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Absztrakt
Az iskolába lépõ gyermekek az olvasás, írás, számolás és más ismeretköröket tekintve sem indulnak „tiszta
lappal” az iskolába (noha az iskola így tekint rájuk). Mindenféle befolyás nélkül is érdeklõdnek a betûk és
számok világa iránt. A spontán (nem irányított érdeklõdésbõl fakadó, nem formális keretek között) kialakuló
írás-olvasás képességét egy fõvárosi és egy vidéki óvoda nagycsoportos gyermekeinél vizsgáltam 2009 õszén.
A városi óvodás gyermekek sokkal inkább ki vannak téve a reklámtáblák, logók és egyéb hirdetési felületek
által közvetített betûsorok ingereinek. Ezért azt feltételeztem, hogy az iskola elõtt õk vélhetõen jóval több
betût sajátítanak el a hasonló korú falusi gyermektársaikhoz képest. Minden egyes gyermektõl írásmintát
kértem, valamint 25 ismert termék logóját mutattam be, hogy megismerjem és elemezzem a nagycsoportos
gyermekek írási, olvasási fejlettségét. Mely szavakat tanulják meg elsõként leírni a gyermekek? Milyen
mértékben befolyásolja a lakhely az írás, olvasás fejlõdését óvodáskorban? Ezekre a kérdésekre válaszolok az
alábbiakban.

Kulcsszavak: spontán írás, spontán olvasás, logografikus szakasz, terméklogó

Röviden a spontán írás és olvasás fejlõdésérõl
A gyermeki ábrázolás fejlõdése. „A grafikus mozgástevékenység elõfokaival már az elsõ
életév végén találkozunk. A gyermek spontán észleli, hogy a kezében tartott tárgyak
mozgatása, ütögetése nyomot hagy (homokban, kelmén, papíron)” (LIGETI 1982, 50.).
A cselekvéssor ismétlését a mozgás és ezen túl a nyomhagyás öröme is motiválja.

A gyermek körülbelül két-, két és fél éves korában tudja megfogni a ceruzát, ekkor
felfedezi, hogy az nyomot hagy a papíron. Már maga a mozgás, mozdulat örömet szerez
neki, bár még csak ide-oda húzogatja a ceruzát, nem igazodik a papír méreteihez, és
túlfut a papír szélén. Rajzolás közben még a vállmozgás dominál a karmozgással
szemben. A firkák vízszintes és függõleges vonalakból állnak, amelyek fokozatosan
görbékké alakulnak. (MÉREI 1993)

A firkálás fontos tevékenység a gyermek számára, az összes olyan kéz- és
karmozgásra szükség van hozzá, amely késõbb az íráshoz is kell.

Feuer Mária (2000) az amorf firkák korszakának nevezte azt az idõszakot, amikor a
2-3 éves gyermekek az írást utánozva „firka-alakzatokat” vetnek papírra. A 3-6 éves kor
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a sémák alakulásának és az õsformák ábrázolásának korszaka. A gyermekek rajzain õsi
sémák jelennek meg, mint a ház, a fa és az ember motívuma, továbbá jellemzõ az
aránytalanság (az ember nagyobb, mint a ház), az érintkezés, és a bennefoglalás
ábrázolására nem képes a gyermek (az autó kerekei nem érintkeznek a testével),
véletlenszerû az irányok ábrázolása (a kerítés független a háztól). A következõ korszak
5 éves kortól kezdõdik, amely a képzeletszerû rajzolás, az intellektuális realizmus
szakasza. Jellemzõ ebben az idõszakban, hogy a gyermek a valóságnak megfelelõen
rajzol, de ábrázolásmódját az határozza meg, hogy mit tud a dolgokról, nem az, hogy
milyennek látja azokat. 9-10 éves korában lép át a gyermek a jelenségszerû ábrázolás,
a szemléleti realizmus szakaszába. Ekkor már a gyermek valósághû ábrázolásra
törekszik, azt akarja lerajzolni, amit lát, úgy, ahogy látja, de nehéz ezt megvalósítania.
Késõbb a gyermek megtanulja a tárgyak téri ábrázolását, de ekkora már a mondanivaló
kifejezõje a rajz helyett az írás, a beszéd, a lejátszás lesz. (MÉREI 1993)

Az írás fejlõdése 
Valtin szakaszai (LÕRIK 2007)
0. szakasz: Krikszkrakszok: A három év körüli gyermekek utánozzák a felnõttek írását,
bár még nincsenek ismeretében az írás kommunikatív jellegének. Még nincs lexikai és
fonématudatosság.

1. szakasz: A betûsorok szándékos ábrázolása: Akaratlagos írás, azonban nem „igazi”
szavakat ír le, sõt a betûk mellett betûhöz hasonló jelekkel is találkozunk. A leírt
(többnyire) nagybetûk függetlenek a szavak hangzásától.

2. szakasz: Prefonetikus írás: „Felismerhetõ a hangok vezérelte írásmód. A beszéd
leképezése az írásban ’csökevényes’. A gyermekek visszaadnak egyes hangokat, de még
csak a szó egészében.” (LÕRIK 2007, 44.) A szavakat nem különítik el, nincsenek
köztük szóközök. Általában a szó elsõ vagy valamilyen szempontból kitûnõ betûjét
jelölik, pl. L< Limonade, L< Elefant.

