehér. 
A maci barna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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*Megjegyzés: A feladatok módszertani leírását a feladattípus melletti oldalszám jelzi. 

 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 14) 
 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Szókincsmodulok 

 

4 
Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

 

Szavak ismétlése. (4. o) 
óra, szünet, hátizsák, számítógép, 
meccs, lépcsőforduló, 
élménybeszámoló, művészettörténet, 
leteremtették, lovagok  
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
mikájú, silávon, szirtékek, erfilek, 
nékéb, ardagam, nikerc, etah, rüsike, 
élörketű 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
gitározni is tanul; most levest eszik; 
abból a kútból merít; a kidőlt házhoz 
megy; ebből a könyvből olvas 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Vedd ki a gumikacsát a fürdőkádból! 
Megfürödtem már az előbb. Szép az új 
kabátod. A cementet most pakolják le 
az autókról. A szivárvány ritka 
jelenség. 

e) Nehéz szavak ismétlése 
szalamandra, vegetáció, politika, 
naturalizmus, feminin, analitikus, 
oktaéder, memorandum, autodidakta, 
mediterrán 
f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs - ka 
kocsi, baba, füle, gólya, megye, torok, 
lekvár, siker, enged, fázik 
 

Piramismondatok (6. o) 
Mézes teát iszom. 
Gesztenyemézes teát iszom. 
Gesztenyemézes teát iszom a 
bögréből. 
Gesztenyemézes teát iszom a csorba 
bögréből. 
Édes gesztenyemézes teát iszom a 
csorba bögréből. 

*** 
Megírtam a házit. 
Megírtam a házit matekból. 
Gyorsan megírtam a házit matekból. 
Tegnap gyorsan megírtam a házit 
matekból. 
e) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szavak (7. o) 
gyűr, szerv, mancs, űz, gyöngy, csík, 
vár, sok, szín 
Megjegyzés: Minimum öt szómagyarázat, ha 
van idő, a többit is magyarázzák meg! 

 
 
 

d) Keresd a hibát! Ismételd meg 
hibátlanul! (8. o) 
Fölragasztom a falba egy képet. 
Minden nap szokok anyával sétálni. 
Az iskolába sok gyerek van. 
Eljövöl te is a farsangi bálra? 
Vajat is kenek a kenyéren. 
Anya és nagymama minden nap 
beszélnek telefonba. 
Tegnapon fürdés közben a szemembe 
ment a szappan. 
Kati néni dalokjai mindig nagyon 
szépek. 
Mi a felső fiókon tartjuk a kanalakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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1 
 

Feladat típusa: 
Összetett modul (M 20) 

2 
 

Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
 

Feladat típusa: 
Piramismodulok 
Szókincsmodulok 

4 
 

Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
ház, ágyaitok, szék, futkároznak, báb, autóknál, 
lavina, innának, világító, tündökölt 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
sáska, barátok, zenél, várt, hallgat, kutyatej, 
labda, mosómedve, kristálygömb, csillog 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
duram, ságim, szalat, soső, dűringe, szóram, 
térük, tolorál, pólaz, radak, fanyit 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A kispatak szépen csobog. Rudi róka sokat 
ravaszkodik. Pisti Évával párosban piknikezik. 
Huzatban ülünk, ez veszélyes. A zsebkendőn van 
egy monogram. Add ide a nagyobbik csokit, 
kérlek! A cirmos cica már nem nyávog. Hova lett 
a pelikán? Tüsszentett a kisfiú. Elfújta a papírt a 
szél. 
 

g) Szóelőhívás (7. o)  
telev…(televízió) 
 zebr… (zebra) 
 fagy… (fagylalt, fagyos) 
csoko… (csokoládé, 
csokornyakkendő, csokor) 
pu… (pulóver, puha, pulikutya, 
puszta) 
korcs… (korcsolya, korcsolyázik) 
nyu… (nyuszi, nyugalom, 
nyugat) 
kar… (karika, kard) 
szer… (szeretet, szerelem) 
gyer… (gyermek, gyertya) 
Egyforma vagy nem egyforma? 
Döntsd el! (5. o). 
pereg ─ pereg, rétes ─ rémes, 
lóg ─ lóg, kevés ─ kefés, csók ─ 
csak, korom ─ porom, hegyes ─ 
hegyes, szól ─ szór, kötet ─ 
köttet, nyuszi ─ Gyuszi 

Piramismondatok (6. o) 
Anyukám főz.  
Anyukám a konyhában főz. 
Anyukám a konyhában levest főz. 
Anyukám a konyhában levest főz 
ebédre. 
Anyukám a konyhában levest és 
rántott hús főz ebédre. 

A testvérem olvas. 
A testvérem könyvet olvas. 
A testvérem érdekes könyvet 
olvas. 
A testvérem a szobájában 
érdekes könyvet olvas. 
A testvérem a szobájában 
érdekes könyvet olvas, de nem 
szereti, ha zavarom. 
f) Tudod-e mit jelent? 
Magyarázd meg! Szókapcsolatok 
(7. o) 
fájó torok, műanyag vonalzó, 
békés este, meleg kalács, zajos 
belváros, mókás történet, 
gondoskodó édesanya, 
szilvalekváros derelye, kiérdemelt 
dicséret, ápolatlan kinézet 

e) Te is el tudod mesélni? (rövid 
történetek) (8. o) 
Láttam a réten két kisfiút focizni. Játszani 
akartam, de nem engedték. 

Reggel az édesanya öltöztette a gyerekeket. 
A kislány ruhájáról leszakadt egy gomb. Az 
édesanya gyorsan, ügyesen felvarrta. 

Az óvodában reggeliztek a gyerekek. Balázs 
bögréje eldőlt. Kifolyt a kakaó. Balázs elsírta 
magát. Az óvó néni megvigasztalta. 

Géza és a nagymamája cipőt vásároltak. A 
nagymama fekete színűt szeretett volna, de 
csak barna színű volt. Végül talált egy szép 
sötétbarna cipőt. Géza örült. 

Két kiscica szaladgált a pamutgombolyag 
után. A gombolyag begurult a szekrény alá. 
Akárhogy nyúltak utána, nem tudták kivenni. 
A gazdájuk hozott egy hosszú botot, és azzal 
kihúzta nekik a gombolyagot. Tovább 
játszottak. 

A cukrászda előtt egy kutyus várta a 
gazdáját. Nagyon türelmes volt. Nem 
ugatott meg senkit. 
Amikor a gazdi kijött, hozott egy tölcsér 
fagyit a kutyusnak. A kutyus csóválta a 
farkát, örült a fagyinak. Az ember és kutya 
együtt fagylaltoztak. 

5. 
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1 
 

Feladat típusa: 
Összetett modul (M 21) 

2 
 

Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
 

Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

4 
 

Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
dió, kép, szemezget, rúzs, fagylaltozik, fúj, 
találgatják, fullajtár, mikroszkóp, szerencsétlen 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
mabóri, sziftérbe, ukalaj, szávadám, vezőtes, 
érhajá, ipiripí, dömbeg 
Szósorok ismétlése (5. o) 
gitár hangolásáról; a kislány füzetéből; televízió 
hangja, sárga szalagokkal; jártában-keltében 
látta; vidám és boldog menyasszony; pártában 
maradtak; lehetetlen kérés; gyümölcsöt 
termesztőkkel; a fecskék és a gólyák költözése 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Tökfőzeléket ettem ebédre. Főzök neked teát. 
Kipukkadt a lufim. Apa a nappaliban alszik? A 
szomszéd bácsi elutazott két hétre. Kaptam a 
mamától egy színes ceruzát. Tegnap Dani volt az 
állatkertben. Hatalmasat ugorhattam volna. Jó 
volt látni téged. Ha meghúzod a cica farkát, az 
fáj neki. 
 

 

b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy az m hangot 
az elején hallod vagy a 
közepén! Figyelj, mondom: 
maci. 
medve, brummog, láma, 
kemence, magyar, simán, kém, 
szám, némely, humor 

Mondd meg, hogy az s hangot 
az elején hallod vagy a 
közepén! Figyelj, mondom: 
sátor. 
só, másik, sapka, esett, keserű, 
vásároltak, sündörög, ásó, 
sikerrel, masina 
Piramismondatok (6. o) 
A vonat késik. 
A hétfői vonat mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat Győrből mindig késik. 
A hétfő reggeli vonat Tatabányán át mindig 
késik. 
A hétfő reggeli vonat Tatabányán át mindig 
fél órát késik. 

A kisbaba sír. 
A kisbaba éjjel sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen sír. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen sír, 
mert fáj a hasa. 
A kisbaba éjjel az ágyában keservesen sír, 
mert fáj a hasa, és fél. 

a) Mi az ellentéte? Keresd meg! 
 (6. o) 
okos (buta), kövér (sovány), édes 
(keserű), sok (kevés), szemtelen 
(jólnevelt), magas (alacsony), 
érdes (sima), pontos (pontatlan), 
udvarias (udvariatlan), fiatal 
(öreg) 
b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel 
közösen nagyon hosszú (több 
szótagból álló) értelmes szavakat. 
Példák: találkoznak, egészséges, 
bejárhatatlan, tehetetlenül, 
valószínű stb. 
 

f) Most te mesélj! (8. o) 
Meséld el, mit csináltak a gyerekek a 
sünivel, amit séta közben az úton 
találtak! 
Meséld el, mit csinálsz, ha fája a fogad! 
Meséld el, hogy került a róka és a kutya 
egymással a legjobb barátságba! 
Meséld el, miért lett a piros labda 
pöttyös! 
Meséld el, miért fontos, hogy minden 
nap együnk gyümölcsöt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
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1 
 

Feladat típusa: 
Összetett modul (M 22) 

2 
 

Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
 

Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Szókincsmodulok 

4 
 

Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
ház, cicával, szememet, libákkal, mondja, 
traktorban, engednéd, koszos, formázgatják, 
rakosgatnak 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
orvoshoz, tigrisek, torta, mesekönyv, zokni, 
anyával, édes, futunk, lassan, kása 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
hulka, kutag, morlő, dilred, elkor, förre, aróka, 
ilme, lőző, gedék, pása, bonok 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
dimbes-dombos hegyvidék, kurtán-furcsán 
intézi,  hinta-palintázást akar, kezes-lábasban 
mutatják, kívülről-belülről kitakarítja, szegről-
végről ismerősök, girbe-gurba utcáikon, csiga-
biga házat cipel, izgő-mozgó gyereksereg, 
dirmeg-dörmög barna medve 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A kedven színem az égszínkék. A télapótól idén 
focilabdát kértem. Cirmi cica sütkérezik a napon. 
Elgurult a gomba a szék alá. Nagypapa 
meghámozza az almát. Cukrot teszünk a teába. 
Addig keverd, amíg forró! 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése. 

