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                                       Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

Ebben a számunkban külön figyelmet fordítunk egészen 

kiskortól az iskolába lépésig, majd a későbbiekben felmerülő, 

családokat „aggasztó” kérdések megválaszolására, a 

pedagógusok szakmai gyakorlatának támogatására.  

Beszél? Nem beszél, vagy csak keveset beszél? Kúszik, nem 

mászik, vagy csak „lusta”? Elsődlegesen kisgyermekkorban a 

mozgás- és a beszédfejlődésére adunk kézzelfogható 

információkat. 

Hamarosan eljön a döntés: „Iskolába megy a gyermek.”  

Vannak, akiknek ez aggodalmat jelent, így „szorongás 

oldásként” néhány gondolatot osztunk meg Önökkel erről az 

izgalmas időszakról. 

A nevelés-oktatás, a gyermek fejlődésének megfelelő 

támogatásának elengedhetetlen részei a szakmai 

együttgondolkodás, együttműködés. Ezt tükrözi a diszlexiás, 

vagy gyengén olvasó gyermekek olvasásának összehasonlító 

tanulmánya. 

Végezetül egy izgalmas korunkat érintő témát indítottunk el a 

„médiaártalom” hatásait, pszichológus szemmel. 

                 
Csikvárné Takács Anikó  

                            igazgató                                            

 



                                                                         

 
 

                                       

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                               

 

                     
    
 

 

Veresné Tar Erika 
DSGM-szakgyógytornász                           

„Apró léptek nyomán”    
A mozgásfejlődés útjai születéstől 18 hónapos korig 

Aggné Nagy Éva  
          logopédus 

 
Az iskolakezdés dilemmái 

  Marics Eszter 
          logopédus 

               Médiaártalom 

 

Ballér Krisztina              

         logopédus 

 
„A beszéd fejlődése” 

Kisiskoláskorú diszlexiás és gyengén olvasó 
tanulók olvasásának összehasonlító vizsgálata 

   Harangozó Csaba 
tanácsadó-szakpszichológus 



    „Apró léptek nyomán”    

A mozgásfejlődés útjai születéstől 18 hónapos korig 

     A születés pillanatában a baba évmilliós ősi kódot hoz magával, ami      
     csak az emberre jellemző mozgásmintázatok térképe.  
     Ezt a térképet generációkon át részben szüleitől kapja, részben a       

  környezeti hatások alakítják egyénivé. A várandósság minősége, a     
                                      szülés folyamata alapvetően meghatározza az első reflexeket,    
                                      mozdulatokat, melyek az életerőt tükrözik. 
 
 
 
************************************************************************************************* 
A születés már egy megküzdési 

folyamat. A szülőcsatornán való 

áthaladás kapcsán olyan 

mozdulatsorokat végez a baba, 

melyekkel megszületése után is 

rendelkezik. Forog, összekuporodik, 

végtagjait ritmusosan mozgatja, 

nyújtózik, elrugaszkodik. 

A megszületést követően az elemi 

(primitív) mozgásminták vizsgálatával 

állapítható meg az idegrendszer helyes, 

vagy sérült működése. A reflexek, a 

mozgásminták és az izomtónus 

minősége már rávilágít az élettani, vagy 

az attól eltérő mozgásfejlődés útjára. 

A mozgásfejlődés jellemzői, és az eltérő 

fejlődésmenet 

1 - 2. hónap - alvás – ébrenlét, 

etethetőség, figyelem, magatartás, 

preferált (előtérbe helyezett) 

testhelyzetek, izomtónus minőségének 

megfigyelése során figyelmeztető lehet, 

ha: sokat sír, alvás – ébrenlét ciklusa 

felborul (sokat alszik, vagy nagyon 

keveset), figyelme nehezen kelthető fel, 

nehezen etethető, szemmel nem követ, 

nem fordul a hang irányába. Az 

izomzat tapintata túl feszes, vagy túl 

laza, fejét nem emeli, fej és 

testtartásával csak az egyik oldalt 

részesíti előnybe, erősen öklöz, és/vagy 

„fikuszt” mutat.  

Ezek a korai jelek, eltérések döntően 

meghatározzák a további fejlődés menetét. 

Az alábbiakban az egészséges 

mozgásfejlődés és a komplex 

idegrendszeri érés összefüggéseinek 

lépései kerülnek felsorolásra. 

 

3. hónap – élénkebben figyel, szemével 

fókuszál, - követ, hang irányába fordul, 

ülésbe húzáskor, hason – fekve emeli, 

és átfordítja a fejét, teste 

szimmetrikusan helyezkedik el, 

izomtónus normális. 