3. szakasz: Félig fonetikus (vázszerû) írás: A „legfontosabb” hangok megjelennek,
gyakran legalább egy betûvel jelölik a szótagokat. Szóközöket nem sokan használnak,
a mássalhangzó-kapcsolatokból gyakran egy betût kihagynak, pl. E H S PET RA< Ich
heiße Petra (’Petra vagyok’), VOG< Vogel (’madár’).

4. szakasz: Fonetikus írás: A gyermekek lassan kimondják a szót, és saját kiejtésük
alapján lejegyzik a hallott hangokat. A szavakat nem vagy csak ritkán különítik el
szóközökkel. Pl.: aein< ein (’egy’), ont< und (’és’), LEMSCHN< Lämpchen (’lámpácska’).

5. szakasz: Fonetikus átírás: Elõször használják az ortografikus mintákat. A fonetikus
írású szavakból (ont, lesn) helyesen leírt szavak (und, lesen) lesznek. Felmerülhetnek
hibák, de ezek a túláltalánosításból adódnak, pl. er vragt< er fragt (’kérdez, kérdezi’),
mier< mir (’nekem’).

6. szakasz: Áttérés a kifejlett helyesírásra: A szavak teljes, helyes ortografikus leírása
különbözõ stratégiák alkalmazásával történik, sok gyermek több stratégiát is alkalmaz.
Elõfordulhat, hogy feszültség hatására egy korábbi egyszerûbb stratégia jelenik meg,
ennek oka lehet idõ- vagy teljesítménykényszer, csökkenõ figyelemkoncentráció vagy
hosszú, nehéz szavak írása.
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Spontán olvasás
A gyermekeket a születésüktõl kezdve írásos környezet veszi körül. Már jóval az is-
kolakezdés elõtt kezdik felkelteni érdeklõdésüket a könyvek betûi, a reklámok, az utcai
hirdetõtáblák feliratai. Felismerik, hogy a szövegek, feliratok jelentést közvetítenek.
Miként jutnak el a gyermekek ettõl a felismeréstõl a leírt jelek, azaz a betûk megfejtéséig
és a jelentés megértéséig?

Több kutató (FRITH 1985, 1986 nyomán GÜNTHER 1989, SASSENROTH 1991,
VALTIN 1993, MARX 1997) úgy véli, hogy az írás- és olvasáselsajátítási folyamatnak több
szakasza, stratégiája van (LÕRIK 2006).

Az elsõ szakaszban a preliterális-szimbolikus megközelítés jellemzõ, amikor a
gyermekek felismerik, hogy a grafikus formáknak jelentésük van. A gyermekek képek-
nek tekintik a jeleket, globálisan, környezetükkel együtt ismerik fel õket, nincsenek
tudatában a benne lévõ elemek szerepének, de „elolvassák” a „szavakat” (LÕRIK 2006).

A második a logografémikus vagy logografikus szakasz, amelyben még mindig a
vizuális egység váltja ki a szójelentést, amely nincs kapcsolatban a szó hangzásbeli és
ortografikus jellegzetességeivel. Scheerer-Neumann (1989) fia 3;1 évesen felismerte a
’taxi’ szót, amit egy kisfiú bõröndjén látott. Késõbb egy sportpályán látható ’METAXA’
hirdetést szintén ’taxi’-nak olvasott, ez bizonyítja, hogy a szó hosszúságának nincs
jelentõsége a felismerésben, de egy-egy elemnek, a példában az X-nek igen.

A szerzõk a logografikus jelenségét vizsgálva két ponton nem értenek egyet: a
gyermek hogyan dolgozza fel ezeket a „kulcsokat” (’cue’), illetve hogy milyen szerepet
játszik ez a fázis az olvasás elsajátításában. Néhányan azt állítják, hogy a gyermek a
„nyelven kívüli” környezet alapján ismeri fel a szavakat (MASON 1980; MASONHEIMER
és munkatársai 1984), míg SEYMOUR és ELDER (1986) szerint teljes alakzatokat tárol az
emlékezetében, megint mások azt gondolják, hogy bizonyos betûket ismer fel
(CUNNINGHAM és munkatársai 1988; ELLIS és LARGE 1988; MORTON 1989), vagy
pedig olyan szembetûnõ grafikus jegyekre támaszkodik, mint az ékezetek, a fel- és
lenyúló vonalak (EHRI és WILCE 1985; GOUGH és HILLINGER 1980; HARRIS és
COLTHEART 1986; MARSH és munkatársai 1981; SEYMOUR és ELDER 1986). A kutatók
nézetei között a legalapvetõbb eltérés, hogy a legtöbb szerzõ ezt a szakaszt az
olvasáselsajátítás elsõ lépésének tartja, míg mások azt vélik, hogy ez hátráltatja a
tanulási folyamatot. (BRADLEY 1988; BRADLEY és BRYANT 1983; EHRI 1989; LECOCQ
1991; MANN 1986)