 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
cs a v a r, h á t, s e r e g, d i sz n 
ó, cs á k ó, v e l e m, t i sz t a, d 
a d o g, k é p, m e gy e k 
d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a cs k a 
rágó, sál, répa, doboz, domb, 
lift, kalap, paripa, gyűrű, ribizli 
 

Piramismondatok (6. o) 
A nővérem főz. 
A nővérem a konyhában főz. 
A nővérem a konyhában levest 
főz. 
A nővérem a konyhában 
húslevest főz. 
A nővérem a konyhában 
húslevest és rizst főz.  
A nővérem a konyhában 
húslevest és rizst főz ebédre. 

Süt a nap. 
Szépen süt a nap. 
Nagyon szépen süt a nap. 
Ma nagyon szépen süt a nap. 
Ma nagyon szépen süt a nap kint. 
Ma nagyon szépen és melegen 
süt a nap kint. 
Ma nagyon szépem és melegen 
süt a nap kint a szabadban. 
c) Asszociációk (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom 
fagyi? (Várható válaszok: hideg, 
finom, nyár, csokis stb.) Hívószók 
az asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
pöttyös, nehéz, szomorú, mosás, 
csodálatos 

a) Tudod –e folytatni, hogy hosszabb 
legyen? (7. o) 
Az állatok alszanak. 
Kati odaadta a játékát. 
Mikor kezdődik az óra? 
Jutalmul kapnak egy sütit. 
Megehetnéd a palacsintát. 
A hörcsög mogyorót rágcsál. 
Holnap havazni fog. 
Keressétek meg a labdákat! 
Fáj a hasa. 
Apu néz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
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1 
 

Feladat típusa: 
Összetett modul (M 24) 

2 
 

Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
 

Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

4 
 

Feladat típusa: 
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
jegy, palló, csomag, akác, bújik, bogyó, szánkó, 
kaviccsal, kiárusítás, kényszeredetten, festettek, 
fényképezőgép, haszonélvezet, hasznos, 
felágaskodik, minősíthetetlen, hentesbárd, alá, 
magány, megszületik 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
smucni, artallók, nepics, skrubluk, garaffázik, 
kokornos, keremógyon, isáres, pülüfuzzit, 
dergüncés 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Nagyon unalmas ülni az órákon. Nem tudom, 
miért hívták a szüleimet az iskolába. 
Kirándulásra megyünk az osztállyal. Az 
autóversenyzőknek fontos a tűzálló ruha 
viselése. A gyerekek sokat gyakoroltak az 
ügyességi vetélkedőre. A lányok általában nem 
kedvelik a húsvéti locsolkodást. 
 

e) Nehéz szavak ismétlése  
konzultáció, autonómia, 
homeopátia, proklamáció, 
sztereotípia, fakultatív, 
temporális, szubtrópusi, 
regiszter, privilégium 
Piramismondatok 
Leesett a könyv.  
Leesett a könyv az öléből. 
Leesett a könyv a néni öléből. 
Leesett a könyv a néni öléből a 
buszon. 
Leesett a könyv a néni öléből a 
zötykölődő buszon. 

Ne tedd! 
Ne tedd oda! 
Ne tedd oda a kezed! 
Ne tedd oda a kezed a 
küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed a bicikli 
küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed a bicikli 
kerekének a küllőihez! 
Ne tedd oda a kezed ma sem a 
bicikli kerekének a küllőihez! 
 
 

d) Találd ki, mi lehet ez!* (7. o) 
Olyan ruhadarab, amelyet télen, 
nagy hidegben használunk, a 
kezünkre húzzuk, hogy ne fázzon. 
(kesztyű) 
Forró ital, általában cukorral és 
citrommal isszák, az angolok tejet 
is tesznek bele. (tea) 
Reggeltől estig látható az égen, 
meleget és fényt ad nekünk. 
(Nap) 
Nagytestű afrikai állat, aminek 
hosszú ormánya és hatalmas 
fülei vannak. (elefánt) 
Fejünkre húzzuk, az uszodában 
kötelező viselni. (úszósapka) 
Piros, narancssárga színű, nagyon 
forró és fényes, a kandallóban 
ég, vagy szalonnát is süthetünk 
benne, de sohasem szabad 
belenyúlni. (tűz) 
*Megjegyzés: Ha már könnyen megy a 
feladat, akkor a gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

b) Fejezd be!* (8. o) 
Az állatkertben… 
Nem szeretek… 
Ha esik az eső… 
A születésnapomon… 
Az óra… 
Megtalálták… 
Odaadta… 
Leszaladt… 
Kiesett… 
Láttam… 
Elsírta magát… 
Belebotlott… 
Eldobta… 
Megkívánták… 
Elindultunk… 
 
*Megjegyzés: Egy-egy elkezdett mondatot 
többen is befejezhetnek, csak ne egyszerre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 26) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok +  
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
tó, ölt, tisztít, rohan, túrós, cement, tanulnék, 
állatkert, napközben, uzsonnázzatok 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
zebra, manó, ketten, városból, apával, 
zenélünk, hátizsák, űrhajó, lépésben, 
kereskedők, tintafolt 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
telkő, mefű, ciló, borá, márú, zegdés, göllőg, 
bügrel, minnócs, giszke, varusztán 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Sziasztok! Kérek enni. Viszont kívánjuk! Hol 
van a labda? Nem vagy buta. Gyere be! 
Megmondalak anyukámnak. Félek a 
kígyóktól. Ő miért sír? Menjünk el játszani! A 
szomszédom adott egy kekszet. Esti mesét 
szeretnék nézni.  
 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van 
idő, ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs - ka 
cserép, szúnyog, ketyeg, tulajdon, 
cipőfűző, árad, ólom, megágyaz, 
tornaterem, állat 
g) Szóelőhívás (7. o)  
gyer…(gyermek, gyere, gyertya) 
nyom…(nyom, nyomás, nyomda) 
bo…(boldog, borotva, bor) 
csi…(csirke, csipog, csillog) 
to…(tojás, tombola, tok) 
lá…(láb, lágy, láng) 
tü…(tüzel, tücsök, tüdő) 
vo…(vonat, volt, vonal) 
al…(alma, altató, alá) 
bé…(béka, bélyeg) 
 

e) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szavak (7. o) 
hajóskapitány, felejthetetlen, 
mászóka, uzsonna, ének, napraforgó, 
kavics, kereszteződés, szabály, 
szemtelen, elkeseredett, eresz 
Megjegyzés: Minimum öt szómagyarázat, ha 
van idő, a többit is magyarázzák meg! 

Piramismondatok (6. o) 
Zoli sír. 
Zoli sír a ház mögött. 
Zoli hangosan sír a ház mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a ház 
mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a piros ház 
mögött. 
Zoli titokban hangosan sír a piros ház 
mögött, és nincs nála zsebkendő. 

Tegnap hiányoztam. 
Tegnap hiányoztam az iskolából. 
Tegnap hiányoztam az iskolából 
három óráról. 
Tegnap délelőtt hiányoztam az 
iskolából három olvasásóráról. 
Tegnap délelőtt betegség miatt 
hiányoztam az iskolából három 
olvasásóráról. 
  

c) Tudod-e mit jelent? Magyarázd meg!  (7. 
o) 
A konyhában anyu főz.  
A citrom savanyú. 
Születésnapom van. 
Ecsettel lehet festeni. 
A kisbaba a bölcsőben van. A színházban az 
emberek tapsolnak.  
A bálna az óceánban él. 
Az égen csillagok vannak. 
A virágnak szirmai vannak. 
A kutya csóválja a farkát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 29) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
pók, kő, csalamádé, hókotró, szép, jön, 
esős, hallatlan, édesem, vonattal 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
fodda, széka, murnyi, ploki, ferép, düres, 
gelli, zeréb, golga, deppeg, lorkana 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
tényleg vajat köpül; rejtvényekben 
gazdag kötet; most szerelemtől ittasan; 
kórházi ágyaikat eltolva; a tengerész 
csomójához; kicsi szöget kerestetnek; 
elissza minden pénzét 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Gyere most te is velem! Banánt kérek. A 
kép színes. Tegnap nagy eső esett, ledőlt 
a löszfal. A fa magas, nehéz felmászni rá. 
A néni egész délután levelet ír. Sír a baba, 
mert beszorult a keze a rácsba. Cincog az 
egér és keresi a sajtot. Mértéket vesz a 
szabó az új öltönyhöz. Az ágy puhán meg 
van vetve.  
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha 
van idő, ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

 a) Egyforma vagy nem 
egyforma? Döntsd el! (5. o) 
pereg ─ pereg, rétes ─ rémes, lóg 
─  lóg, kevés ─ kefés, csók ─ csak, 
korom ─ porom, hegyes ─ hegyes, 
szól ─ szór, kötet ─ köttet  
Piramismondatok (6. o) 
Nagymama telefonált. 
Nagymama reggel telefonált. 
Nagymama reggel telefonált 
nekünk. 
Nagymama reggel izgatottan 
telefonált nekünk. 
Nagymama reggel izgatottan 
telefonált nekünk, hogy elveszett 
a papagája.  

Péter játszik. 
Péter az erkélyen játszik. 
Péter az utcai erkélyen játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen állva 
játszik. 
Kovács Péter az utcai erkélyen állva 
Mozartot játszik.  
Kovács Péter az utcai erkélyen állva 
Mozartot játszik hegedűn. 
Kovács Péter az utcai erkélyen állva 
fejből Mozartot játszik hegedűn. 

