
Szende Virág: Nyelvtanítás és logopédia határán 

Összefoglalás: 
Tehát a nyelvtanulás magas szintjén, amikor a szövegfeldolgozásra épül 

a munka, és az egynyelvű szövegértelmezés az uralkodó feladattípus a 
szinonimitás a tanítási/tanulási gyakorlat meghatározó jellemzője. És ez a fajta 
nyelvtanulás közelít az anyanyelvi nyelvtanulás módszereihez, amikor szintén 
körülírással értelmezünk. 

Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, azt is mondhatjuk, hogy haladó szintű 
csoportokban végzett nyelvtanításkor a tanított szöveg kapcsán létreho-
zott/létrehozható megnyilatkozások valamilyen tekintetben hasonlítanak az 
eredeti szövegre, beleértve annak nyelvi anyagát, szerkezetstruktúráját, sőt 
bizonyos értelemben kommunikációs jellemzői közül néhányat. Ez a hason-
lóság azt jelenti, hogy a kommunikációs helyzet összetevői közül legalább 
egy (és ez többnyire a szöveg központi témája) változatlan, és sok más szö-
vegjellemző (például a műfaj, stílus, szituáció, a szöveg hatása stb.) termé-
szetszerűen eltérő. Tág értelemben tehát nyelvórán a szöveg tanításakor vé-
gezhető gyakorlatok a (talán lehet így nevezni) kommunikációs szinonimitás 
különféle eseteinek tekinthetők. 

Szende Virág 

Nyelvtanítás és logopédia határán 

Ha nyelvtanításról beszélünk - márpedig mi mindig azt szoktuk mon-
dani, hogy nyelvtanárok vagyunk - , ebbe automatikusan beleértjük a be-
szédtanítást is. Pedig ha nyelv és beszéd viszonyát tekintjük, akkor a nyelvta-
nítás és beszédtanítás nem egészen fedi egymást. Ennek következtében a két 
fő módszer - a grammatikaközpontú és a beszédközpontú - sokszor szembe 
kerül egymással ahelyett, hogy kiegészítené egymást. Kiegészíthetné, mert a 
grammatikacentrikus oktatás nem tartalmazza az összes beszédfunkciót, a 
beszédcentrikus oktatás viszont nem tartalmazza a teljes grammatikát. Hiába 
rendelkezünk tehát azzal a jel- és szabályrendszerrel (azaz a nyelvismerettel), 
amely a beszéd elengedhetetlen eszköze, ha nem rendelkezünk azokkal a 
fizikai-fiziológiai képességekkel, készségekkel, amelyek a beszédet lehetővé 
teszik. Ugyanez fordítva is igaz: ha képesek vagyunk minden szót kiejteni 
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azon a nyelven, amelyet éppen tanulunk, de nem vagyunk tisztában jelenté-
sével és használatának szabályaival, akkor ugyancsak nem válunk alkalmassá 
arra, hogy egy adott nyelvi közösségben bármilyen kommunikációban adók 
vagy vevők legyünk. 

Szívesen féltenném a kérdést, hogy a gyakorló nyelvtanárok számára 
mennyire fontos a helyes kiejtés tanítása, illetve mennyi időt fordítanak hall-
gatóik beszédének javítására. Nem lepne meg, ha ezt a feladatot kevésbé 
fontosnak tartanák, mint a lexika és a nyelvtan tanítását. Ez a szemlélet ter-
mészetesen következik a beszéd jellemzőiből, azaz abból, hogy a beszéd 
egyéni, tehát az azonos nyelvi közösségben élők kiejtése, hanglejtése eltérő 
lehet. Míg például az igeragozás szigorú szabályrendszerbe van foglalva, és 
attól eltérni komoly hibának számít, addig a mindennapi szóbeli megnyilvá-
nulásban a kiejtés szabályait tekintve - bizonyos határok között - elég nagy a 
tolerancia. 

Mik ezek a határok? Feleletként idézem Seper Jenőt: "A beszéd kifeje-
ző mozgás, ami látható, érzékelhető, s amit hang kísér. Ha e hangok az adott 
közösség által kialakított s az egyén által megtanult rendszer alapján formá-
lódnak, úgy a beszédet megértjük, máskülönben a hallott beszéd részünkre 
érthetetlen." Ezeket a határokat tehát elsősorban az érthetőség adja meg. 
Ennyivel talán meg is elégedhetnénk, ha nem gondolnánk a mentálhigiénére, 
azaz arra, hogy mennyiben befolyásolja hallgatóink további tanulását, sze-
mélyiségének alakulását s ezen keresztül mindennapi életét az, hogy sikerél-
mény éri-e őket beszéd közben vagy éppen kudarcélmény. Gondoljunk arra, 
hogy a magyarul tanulók nagy része éveket tölt nálunk, s közben szükség-
szerűen intézi hivatalos ügyeit, végzi tanulmányait, esetleg üzleteket köt, s 
mindezt magyar nyelven. Egy kis idegenes akcentus még előnyére is válhat, 
ha azonban beszéde érthető bár, de lényegesen eltér a megszokott minden-
napi normától, akkor kellemetlen élmények is érhetik. Nem feltétlenül szük-
séges például a finnek s hangját kijavítani, de ki kell alakítani például egy 
tiszta a és á hangot, mert ha a hallgatónak a szövegkörnyezetből kell kikövet-
keztetnie, hogy a beszélő a haza vagy a háza szót mondta-e, akkor már nem 
biztos, hogy lesz elegendő türelme. Amint látjuk tehát, nem kívánjuk meg 
tanítványainktól a tökéletes ejtést, mint ahogy azt a logopédus szeretné elérni 
a selypes magyar gyermeknél, elvárjuk azonban a hallgató türelmét nem túl-
ságosan igénybe vevő többé-kevésbé tiszta beszédet. Ennek eléréséhez tisz-
tában kell lennünk a magyar beszédhangok rendszerével, s igénybe kell ven-
nünk a logopédiai eszköztár egy részét is. így kénytelenek vagyunk némiképp 
a logopédia területére merészkedni. 