Foreaux egy kísérletben 4-5 és 5-6 éves óvodás gyermekeket arra kért, hogy
olvassák el a szavakat, és indokolják a válaszaikat. A vizsgálati anyag szavai a
gyermekek mindennapi környezetébõl származtak (boltok, utcák táblái, hirdetõtáblák),
három módon: 1. teljes környezetével együtt (tipográfia, színek, minden támogató
jellemzõ); 2. a szöveg környezete csak részben volt jelen (tipográfia és színek); 3. a
környezet nélkül mutatták be a szót (nyomtatott kisbetûvel). A 3680 válaszból csak 42
volt helyes a bemutatás módjától függetlenül. A válaszok gyakran kapcsolódtak
szemantikailag a célszóhoz, például a BMW-re azt mondták garázs vagy autó. A
döntések indoklása nagyrészt nem volt helytálló, a szó egy vagy több betûjére
hivatkoztak, például az OMO-t (mosószer) mosásnak (’washing’) olvasták, „mert van
benne egy M és két O”. Foreaux ugyanezen gyermekeket megkérte, hogy olvassák el
a szavakat – amik a keresztnevüket jelölték, helyes és helytelen módon. A neveket
módosították három helyen: az elején, a belsejében és a végén, mégpedig úgy, hogy:
a) kitöröltek két betût; b) hozzátettek kettõ betût; c) felcserélték a betûket. Az
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eredmények azt mutatták, hogy a hibák ellenére is a nevüket olvasták, fõleg akkor, ha
a szó közepén voltak azok. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek nem
a környezeti hatások vagy a szóalak alapján ismerik fel a szavakat, a betûket vizuális
egységként dolgozzák fel. (BASTIEN-TONIAZZO és JULLIEN 2001)

A harmadik szakasz az alfabetikus vagy betûzõ szakasz a növekvõ fonológiai
tudatosság eredményeként alakul ki. A gyermek képes szavak „letapsolására”, felfedezi,
hogy a szappan, szék és szoba szavak ugyanúgy kezdõdnek, tehát képes az elhangzó
beszéd elemeivel manipulálni. Ennek következtében a szavakat már nemcsak vizuális
képként ismerik fel, és mondják ki, hanem dekódolják a vizuális jeleket. A dekódolás
folyamata azzal kezdõdik, hogy „letapogatják” a betûk elemeit, a betûket grafémákká
alakítják, majd fonémákká konvertálják, és újabb mûvelet eredményeként azok hallható
beszédhangokká alakulnak. A betûzõ stratégia jellegzetes olvasási hibákat eredmé-
nyezhet, ugyanis az elemekre bontás után az elemek összeillesztése, szintetizálása
gyakran sikertelen. „Ez nyilvánul meg a betûzésben, a gyakori újrakezdésben és abban,
amit az összeolvasás hibájában jelölnek meg, továbbá a hasonulásokat, összeolva-
dásokat stb., az ún. hangtani szabályokat figyelmen kívül hagyó olvasásban” (LÕRIK
2006, 180).

A negyedik szakaszban, a helyesírással összefüggõ, ortografikus fázisban a gyer-
mekek a szavakat már nem úgy dolgozzák fel, mint betûk egymásutánját, hanem
jelentéshordozó egységekként (pl. morfémaként). „Az olvasás egészleges, morfológiai-
lexikai úton történik (már részlegesen kialakult, kialakulóban van az olvasási lexikon),
s minden bizonnyal hatással van rá a gyermekekben elraktározott fonetikai-fonológiai,
fonotaktikai, morfológiai és szemantikai-lexikai, azaz nyelvi tudásnak” (LÕRIK 2006,
180–181). Az olvasási folyamat gyorsan zajlik, mert bõvültek a grafikus jelekkel, a
beszéddel és a nyelvvel kapcsolatos ismeretei az olvasónak.

Az ötödik szakasz az integratív-automatizált szakasz, amelyet az évek alatt kialakuló
rutinos olvasás jellemez.

A vizsgálati csoportok és a módszertan bemutatása
A spontán írás és olvasás vizsgálatához felkerestem egy vidéki község és a fõváros egy
óvodáját, hogy az iskola elõtt álló nagycsoportos gyermekektõl írásmintákat gyûjtsek,
továbbá tájékozódjak olvasási készségükrõl. A vidéki településen élõ nagycsoportos
gyermekek (A csoport) átlagos életkora 5;8 év, a legfiatalabb 5;1, a legidõsebb 6;8 éves.
A budapesti óvodában a vizsgált gyermekek (B csoport) átlagéletkora 6 év, ebben a
csoportban a legfiatalabb gyermek 5;6 éves, míg a legidõsebb 6;6. Az írás és az olvasás
felmérése egyszemélyes vizsgálati helyzetben történt, egy ülésben körülbelül 25-30
percet vett igénybe. A vizsgálat elsõ részében arra voltam kíváncsi, hogy milyen
teljesítményt nyújtanak egy írásos feladatban, milyen szabályszerûségekkel találkozunk
a nagycsoportosok írásmintáiban, ezért arra kértem õket, írjanak le egy papírlapra
mindent, amit tudnak, majd olvassák is el, amit leírtak. A vizsgálat következõ része a
nagycsoportos gyermekek spontán olvasására irányult. Ezt a képességet különbözõ
ismert márkák, feliratok felismerésével tanulmányoztam. A vizsgálati felirat-
gyûjteményben 25 logó – ismertebb üzletláncok, édességek, játékok, mesék, filmek,
autómárkák és televízió-csatornák felirata – szerepelt.

254
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Az írás vizsgálata
A begyûjtött írásminták között a Valtin által felvázolt írásfejlõdési folyamat néhány
szakasza jól megfigyelhetõ.