 

f) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szókapcsolatok (7. o) 
elcsendesülő zaj, orrfacsaró bűz, 
tanulságos történet, gőgicsélő 
kisbaba, csúszós jég, tompa ceruza, 
mosatlan edény, zöldellő rét, vakító 
napfény, pislákoló gyertyaláng, 
szelíd őzike, csivitelő madár, távoli 
csillag 
 

d) Keresd a hibát! Ismételd meg 
hibátlanul! (8. o) 
A vonatban nagyon sok ember utazik. 
A polcon tíz könyvek vannak. 
Andi és Pisti a játszótérben játszanak. 
A házok tetején cserép van. 
A ház mellé áll egy nagy fenyőfa. 
Katinak két baba van. 
Anya cukort is tesz a teába. 
Hol megyünk? Suliba? 
Az ételt mindig meg kell eszni. 
A gyerekek fogócskázik az udvaron. 
Apa egy szép rétet találtak az erdőben. 
Nagyon szeretek a csokoládét.  
Anna anyukájához segített a főzésben. 
Tegnap majdnem elalszom az iskolában. 
A gyerekek együtt megy a játszótérre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 31) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok +  
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
sör, forraláskor, domboldalra, kolibrik, 
kéz, hozzáadott, rőt, folt, tücsköket, 
mozgólépcsőn, tíz, toll, negyvenes, fókák, 
lyuk, valahogyan, hűséges, sál, 
rémisztően, hegycsúcs   
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
trog, midő, tirga, druvó, sejel, géla, berge, 
mantal, fegél, ákoba, valigár, menegéró, 
imigor, lunáte, sevila, szujta 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A barnamedve emlős állat. Kémiát csak az 
iskolában fogunk tanulni. Megvárjuk 
Brigiéket a megállóban? A takarító néni 
leszidott minket, mert szemeteltünk. 
Átmehetek Annához alvás után? Tegnap a 
legjobb barátnőmnél aludtam. Anya 
hozott friss kiflit a boltból. A színházban 
nagyon hangos volt a zene. A postás 
meghozta a villanyszámlát. A cica a 
kosárban álomba szenderült. Ne add fel 
ilyen könnyen! 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha van 
idő, ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy a m hangot az 
elején hallod vagy a közepén! 
Figyelj, mondom: maci. 
medve, brummog, láma, kemence, 
magyar, simán, kém, szám, 
némely, lokomotív, humor, halom, 
rémes, madár, szem, mogyoró, 
szellem, bemegy 
Mondd meg, hogy az s hangot az 
elején hallod vagy a közepén! 
Figyelj, mondom: sátor.  
só, másik, kés, sapka, sugár, más, 
esett, keserű, táskával, vásároltak, 
kása, sündörög, ásó, has, sikerrel, 
szorgos, masina, seb, sárga 

a) Mi az ellentéte? Keresd meg! 
 (6. o) 
irigy (jószívű), épít (rombol), vidám 
(szomorú), gyáva (bátor), megy 
(jön), jó (rossz), hosszú (rövid), széles 
(keskeny), folyékony (szilárd), 
szorgalmas (lusta) 
Piramismondatok (6. o) 
A kép szép. 
A Kép nagyon szép. 
A kép az asztal felett nagyon szép. 
A kép az asztal felett a kislánnyal nagyon szép. 
A kép az asztal felett a piros ruhás kislánnyal 
nagyon szép. 
A régi kép az asztal felett a piros ruhás kislánnyal 
nagyon szép. 
Az aranykeretes régi kép az asztal felett a piros 
ruhás kislánnyal nagyon szép. 

A mackó sétál. 
A mackó az erdőben sétál. 
A mackó a nyuszival az erdőben sétál. 
A mackó a nyuszival és a rókával az erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a rókával az 
erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a rókával a 
gyönyörű erdőben sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a rókával a 
gyönyörű erdőben boldogan sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a rókával a 
gyönyörű erdőben mindig boldogan sétál. 
A mackó reggel a nyuszival és a rókával a 
gyönyörű erdőben mindig boldogan sétál 
kézenfogva. 

 

e) Te is el tudod mesélni? (rövid 
történetek) (8. o) 
Lilike a legjobb barátnőm. Tegnap átjött hozzám, 
mert a szülei elmentek vásárolni, de nem akarták 
őt egyedül hagyni. Megmutattam neki az új 
babámat és a kedvenc mesekönyvemet.  

Pistike születésnapjára egy katonát kapott. 
Ruhája szép kék volt. Oldalán kardot viselt. 
Fekete lakkcsizmája fénylett, ahogyan 
rásütött a nap. Azóta ez Pistike kedvenc 
játéka, naphosszat játszik a katonával.  

Dóra és anyukája szerdán együtt mentek 
bevásárolni. Vettek kenyeret, zöldségeket, 
gyümölcsöt, szappant és édességet is. Dóra 
kapott egy szép új ruhát is, fodros, rózsaszín 
szoknyát, fehér blúzt és egy sapkát, amit ő 
választott ki. 

*Zoli mindig nagyon szerette a mazsolát. 
Édesanyja ezért születésnapjára mazsolás 
süteményt sütött neki. Nem figyelt azonban 
jól oda, és véletlenül beleesett a tésztába az 
egész csomag mazsola. De ez már túl sok volt 
a kisfiúnak. Zoli azóta sajnos nem szereti a 
mazsolát. 

A szomszéd néni húst vett a hentesnél. Lerakta a 
táskáját az ajtó elé. Egy éhes kutyus arra sétált. 
Megérezte a finom illatokat, és az összes húst 
megette. A szomszéd néni ezért aztán csak 
főzeléket tudott főzni vacsorára. Nem volt hús. 

11. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 34) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Szókincsmodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
billentyűzet, porszívó, fénymásoló, 
megszelídített, fanatikusan, ódaköltő, 
hebrencs, körömlakklemosó, 
barlangászok, elgémberedik 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
keressünk, nézheted, versenyló, 
csörgőkígyó, buszmegálló, epekő, 
autómosó 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
antaka, omana, tviszta, nyunyópuffag, 
csalémigat, szedezefter, délokigu, 
fokitazó, lujurra, krecsmeg 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Elcsodálkoztunk a szomszéd kedvességén. 
A szél egész éjjel félelmetesen zörgette az 
ablakot. Ha nem táplálkozol változatosan, 
akkor nem fogsz nagyra nőni. Jobban 
tetszik a csíkos szoknya. A tegnapi 
hírekből tájékozódhattunk a választások 
megdöbbentő eredményéről. A történet 
főhősének érzelmi világa rendkívül színes. 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha 
van idő, ismételtesd meg a másik öt mondatot is. 

 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
cs o d a, k u k a c, cs o k i, b e t ű, r 
á k, d o l o g, gy á r, p é k, a ny a, l 
á b 
d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a c s k a 
tyúkól, szilva, kötél, bogár, 
rendőr, ház, kesztyű, malac, törpe, 
kút 
 

Piramismondatok (6. o) 
A víziló úszik. 
A rózsaszín víziló úszik. 
A rózsaszín víziló a medencében úszik. 
A rózsaszín víziló a szomszéd 
medencében úszik. 
A rózsaszív víziló a szomszéd 
medencéjében órák óta úszik. 

Anya süt.  
Anya a kertben süt.  
Anya a kertben húst süt. 
Anya a kertben finom húst süt. 
Anya a szomszéd kertben finom 
húst süt. 
Anya a szomszéd kertben grillsütőn 
finom húst süt. 
Anya a szomszéd kertben a régi 
grillsütőn finom húst süt. 
Anya a szomszéd kertben a régi 
grillsütőn illatozó finom húst süt. 
Anya a szomszéd kertben a régi 
grillsütőn illatozó finom pulykahúst 
süt. 
b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen 
nagyon rövid (lehetőleg egy 
szótagból álló) értelmes szavakat. 
Példák: fut, ág, nagy, szép, ól, társ, 
van, süt, csíp, lent, könny stb. 

f) Most te mesélj! (8. o) 
Meséld el, miért félnek az emberek az 
oroszlánoktól! 
Meséld el, mit csinál az anyu otthon! 
Meséld el, miért sírt a kiscica, mikor 
egyedül maradt! 
Meséld el, mit csinál a testvéred otthon! 
Meséld el, mit szeretnél csinálni, ha nagy 
leszel! 
 
*Megjegyzés: Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek, csak ne egyszerre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 42) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok + 
Szókincsmodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
újra, tincs, csámcsog, gyűszű, bűvészt, 
pázsiton, lándzsával, dzsungelből, 
expedíció, honorárium 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
természet, helytelenül, fogorvos, 
játékból, mondjátok, szeretünk, ügyesen, 
ritkák 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
trapatka, pilta, rotrok, kordák, felahó, 
külampó, robar, zsiklic, cikló, kőretiga 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Visszadobnád a labdát nekem? Zsuzsi, 
gyorsan induljál fürdeni! Tegnapelőtt 
vettem egy új kottatartót. A nagyi már 
van annyi idős, hogy nyugdíjat 
kaphasson. Fiatalkoromban rettenetesen 
szeszélye voltam. Már töviről hegyire 
ismerem. Gondoltam valamire, és 
hirtelen valóra vált. 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha 
van idő, ismételtesd meg a többi mondatot is. 

 

e) Nehéz szavak ismétlése 
prekoncepció, teátrális, 
skandalum, szintetikus, deklarál, 
invokáció, topográfia, metodista, 
oszcillogram, burzsoázia 
f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs – ka 
kráter, glicerin, tányér, üdítő, 
létra, kolostor, monitor, briós, 
drogéria, epizód 
 

Piramismondatok (6. o) 
A béka brekeg. 
A béka hangosan brekeg.  
A zöld béka hangosan brekeg. 
A világoszöld béka hangosan brekeg. 
A kertben a világoszöld béka hangosan 
brekeg. 
A kertben a tónál a világoszöld béka 
hangosan brekeg. 
A kertben a tónál a világoszöld béka 
nagyon hangosan brekeg. 
A kertben a tiszta vizű tónál a világoszöld 
béka nagyon hangosan brekeg. 
Az ápolt kertben a tiszta vizű tónál a 
világoszöld béka nagyon hangosan brekeg. 

Rajzolok. 
Rajzolok neked. 
Rajzolok neked egy házat. 
Most rajzolok neked egy házat. 
Most rajzolok neked egy magas házat. 
Most rajzolok neked egy nagyon magas 
házat. 
Most rajzolok neked egy nagyon magas 
házat kerítéssel. 

c) Asszociációk (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom 
fagyi? (Várható válaszok: hideg, 
finom, nyár, csokis stb.) Hívószók 
az asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
róka, söprű, zongora, éjszaka, 
egyedül 

a) Tudod –e folytatni, hogy hosszabb 
legyen? (7. o) 
Nézem a fákat. 
Fényesen csillog. 
Folyik. 
Nem enged hintázni. 
A mi csapatunk győzött. 
Igaza volt. 
Kimehetek? 
A nagymama kapál. 
Végre megvette. 
Megbüntettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 47) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
párta, pirospozsgásra, késkészlet, 
halhatatlanná, megetette, politizál, 
asztalterítőként, kecskebéka, mendegél, 
kormeghatározás 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
mimákol, vandaga, misü, certóka, abáda, 
töbör, misatlok, mereken, zidega, bedra 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
tisztséget kell betöltenie; megint 
kitüntetést adományoztak; üvegesre 
pirított hagyma; telefonos 
pizzarendelésre készül; nyitásra csikorgó 
ajtó 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Tüske ment a hüvelykujjamba. A hátam 
közepén karcolt meg. Az unokatestvérem 
díjnyertes szinkronúszó. A 
dokumentumfilm nagyon megható volt. 
Még a tudósok sem tudják ezt biztosan. A 
ház tartógerendáit meg kell erősíteni. Az 
asztrológia szerint oroszlán vagyok. 
Megjegyzés: Minimum öt mondat ismétlése, ha 
van idő, ismételtesd meg a többi mondatot is. 