Hogyan helyezhetjük el a kiejtést tanító feladatokat a tananyagban és a 
tanítás folyamatában? Amennyiben azonos nemzetiségű csoport vagy közös-
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ség számára készítünk tankönyvet, akkor meghatározható azon hangoknak a 
száma, melyeket bele kell illesztenünk a tananyagba. Erre példa a Lendvai 1. 
sz. Kétnyelvű Általános Iskola számára készített tankönyvsorozat. A szlovén 
gyerekeknek a magánhangzók körében elsősorban a rövid-hosszú megkülön-
böztetés nehéz, de gondot okoz az a és az o elhatárolása, az ö, ü ejtése és az 
é-í megkülönböztetése. A mássalhangzók közül az ty, gy, cs az, amelyekkel 
foglalkozni kell. Ezekhez be is illesztettünk gyakorlatokat a leckék anyagába 
úgy, hogy az a lehető legjobban belesimuljon az olvasmányok, dialógusok, s 
mint látni fogjuk végül a nyelvtani feladatok sorába is, mert hiszen a helyes 
ejtés a helyesírással sok ponton érintkezik. Amennyiben logopédus végzi a 
kiejtéstanítás munkáját, akkor például ezen a ponton kénytelen a nyelvtanítás 
területén is ismereteket szerezni. 

A már említett lendvai tankönyvsorozatban igyekeztünk a kiejtési gya-
korlatokat minél színesebbé, játékosabbá tenni rajzokkal, mondókákkal, rö-
vid versekkel, találós kérdésekkel, dalokkal. Ez utóbbiak a beszéd javítása 
mellett az esztétikai nevelés céljait is szolgálják. Tapasztalataim szerint a játé-
kosság nemcsak a gyermekek számára fontos, a felnőttek is szívesen tanulják 
a kiejtést ilyen formában. A feladatokat az egyes leckékben akár különböző 
helyekre is tehetjük, mert előfordulhat, hogy épp a dialógus vagy az olvas-
mány adja az alkalmat a gyakorlásra, máskor pedig egy vers vagy helyesírási 
probléma az, ami inspirál. így ez a feladattípus akár a lecke elvégzésének a 
folyamatába is beilleszkedhet, de bármikor elővehetjük, amikor lazításra van 
szükség, esetleg az óra bevezetéséhez, a gyerekek vagy felnőttek tanulásra 
való ráhangolására is alkalmazhatjuk. Most bemutatok néhány részletet a 
Csön, csön gyűrű című általános iskolai 3. osztályos könyv gyakorlataiból: 

Az a hang tanításánál az első, kézzel írott a sor a hang izolált ejtését 
célozza, az 1. számú feladat tartalmazza a szavakat, a szókapcsolatokat és a 
rövid mondatokat, a 2. számú pedig egy kiszámolót és egy versrészietet. A 
lapszéli rajz pedig néhány olyan dolgot mutat be, ami a gyakorlatokban is 
előfordul. Ezzel nemcsak illusztrálni akartunk, hanem szeretnénk a tanítókat 
és a gyerekeket is arra ösztönözni, hogy a rajzok alapján többször is helyesen 
kimondják a szavakat, esetleg mondatokat is alkossanak velük. (1. sz. mel-
léklet) 

Az o hang gyakoroltatásánál az eddigieket egy játék is kiegészíti, a vers 
egy kicsit hosszabb, s mondatokat a gyerekeknek kell alkotniuk. A következő 
lapon egy dalos játékot helyeztünk el, így az eddig bemutatott gyakorlattípu-
sok kiegészülnek a mozgással is. Talán nem kell külön kiemelnem az éneklés 
jelentőségét a helyes kiejtés tanításában, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a 
dal nemcsak arra jó, hogy kikapcsolódjunk, vagy megismerkedjünk a magyar 
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kultúra egy darabkájával. Éneklés közben a nyelvet tanuló kiejtése tisztul, 
lélegzése megváltozik, tapasztalatot szerez a ritmizálásban, megtanulja, mi a 
különbség a rövid és a hosszú (zenei, s később beszéd-) hang között. (2. és 3. 
sz. melléklet) 

Az a-o hangdifferenciálásnál természetesen szópárokat ismételgetünk, 
majd olyan szavakat, mondatokat, amelyekben mindkét hang előfordul. De 
találunk hallásfejlesztő gyakorlatot totó formájában. A totó kitöltéséhez a 
szavakat a tanári kézikönyvben adjuk meg. Ezen az oldalon a rajzok csak 
díszítenek, húsvéti témájú leckéről lévén szó. (4. és 5. sz. melléklet) 

A gy hang tanulása írás közbeni hangoztatással kezdődik, majd követ-
keznek a szósorok. A szavak gyakorlása a szóbelseji ngy kapcsolattal kezdő-
dik, mert ebben a kapcsolatban a legkönnyebb a gy kiejtése. Utána a Gyere 
Gyuri gyorsan kezdetű nem nehéz nyelvtörő és egy találós kérdés következik. 
(6. sz. melléklet) 

A mássalhangzók bemutatását a Kerek perec című 4. osztályos könyv-
ben folytatjuk a ty hanggal. Az 1. feladat tulajdonképpen a ty hang kialakítá-
sa, a 2. pedig gyakorlása szótagokban úgy, hogy a hang először elöl, utána 
hátul, végül középen áll. (7. sz. melléklet) 