A 0. szakasz – a krikszkrakszok ábrázolásának szintjét az A csoportban két gyermek
produkálta (1. és 2. ábra). Az, hogy nem tudták rögtön megmondani, mit írtak le, jelzi,
nincsenek tudatában annak, hogy az írásnak jelentése van. Kevin hosszas gondolkodás
után azt felelte, hogy a liba szót olvashatjuk a lapon, Ricsi pedig elõször körülírta: „egy
érdekes szót, ami gyerekeknek való – játék”. Mindketten szinte mértani pontossággal a
lap közepén helyezték el a jeleket, azonban a balról jobbra tartó irány mindegyik
esetben helyesen jelen volt – az egyik kisfiú balkezessége ellenére is. A B csoportban
nem találtam gyermeket, aki ezen a szinten teljesített volna.

Az 1. szakaszra – a betûsorok szándékos ábrázolásának idõszakára – jellemzõ
írásmintát az A csoportban 7 gyermektõl kaptam, a mintákon szavaktól független betûk
és betûhöz hasonló jelek egymás mellé vannak felsorakoztatva. A 3. ábrán látható,
hogy a kislány az A, S, M ,O betûsort jegyezte le kétszer is egymás után, majd két
betûszerû jelet ábrázolt.

1. ábra: Kevin (6;4) írása: liba (A csoport)

2. ábra: Ricsi (5;1) írása: játék (A csoport)
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A B csoportban a betûsorok ábrázolása 3 gyermeknél figyelhetõ meg. Egyik fiú a
betûsort egy függõleges egyenessel szegmentálta, két részre osztva ezzel a leírt betûk
egymásutániságát. (lásd 4. ábra)

A 2. szakaszra – a prefonetikus írás szakaszára – nem találtam példát a gyermekek
mintái között.

A 3. szakasz – félig fonetikus írás – ritkán figyelhetõ meg: az egyik fõvárosi kislány
a testvére nevét (Bianka) a BNA betûkkel írta le (5. ábra), Petra > PTRA, Dávid >
DVAID, Adél > ALFD (10., 11., 12. ábra).

3. ábra: Kriszti (6;1) írása: betûk (A csoport)

4. ábra: Andris (5;8) írása: betûk (B csoport)

5. ábra:  Anna (6;2) írása: Anna, Bianka (B csoport)
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A 4. szakaszra – fonetikus írásra – a B csoportban találtam példát, André a testvére
(Bianka, becézve Bius) nevét az iu hangkapcsolatban ejtett j hang írásbeli jelölésével
írta le.

Az 5. szakasz – a fonetikus átírás – és a 6. szakasz – a kifejlett helyesírásra való
áttérés – jelenlétére mindkét csoportban találtam példát, többen is le tudták írni
helyesen a saját nevüket.

Az írásminták változatossága. A legalacsonyabb szintû íráshoz kapcsolódó tevékeny-
ségre az A csoportban volt példa. Egy gyermek semmilyen írásmintával nem tudott
szolgálni, csak egy emberrajzzal. Ugyanebben a csoportban két gyermeket vizsgáltam,
akik nagybetûket imitáló jeleket produkáltak „írás” címén. Amikor megkérdeztem, mit
írtak, nem tudtak rögtön válaszolni, mivel nincsenek tudatában az írás kommunikációs
funkciójának. A csoport csaknem fele – 7 fõ – csupán betûsorok, betûkhöz hasonló jelek
leírására volt képes, azonban a csoport egyharmada helyesen le tudja írni saját kereszt-
nevét. Az eredmények rendkívül eltérõ fejlettségi szintet mutatnak a csoporton belül.

Kevésbé eltérõ teljesítményekkel találkoztam a B csoport írásos munkáiban. 3 nagy-
csoportos csak összefüggéstelen betûket tudott ábrázolni, 6 gyermek a keresztnevének
leírásával próbálkozott, közülük ketten felcseréltek betûket, de minden betû jelen volt
a szóból, és további 4 óvodás a saját nevén kívül mást is le tudott írni (APA, testvérek,
barátok neve). Egy kislánynál észrevettem, hogy a neveket a hangzás alapján írja le.
Azért, hogy errõl valóban megbizonyosodjak, megkértem, hogy írja le az alma szót,
amit helyesen le is írt, ami igazolja, hogy valóban ismeri a hangok és betûk közötti kap-
csolatot.

Az írásokban megjelenõ betûk gyakorisága

A 8. ábra mutatja a leírt betûk számát csoportonként. Jól látszik, hogy a B csoport tagjai
többféle betût írtak, valamint az, hogy a leírt betûk gyakorisága ebben a csoportban
kevés kivétellel minden esetben jóval magasabb az A csoporténál. 
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6. ábra: Az írásminták minõsége – A csoport