 

g) Szóelőhívás (7. o)  
mo…(mos, mocsár, mocsok) 
szá…(szám, száj, szár) 
né…(néz, néni, négy) 
vi…(vihar, vigyáz, vidám) 
pi…(piros, pipacs, pite) 
sú…(súg, súly, súrol) 
go…(golyó, gomba, golf) 
da…(dal, datolya, darab) 
bü…(bükk, büfé, büszke) 
ta…(tanár, tanul, talp) 
Piramismondatok (6. o) 
Apa elmegy. 
Apa holnap elmegy. 
Apa holnap elmegy anyával. 
Apa holnap elmegy anyával a 
nagymamához. 
Apa elmegy holnap anyával 
vidékre a nagymamához. 

Marci tanul. 
Marci az iskolában tanul. 
Marci az iskolában matekot tanul. 
Marci az iskolában szorgalmasan 
matekot tanul. 
az ügyes Marci az iskolában 
szorgalmasan matekot tanul. 

d) Találd ki, mi lehet ez!* (7. o) 
Ide jönnek az emberek, ha 
csomagot vagy levelet szeretnének 
feladni. (posta) 
Ez egy eszköz, amivel nyomot 
hagyunk a papíron, de azt már nem 
tudjuk eltüntetni. (toll) 
Ha már nem óvodások, akkor ide 
járnak a gyerekek. Ebben az 
épületben tanulnak meg írni és 
olvasni is. (iskola) 
Ha ezt a tárgyat reggel nem 
használom, kócos maradok. (fésű) 
Az ember legjobb barátja, négylábú 
kedvenc, aki őrzi a házat. (kutya) 
Ha esik az eső, csak szétnyitom, 
máris nem ázom meg. (esernyő) 
Ilyenkor sötét van, mindenki alszik 
és az égbolton a Hold világít 
csillagokkal. (éjszaka) 
*Megjegyzés: Ha már könnyen megy a 
feladat, akkor a gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

b) Fejezd be!* (8. o) 
Lereszelte… 
A hóesés… 
A boltból kifelé… 
Meghámozta… 
A sündisznót… 
Megfésülködött… 
Az erdőben a fákon… 
A meséket a gyerekek… 
Nyáron a nyaraláskor… 
Megijedt… 
Kiúszott… 
Megtörölte… 
Bevizezte… 
Elfelejtette… 
Megígérte… 
*Megjegyzés: Egy-egy elkezdett mondatot többen 
is befejezhetnek, csak ne egyszerre!  
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 50) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  
 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
napocska, akvárium, kulimász, kutyaól, 
zöldségféle, sebesültek, sárgarépagyökér, 
fürdetéskor, házőrző, gyönyörködik 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
alma, barack, mangó, ananász, kivi, dió, 
szőlő, eper, ringló, sárgadinnye, troli 
Szókapcsolatok ismétlése. (4. o) 
kimenő hívások, pénzt kér, elhagyott 
tankönyvek, kedves mosoly, lassú vonat, 
kellemetlen huzat, négylyukú gomb 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Esténként újabban nagyon fáradt vagyok. 
ezzel ismét a határidő előtt végeztem. 
tényleg az enyém lehet? De én szívesen 
kiporszívózom mind a két szobát. Ügyesen 
leverték a sátorcölöpöket. A fafaragás 
különleges képességet kíván. 
Van-e benne sz hang? (5.o) 
átlós, késsel, szita, kockázattal, leszorít, 
becsületből, dolog, kávés, mész, zöldell, 
pisszen, szabályos, koccintott, zenével, 
kusza, bősz 

a) Egyforma vagy nem egyforma? 
Döntsd el! (5. o) 
völgy ─ tölgy, csipke ─ csipke, pék 
─ szék, sül ─ szül, repdes ─ repdes, 
cár ─ szár, potya ─ botja, tár ─ vár, 
hat ─ hat, nyár ─ gyár 
b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy a b hangot az 
elején hallod vagy a közepén! 
Figyelj, mondom: lába. 
bor, kebel, borsó, hab, ibolya, 
Ábel, seb, béna, lobog, rebellis, 
kibillen, bal, betegség, rab 

e) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szavak (7. o) 
érem, fejedelem, turbán, 
felháborodik, felhőkarcoló, boly, 
rügy, konty, lágy, copf 
Megjegyzés: Minimum öt szómagyarázat, 
ha van idő, a többit is magyarázzák meg! 

Piramismondatok (6. o) 
A pók sző. 
A pók hálót sző. 
A keresztes pók hálót sző a sarokban. 
A nagy keresztes pók hálót sző a 
sarokban. 
A nagy keresztes pók hálót sző a 
sarokban a polcra. 
A nagy keresztes pók vékony hálót sző 
a sarokban a polcra. 
A nagy keresztes pók vékony hálót sző 
a sarokban a barna polcra. 
A nagy keresztes pók vékony hálót sző 
a lábaival a sarokban a barna polcra. 

A zseni fest. 
A zseni képet fest. 
A zseni a szobában képet fest. 
A zseni most a szobában képet fest. 
A zseni most a szobában egy szép képet 
fest. 
A zseni most a szobában egy szép képet fest 
a virágról. 

c) Tudod-e mit jelent? Magyarázd meg!  
(7. o) 
A liba gágog. 
Elszakadt a cérna. 
Megégett a sütemény. 
A szoba tele van porcicákkal. 
Megint ő húzta a rövidebbet. 
Ne lógasd az orrod! 
A szüleim egész nap csak robotolnak. 
Az én jelem a kifli. 
A villamoson át kell adni a helyünket az 
időseknek. 
Elönti a meleg a szívem, ha a 
nagymamámra gondolok. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 55) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  
 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
harcban, valószínűleg, vagy, ekkora, 
esemény, mosogathatsz, gyümölcs, 
csillagos, zenélnek, rágógumi  
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
daka, répfég, tekény, rájozik, lakkant, 
fűkátor, irénykös, varákoj, szakinyekik 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
zavarba hozta volna; leöntöttél vízzel és 
borral; test és lélek egysége; eljegyzés 
után és az esküvő előtt; menettéri jegyet 
mutatva 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Elfelejtettem jegyet venni a matinére. Az 
oroszlánok alig tudnak hűsölni a 
szavannákon. Mondjátok már meg, ki jön 
hozzánk vasárnap! A tervek szerint 
hétvégén zárva lesznek az üzletek. 
Betegségében erre nem gondolt. 
Hol van  benne c hang? elején, közepén, 
végén? (5. o) 
herceg, látsz, cement, kiscica, harc, 
ódzkodik, ceruza, kredenc, céloz, macesz, 
henceg, adsz (acc), hancúrozik 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
c i p ő, k e ny é r, b a b a, b o h ó c, 
ó r a, c e r u z a, v o n a t, r á d i ó, 
r a j z o l, m e d v e 
d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a c s k a 
pénz, ásít, jégpálya (j é k p á j a), 
kukac, kerék, bokor, lánc, sziget, 
ragasztó, gép 

f) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szókapcsolatok (7. o) 
rajzoló kislány, épülő ház, rügyező 
almafa, barátkozó gyerekek, 
türelmes nagymama, pelenkázó 
anyuka, kileheli a lelkét, csenevész 
fa, cudar világ, perzselő nyár 
Piramismondatok (6. o) 
A macska alszik. 
A macska a fotelben alszik.  
A macska a puha fotelben alszik. 
A macska a puha fotelben alszik ebéd 
után. 

A húgom tanul. 
A húgom tanul az iskolában. 
A húgom szorgalmasan tanul az 
iskolában. 
A húgom szorgalmasan tanul az 
iskolában, a második osztályban. 
A húgom nem nagyon szorgalmasan 
tanul az iskolában, a második 
osztályban. 
A húgom sajnos nem nagyon 
szorgalmasan tanul az iskolában, a 
második osztályban. 
 
 
 

d) Keresd a hibát! Ismételd meg 
hibátlanul! (8. o) 
*Az erős paprika nagyon csípott. 
*Sok kismadarakat láttunk az erdőben. 
*A kutyusunk nagyon szereti a csont. 
*Mindenki a saját ágyába aludt. 
*Senki sem volt a pályaudvarban. 
*Elhoznál nekem egy könyveket a 
könyvtárból? 
*Kirándulni mentünk a hegyet. 
*Légy szíves, hozd ide a papucsomt! 
*Nem tudok megcsinálni a feladatot. 
* Holnapon rajzolni fogok az iskolában. 
* Van itthon csokoládéjaink? 
*Ki láttál tegnap? 
*Kit találkozott anya délután? 
*Jövőbe te is mész iskolába. 
*Sokan vagynak reggel a péknél. 
*Írom neked egy verset. 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 57) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  
 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
ünnepek, hiányosan, robosztus, 
mérgében, eltiltották, szösszenet, 
különleges, sajátos, megbeszélésre, 
határidőnaplóba, lovagias 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
pipacs, nárcisz, ibolya, orgona, petúnia, 
muskátli, hóvirág, mikulásvirág, 
aranyeső, babarózsa 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
famár, rozimor, higitel, merez, izgidál, 
umagol, szivonyog, enyedít, szemeferol 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Ezt már nem akarom tovább hallgatni. 
Mivel elaludtak lekésték a kora reggeli 
repülőt. A fiúk piros, a lányok kék 
sapkában voltak a felvonuláson. 
Nem mindenki születhet zseninek. Az 
akciós árut csak nyolc napon belül tudjuk 
visszacserélni. 
Van-e benne b hang? (5. o) 
béka, hápog, labda, kertben, óbégat, 
pattog, alább, darál, ebből, pettyes, 
repdes, kopog, léggömb, gondos, baba, 
dugó, paplan, kedves, hebrencs 

e) Nehéz szavak ismétlése 
memorandum, antropológia, 
evolúció, triviális, kvalitatív, 
impresszionista, gravitáció, 
kronológia, ezoterikus 
f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs – ka 
ceruza, hatalom, keresés, 
esernyő, furulya, kiskabát, 
rapszódia, konténer, karnevál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Mi az ellentéte? Keresd meg! 
 (6. o) 
gömbölyű (szögletes), bánatos 
(vidám), becsületes (becstelen, 
tolvaj, hazug), emelkedik (süllyed), 
árad (apad), megy (áll), elkér 
(visszaad), hosszú (rövid), száguld 
(bandukol), rendes (rendetlen) 
Piramismondatok (6. o) 
A barátom megharagudott. 
A barátom nagyon megharagudott. 
A barátom nagyon megharagudott 
rám. 
A legjobb barátom nagyon 
megharagudott rám. 
A legjobb barátom az osztályból 
nagyon megharagudott rám. 
A legjobb barátom az ötödik osztályból 
nagyon megharagudott rám. 
A legjobb barátom az ötödik osztályból 
tegnapelőtt nagyon megharagudott 
rám. 