A gy-ty hangdifferenciálás ugyancsak szótaggyakorlattal kezdődik, 
szópárokkal folytatódik, s itt is vannak rövid mondatok, hallásfejlesztő feladat, 
rövid vers, s újdonságképpen tollbamondás. A tollbamondás elsősorban az 
olvasmány szövegén (Móra F.:Nagyapó) alapul, de tartalmaz szavakat a két 
hang gyakorlásához is. (8. sz. melléklet) 

A ty-t hangdifferenciálás feldolgozásmódja alapvetően azonos a gy-ty-
vel, de még több munkáltató feladatot tartalmaz, s "melléktermékként" két 
vidám gyermekvers megismertetésére és feldolgozására is alkalmat ad. (9. és 
10. sz. melléklet) 

Végül annak illusztrálására, hogy a kiejtés és helyesírás mennyire kap-
csolódik egymással, bemutatok egy az összeolvadással kapcsolatos gyakorlat-
sort. A helyesírás és a kiejtés azonban egyúttal nyelvtani tudnivalóval is páro-
sul, hiszen a felszólító mód tanítása adja az ürügyet. A feladatok között sze-
repel másolás, kiegészítés, mondatátalakítás, tollbamondás, s a sort egy mon-
dóka zárja, amit meg is lehet tanulni. (11. és 12. sz. melléklet) 

Láthatjuk tehát, hogy a kiejtés tanítása megoldható olymódon is, hogy 
az anyag esztétikai élményt is nyújtva irodalmi értéket képviseljen, ugyanak-
kor módszertanilag megalapozottan juttassa el a tanulót a tisztább beszédhez. 
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Az eddig bemutatott minták azt példázzák, hogy miként lehet egy 
adott nemzetiségű csoport számára a kiejtést tanító anyagot a tankönyvben 
elhelyezni. Mit tegyünk azonban, ha évről évre változik a diákanyag, ha egy-
szerre több nemzetiség különféle kiejtési problémáit kell megszüntetnünk, s 
ha ezt a munkát céltudatosan és eredményesen akarjuk végezni. Ezzel a 
gonddal mi is állandóan szembe találjuk magunkat, ezért fogalmazódott meg 
egy olyan tananyag összeállításának az igénye, ami választási lehetőséget és 
megfelelő módszertani alapot is biztosít. Tanszékünkön el is készült egy ilyen 
beszéd- és kiejtéstanító programnak a kézirata, mely jelenleg lektorálás alatt 
áll. A szerzők Ház Attila, Makra Hajnalka, Szende Virág, szerkesztő Szende 
Virág. A beszédhangok leírását és az artikulációs gyakorlatok összeállítását 
Lantos Erzsébet logopédus-beszédtanár kollégánk végezte el. Lektorok: 
Wacha Imre és Vassné dr. Kovács Emőke. A tananyag a Hangoskönyv címet 
kapta, s a következő részekből áll: 

1. A magánhangzók és mássalhangzók, illetve hangdifferenciálás 
2. Hangsúly, hanglejtés, szövegritmus 
3. Gyakorlatok és feladatok, valamint megoldásuk 
4. Szöveggyűjtemény 
5. A beszédhangok osztályozása és artikulációs gyakorlatok, módszer-

tani útmutató 
6. Készül majd hangfelvétel, s a könyvet rajzok és fotók teszik alkalmas-

sá az önálló használatra is. 

Célunk az volt, hogy a nyelvet tanulók egyedül is gyakorolhassanak ka-
zetta és az illusztrációk segítségével, de kisebb-nagyobb csoportokban tanári 
irányítással is használható legyen. 

Ebből a kéziratból néhány lapot kiragadva szeretnék pár gondolatot a 
kiejtéstanítás módszeréhez hozzáfűzni. A módszertani oldal valószínűleg 
mindenki számára kirajzolódott az eddig bemutatott nyelvkönyvi mintákból, 
mégis röviden összefoglalom, milyen lépésekben tanácsos a kiejtés tanítását 
végezni. Előre bocsátom azonban, hogy a nyelvtanár feladata sokban külön-
bözik a logopédusétól. Mi kezdőknél azzal az előnnyel rendelkezünk, hogy 
az új szavakat jelentésükkel és helyes kiejtésükkel együtt tanítjuk meg, tehát 
nem megrögzült hibákat kell javítanunk, ami köztudottan sokkal nehezebb, 
vagyis nem beszédhibát korrigálunk, hanem a tanuló által ismert hangkész-
letet újabbakkal egészítjük ki. Véleményem szerint az anyanyelvén is beszéd-
hibás diákot mi, nyelvtanárok nemigen tudjuk a helyes magyar kiejtésre 
megtanítani, ha tehetjük, küldjük logopédushoz. A logopédusokkal szemben 
hátrányunk az, hogy sokkal nagyobb létszámú csoportokkal dolgozunk, s ez 
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bizonyos gyakorlatok - például a mozgásügyesítő (artikulációs) gyakorlatok 
elvégzését megnehezíti. Pedig az artikulációs bázis alkalmassá tétele a magyar 
beszédhangok képzésére bizonyos nemzetiségeknél elengedhetetlen. Példa-
képpen említem a vietnamiakat, akik szinte egyetlen magyar beszédhangot 
sem képesek hibátlanul kiejteni. Az ó számukra és a hozzájuk hasonló diákok 
számára ezért külön foglalkozásokat szervezünk, ahol legföljebb hárman van-
nak jelen egyszerre, s ezeket a foglalkozásokat logopédus vezeti. 