7. ábra: Az írásminták minõsége – B csoport
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Szembetûnõ, hogy ékezetes magánhangzókat és kétjegyû mássalhangzókat csak a
fõvárosi óvodások produkálták írásmintáikban. A falusi gyermekek összesen 77 betût, a
budapesti óvodások pedig 159-et írtak le. Mind az A, mind a B csoportban a nyomtatott
nagy A betût írták le legtöbbször a gyermekek. Az elõbbi csoportban 20 alkalommal, az
utóbbiban 43-szor szerepelt az említett betû, de a teljes betûállományhoz viszonyítva
hasonló arányban, a falusiak 26 százalékban, a fõvárosiak 27 százalékban használták ezt
a karaktert. Lõrik (2007) cikkében 90 óvodás gyermek spontán írását elemzi. Ebbõl
kiderül, hogy az A betû gyakorisága a nagycsoportos óvodásoktól összegyûjtött
mintákban 24%, ami megközelíti a kapott eredményeimet. Az A betû népszerûsége
valószínûleg annak köszönhetõ, hogy a csoportban szereplõ gyermekek nevében
kiemelkedõen sokszor szerepelt (Rebeka, Anna, Tamara, Balázs, Patrik, Petra, Adél,
André), illetve a B csoportban több gyermek a saját neve mellett szerepeltette az APA
szót is. A következõ legnépszerûbb betûk az A csoportban az O és I voltak, szemben a
B csoporttal, ahol az A betût az N követte, majd következett az I, P és R betû. A
legritkábban a kétjegyû mássalhangzók és a hosszú magánhangzók szerepeltek, valamint
a C, F és G egyjegyû mássalhangzók csak egy-egy alkalommal fordultak elõ. Az A
csoportban 12 betût író gyermekkel találkoztam – ami a teljes csoport 80 százaléka –,
akik átlagosan 6,8 betût írtak le, a B csoportban azonban mindenki produkált betûket,
átlagosan 12,4 darabot. A nemek közti különbségek a két csoporton belül eltérést
mutatnak. A vidéki óvodások között a fiúk átlag fölötti, 7,2; a lányok kicsivel kevesebbet,
6,6 betût produkáltak. A fõvárosi nagycsoportos gyermekek teljesítményében ennek
fordítottját észleltem, itt a lányok átlagosan öttel több betût írtak, mint a fiúk. Érdekes,
hogy az írásról mindenkinek a betûk jutottak eszébe, számokat senki nem írt.

A leírt szavak jellegzetességei
Az A csoport 40 százaléka (6 fõ), a B csoportnak csaknem 77 százaléka (10 gyermek)
tudott szavakat írni. A falusi gyermekek közül ebbõl a hatból csaknem mindenki egy szót
tudott leírni, amely nagyrészt a saját neve volt. Egyetlen fiú volt köztük, aki a saját neve
helyett az APA szót jegyezte le, illetve volt egy lány, aki az én kérésemre kétszer írta le
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8. ábra: A leírt betûk száma csoportonként
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a nevét. Elõször ugyanis a balkezes Rebeka a papír jobb oldalán kezdett el írni, és balra
haladt az írással. Ami még érdekesebb, hogy a betûket ennek megfelelõen függõlegesen
tükrözte, így a keresztnevének csaknem tökéletes tükörképét láthatjuk (lásd 9. ábra).
A név utolsó betûje, az A betû inkább az N-re hasonlít, amit egy vízszintes vonallal
kiegészített, mert az A betû megrajzolása után még egy szárat húzott felfelé. Arra voltam
kíváncsi, ha megkérem, hogy írja le még egyszer a nevét, de azt a bal oldalon kezdje –
mutattam a lap bal szélére –, vajon ugyanúgy tükrözve írja-e le a szót. A feltevésem,
miszerint ezúttal az írás megfelelõ irányával a betûforma is helyes lesz, beigazolódott.
Amikor azzal, hogy kijelöltem az elsõ betû helyét, meghatározva ezzel az írás irányát, a
kislány a korábban leírtak teljes tükörképét írta le, minden betût visszaforgatott a
konvencionális formába. Lõrik (2007) hasonló esetrõl számol be a tanulmányában. A
cikkben említett, szintén balkezes Csenge elõször a lap jobb oldalán kezdve az írást,
balra, a betûket tükrözve haladt. Az írás irányának meghatározását követõen azonban
már a konvencionális betûformák írásával, balról jobbra haladt.

A B csoportban 5 fiú és 5 lány írt szavakat, a lányok átlagosan 3,2 szót, a fiúk átlagban
2 szót írtak le. A szóírók fele csak egy nevet, a saját keresztnevét írta le, a másik fele a
saját név mellé más szót, szülõ, testvér vagy barát nevét is lejegyezte.

A leírt szavak szófaja minden esetben fõnév volt, azon belül a tulajdonnevek túlsúlya
figyelhetõ meg. A szavak jellemzõen az egyén és családja körébõl kerültek ki. A sok
személynév mellett az APA és ANYA köznevek szerepeltek. 

Akik több szót írtak, általában egymás alá írták azokat, kevés esetben egymás mellé,
de akkor nem választották el õket se szóközzel, se vesszõvel (lásd 10. ábra).
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9. ábra:  Rebeka (5;4) írása (A csoport)

10. ábra: Naomi (6;3) írása (B csoport)
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Jellegzetes „hibák” 
Mindkét csoportban elõfordultak betûhöz hasonló jelek a konvencionális betûk mellett,
a B csoportban csak egy gyermek írásában, az A csoport tagjainak viszont a 33
százalékánál találkoztam betûszerû jelekkel. A B csoportban körülbelül egyharmados
arányban tükrözött betûk is megjelentek az írásokban. Ezek a P, S, D és J betûk
esetében fordultak elõ egy-egy alkalommal. Az A csoportban a tükörírás jelenségére egy
kislánynál láttam példát, a korábban említett Rebeka jobbról balra haladva, minden
betût függõleges irányban tükrözve írta le a nevét. A szavak szintjén betûkihagyásokban
és a betûk felcserélésében nyilvánultak meg a hibák. Az említett eltérések a fõvárosi
gyermekek írásaiban mutatkoztak meg, két gyermek betûk kihagyásával írt neveket,
másik két óvodás pedig a betûk felcserélésével írta le a saját nevét (11. és 12. ábra).