Egy madár csiripel. 
Egy kis madár csiripel. 
Egy kis kék madár csiripel. 
Egy kis kék madár hangosan csiripel. 
Egy kis kék madár az ágon hangosan 
csiripel. 
Egy kis kék madár az ágon túl 
hangosan csiripel. 

e) Te is el tudod mesélni? (rövid 
történetek) (8. o) 
A kislány egyedül van a szobában. Nagyon álmos, 
de sötét van és fél. A papája bejön a szobába. 
Felkapcsolja a kislámpát, megsimogatja a 
kislányt, és mesél neki egy mesét. A kislány már 
nem fél, becsukja a szemét és elalszik. 

Egy héttel ezelőtt fájt a torkom. Elmentem az 
orvoshoz. Azt mondta, hogy pihenje sokat, és azt 
is ajánlotta, hogy sok teát igyak. Gyógyszert is 
kaptam, úgyhogy három nap múlva már teljesen 
jól voltam. Ma már iskolába is mentem. 

Elérkezett szeptember elseje. Gergő nagy 
izgalommal várta már ezt a napot, hiszen ez volt 
az első napja az iskolában. Az iskolakapuig 
édesanyja kísérte el, ezután belépett az osztályba. 
Kicsit megijedt, hiszen sok ismeretlen arcot látott. 
Meglátott egy üres helyet egy mosolygós kisfiú 
mellett. Odament hozzá beszélgetni kezdtek. 
Gergőnek máris lett egy barátja. Másnap 
örömmel indult el. 

A királylánynak nagyon sok ruhája volt. 
Mindegyiket egy hatalma szekrényben tartotta. 
Mindig ügyelt, hogy szép rendben legyenek. De 
most, hogy közelgett a bál, a legszebb szoknyáját 
csak nem találta. Keserves sírásra fakadt. 
Udvarhölgyei sem tudták megvigasztalni. 
Édesapja a király ekkor érkezett, karján a 
kitisztított szoknyával. A királylány megörült a 
tiszta szoknyának, és mosolyogva megköszönte 
édesapjának. Aznap ő volt a legszebb a 
mulatságban. 

17. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 61) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  
 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok +  
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
házszám, kiabáltál, büdös, málna, tol, 
csapatmunka, betűsor, menta, articsóka, 
képernyővédő 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
bözdel, éssők, ratikpa, óletcerem, őgölők, 
vuszok egyevben, oll, déjint, tóvat 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Pálmalevélből készült a puha takaró. 
Teljesen kimerült a nagy ijedtség után. 
Megkérdem, hogy hányas vágányról megy 
a szegedi gyors. Kimennék a mosdóba 
most, ha lehetséges volna. 
Ez a feladat nem az én munkám lett volna. 
Van-e benne t hang? (5. o) 
altató, átkarol, kabát, kárász, bátyjával, 
kuktában, látja, kapás, kút, hátrább, üt, 
látogatás, haladt, tévé, kedves, réten, éled 
 

g) Szóelőhívás (7. o)  
pá…(páholy, páfrány, pálya) 
té…(tévé, tégla, télapó) 
ge…(gerinc, gereblye, gesztenye) 
ri…(ribizli, rigó, rizs) 
mi…(mikor, Mikulás, milyen) 
em…(emlék, ember, emelet) 
tu…(tud, turista, tubus) 
ü…(ügyes, üt, ügyvéd) 
eg…(egér, egres, egész) 
szom…(szomszéd, szomjas, 
szomorú) 
 
 

b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen 
olyan szavakat, amelyeknek, 
kapcsolatuk van egymással. Például: 
Óvoda: óvó néni, gyerekek, udvar, 
kert… 
Iskola: tábla, padok, tornaterem… 
család, rokonság: apa, anya, mama, 
unokahúg… 
Lakás: ajtó, ágy, szoba… 
Kellemesek: csoki, meleg, fürdés… 
Kellemetlenek: fecskendő, zaj, 
félelem… 
Piramismondatok (6. o) 
A bácsi fut. 
A bácsi gyorsan fut. 
A bácsi nagyon gyorsan fut. 
A bácsi nagyon gyorsan fut az úton. 
A bácsi nagyon gyorsan fut az úton az erdőben. 
S bácsi sportruhában van, és nagyon gyorsan fut 
az úton az erdőben. 

Peti elrejtette. 
Peti ügyesen elrejtette. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette a csokit. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette a 
mogyorós csokit. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette a 
mogyorós csoki a dobozba. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette a 
mogyorós csokit a piros dobozba. 
Peti ügyesen és fondorlatosan elrejtette a 
mogyorós csokit a legalsó polcon lévő, piros 
dobozba. 

f) Most te mesélj! (8. o) 
Meséld el, nem szertik a kutyák a cicákat! 
Meséld el, hogyan zuhanyozta le a 
kiselefánt a gyerekeket egy meleg nyári 
nap az állatkertben! 
Meséld el, miért kell minden nap iskolába 
menni! 
Meséld el, miért kell sokat aludni! 
Meséld el, milyen étel készülhet 
krumpliból, husiból és zöldségből! 
*Megjegyzés: Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek, csak ne egyszerre!  
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Eltévedtek a gyerekek. 
Eltévedtek a figyelmetlen gyerekek. 
A kiránduláson eltévedtek a figyelmetlen 
gyerekek. 
A kiránduláson az erdőben eltévedtek a 
figyelmetlen gyerekek. 
A kiránduláson a barlang megtekintése után az 
erdőben eltévedtek a figyelmetlen gyerekek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 65) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 
 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
egyébként, mögötte, karmesterhez, 
simogatták, lopakodó, vonzás, zaj, 
zeneelőadás, kakukk, kozmosz 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
szomavig, beker, vogor, kütőli, merügzsik, 
kancora, garabimenetú, mokás, lippen, 
turkos, szakora, denivan, bilimi, tovara 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Ez bonyolultabb volt, mint ahogy elsőre 
gondolták. Tervek nélkül nem mész 
semmire sem. A pizsamája zsebében 
elcsent kutyaeledel volt. Ha megfelelő 
szónokot választanak, nagyobb esélyük 
van a nép megnyerésére. 
Van-e benne f hang? (5. o) 
fahéj, hárfázik, foltos, szende, véres, 
faluban, piláf, szekér, elefánt, veréb, 
áfonya, keszkenő, telefonál, befogad, 
szolgál, széf 

a) Egyforma vagy nem egyforma? 
Döntsd el! (5. o) 
nyuszi ─ Gyuszi, csipke ─ csipke, 
pék ─ szék, sül ─ szül, repdes ─ 
repdes, cár ─ szár, potya ─ botja, 
tár ─ vár, hat ─ hat, nyár ─ gyár, 
völgy ─ tölgy, gémes ─ gémes, 
csorog ─ csorog, dél  ─ tél, tor ─ tar 
b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy a cs hangot az 
elején hallod vagy a közepén! 
Figyelj, mondom: csíkos. 
csak, kecske, szőlőkacs, vacsora, 
csendesít, csillog, kancsal, macsó, 
csillagos, csokoládé, habcsók, 
mécs, cseresznye, ücsörög, licsi, 
szűcs, becserkész, vicsorog, 
csámpás, locsol 

c) Asszociációk (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom 
fagyi? (Várható válaszok: hideg, 
finom, nyár, csokis stb.) Hívószók az 
asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
Piramismondatok (6. o) 
Hugóék ettek. 
Hugóék tortát ettek. 
Hugóék csokoládétortát ettek. 
Hugóék krémes csokoládétortát ettek. 
Hugóék eperkrémes csokoládétortát ettek. 
Hugóék marcipános és eperkrémes 
csokoládétortát ettek. Hugóék Annánál 
marcipános és eperkrémes csokoládétortát 
ettek. 
Hugóék Annánál, a zsúron marcipános és 
eperkrémes csokoládétortát ettek. 
Hugóék Annánál, a születésnapi zsúron 
marcipános és eperkrémes csokoládétortát 
ettek. 

Szeretnék moziba menni. 
Szeretnék ma este moziba menni. 
Szeretnék ma este moziba menni, mert 
láttam egy plakátot. 
Szeretnék ma este moziba menni, mert 
láttam egy csalogató plakátot. 
Szeretnék ma este moziba menni, mert 
láttam egy csalogató plakátot a kedvenc 
filmem folytatásáról. 

a) Tudod –e folytatni, hogy hosszabb 
legyen? (7. o) 
Miért nem? 
Nem emlékszem. 
Aludni akarok! 
A testvérem mondta. 
Kifesthettük volna a lakást. 
Miért dolgozik apu? 
Kérem a sapkám. 
Csak miattad. 
Szerintem megijedt. 
Biztos holnap. 
 
 
 
 
 

19. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 66) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
keresztanya, liter, stréber, modern, 
szaxofon, belemerülünk, elmenekültek, 
porol, szemetelnek, másolat 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
szünet, fűcsomó, társaságban, napsütés, 
tükör, mustársárga, újságíró, kék, ecet 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
port is törölj; teljes értékű fehérje; a 
legnagyobb fenyőfa alatt; külföldi és 
belföldi turisták; őszintén és érdeklődőn 
fogadott 
 Mondatok ismétlése. (5. o) 
A turisták nem zavarhatják a misét 
hangos beszélgetéssel. Délután elmentünk 
az uszodába, de mai i zárva volt. Olvasd el 
ezt a könyvet, teljes szívemből ajánlom! 
Van-e benne gy hang? (5. o) 
gyűszű, hangya, kutya, felgyalogol, 
gyurma, konyha, aggastyán, látja, lengő, 
légy, negyven, ketyeg, hegyező, hattyú, 
gyep 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
h e r ny ó, t u l i p á n, sz e k é r, f é 
ny k é p, sz í n p a d, k o v á cs, m a 
r a d n a k, e l v á r o m, á r o k, s ü 
t 
Piramismondatok (6. o) 
A kisegér majszol. 
A kisegér sajtot majszol. 
A kisegér az udvarban sajtot majszol.  
A kisegér az udvarban a virágágyás előtt 
sajtot majszol. 
A kisegér az udvarban az illatos virágágyás 
előtt sajtot majszol. 

Sára nevet. 
Sára nevet az ágyban. 
Sára a mesén nevet az ágyban. 
Sára a vicces mesén nevet az ágyban. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet az 
ágyban. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet az 
ágyban még lefekvés után. 
Sára a vicces mesén könnyezve nevet az 
ágyban még lefekvés után, aminek zajára 
az öccse is felébredt. 
 