Mik a kiejtéstanításnak azok a lépései, amelyeket viszonylag nagyobb -
10-15 fős - csoportokban is el lehet végezni? Ezek a beszédhallás fejlesztése, 
a hangfejlesztés, a rögzítés és az automatizálás. 

1. A kiejtéstanítás első lépése tehát a hallásfejlesztés, mert nemcsak az 
okoz gondot a tanulás során, hogy a hallgatók hibásan ejtik ki a szavakat, 
hanem nem is hallják az egyes hangok közötti különbséget, ezért hangokat 
felcserélnek, egyiket a másikkal helyettesítik. Ilyen például az arab anyanyel-
vűeknél az a és e vagy az á és a keverése. Az a-é-e keverése írásban komoly 
nyelvtani hibához vezet, a hallgató véthet a hangrendi illeszkedés szabálya 
ellen is. De kommunikációs zavarokat is okozhat, hiszen nem lényegtelen, 
hogy agy-egy-ágy szerepel-e mondandójában. Ezek elkerülésére szükséges 
a hallásfejlesztő gyakorlatok végzése. Két módszert tudok ajánlani, amihez 
nem kell különösebb felszerelés: 

a/ A hallgatók két lapot vesznek, melyekre felírják a két kritikus betűt. 
Majd váltakozva mondunk olyan szavakat, amelyekben vagy az egyik, vagy a 
másik hang szerepel. A hallgatóknak azt a betűt kell felmutatnia, amelyiket 
véleménye szerint hangoztattunk. Ilymódon megtanulja hallani a kérdéses 
hangokat, s egyidejűleg az íráskép is rögzül. 

b/ A másik gyakorlat, amivel megpróbálkozhatunk, ha az előbbi már jól 
megy, a hang helyének a megállapítása. Most azt kell eldönteni, hogy a kriti-
kus hang a szó elején, a szó belsejében vagy a szó végén van-e. Ehhez ele-
gendő, ha a hallgatók leírják az 1. 2. vagy 3. számot. Például az a hang a 
halom szóban a szó első részében van, a diák egy 1-est ír, a láda szóban a 
szó második felében, tehát 3-ast ír. Ezt a fajta gyakorlatot beiktattuk tananya-
gunkba is, amelyet elvégezhetünk a hang tanulása előtt és után is, s így mó-
dunk van a fejlődés felmérésére is. 

2. A tulajdonképpeni hangképzést artikulációs (mozgásügyesítő) gya-
korlatok vezetik be. Hangonként más-más mozdulatokat kell gyakoroltatni 
ahhoz, hogy a helyes kiejtésre később rávezethessük diákjainkat. Ezek között 
van fúvógyakorlat, ajaktorna, a nyelv, a lágyszáj pad ügyesítését szolgáló gya-
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korlat, megtanítjuk hallgatóinkat a zöngeképzés fortélyaira is. Erről részletes, 
fotókkal is ellátandó tájékoztatót írt Lantos Erzsébet. A gyakorlatokhoz tükröt 
használunk, hogy tanítványunk is ellenőrizhesse, jól végzi-e a feladatot. Ez a 
"torna", ami adott esetben még valóságos izomlázat is okozhat, az első lépés 
az új artikulációs bázis kialakításához. 

3. A hangfejlesztés során megtanítjuk a kifejlesztésre váró hang helyes 
kiejtését izoláltan. A hangok tanításánál meg kell tartani bizonyos sorrendisé-
get, mert például az s hang hibás ejtése esetén nem taníthatjuk még a zs 
hangot, mert ez utóbbi kialakításánál az s -bői indulunk ki. A munka meg-
kezdése előtt célszerű fényképen vagy rajzon megmutatni az ajak és a nyelv 
állását, illetve azt, hogy a megtanulandó hang miben különbözik attól a 
hangtól, amiből kiindulunk. Erre a célra alkalmas Molnár József: A magyar 
beszédhangok atlasza című munkája (Bp. 1970. TK), a Fejezetek a magyar 
leíró hangtanból (Bp. 1982. AK) c. mű felvételei vagy Wacha Imre: A magyar 
beszédhangok képzése című transzparenssorozata. (13. és 14. sz. melléklet) 

Mintánkon az s hangot mutatjuk be, a rajzot Wacha Imre transzparens-
sorozatából vettem a szerző engedélyével. Az alatta keretben szereplő leírás a 
tanárnak szól, s a hang kialakításához nyújt segítséget. Itt olyan lehetőségeket 
is fel kell kínálnunk, amelyeket magyarul beszélők esetében csak gyerekek-
nél, illetve hallássérülteknél szoktak alkalmazni, hiszen egy magyarul nem 
vagy alig értő inkább ezekkel a módszerekkel vezethető rá a hang helyes 
ejtésére. (13. sz. melléklet) 

4. A következő lépés az izoláltan kialakított hang rögzítése. A hangot 
most szótagban gyakoroljuk. Olyan mással- és magánhangzókat teszünk egy-
más mellé, amelyek segítik egymás ejtését. Például az ajakkerekítéssel ejten-
dő s hang mellé szintén ajakkerekítéses magánhangzókat teszünk, s csak 
azután ajakréseseket (su, sü, so, sö, sa, sá, se, sé, si). A következő lépésben 
a magánhangzót az s elé tesszük (us, üs, os, ös, as, ás, es, és, is), végül az s 
hangot a két magánhangzó között mondatjuk (usu, üsü, oso, ösö, asa, ásá, 
ese, ésé, isi). 