A fentiekben felsorolt eltérő tünetek 

nagy része megszűnik, vagy részben 

fennáll. 

 

4. hónap - hátáról 

mindkét oldalára 

egyformán elfordul 

Tárgyak után fordul, 

kezével tapasztaló, - tapogató, - 

odanyúló mozdulatokat végez.  A téri 

tájékozódás, lateralitás kezdeti eleme. 

Veresné Tar Erika 
DSGM-szakgyógytornász 



5. hónap – hátáról a 

hasára fordul (mindkét 

oldalt egyformán 

használja! 

 

6. hónap – hasáról a hátára fordul, 

mindkét irányba folyamatos „guruló” 

mozgást végez. 

A vesztibuláris rendszer érésének 

alapvető feltétele, a koordináció, 

egyensúly kialakulásáért felelős 

szakasz. 

 

7. hónap – kúszó 

mozdulatokat végez, 

alkaron, - váltott 

karral húzza magát, 

lábai ellentétes oldali, követő mozgást 

végeznek (szinkinézis).    

 

8. hónap - 

mászik, ellentétes 

kar – 

lábmunkával, 

nyújtott karral, a 

lábak szinkinetikus, követő mozgásával 

mászó mozgást végez. Eleinte darabos, 

összerendezetlen mozdulatsor jellemzi. 

A két agyfélteke komplex 

összeköttetései kialakulásának feltétele, 

és a törzsizomzat stabilizálásáért, és a 

felegyenesedés előkészítésének 

szakasza.  

 

9. hónap – jó 

tempóban, 

dinamikusan 

mászik, mindkét 

oldalra „kiül”. 

Karjain, maga előtt 

támaszkodik, „Z” - 

ülésben támasztja a 

törzsét.   

10. – 11. hónap – 

gyorsan mászik, támaszkodás nélkül, 

„Z” – ülésben ül. 

 

                 
12 – 13. hónap – kapaszkodva feltérdel, 

hasát – mellkasát megtámasztva játszik, 

megpróbál felállni – egyik lábát előre, 

térdhajlítással talpra teszi. 

 

14. hónap – 

lábait 

felváltva 

talpra teszi, 

kezét 

egyensúlyozásra használva, állásba 

felnyomja magát. Tárgyak, bútorok 

mentén oldalazó lépegetésbe kezd. 

Majd egy kézzel kapaszkodva átlép egy 

másik tárgyhoz, bútorhoz.  

 

 

 15. hónap – guggol, 

kapaszkodás nélkül 

feláll, 

széles 

alapon, gördítés nélkül 

önállóan jár. 

Lépcsőn mellélépéssel 

közlekedik.   

 



16 – 18. hónap – Stabilan, jó 

dinamikával jár, leguggol, ugrándozik, 

páros lábon ugrással próbálkozik, 

lépcsőn kapaszkodással, vagy anélkül, 

váltott lábbal közlekedik. Fut, iramot, 

irányt vált. Mozgásai 

kiegyensúlyozottak, koordináltak. 

 

A humánspecifikus (tipikusan emberi 

mozgásfejlődés mérföldköveinek 

megjelenése egyéni eltéréseket 

mutathat.  

Az adott mozgásformák +/- 2 hónap 

csúszással jelenhetnek meg. Több 

időbeni eltérés nem engedhető meg, 

segítségadást igényel. 

Amennyiben a 3. – 18. hónap közötti 

felsorolt tipikus mozgásformák nem 

alakulnak ki, illetve megváltozott vagy 

torz formában jelennek meg, akkor 

elakadás jelentkezik a beszéddel, 

tanulással kapcsolatos idegrendszeri 

működések fejlődésmenetében is. 

 

A korai felismerésben fontos, hogy 

összekapcsolódjon a megfelelő 

szakorvosi vélemény, a terápiás 

javaslat, és a komplex mozgásterápiás 

ellátás. Mindig a baba életkorának, 

egyéni fejlettségének, képességeinek 

megfelelő kezelési eljárásokat kell 

végezni.  

Pl. neurohabilitáció, DSGM, konduktív 

pedagógia, TSMT, Neuro-hidroterápia, 

HRG, gyógytorna, szükség szerint 

manuális kezelés, szülő tanítása otthoni 

gyakorláshoz.  

 

 

 

 

Mindezen terápiák a korai komplex 

fejlesztés rendszerében a Pedagógiai 

Szakszolgálat keretén belül 

térítésmentesen állnak rendelkezésre a 

családok számára. 