 

d) Találd ki, mi lehet ez!* (7. o) 
Édes gyümölcs, kívülről zöld, 
belülről piros és nagyon sok mag 
van benne. (görögdinnye) 
Tikktakkol és számok vannak rajta. 
(óra) 
Szeptemberben jő az ideje, gyűjtöd 
ezt a barna apróságot, barkácsolsz 
belőle. (gesztenye) 
Az égen lehet látni, fekete színű. Ha 
megjelenik, akkor esik az eső. 
(esőfelhő) 
Nyávogó háziállat. (macska) 
Vízparton található. Ide járnak az 
emberek fürdeni, csúszdázni. Lehet 
lángost és fagyit is kapni. (strand) 
Játszótéri játék, fel lehet rá mászni. 
(mászóka) 
Az autók ide jönnek „enni”, ha üres 
a tankjuk. (benzinkút) 
*Megjegyzés: Ha már könnyen megy a 
feladat, akkor a gyerekek egymásnak is 
kitalálhatnak leírásokat. 

b) Fejezd be!* (8. o) 
Lehajolt és… 
Odafordult… 
Elsírta magát… 
Ha elmegyünk otthonról… 
Elővesszük a kalapácsot… 
Kinyitotta az ajtót és… 
Ha írni akarunk… 
Amikor csöngettek… 
Kigondoltam, hogy… 
Virágot szedett… 
Elmentek fagylaltozni… 
Amikor eleredt az eső… 
Készen lett a kutyaól és… 
Havazni kezdett, ezért… 
Nagyon elfáradt, aztán… 
*Megjegyzés: Egy-egy elkezdett mondatot többen 
is befejezhetnek, csak ne egyszerre!  
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 69) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok  
 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
rozmaring, ellenőrzés, betetőzés, 
kutyagol, emlősállat, dongó, kirekeszt, 
konvektor, közgazdásszal, császármorzsa 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
ibámar, zaty, éműne, digemes, évétu, 
mahamba, nikötarami, tiripanű, hosojt 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
rövid pécsi kirándulás; korán feladott 
levél; kenyeret vajjal ken; napkeltétől 
napnyugtáig tartó; ez is egy ragadós 
példa; példa nélküli eset; majdnem 
sikeressé vált 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Az üres gyomor nem jó tanácsadó. Ezek 
után már keréktörésre került a dolog. 
Elhessegette a kellemetlen dogokat. A 
függönyt lehúzták. a dráma véget ért. Az 
előadás még nem fejeződött be. 
Van-e benne ü hang? (5. o) 
tüntet, üreges, gyűrű, ördög, ordasok, 
hideg, merülés, hűtlen, eskü, ujjas, 
lepihennek, töröd, megszüntették, tücsök, 
szüret, kitüntet, ölelés 

d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a c s k a 
vigyáz, kakas, báb, táska, katica, 
füge, eper, ruha, álom, pipacs 
Piramismondatok (6. o) 
Találkozzunk! 
Találkozzunk a színház előtt! 
Találkozzunk a színház előtt holnap este! 
Találkozzunk a régi színház előtt holnap 
este! 
Találkozzunk a régi színház előtt holnap 
este, miután mindketten 
megvacsoráztunk! 
Találkozzunk a régi színház előtt holnap 
esze, miután mindketten otthon már 
megvacsoráztunk! 

Szép volt. 
Szép volt az előadás. 
Szép volt a tegnap esti előadás. 
Szép volt a tegnap esti előadás az 
Operában. 
Szép és meghitt volt a tegnap esti előadás 
az Operában. 
Szép és meghitt volt mindannyiunk 
számára a tegnap esti előadás az 
Operában. 
 
 

e) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szavak (7. o) 
csüng, reng, kutyafuttában, 
fegyelem, ágrólszakadt, kelekótya, 
faragatlan, kiismerhetetlen, 
iskolakerülő, lelkiismeretes, 
planetárium, egyetért 
Megjegyzés: Minimum 8 szómagyarázat, ha 
van idő, a többit is magyarázzák meg! 

c) Tudod-e mit jelent? Magyarázd meg! 
Mondatok (7. o) 
A fösvény szomszéd sövénye rövidre van 
nyírva. 
Olyan az idő, mintha már tavasz lenne. 
Holnap elmarad a tanítás. 
Nem emlékszem a vezetéknevére. 
Hú, már farkaséhes vagyok. 
Egészségtelen sok édességet enni. 
Egy gyerek nem hagy békén. 
Pontosan jár az óra. 
Sok gyümölcsöt eszem, hogy egészséges 
legyek. 
Az óvodás nem foghatja meg a kést. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 71) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
finom, villamossín, ugrat, faragsz, 
horgásznék, vulkánkitörés, hangyaboly, 
csecsemősírás, sistergés, jelzőlámpa 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
zenél, piros, kedves, nézi, lepedő, leopárd, 
házba, mos, sípol 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
arolás, pőnuzik, zidál, limez, uralkodik, 
hűra, nitke, tertek, katok, szalikán 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
hogyha faguriga lennél; hajlott hátú 
banya; élő lexikonként említik; csokis és 
diós palacsintát, ritka kellemes csalódás; 
hiányosan kitöltött papírok; zsíros 
kenyeret kérve 
Van-e benne sz hang? (5. o) 
szamóca, ásó, Eszterrel, ház, cicus, visz, 
asszony, edzenek, átsüt, szita, vissza, ős, 
házsártos, asztalon, hosszan, szilva, este, 
ősz 

e) Nehéz szavak ismétlése 
archeológia, opponens, 
kontraszelekció, revideál, 
demonstrál, akvarisztika, 
uniformis, fizimiska, kozmikus, 
inkubáció 
f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs – ka 
klónozzák, kattog, mérgező, 
varangyos, mesterséges, 
kozmetikus, gimnazista, repülőtér, 
postakocsi, zimankós 

f) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szókapcsolatok (7. o) 
délceg herceg, kedvét szegi, kiadja a 
mérgét, élelmes kereskedő, rászed 
valakit, faragatlan tuskó, girhes ló, 
kellemes meglepetés, gyanús 
alakok, rossz lelkiismeret 
Piramismondatok (6. o) 
Feldúltan távozott. 
A férfi feldúltan távozott. 
A múltkor a férfi feldúltan távozott az 
előadásról. 
A múltkor ez a férfi feldúltan távozott a 
Kosztolányi előadásról. 
A múltkor ez a férfi feldúlta távozott a 
Kosztolányi előadásról, mert a színészek nem 
tetszettek neki. 

Becsapta az ablakot. 
Hirtelen becsapta az ablakot. 
Hirtelen becsapta a hatalmas ablakot. 
A vihar hirtelen becsapta a hatalmas és 
nyikorgó ablakot. 
A heves júliusi vihar hirtelen becsapta a 
hatalmas és nyikorgó ablakot. 
A heves júliusi vihar hirtelen becsapta a 
hatalmas és nyikorgó ablakot, így az betört. 
A heves júliusi vihar hirtelen becsapta a 
hatalmas és nyikorgó ablakot, így az betört, 
és az egész szoba tele volt üvegszilánkokkal. 

d) Keresd a hibát! Ismételd meg 
hibátlanul! (8. o) 
*Tegnap voltam egy jó koncertben. 
*Anyukám mindig vesz valami finomat a 
boltnál. 
*A cica soha nem feküdik le időben. 
*Miért raktál cukrot a kakaónak? 
*Én nem szeretem a tojásot. 
*Akarol valami finomat? 
*Kérel még teát? 
*Én is elhigytem. 
*Közel lehet menni a macinak. 
*A maciról nagy mancsa van. 
*Tedd a macire a szalagot! 
*Ne dühítsd fel a macitot! 
*A macinek van háza, ez egy barlang 
odúja. 
*A macit mézes a mancsa. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 73) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
kenőcs, utazik, vándorol, sikítozott, metró, 
mozgatja, babázik, bürök, leégett, firka, 
elhelyezkedett, titkárság 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
kijet, mamug, pirőty, zodozó, fehinka, 
perit, nehőb, itazult, müllő, bűbák 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Csak nehogy megbánd! Nagy 
igyekezetében észre sem vett minket. Ez 
most már nem az ő feladatuk. Megjött a 
vonat, és leszálltak az utasok. Az a 
bökkenő, hogy ők itt nem táncolhatnak. 
Van-e benne b hang? (5. o) 
bálna, lapos, libegő, jobbos, lépés, adogat, 
robogó, himbálja, láp, hab, reped, 
háborgatlak, legény, labda, szappan, 
cammog 

g) Szóelőhívás (7. o)  
pa…(pata, pad, paróka) 
vé… (vén, vér, vétel) 
csa…(család, csak, csap) 
te…(te, tenyér, tehén) 
ká…(károg, kávé, kályha) 
nyom…(nyomás, nyomda, nyomul) 
bo…(boldog, bor, bokor) 
csi…(csirke, csipog, csillag) 
to…(tojás, torony, tombola) 
lá…(láb, lát, lány) 
Piramismondatok (6. o) 
Szeretem a meséket. 
Szeretem a szép meséket. 
Gyermekkoromtól fogva szeretem 
a szép meséket. 
Gyermekkoromtól fogva szeretem 
a szép meséket, amiket olvasol. 
Gyermekkoromtól fogva szeretem 
a szép meséket, amiket te olvasol. 
Gyermekkoromtól fogva szeretem 
a szép meséket, amiket te olvasol 
nekem. 
Gyermekkoromtól fogva szeretem 
a szép meséket, amiket te olvasol 
nekem, mert tanulságosak. 
 

b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen 
olyan szavakat, amelyeknek, 
kapcsolatuk van egymással. Például: 
tapinthatók: konvektor, kormány, 
olló 
nem megfoghatók (elvontak): illat, 
álom, szivárvány… 
szagolhatók: szappan, virág, 
dezodor… 
ízlelhetők: torta, fagyi, citrom… 
láthatók: szivárvány, ház, villamos… 
c) Asszociációk (7. o) 
Mi jut eszedbe, ha azt mondom 
fagyi? (Várható válaszok: hideg, 
finom, nyár, csokis stb.) Hívószók az 
asszociációkhoz (4-5 választ 
kérjünk). 
krokodil, mese, mentő, egér, puszi 
 

e) Te is el tudod mesélni? (rövid 
történetek) (8. o) 
Anikó kirándulni ment a szüleivel. Egy erdei 
ösvényen sétáltak. Egyszer csak mozgolódást 
hallottak a fák mögül. Megálltak, és csöndbe 
maradtak. Egy őzgida kelt át előttük az ösvényen, 
és néhány pillanat múlva ismét eltűnt a sűrű 
erdőben. 

Zita reggel nagyon fáradt volt. Nem volt kedve 
iskolába menni. Kérte az anyukáját, hogy hadd 
maradjon otthon. Anyukája azt mondta, hogy el 
kell mennie az iskolába. Zita nagy nehezen kikelt az 
ágyból, megreggelizett, felöltözött és elindult. Az 
órákon sok érdekeset hallott, örült, hogy nem 
maradt otthon. 