5. A beszédhang megtanításának utolsó lépése az automatizálás. Elő-
ször szavakban mondatjuk a hangot : szó elején, közepén és végén (súly, 
sütemény, sok, soha, május, hús, hűvös, mos, ötös, húsvét, most, postás, 
kosár, folyosó). Ezután következnek a rövid-hosszú párok, (hasai-hassal, 
kései-késsel, olvas-olvass), ezzel kicsit a nyelvtan területére is áttévedünk, 
de nem ok és cél nélkül. A szavak után következnek a rövid, majd hosszabb 
mondatok, ha van, nyelvtörő, végül szövegrészletek, versek. Külön kiemel-
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ném a hasonulás eseteit, szintén helyesírási problémára híva fel a figyelmet 
(egészség, igazság). 

Külön részben helyeztük el a gyakorlatokat, melyek közül itt egy hallás-
gyakorlatot láthatunk, a tanuló hallja a szavakat, s közben el kell döntenie, 
hogy szerepelt-e az s bennük, s a megfelelő + vagy - jelet be kell írnia a 
négyzetbe. A megoldást természetesen más helyen adjuk meg. 

Ezekkel a lépésekkel a hangot magát megtanítottuk, de még könnyen 
előfordulhat, hogy más hangokkal felcserélik, s emiatt nem jutottunk el a 
hang biztonságos használatához. Például az s hangot könnyű felcserélni a cs-
vel, zs-vel, sz-szel. Ezért tananyagunkban a hangdifferenciálás gyakorlására 
alkalmas fejezet is van. (15. és 16. sz. melléklet) 

6. Bemutatjuk a hangképző szervek állását mind a két hang esetében, 
majd ezt a már megszokott módon szótaggyakorlatok, szópárok, mindkét 
hangot tartalmazó szavak, mondatok követik. A keretben álló leírás a szem-
benállásokról szintén a munkát irányító tanárnak szól, s felsorolja azokat a 
mozzanatokat, amelyekben a két hang különbözik egymástól. 

Ezután elővehetjük a külön részben elhelyezett gyakorlatokat, amelyek 
között szerepel hallásfejlesztő, írásos és kiegészítéses feladat is. E két utóbbit 
is hallás után kell megoldani. Ezek a gyakorlatok a kiejtéstanításon kívül je-
lentősen támogatják a nyelvtanulást is. 

Ha ezeket a gyakorlatokat elvégeztük, minden bizonnyal megtanítottuk 
diákjainkat a helyes kiejtésre. Természetesen csak kis lépésekben, türelmes és 
aprólékos munkával érhetünk el eredményt. Ha még a szép magyar beszédre 
is rá akarjuk vezetni tanítványainkat, akkor elővehetjük majd a hangsúllyal, a 
hanglejtéssel és a szövegritmussal foglalkozó részt is. 

Úgy gondolom, hogy az itt bemutatott szemelvényekből jól kitűnik az, 
hogy a nyelvoktatás milyen sok tudományterülettel érintkezik: az irodalmon, 
történelmen, művészeteken kívül bizony a logopédia tudományával is. A 
nyelv- és beszédtanítás tehát egyúttal a szép beszéd tanítása is. 
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1. sz. melléklet 

CL a CL CL 

1. Ismételgesd! 

a) apa, anya, Anna, ablak, arany, 
bank, hang, kard, park, barna, 
csapat, dallam, galamb, hajnal, 
hasad, havas, kamra, lakat, 
lassan, magas, mama 

b) hat alma 
hai labda 

hat lakat 
hat galamb 

c) Apa a labdát mutatja. 
Anya a kamrában van. 
Anna a szobában tanul 
Mama kását kavar. 

2. Hat, hasad a pad. 
(Játékos számoló) 

Este van, este van, 
édesapa fáradt -
aranyhajú lányom, 
te bonts nekem ágyat. 

(Móra Ferenc: Este) 
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2. sz. melléklet 

Szorgalom 

Ki kopog? 
Mi kopog? 
- Harkály vagyok, kopogok. 
Nem is tudom, mióta 
vár rám ez a diófa. 

Mi ragyog? 
Mi ragyog? 
- Hát nem tudod, ki vagyok? 
Béka vagyok, leveli, 
ki a fiát neveli. 

(Nemes Nagy Ágnes) 

c r o-

Mondjátok kórusban! 

okos. ok. otthon, polc, bolt. volt, 

csont, hold, dolog, gondol, kopogok 

Nyolc polc. Nyolc bolt. Nyolc rokon. 
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3. sz. melléklet 

Koszorú 

t [ f f iLff m c j - i L f r i L r c j m r 
Kotxo*riL koszowú. M«rc fo lyn i Homorú! -Axlrt vagyok Homorú, Hmi amn ko-tro-rú. 

- Kipp, kopp, kopogok. 
Találd ki, hogy ki vagyok) 
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4. sz. melléklet 

1. Ismételgesd! 

a a a a a a a a 

2. Ismételd a szópárokatí 

fagy - fogy, ha - hó, hagy - hogy, lap - lop. kar - kor, 
baka - boka 

3. TOTÓ 

a = 1, o = 2 mindkettő = x 

4. Ismételd a szavakat! 

Olga, óvoda, hangot, lantot, parkot, csatos, lapos, kalapos, 
nagydomb. porhó, dalol, kakaó, asszony, boltja, polca 

5. Tudsz-e te is ilyen mondatokat csinálni? 

Hangos Olga boltja. 
A nagydombot porhó borítja. 
Nóra altatót dalol. 

Folytasd I 
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5. sz. melléklet 

6. Ki tudja gyorsabban mondani? 

Roppant bottal 
koppantottam. 
szöcském csacskán 
szökkent, 
papnadrágban 
kappant fogtam. 
macskám fecskét hökkent. 