A spontán olvasás vizsgálata
A logók olvasása. Az egyéni vizsgálatban minden gyermektõl 25 logó elolvasását
kértem. Az A csoportban 15 gyermektõl összesen 375 választ kaptam, amelybõl 126 volt
helyes. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ebben a csoportban átlagosan 34 százalékban
tudták pontosan megnevezni a feliratokat. A B csoport ennél jobb teljesítményt nyújtott,
46 százalékban eredményesen olvasták el a logókat.

A vidéki gyermekek közül csupán négyen voltak képesek betûket megnevezni, vagy
megmutatni az általam megnevezett betût. Ezek a betûk fõként azok voltak, amelyek a
nevükben is szerepelnek. Egy Zolika nevû kisfiú boldogan mutatott rá az N betûre: „az
olyan betû, mint ami az én nevemben van”. Felfedezte a hasonlóságot a Z és N betû
között, de az eltérõ irányt figyelmen kívül hagyta. Ezzel szemben a budapesti óvodások

260

11. ábra: Dávid (5;6) írása: Dávid (B csoport)

12. ábra: Adél (6;6) írása: Adél (B csoport)
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közül tízen felismertek legalább egy-két betût a szavakban, de köztük volt két lány és
két fiú, akik néhány kivétellel minden betût ismertek.

A gyermekeknek bemutatott logókat az érdeklõdési körük alapján választottam ki,
amelyek a következõ kategóriákat érintik: édességek (csokoládék), üdítõ italok (kóla,
rostos üdítõ, tea), kereskedelmi láncok, tévécsatornák, filmek, mesék, játékok, autó-
márka-jelzések, emellett szerepel az egyik legismertebb gyorsétterem-lánc (McDonald’s)
és egy testápolási termék (baba) felirata.

Az elsõ kategóriába az édességek közé tartozik a Milka, a Boci, a Balaton, a
Sportszelet és a Túró Rudi felirat. Ezek közül a Túró Rudi logója az, amelyet a B csoport
minden tagja, az A csoportnak pedig a 80%-a felismert. Ezt a feliratot, a jellegzetes
betûkörnyezetnek köszönhetõen, még a betûolvasó gyermekek is egyszerre felismerték,
nem kellett kibetûzniük, és összeolvasniuk a betûket. A legtöbben felismerték a logók
eredetét, és a márkanév helyett a „csoki” fõfogalommal nevezték meg õket. A 13. ábrán
jól látszik, hogy a fõvárosi óvodások egy kivétellel az összes jel olvasásában, felismeré-
sében felülmúlták a vidékieket.

Az italok, amelyeket a gyermekek szívesen fogyasztanak, alkották a következõ vizsgált
kategóriát. A Lipton felirat bemutatásakor több gyermek a „tea”, „kávé” és „üdítõ” szót
említette, amelyek szemantikailag azonos kategóriába tartoznak. A Kubu gyümölcsital
nagyon népszerû a gyermekek körében, logójának olvasásakor érdekes válaszokkal
szolgáltak az A csoport tagjai: kilencen pontosan megnevezték, többen pedig hangta-
nilag nagyon hasonló szavakat mondtak helyette (például: szkubi, kubi, kivi). A B
csoportból nyolcan tudták az ital pontos nevét, ketten „innivaló”-nak nevezték, tehát õk
is felismerték, hogy a felirat egy italról származik (14. ábra). 

A boltok, kereskedelmi láncok csoportjába három ismert üzletet soroltam: a TESCO-
t, a SPAR-t és a CBA-t. Annak ellenére, hogy a faluban ezek közül egyik üzlet sem
található meg, csak a közeli nagyobb városokban, a vártnál jóval magasabb teljesít-
ményt nyújtottak a felismerésben. A TESCO feliratot heten olvasták el sikeresen, de
mondták rá azt is, hogy újság vagy zacskó. Ezek nem alaptalan megnevezések, ugyanis
mind a TESCO-s újság, mind a TESCO-s zacskó nagy valószínûséggel megtalálható
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13. ábra: A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában
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minden háztartásban. A másik csoportban nyolcan ismerték fel, egy olvasni tudó kislány
pedig a betûzéssel próbálkozott, aminek eredménye „tec-so” lett, miután felcserélte két
betû helyét.