Andrisnak a foci a mindene. Ebéd után rendszerint 
a parkban labdázott a barátaival. Egyik nap 
azonban rémülve tapasztalta, hogy éjjel leeresztett 
a gumilabdája. Lapos volt, mint egy kakaós csiga. A 
szülei azt mondták, hogy kilyukadt, nem is lehet 
felfújni már. Erre Andris nagyon elszomorodott, 
mert azt még születésnapjára kapta és régóta 
megvolt. Ebédnél sem volt jó kedve, pedig a 
kedvencét sütötte neki édesanyja. Utána a 
szobájában viszont egy igazi meglepetés várta: Egy 
igazi bőrlabda! Micsoda ajándék!A délutáni 
focizáskor már az járt a fejében, hogy az ő szülei a 
legjobbak a világon. 

 
23. 

 



334 
 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 76) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
fejetlenség, ablakpárkány, idétlen, furcsa, 
gyönyörű, napsütés, takaró, glória, 
bánásmód, hiszékeny, gyémánt, 
barométer 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
talka, kesér, birtell, perkutos, maronkám, 
pőrike, gyemenát, palüt, kip, nénkül 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Minden tulipán piros lett a rajzodon. 
Megérkeztek az első költöző madarak 
Afrikából. Te is szeretnél úszni a mai 
versenyen? Nem féltek a farkastól? Ötöt 
ütött már a toronyóra.  
Van-e benne k hang? (5. o) 
kakaó, zakó, lángos, átkoz, tipeg, bukik, 
lakomáznál, göröngyös, keresd, kosár, 
ekkor, várlak, kakas, teknős 

a) Egyforma vagy nem egyforma? 
Döntsd el! (5. o) 
tikkad – tikkad, szél – cél, gát – 
kád, agya –anya, gáz –gáz, sok –
sokk, kapod – kapott, várad – 
fárad, még –még, csapja – kapja, 
egyke – egyke, fűző -tűző 
b) Hangkeresés (6. o) 
Mondd meg, hogy az a hangot az 
elején hallod vagy nem az elején! 
Figyelj, mondom: kar. 
madár, alom, alszik, szoba, répa, 
vad, kaszáról, csaltál, kutya, liba, 
árad, találó, záloga, oromra, adott 

d) Találd ki, mi lehet ez!* (7. o) 
Az ember leghűségesebb barátja, 
farkával csahol és ugat is, ha idegen 
jön a házhoz. (kutya) 
Kicsi, doromboló állat. (cica) 
Az ablak előtt lóg a szobában. 
(függöny) 
Ennek az állatnak se hárfája, se 
gitárja, mégis szól a muzsikája. 
(tücsök) 
Vízben síkos, kézben habos, piszkos 
kezet tisztára mos. (szappan) 
Piramismondatok (6. o) 
Veszek egy autót. 
Majd veszek egy autót. 
Majd veszek egy piros autót. 
Majd veszek egy szép piros autót. 
Majd ha lesz pénzem, veszek egy szép piros 
autót. 

Elmegyünk az állatkertbe. 
Holnap délután elmegyünk az állatkertbe. 
Holnap délután Balázzsal és Annával 
elmegyünk az állatkertbe. 
Holnap délután Balázzsal és Annával 
elmegyünk az állatkertbe megnézni a 
majmokat. 
Holnap délután Balázzsal és Annával végre 
elmegyünk az állatkertbe megnézni a 
majmokat. 
Holnap délután Balázzsal és Annával végre 
elmegyünk az állatkertbe megnézni az 
emberszabású majmokat. 

f) Most te mesélj! (8. o) 
Meséld el, hogy ha egy napig azt 
csinálhatnál, amit csak szeretnél, mit 
csinálnál! 
Meséld el, mit csinálnak az álommanók 
este! 
Meséld el, miket lehet építeni homokból 
a játszótéren! 
Meséld el, miért kell étkezés előtt kezet 
mosni! 
Meséld el, hogyan főz édesanyád! 
 
*Megjegyzés: Egy-egy történetet többen is 
elmesélhetnek, csak ne egyszerre!  
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 78) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek  

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok + 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
sár, kényeztet, lemezek, lángos, borsóból, 
viasz, francia, kockás, élesztő, cirkáló, 
karamell, hegesztés 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
arál, gázsrob, énuka, ketuj, pongad, 
umagol, szivinyog, regyő, kirozegat, mékül 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Maradjunk még ebben a társaságban! 
Engem nem érdekel a mások pletykája. A 
szomszéd kislány sokkal szebbnek tűnik. 
Vigyázz, ég a gyertya! Szerintem az is a 
tied. 
Van-e benne ny hang? (5. o) 
lény, nyuszi, átnyúl, Gyuszi, nyugodtan, 
angolul, ugye, megnyerte, lágy, kenyér, 
néha, bendő, nyalóka 

c) Hangokból szóalkotás (6. o) 
Például: k u ty a → kutya 
k á r ty a, v i z i l ó, k ö ny v e s p o l 
c, k a p u k u l cs, h ó e m b e r, m a 
zs o l a, gy e r ty a, m o gy o r ó, t e 
r í t ő, h ő m é r ő 
d) Hangokra bontás (6. o) 
Például: macska → m a c s k a 
hangszórók, palotákban, zsebórát, 
kecskebéka, nyomtatópapír, 
süteményt, margarin, sük, bolodó, 
piréd 
 

e) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szavak (7. o) 
billentyű, templomkert, bolhapiac, 
bank, ribiszke, lovarda, csillagjós, 
lexikon, félreismer, szemtelen 
Megjegyzés: Minimum 8 szómagyarázat, ha 
van idő, a többit is magyarázzák meg! 

Piramismondatok (6. o) 
Levitte a kutyát. 
Levitte a kutyát sétálni. 
Levitte a szép kutyát sétálni. 
Levitte a szép és okos kutyát sétálni. 
Miután hazaért az iskolából, levitte a 
szép és okos kutyát sétálni. 
Miután hazaért az iskolából, ebéd előtt 
levitte a szép és okos kutyát sétálni. 

A lexikon az asztalon van. 
Az angol nyelvű lexikon az asztalon van. 
Az angol nyelvű lexikon az asztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
asztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
íróasztalon van. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon az 
íróasztalon van a nagyobbik szobában. 
A kétkötetes, angol nyelvű lexikon már 
egy ideje az íróasztalon van a nagyobbik 
szobában. 
 

b) Fejezd be!* (8. o) 
A kutya odakapott, mert… 
Az ablakot becsukták, nehogy… 
A rácsot frissen festették, ezért… 
A leves sótlan, tehát… 
A lecke nincsen készen, mert… 
Elromlott a tévé, ezért… 
Sokat esik a hó, mert… 
A macska halat eszik, hogy… 
A szomszédunk külföldi, így… 
Az óriáskerék… 
Reggelente tejet… 
Álmomban ott jártam, ahol… 
Úgy látom, vihar készül, ezért… 
Még sosem láttam… 
A kiskutyám… 
*Megjegyzés: Egy-egy elkezdett mondatot többen 
is befejezhetnek, csak ne egyszerre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 

 



336 
 

1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 81) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Szókincsmodulok 

3 
Feladat típusa: 
Piramismodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
fölnevettek, igényelnéd, elmegy, 
láthatóan, rajtakapták, megkérdőjelezné, 
hirtelen, évelő, paraj, holtodiglan 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
marmalad, köramoz, mürmotakot, bereg, 
maszolda, ricserés, ketek, gírbérik, 
kirülékeny, sinkramol 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
A kedvenc mesém a Hófehérke és a hét 
törpe. Tessék ide leülni, szívesen átadom a 
helyem! Ősszel sokszor borongós, esős és 
szeles az időjárás. A középkorban még 
nem volt villanyvilágítás. A patakból 
pisztrángok ugrottak a magasba. 
Van-e benne h hang? (5. o) 
hórihorgas, kijárat, holnap, pihenget, eke, 
heveder, eltüntet, sohase, méhecske 

e) Nehéz szavak ismétlése 
pszichoanalitikus, alpinizmus, 
affektál, pikantéria, 
űrlaboratórium, fotobaktérium, 
enteriőr, klasszicista, dekadens, 
maszkíroz, nitrofoszfát, ambíció, 
asztrológia, embléma, szalicilsav 
f) Tudod-e mit jelent? Magyarázd 
meg! Szókapcsolatok (7. o) 
vájt fülű ember, gyerekkori 
cimbora, rémeket lát, íratlan 
szabályok, lovagi torna, eszébe 
vés, hirtelen felindulás, szorítok 
neked, egy húron pendülnek, 
gyöngyöző homlok 

Piramismondatok (6. o) 
Megette az almát. 
Megmosta és megette az almát. 
Ebéd után megmosta és megette az almát. 
Tegnap ebéd után megmosta és megette az 
almát. 
Tegnap ebéd után megmosta és megette a 
piros almát. 

Gyöngyvirág nyílik. 
Gyöngyvirág nyílik az erdőben. 
Sok gyöngyvirág nyílik az erdőben. 
Tavasszal sok gyöngyvirág nyílik az erdőben. 
Tavasszal sok illatos gyöngyvirág nyílik az 
erdőben. 
Tavasszal sok illatos gyöngyvirág nyílik a 
sűrű erdőben. 

Takarítanom kell. 
Sajnos, takarítanom kell. 
Sajnos, egész délután takarítanom kell. 
Annyira rumlis a szobám, hogy sajnos, egész 
délután takarítanom kell. 
A hanyagságom miatt annyira rumlis a 
szobám, hogy sajnos, egész délután 
takarítanom kell. 
 