(Vidor Miklós: Nyelvgyötrő) 

7. Egészítsd ki a szavakat, és alkoss velük mondatokat! 
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6. sz. melléklet 

1. Ismételgesd! 

1/ hangya, kengyel, angyal, öngyújtó 
2/ gyík, gyémánt, gyöngy, gyüszü, gyapjú, gyufa 
3/ négy, légy. hegy, egy. ágy 
4/ kigyó, bogyó, kagyló, hagyma, negyven 

Gyere Gyuri gyorsan 

győri gyufagyárba 

gyufát gyújtogatni. 

2. Találd ki! 

Úton megyen, nem poroz, 
vízen megyen, nem csobog, 
nádon megyen, nem suhog, 
sáson megyen, nem susog, 
eső éri, nem ázik, 
ha lagy éri, nem Iázik. 

Mi az? 

(lefinsdeN) 
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7. sz. melléklet 

/. El tu(lsz-e fújni egy kis papírdarabot? Próbáld meg! 

Suttogva mondj egy hosszú <-t! Most zárd el a levegő 
útját a nyelveddel, majd hirtelen nyisd ki úgy, hogy a 
papír elmozduljon! 
Milyen hangot hallottál? Benne van nagy királyunk 
nevében is! 

2. Mondogasd! 

tyi, tyé, tye, työ, tyü, tyá, tya, tyo, tyu 
ity, éry, ety, öty, üty, áty, aty, oty, uty 
ityi, étvé, etye, öiyö, iltyü, átyá, atya, otyo, utyu 

3. Ismételd a szavakat! 

tyúk. ponty, konty, Mátyás, batyu, kutya, pitypang, 
hattyú, latyak, rotyog, pottyan, pöttyös 

pöttyös kesztyű pöttyös kendő 
pöttyös labda pöttyös szoknya 

Pletykázó asszonyok 

Juli néni, Kati néni 
-letye-petye-lepetye!-
Uldögélnek a sarokba, 
jár a nyelvíik. mint a rokka 
-letye-petye-lepetye! -

Bárki inge, rokolyája 
-letye-petye-lepetye!-
lyukat vágnak közepébe, 
kitűzik a ház elébe 
-letye-petye-lepetye!-

(Weöres Sándor) 
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8. sz. melléklet 

GY - TY - GY - TY - GY - TY - GY - TY - GY - TY - GY - TY 

1. Mondogasd! 

gyi-tyi, gyé-tyé, gye-tye, gyö-työ, gyii-tyü, gyá-tyá, gya-tya, gyo-tyo, gyu-tyu, igy-
ity, égy-éty, egy-ety, ögy-öty, ügy-üty, ágy-áty, agy-aty, ogy-oty, ugy-uty, igyi-
ityi, égyé-étyé, egye-etyc, ögyö-ötyö, ügyü-ütyü, ágyá-átyá, agya-atya, ogyo-otyo, 
ugyu-utyu 

2. Ismételgesd a következő szavakat! 

agya-atya, hegy-hetyke, hangya-hantja, hattyúk-hagyjuk, lágya-Iátja, 
Matyi-nagyi, tárgya-tartja 
gyöngytyúk, kigyógyítja, gyújtja, nagy kutya, nagy kesztyű, gyertyavilág 

3. Totó 

gy = 1 ty = 2 mindkettő = x 

4. Mondogasd ezeket a mondatokat! Alkoss te is hasonlókat! 

Matyi meggyújtja a tüzet. 
Nagyanyámnál gyertya világított. 
A gyógyszer meggyógyítja a beteget. 

5. Tanuld meg ezt a kis verset! 

A nagy fül ü kutya kérdi: 
Rózsa-rózsa mit csinál? 
A nagyom'i kutya kérdi: 
Mályva-mályva mit csinál? 

(Weöres Sándor: Altatódat - részlel) 

6. Tollbamondás 

Nagyapó nagyon öreg és gyönge volt. Mindig csak üldögélt. Egyszer Matyi azt 
mondta, hogy ő is szeretne nagyapó lenni. Nagyapó nem dolgozik, mégis mindenki a 
kedvét keresi. Az öreg emberek már nem tudnak dolgozni, a kisgyerekek még nem 
tudnak dolgozni. 
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9. sz. melléklet 

TY - T - TY - T - TY - T - TY - T - T Y - T - TY - T 

/. Mondogasd! 

tyi-ti, tyé-té, tye-te, työ-tö, tvü-tü, tyá-tá, tya-ta, tyo-to, tyu-tu 
ity-it, éty-ét, ety-et, öty-öt, üty-iit, áty-át, aty-at, oty-ot, uty-ut 
ityi-iti, étyé-été, elye-cte, ötyö-ötö, ütyü-ütü, átyá-átá, atya-ata, 
otyo-oio, utyu-utu 

2. Ismételgesd a következő szavakat! 1 

ponty-pont, porta-portya, 
koty-koty, kot-kot, 
pinty-pini, tyúktoll, 
tyúktojás, tyúktolvaj, 
tutyi-mutyi, totyog, 
zötyögtet, lötyögtél, 
útibatyu, kitrákotty, 
gyertyatartó, kutyaugatás 

Totó 

] 
4. Mondogasd a kővetkező mondatokat, alkoss te is hasonlókat! 

Tyúktoll van a tyúkólban, 
Matyi.szereti a tyúktojást. 
A gyertyatartóban ég a gyertya. 
A kutya kergeti a tyúkokat, 
Tyúkok totyognak a kertben. 