A tévécsatornákat, meséket, filmeket és mûsorokat jelölõ képek olvasása talán mind
közül a legsikeresebben ment mindkét csoportnak. Az A csoport tagjai egytõl egyig
sikeresen felismerték az egyik mesecsatorna, a MINIMAX logóját, de a B csoportban is
egy kivétellel mindenki felismerte a feliratot. A Barátok közt egy népszerû magyar
tévéfilmsorozat, az eredmények azt mutatják, hogy a vidéki és fõvárosi gyermekek
egyaránt ismerik. Az A csoportban csak négyen, a B csoportban pedig öten nem tudták
semmihez sem kapcsolni a logót. Születtek megnevettetõ válaszok, mint például a
„családok közt”, az „ötösön szokott menni” vagy a „jóban és rosszban”. A Madagaszkár
és a Shrek a gyermekek körében közkedvelt mesék, amit a teljesítményük is tükröz.
Mindkét felirat képpel van megtámogatva, érdekes lett volna megvizsgálni, hogy
ugyanazt a feliratot a kép nélkül is felismerik-e. A Madagaszkár cím nem mindenkinek
jutott eszébe, ezért õk azt mondták ki, ami elõször eszükbe jutott a mesérõl, például:
„riszálom úgyis, úgyis” „riszáljuk úgyis, úgyis” vagy „Alex, az oroszlán”. Az alábbi
grafikonon látszik, hogy van, amiben a vidéki óvodások teljesítménye felülmúlja a
fõvárosiakét, így volt ez a MINIMAX, a Shrek és a Harry Potter logók felismerésével.
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14. ábra: A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában

15. ábra:  A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában
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A játékok és egyéb, gyermekek által jól ismert feliratok között vizsgáltam a LEGO, Barbie,
McDonald’s és a baba felirat olvasását. McDonald’s gyorséttermet sem találunk a falunkban,
azonban a közeli városokban van néhány. Ettõl függetlenül az A csoportból négyen
felismerték, további két gyermek pedig „meki”-nek nevezte, a többiek viszont abszolút
nem ismerik, vagy csak a logóját nem ismerték fel az étteremnek. A B csoport ennél jóval
sikeresebben ismerte fel a feliratot, csak ketten nem adtak választ, nyolcan pontosan
megnevezték, további két gyermek pedig a „Happy Meal” kifejezésre asszociált, ami
szorosan összefügg a gyorsétteremmel, ugyanis egy gyermekeknek szóló menürõl van
szó. A LEGO feliratot az A csoportból mindössze öt gyermeknek, a B csoportból viszont
kilencnek, 69,2 százalékuknak sikerült „elolvasni”. A városi gyermekek között volt ezen
felül két gyermek, akik egy-egy betûjét a szónak (L, O) felismerték. A baba logó olvasása
a két csoport közel azonos teljesítményét mutatta, az A csoportban négyen, míg a B
csoportban hárman tudták elolvasni, de többen is felismerték a márkát, és terméket
kapcsoltak hozzá, például: „hajmosó”, „mosakodó”, „tusfürdõ”, „testápoló” és „szappan”.
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16. ábra: A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában

17. ábra: A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában
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Az utolsó kategóriába olyan ismertebb autók márkajelzéseit gyûjtöttem össze, mint az
OPEL, a BMW és a Ford. Az A csoportban két fiú és két lány tudott hozzászólni az
autótípusokhoz, a B csoportban pedig három lány és két fiú. A B csoportban a
nyomtatott nagybetûs OPEL végzett az elsõ helyen, ezt követte az írott betûs Ford, majd
a BMW következett. Teljesen más képet mutat az A csoport tagjainak teljesítménye, itt
a BMW megnevezése volt a legnagyobb számú, egy fiú ismerte fel az OPEL feliratot, és
senki nem adott pontos választ a Ford képére. „Kocsi”, „autó”, „kocsinak kell”
válaszokat több gyermektõl is kaptam, ez arról tanúskodik, hogy tudták hova kötni a
jeleket, felismerték, hogy az autónak része.
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18. ábra: A csoportok teljesítménye a feliratok olvasásában

19. ábra: A két csoport átlagos teljesítménye kategóriánként
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A két vizsgált csoport eredményeibõl jól látszik, hogy a budapesti gyermekek telje-
sítménye minden kategóriában felülmúlta a vidéki gyermekekét. A legkisebb különbség
a két csoport átlagai között a tévécsatornák és mûsorok, valamint az édességek
logójának olvasásában látható. Ez a hasonló eredmény annak tulajdonítható, hogy ezek
a termékek nincsenek környezeti tényezõkhöz kötve, a legtöbbjük elõfordul a
gyermekek életében, otthonában. A legszembetûnõbb eltérés az autók márkájának és a
boltok, kereskedelmi láncok feliratainak felismerésében figyelhetõ meg. Elõbbiben a B
csoport csaknem háromszor jobb eredményt ért el, mint az A csoport, utóbbiban pedig
átlagosan kétszer jobban teljesített a B csoport. Ennek oka, hogy a falusi gyermekeknek
jóval kevesebb lehetõségük van ezekhez az információkhoz hozzáférni. A B csoport
sikeresebb teljesítményéhez jelentõs mértékben hozzájárult az a négy gyermek, akik a
nyomtatott nagybetûs írásokat magas százalékban el tudták olvasni (19. ábra).

A spontán olvasás jellegzetességei a csoportokban
A csoport. Az A csoportban három lány és egy fiú ismer néhány betût, de ebben a
csoportban nem találkoztam olyan gyermekkel, aki szavakat tudott volna elolvasni.

A falusi gyermekek 34 százalékos átlagához képest a legjobban teljesítõ óvodás 64
százalékot ért el a logók olvasásában, annak ellenére, hogy a betûket nem ismeri, így
csak a mintafelismerésre hagyatkozhatott a feliratok „elolvasásában”.