 

Kiemelt fontosságú, hogy minden 

kezelési eljárás célja (lehetőség szerint) 

az önálló, eszköz nélküli 

mozgásképesség kialakítása.  

Így kapunk bizonyosságot az 

idegrendszer megfelelő, érett, integrált 

működéséről, és ezzel egy időben a 

prekognitív funkciók (korai értelmi 

képességek) fejlődéséről is. 

 

Eltérő mozgásfejlődés esetén mindig 

szakember által javasolt 

segédeszközöket kell használni, melyek 

elősegítik, támogatják és/vagy 

korrigálják az életkor - specifikus 

mozgásképességek kialakulását. 

 

 
A felhasznált fotók forrása: 

http://www.kriopraktorene.com 

https://www.lybrate.com 

https://www.aafp.org 

http://www.egeszsegtukor.hu 

https://24.hu/tudomany 

https://kisbabanaplo.com 

http://babybooz.hu/ 

http://hetnap.rs 

https://www.babaszoba.hu 

https://www.gyermekalapellatas.hu 

https://www.pixabay.com 

http://www.szuloklapja.hu 

 

http://www.kriopraktorene.com/
https://www.lybrate.com/
https://www.aafp.org/
http://www.egeszsegtukor.hu/
https://24.hu/tudomany
https://kisbabanaplo.com/
http://babybooz.hu/
http://hetnap.rs/
https://www.babaszoba.hu/
https://www.gyermekalapellatas.hu/
https://www.pixabay.com/
http://www.szuloklapja.hu/


       „A beszéd fejlődése” 

 

 

 

**********************************************************************************  

Bár az idézet szerint senki nem érti a 

gőgicsélő gyermeket, természetesen a 

kommunikációját mégis csak 

megértjük, még akkor is, ha akkor még 

nem szavakkal fejezi ki gondolatait.  

A beszéd fejlődésében gyermekenként 

nagy eltérések lehetnek, viszont vannak 

kiemelten fontos állomások, melyeknél, 

ha jelentős elmaradás figyelhető meg, 

akkor mindenképpen szakemberhez 

kell fordulni. 

Az emberi beszéd mindenki számára 

természetesnek tűnő tevékenység, de 

nagyon komoly, összetett működés 

eredményeként, több feltételnek 

megfelelve alakulhat ki.  

Ezek a feltételek az: 

- ép hallás 

- ép idegrendszer 

- ép beszélőszervek 

- beszélő környezet 

A felsorolt feltételekben nem lehet 

fontossági rangsort felállítani, hiszen a 

születést követően a gyermekeknél 

mindegyik feltétel pontosan 

ugyanannyira fontos. 

1 éves korig, három jelentős területen 

történik a nyelvi fejlődés, ez pedig a 

hangadás, a beszédészlelés és az 

interakciók.  

A beszédből a gyermek először a 

környezetéből jövő emberek 

beszédének intonációját képes 

elsajátítani. Ezeket a hangmintákat a 

gyermekek központi idegrendszere 

feldolgozza, majd pedig ezután történik 

a motoros kivitelezés, vagyis a 

kimondott hang, majd pedig később a 

szavak.  

Lépcsőfokról lépcsőfokra haladva 

tapasztalják meg az artikulációs 

lehetőségeiket. Ezeken a lépcsőfokokon 

stabilan kell állni ahhoz, hogy után 

magasabb lépcsőfokra kerülhessen.   

Az artikulációs bázis ügyesedésével, 

megkezdődik a beszédhangok képzése.  

Ez a folyamat a könnyebben ejthető 

hangokkal (m, b, p), majd folyatódik az 

egyre nehezebben ejthető hangokig. 

Ballér Krisztina 
logopédus,igazgató-helyettes 

S mint virággal az esti szél, 

az anyja vissza úgy beszél, 

oly lágyan és oly édesen... 

De őt sem érti senki sem.” 

                              (Gárdonyi Géza) 

„Mikor a gyermek gőgicsél, 

az Isten-tudja, mit beszél! 

Csak mosolyog és integet... 

Mit gondol? Mit mond? Mit nevet? 

 



 

 

 

 

A beszéd késésének oka lehet: 

- örökletesség 

- szülési sérülés                                                          

- általános motoros ügyetlenség 

- beszélő környezet hiánya 

 

A beszéd fejlődésének szakaszai: 

Újszülöttkor 

0 – 6 hetes korig: biológiai hangok 

megléte sírás, csuklás, köhögés, 

tüsszentés Az újszülött képes 

testbeszéddel, a sírással megértetni 

magát.  