5. Tollbamondás 

Tomi eleseti,.is megütötte a karját. Elöször nem fájt neki, ezért nem mutatta 
meg a tanító néninek. Édesanyjával elment az orvoshoz. Szerencsére nem törött el 
a karja. Csak fáslit tettek rá, és éjszakára be kellett borogatni. Tomi nagyon örült, 
hogy nem kapott injekciót. Máskor jobban vigyáz magára. 

ty = 1 t = 2 mindkettő = x 
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10. sz. melléklet 

6. Másold ki a következő versből a lés a ly betűket tartalmazó szavakat! Ha van 
kedved, rajzold le Sampuszt! 

Jön a kutya 

Jön, 
jön, 

Sampusz, 
a fekete krampusz. 

Máskülönben kutya-forma, 
egész nap csak-icutyagolna, 
ugatna a busznál, 
ez a kutya uszkár. 

A pórázát huzigálja, 
gyönyörű a frizurája. 

Szer-
vusz, 

Sampusz, 
te fekete krampusz. 

7. Ha tetszik ez a vers, tanulj meg belőle részjeteket! 

Serpenyőben a lapótya, 
lesi, várja Kelekótya. 

Silleg-sUllög a lapótya, 
Mit sündörögsz Kelekótya? 

Megfordítják a lapótyát, 
pirongatják Kelekótyát: 

-Várj sorodra Kelekótya, 
nem sült meg még a lapótya I 

Csak nem tágít Kelekótya, 
markában már a lapótya. 

Jaj-jaj, éget a lapótya!-
Jajveszékel Kelekótya. 

(Kányádi Sándor: Kelekótya-lapótya) 

S. Szerinted milyen gyerek lehet Kelekótya, s mi lehet a lapótya? 

Ha figyelmesen olvastad a verset, meg tudod mondani. 
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11. sz. melléklet 

A jelmezbe bújt hangok 

1. Húzd alá azokat a szavukat, amelyekben jelmezbe bújt hangot találsz, lia 
kimondod őket! Másold le a mondatokat! 

Ne izgulj! Tomi nagyon ügyes. 

Most már menjünk haza, mert éhes vagyok! 

Tudjátok, mit? Tegyük ki a madáretetőket! 

Segíts felhúzni a szánkót! 

2. Mire kérte Marikát a mamája? Pótold a hiányokat! Mondd a mondatokat 
hangosan! 

Séta után azonnal kezd tanulni! 

Ebéd után pihen egy kicsit! 

Épít.... a testvérednek egy várat! 

Beszél hangosabban! 
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12. sz. melléklet 

3. Alakítsd át a mondatokat felszólítássá! 

Például: Zsófi kimegy á szobából. 
Zsófi, menj ki a szobából! 

Tomi felül a szánkóra. 

Tomi, a szánkóra! 

Valika vacsorát készít magának. 

Valika, magadnak vacsorát! 

Sonja a számtanpéldán gondolkodik. 

Sonja, a számtanpéldán! 

Marika szépen köszön Bóján bácsinak. 

Marika. szépen Bóján bácsinak! 

4. Tollbamondás 

Anyukám sok jó tanácsot ad nekem. Ilyeneket mond: Ne menj át az úton, ha piros 
a lámpa.' I'edd fel a sapkádat! Figyelj az órán.' Először gondolkodj, azután felelj! 
Vigyázz a testvéredre.' Ilyen sok dolgot nem is tudok megjegyezni. 

Mondóka 

Húzzad, húzzad magadat, 
én is húzom magamat, 
szél fújja szoknyámat, 

lobogtatja ruhámat, 
hopp! 
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13. sz. melléklet 

Hangfejlesztés: 
A kanál formájú nyelvet felemeljük a fogmeder mögötti részhez egy picit hátrébb, mint ahol 
a {hangot képezzük. A fogéleket zárjuk, az ajkakat kerekítjük, majd rézsút felfelé levegőt 
fújunk a nyelv hegye és a kemény szájpad találkozására. 
Vagy: 
Az 5 hangot kialakíthatjuk a szokásosnál kissé hátrább képzett l hangból. A1 hangot suttogó 
zörejjel ejtjük, fgy az s-hez közelálló hangot kapunk. Közben kerekítsük az ajkat. 

Rögzítés: 
1. su, sü, so, sö, sa, sá, se, sé, si 
2. us, üs, os, ös, as, ás, es, és, is 
3. usu, üsü, oso, ösö, asa, ásá, ese, ésé, isi 

Automatizálás: 

súly, sütemény, sül, süt, sok, soha, sofőr, sovány, sonka, sör, sőt, sajt, saját, sajnál, saláta, sárga, 
sátor, seb, segít, sehol, semmi, sétál, siet, sikerül, sír 

május, hús, hűvös, ismerős, mos, okos, fontos, piros, csinos, város, has, magas, hatalmas, olvas, 
más. állás, kedves, kellemes, keres, édes, híres, és, kés, kevés, is, kis, április, társ, vers 

húsvét, most, postás, kosár, folyosó, vasárnap, hasonló, vásárol, másik, máskor, második, táska, 
eset, esik. eső, este, mese, keserű. Pest, test, testvér, feleség, késő, fésű, fésül, iskola, ismer, 
ismét, turista, első, utolsó, újság, verseny 

cs-s ###. old. 
s-sz ###. old. 
zs-s ###. old. 

Igyak. 87. 
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14. sz. melléklet 

gyilkosság, házasság, édesség, magasság, mással, késsel, olvasással, lassú, lassan, tessék 

hasai-hassal, kései-késsel, olvas-olvass, keress-keres, versei-verssel, mos-moss, kedvessé-
kedvesé, híresé-hfressé, mással-másol 

Sehol senki. Súlyos sikkasztás. Süteményt süt. A strandon sétál. Sertéshús salátával. 
Soha sem sír. Sötétkék selyem sál. Sokszor segílett a segédmunkás. Sürgős segítségért siet. 
Sonkáslojás sajttal és sörrel. 
Sajnos semmi sem sikerült, sóhajtott a sovány, sápadt sofőr. 