A leggyengébben teljesítõ gyermeknél a logók esetében nyolc alkalommal ahelyett,
hogy megpróbálta volna felismerés útján megnevezni a feliratokat, az „írás” választ adta,
vagyis tudta, hogy nem képrõl, hanem írásról van szó. Betûket nem tudott azonosítani,
csak néhánynál felismerte, hogy az a nevében is szerepel. Válaszai jelzik, hogy a kép
és az írás elkülönül egymástól.

Egy másik vizsgálati személy, egy kislány, a „betû” válasznál tapadt le, ezt kombi-
nálta a jelnek megfelelõen: például „kocka meg betûk” (LEGO), „kocka, nagybetû”
(Ford). Ez már jelzi, hogy tudatában van annak, hogy a szavak betûkbõl épülnek fel.

Egy harmadik esetben is perszeverációt figyeltem meg: egy lány a boltok mind-
egyikére, és még az RTL KLUB logóra is azt mondta, hogy „zacskó”. A TESCO feliratnál
kezdõdött, amelynél még adekvát az asszociáció, ugyanis a TESCO-s szatyor gyakori a
háztartásokban, de ugyanúgy elõfordulhat CBA-s vagy SPAR-os táska is. Az RTL KLUB
„zacskó” megnevezése a korábbi logókhoz hasonló színekbõl, a hasonló betûformából
adódhatott.

A lányok átlagosan nyolc helyes választ adtak, a fiúk pedig kilencet. Ez a lényegtelen,
kismértékû különbség adódhatna abból, hogy a vizsgálati anyagba több, a fiúk
érdeklõdési körébe tartozó kép került (például autók), azonban az eredmények nem
jelzik ezt; az autók jelének felismerésében a lányok hasonlóan teljesítettek, mint a fiúk.

B csoport. A fõvárosi óvodások közül egy 6;2 éves kislány, Anna 4 kivételével
minden feliratot pontosan elolvasott. Minden nyomtatott nagybetût ismer, beleértve az
X-et és a W-t. A nyomtatott kisbetûvel írt Harry Potter és Barbie logók okoztak neki
nehézséget. A Harry Potter nyomtatott kis a és e betûjét – valószínûleg tükrözéssel – g-
ként azonosította, az r betûket szintén egy függõleges tükrözés miatt 1-nek olvasta, a t
betûket pedig i-nek nézte. Így lett a Harry Potterbõl hg11y poiig1. Ugyanígy a Barbie
felirat kiolvasásakor is egy értelmetlen betûsor – számmal tarkítva – alakult ki: ba1tig.

Anna mellett még hárman hasonló módon felismerték a legtöbb nyomtatott nagy-
betût: Patrik 18 helyes választ adott, Balázs 15-öt, Naomi pedig 19-et. Naomi a TESCO
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felirat betûzésekor a S és C betûk felcserélésének eredményeképpen tec-só-t olvasott.
A másik ilyen félreolvasást Adélnál tapasztaltam, aki CBA helyett BCA-t mondott.
A legtöbbjüknek szintén a kisbetûs alakok olvasása okozott nehézséget. A négy jól
olvasó gyermek mellett további négy nagycsoportos felismer néhány betût; az O, A és
L betûk azok, amelyeket leginkább felismernek a gyermekek.

A fiúk és lányok eredményeinek átlagát összehasonlítva épp ellentétes képet
kapunk, mint az A csoportban. Ebben a csoportban a lányok teljesítménye átlagosan
14,2 helyes válasz volt, ami jóval felülmúlta a fiúkét (10,4). Százalékosan kifejezve a
lányok átlagosan a logók 57 százalékát, a fiúk 42 százalékát olvasták el sikeresen.

Összefoglalás 
Az írásminták elemzésekor szembetûnõ különbség mutatkozott meg a két csoport
eredményei között. A budapesti nagycsoportosok tagjainak 77 százaléka, míg a vidéki
óvodásoknak mindössze 33 százaléka tudott szavakat leírni. Azonban mindkét
csoportban a betû- és szóíró gyermekek között jelentõs arányban elõfordultak a betûk
formai eltérései, akár betûszerû elemek, akár tükrözött, elforgatott betûk alakjában.
Ezek az eltérések a fejlõdés velejárójának tekinthetõk. A vizsgált gyermekek spontán
írásban kizárólag nyomtatott betûket produkáltak, amelyek formája és kivitelezése
lényegesen egyszerûbbek az írott betûkénél. Ennek ellenére az iskola az összetettebb
finommozgást igénylõ írott betûk tanítását preferálja.

A logók felismerésében is sikeresebben teljesítettek a fõvárosi gyermekek. Mindkét
csoport tagjai a televízió-csatornák és mûsorok feliratainak olvasásában voltak a
legsikeresebbek, a legkevésbé pedig az autómárkákat ismerték fel. Az eredmények azt
mutatják, hogy egy adott logó felismerését nagyban befolyásolja annak elõfordulási
gyakorisága, gondoljunk a mesecsatorna felismerésének sikerességére.

Annak ellenére, hogy a lakhely jelentõs mértékben befolyásolja az írás, olvasás
fejlõdését óvodáskorban, valamennyi gyermek elindult az említett kultúrtechnikák
elsajátításának útján.
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