 

d) Keresd a hibát! Ismételd meg 
hibátlanul! (8. o) 
*Kiabáljunk a szobára. 
*A levélt meg kell címezni. 
*Ráülünk a szánkóba. 
*Leeresztett a biciklim keréke. 
*Peti nem tanul elég szorgalmas. 
*Felmászunk a hegybe. 
*Anna szeret a csokis fagyit. 
*A kanál leesett az asztaltól. 
*Mária nem szereti az joghurtot. 
*Az ők kutyájuk barna. 
*Megeszette a krumplit. 
*A kisbaba elalszott. 
*Anna szeret a lapba rajzolni. 
*A kutyák nem szeretnek a macskákat. 
*Tejet a bögrébe szoktuk inni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 
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1 
Feladat típusa: 
Összetett modul (M 100) 

2 
Feladat típusa: 
Modulelemek + 
Piramismodulok 

3 
Feladat típusa: 
Szókincsmodulok 

4 
Feladat típusa:  
Lexikonmodulok 

Szavak ismétlése. (4. o) 
dáridó, cselekménye, dajkál, kapál, 
margarin, járókában, istentiszteletkor, 
lesúrolta, párkány 
Suttogott szavak ismétlése. (4. o) 
pergetett, lovászok, üveges, huzatos, 
pipacs 
Értelmetlen szavak ismétlése. (5. o) 
kerel, mika, sőli, kepa, lertu 
Szósorok ismétlése. (5. o) 
igazságtalan büntetés miatt; 
beáztathatjátok a lencsét; szalagavató 
bálra készült 
Mondatok ismétlése. (5. o) 
Váratlanul kinyílott a rácsos ablak. 
Festékes lett a homlokod. Minden 
vasárnap misére megyünk. 
Van-e benne z hang? (5. o) 
fázik, alszik, sebesebben, laposan, 
tűzoltáskor, zenél, ősz, százas, ezen, eszes 

f) Szótagolás (6. o) 
Például: macska → macs – ka 
maradék, sátorokat, veled, csinál, 
csíkos, magnetofon, szeretem, 
bohócok, kiadagol, lovagol, 
telefon, csorog, tanul, kicsi, látod, 
hiszi, kerekes, szita 
Piramismondatok (6. o) 
Megszorította a kezét. 
A miniszter megszorította a riporter kezét.  
A miniszter határozottan megszorította a 
riporter kezét.  
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a riporter kezét. 
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a riporter jobb kezét. 
A haragos miniszter határozottan 
megszorította a megszeppent riporter 
jobb kezét. 
A haragos külügyminiszter határozottan 
megszorította a megszeppent riporter 
jobb kezét, és megkérte, hogy máskor ne 
kérdezzen. 

Ez egy szép nap. 
Ez egy szép nap volt.  
Ez aztán egy szép nap volt. 
Hát, ez aztán egy szép nap volt. 
Hát, ez aztán egy nagyon szép nap volt. 

 

b) Szógyűjtés (6. o) 
Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen 
olyan szavakat, amelyeknek, 
kapcsolatuk van egymással. Például: 
szagolhatók: szappan, 
benzingőz, fahéj… 
ízlelhetők: fagyi, torta, citrom, só… 
láthatók: szivárvány, gitár, 
képeslap… 
d) Találd ki, mi lehet ez!* (7. o) 
Vörös, ravasz állat, az erdőben él. 
(róka) 
Ebben viszed majd a ceruzáidat az 
iskolába. (tolltartó) 
Ha a füledhez teszed, beszélhetsz 
messze lévő emberekkel. (telefon) 
Négy lába van, háziállat, a kutyák 
ellensége és nyávog. (cica) 
Nappal ő világít, éjszaka pedig alszik. 
(Nap) 
Négy lába van, enni és rajzolni 
szoktál rajta. (asztal) 
Zöld színű, négylábú, kidülledt 
szemű állat. (béka) 
Ha szomorú vagy, ezt csinálod, s 
ilyenkor könnyek potyognak a 
szemedből. (sírsz) 
 

e) Te is el tudod mesélni? (rövid 
történetek) (8. o) 
Két iskoláslány állt a buszmegállóban. Régen nem 
találkoztak. Mindketten a buszra vártak. Elkezdtek 
beszélgetni. Olyan jól érezték magukat, hogy nem 
vették észre, közben elment a busz. ezen 
elszomorodtak. de nemsokára jött a következő. 

Egy macska és egy kutya találkozott az 
erdőben. Mindketten elvesztek, nem találták 
a hazafelé vezető utat. Normális esetben nem 
segítenének egymásnak, mert ősi ellenségek. 
De most összefogtak, és reggelre 
visszataláltak a faluba. Azóta is jó 
barátságban élnek. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer, egy 
magányos kisfiú. Ez a kisfiú mindig egyedül 
kóborolt az erdőben, mivel nem volt senkije, 
csak a fákkal és az aranyos kisállatokkal 
barátkozott. Nagyon vágyott valakikre, akik 
szertik és megértik őt.  A kisállatok nagyon 
megsajnálták a kisfiút. Egy alkalommal, egy 
kedves öreganyó és öregapó kirándult az 
erdőben, akik épp arról beszélgettek, hogy 
mennyire szeretnének egy kisfiút. Az erdő 
állatai meghallották a két öregember 
beszédét és elindultak megkeresni a kisfiút, 
hogy idevezessék. A kisfiú értetlenül nézett az 
állatokra, de követte őket. Nagy volt a 
boldogság, amikor egymásra találtak és máig 
boldogan élnek együtt. 

27. 
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4. sz. melléklet: A pedagógusok reflexiói a fejlesztőmunkáról (Változtatás nélkül 

közöljük.)  
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a) Reflexió az óvodáskorú gyermekek fejlesztő foglalkozásairól  

 

Összefoglaló 

 Nagy örömmel fogadtuk, amikor Anna megkereste óvodánkat és csoportunkat, 

melynek összetétele akkor zömében nagycsoportos volt, hogy részt vennénk-e egy 

anyanyelvi felmérésben. Nagyon lelkesen és várakozva fogtunk bele a munkába. Mivel 

kolléganőmmel nagyon elkötelezettek vagyunk az anyanyelvi nevelés iránt nagyon sok 

kérdéssel és nagy érdeklődéssel vártuk a feladatokat. 

 Év elején Anna felmérte a gyermekek anyanyelvi szintjét, majd heti lebontásban 

tervezett a csoport számára foglalkozásokat. Minden hónapra új fejlesztési tervet hozott 

a gyermekek fejlődési szintjének megfelelően. Folyamatosan megbeszéltük a 

tapasztalatokat. Mindig szívesen fogadta a mi ötleteinket is, így nagyon jól tudtunk 

együttműködni. 

 Nagyon talpraesett, megbízható, kedves és együttműködő fiatal hölgyet ismerhettünk 

meg személyében. A kapcsolatteremtő és verbális készsége kiváló, minden gyermekkel 

tökéletesen megtalálta a közös hangot az első pillanattól kezdve függetlenül a gyermek 

életkorától és temperamentumától. Bármilyen kérdéssel fordultunk hozzá segítőkész 

volt. 

 Fejlesztési tervét a kolléganőmmel heti lebontásban nagyon jól tudtuk alkalmazni. A 

gyakorlás nem igényelt sok időt a mindennapokban és egy idő után a gyerekek már 

maguktól szóltak, hogy mikor játszunk „beszélőset”. 

 Ötletes és fantáziadús feladatokat kaptunk, amit a gyermekek nagyon szerettek. Ahogy 

teltek a hónapok azt tapasztaltuk, hogy egyre bátrabban beszéltek, gazdagabban fejezték 

ki magukat. A feladatsor sokat segített a gyermekek szókincsének bővítésében és a 

beszédhibával küzdő gyermekeknél is nagyobb javulást, fejlődést tapasztaltunk. A 

szülők is nagyon pozitívan értékelték ezt a munkát, örültek, hogy gyermekeik részt 

vehettek ebben a fejlesztésben.   

 Nagyon fontosnak tartjuk az anyanyelvi nevelés fejlesztését az óvodai életben, mert 

bővül a szókincsük, választékosan tudják kifejezni magukat logikusan, tudják felépíteni, 

elmondani gondolataikat. 

 A fejlesztési terv felépítése a gyermekek életkorának megfelelő volt, tele 

instrukciókkal, táblázatokkal. Könnyen érthető és használható dokumentum, amit 

szívesen forgatnánk akár lefűzött vagy könyv formájában.  
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Zárásként év végén Anna újra felmérte a gyermekek anyanyelvi szintjét és ugrásszerű 

fejlődés volt tapasztalható. Óvodánkban más csoportokból is érdeklődtek és nagyon 

jónak tartják ezt a fejlesztési módszert, amit a mai napig alkalmazunk kolléganőmmel és 

beépítjük a mindennapi foglalkozásokba. 

Öröm volt együttdolgozni Annával, akivel azóta is kapcsolatban állunk és reméljük, 

még nagyon sok jó feladatokkal fogja tudni segíteni az óvodában munkánkat. 

 

Nagy Lászlóné, Kiss Melinda óvodapedagógusok 

(Lurkóház Óvoda, Pesterzsébet) 
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b) Reflexió az iskoláskorú gyermekek fejlesztő foglalkozásairól 

 

2011 tavaszán keresett meg Szántó Anna, hogy közreműködnék-e a következő elsős 

osztályommal egy beszédértési –és fejlesztési programban. 

Elmagyarázta a koncepciót és én örömmel beleegyeztem, hiszen egy olyan –magyar 

órákon könnyedén kivitelezhető- feladatsorról volt szó, aminek beillesztése az óra 

menetébe semmilyen problémát nem okozott. 

Anna mindig egy hónapra előre odaadta nekem a kidolgozott feladatsorokat, amiknek 

felépítése világos és logikus volt, az instrukciók teljesen egyértelműek, a táblázatok 

érthetőek voltak. 

A feladatok könnyedén beépültek a mindennapi rutinba, a gyerekek nagyon szerették, 

sőt kifejezetten várták az órának ezt a részét. 

Én magam is nagyon szerettem dolgozni vele, szívesen alkalmaztam és alkalmazom 

most is a jelenlegi elsős osztályommal- az eredmény most is olyan jó, mint az előzőnél. 

Ahogy haladtunk az időben, észrevettem, hogy könnyebben megy a szótagolás, a betű-

hang megfeleltetés, a szavak hangokra bontása; tulajdonképpen ezek a feladatok 

kifejezetten segítették az írás és olvasás tanítását – tanulását. Kollégáim is érdeklődtek a 

téma iránt, egy alsó tagozatos értekezlet alkalmával fel is kértek arra, hogy számoljak be 

tapasztalataimról, amit örömmel meg is tettem. 

Biztos vagyok benne, hogyha ezeket a kidolgozott feladatsorokat már az alsó tagozat 

kezdetén megkapnák a tanítók és tudnák használni a magyar órákon, könnyebbé válna 

az olvasás, írás tanulása és jobban megalapoznánk a második osztályban belépő 

nyelvtan tantárgyat. 

Anna segítőkész volt, bármilyen kérdés felmerült, türelmesen elmagyarázta; egyébként 

egy idő után már annyira megszoktuk – a jó tervezésnek köszönhetően annyira 

egyszerűvé vált a használata, - hogy teljesen beépült a napi rutinba. 

Örömmel vettem részt ebben a „kísérletben”, remélem, sokan fogják ezeket a 

feladatokat a magyar órákba beépíteni a jövőben. 

 

Alpárné Verebes Éva 

(Gyulai István Általános Iskola, Pesterzsébet) 
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5. sz. melléklet: Videofelvételek a fejlesztő foglalkozásokról 

a) Videofelvétel az óvodáskorú gyermekek fejlesztő foglalkozásáról (lásd cd melléklet) 

b) Videofelvétel az iskoláskorú gyermekek fejlesztő foglalkozásáról (lásd cd melléklet) 