Kevés hús. Esik az eső. Elkésem az iskolából. Turista újság. Pesti postás. Most mosok. 
Az ismerősöm esküvője májusban lesz. A gyilkos hasonlít a henteshez. 
Húsvéti piros tojás van a kis kosárban. Vasárnap este Pesten esett az eső. A második feleségem 
magas, csinos és okos. Tessék újságot vásárolni és sokat olvasni! Elkísértem a testvéremet a 
városba táskái vásárolni. 
Az anyósomnak most fontos kereskedelmi állása van Pesten. 

SZ+S; Z+S = SS az ejtésben! 

egészség, igazság, nehézség, egészséges, igazságos 

Süssünk, süssünk valamit, Sodorva, tekerve, 
azt is megmondom, hogy mit: túróval bélelve 
lisztből legyen kerekes, csigabiga rétes 
töltelékes, jó édes. kerekes és édes. 

/Népköltés/ 

s ] 87. írjon + jelel a négyzetbe, ha hallott s hangot, - jelet, ha nem! 

(megoldás: sütemény, siet, házat, barát, kedves, április, étterem, folyosó, mesél, tábla) 
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1. su - SZU sü - szü so - szo SÖ • szö sa - sza sá - szá se - sze sé - szé si - szi 
2. US - usz Us - Usz OS - osz Ös - ösz as - asz ás - ász es - esz és - ész is - isz 
3. usu-uszu üsü-üszü OSO-OSZO ösö-öszö asa-asza ásá-ászá ese-esze ésé-észé isi iszi 

Szembenállás: képzés helye: fogmeder mögött s - fogmeder 51 
artikuláció módja: a fogmeder mögött és a nyelvhát elülső része közötti rés s 

a fogmeder és a nyelvhát elülső része közötti rés sz 

Ismételje, olvassa! 
g y a k . 1 9 6 - 1 9 9 . 

só - szó, leves - levesz, kés - kész, hús - húsz, másik - mászik, esik - eszik, ősz - ős, ősszel -
őssel, ősről - őszről, és - ész, seb - szebb, haszon - hason, hálás - halász, sín - szín, sör - szőr, 
szem - sem, sül - szül, test - teszt, tested - teszted, vers - versz, sál - szál, les - lesz, sár - szár, 
susog - szuszog, sír - szír, rész - rés, sós - szósz, busz - bús 

szépség, széles, szívesen, színes, húszas, szakos, hasznos, beszélgetés, sikkasztás, 
szakmunkás, büszkeség, szállítás, szennyes, viszontlátásra, tisztás, szemüveges, asztalos, 
veszélyes, szappanos, Sepsiszentgyörgy, szükséges, szükségszerűség 

Szagos és színes a szegfű. A sündisznó szúrós. Sok veszélyes szokás van. Ha nem elég sós a 
szósz, legyél bele egy kis sót. Sokszor szoktam segíteni szegényeknek. Húsz kis kés kész. Egy 
bús szír sír a buszon. Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? 
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Szende Virág: Nyelvtanítás és logopédia határán 

16. sz. melléklet 

196. frja he a négyzetbe a hallóit hangot! 
S vagy SZ? 

(mego dás: síin, szűk, szúnyog, sátor, este, bambusz, villamos, suhog, szalag, tészta) 

197. Húzza alá. melyik szól hallja! 

só - szó, leves - levesz, kés - kész, hús - húsz, másik - mászik, esik - eszik, ősz - ős, ősszel -
őssel, ősről - őszről, és - ész, seb - szebb, haszon - hason, hálás - halász, sín - szín, sör - szőr, 
szem - sem, siil - szül, test - teszt, tested - teszted, vers - versz, sál - szál, les - lesz, sár - szár, 
susog - szuszog, sír - szír, rész - rés, sós - szősz, busz - bús 
(megoldás: só, leves, kész, hús, mászik, eszik, ősz, őssel, őszről, és, szebb, hason, halász, 
szín, sör, sem, sül, teszt, tested, vers, szál, les, sár, szuszog, szír, rés, sós, bús) 

198. írja le a hallott szavakat! 

(megoldás: úszás, szokás, szarvas, sokszor, augusztus, piszkos, születésnap, szódásüveg, 
sündisznó, szakállas) 

199. írja be, melyik hangol hallja! 

É_ ké_ a hú_? Még _ül. Egyik _emem _ír, a m á j k nevet. _u_og a bú_ ő_i _él. _u_ogva 
m á j k fel a hegyre, Kell egy ki_ _ó a leve_be. Igyál egy ki_ _ört! Ez az én _öröm. Levágja a 
_őrl. Ez _ebb _ín, mint a m á j k . Van egy _eb a ha_on. Nincs _emmi ha_on. ő el nagy _ár 
le_, ha e j k . Ez a te t e j e d ? Jó a t e j e d . Hálá_ le_ a halá_. 
(megoldás: És kész a hús? Még sül. Egyik szemem sír, a másik nevet. Susog a bús őszi szél. 
Szuszogva mászik fel a hegyre. Kell egy kis só a levesbe. Igyál egy kis sört! Ez az én söröm. 
Levágja a szőrt. Ez szebb szín, mint a másik. Van egy seb a hason. Nincs semmi haszon, 
ősszel nagy sár lesz, ha esik. Ez a te teszted? Jó a tested. Hálás lesz a halász.) 
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