6 hetes korban: megjelennek a kettős 

hangzók, mint az oá, au. Ettől 

változatossá válik a sírása.                                                                    

Az újszülött képes az emberi hangot 

megkülönböztetni más hangoktól. 

 

Csecsemőkor 

3-6 hónapos korban: a gagyogás első 

szakasza 

Ebben a szakaszban a magánhangzók 

és a mássalhangzók együttesen 

jelennek meg. A beszédszervek 

funkciógyakorlását hangadási játéknak 

tekinti. Ekkor képes nem csupán saját 

anyanyelvének hangzóit utánozni. 

6 – 9 hónapos korban: a gagyogás 

második szakasza Gagyogása egyre 

változatosabbá és hosszabbá válik. 

Ebben a szakaszban már csak 

anyanyelvének hangzóit produkálja. 

9-12 hónapos korig: passzív beszéd 

időszaka vagy az „előszavak” 

megjelenésének időszaka          

A gyermek maga által kiadott hangokat 

játékosan ismételni kezdi és ezen 

szótagokat      duplázza, mint pl. mama. 

Ezeket a véletlenszerű szavakat, a 

környezet már értelmes szavakként 

értékeli.  Ebben a szakaszban kezdődik 

meg a tárgyakra mutatás, amely a 

szómegnevezés előfeltétele.    

1 éves korban: 

Első valódi szavak megjelenése (5-10 

szó). A gagyogás és a gesztusok mellett 

megfigyelhetőek az egyszavas 

mondatok, a szómondatok. Ekkor már 

közel 50 szót megért, de beszédértése 

globálisnak tekinthető, amely azt 

jelenti, hogy a beszélő hangsúlya, 

mimikája és a beszédhelyzet egyformán 

fontos a megértésben. 

1,5 éves kor: 

Megfigyelhető az ugrásszerűen 

megnövekvő szókincs, amely az aktív 

és a passzív szókincsben egyaránt. A 

gyermekek nyelvhasználata 

gazdagodik, bonyolultabbá válik. A 

szókombinációk, a kétszavas 

mondatok, a távirati stílus 

megjelenésének a kezdete ez az 

időszak. A gyermek követni tud 

egyszavas utasításokat. Képes 

rámutatni a környezet által 

megnevezett tárgyakra. Nemleges 

válasznál csóválja a fejét. 

1,5 -2,5 éves kor: „Mi ez? korszak” 

Ugrásszerű szókincsrobbanás 

figyelhető meg. A gyermekek szókincse 

ebben a korban 100-200 szóra tehető. 

Megkezdődik a raghasználat a 

beszédben, pl: lovak, autót kérdésekre 



bólintással vagy fejrázással válaszol. 

Felismeri a megnevezett képeket. 

Szófajok használatában leginkább 

főnevek, igék figyelhetők meg, de más 

szófajok (melléknév, számnév) is 

megfigyelhetőek. 

2,5 -3 éves kor:  

A gyermekek aktívan használt 

szókincse 300-800 szóra tehető. 3-4 

szavas szószerkezeteket használ. 

Ragozási hibák megfigyelhetőek (lók, 

majomok). Beszédében az élettani 

beszédhibák, az artikulációs hibák 

(pöszeség) és a nem folyamatos beszéd 

tapasztalhatók. Képes kettős 

utasításokat végrehajtani. Az 

eldöntendő kérdésekre jól válaszol. 

3-4 éves kor: „Miért? korszak” 

A gyermek képes 4-5 szavas mondatot 

alkotására, gondolatainak elmesélésére. 

Mindenről képes folyékonyan beszélni. 

Az élettani beszédhibák és a nem 

folyamatos beszéd megfigyelhető. 

Négy alapszínt felismerés megnevez. 

Aktívan 700-900 szót használ, ennél 

sokkal több szót ismer. 

4-5 éves kor:  

Összetett mondatokat alkot. Képes a 

hallott történet elismétlésére. Összetett 

verbális utasításokat képes követni. 

Időbeliség fogalma kialakul. Beszél egy 

képekről, a mesekönyvről. Aktív 

szókincs 1500 szóra tehető. 

6 éves kor:  

Közel 3000 aktív szavas szókinccsel 

rendelkezik. Gondolatait önállóan ki 

tudja fejezni. Jól megérti anyanyelvét. 

Többnyire helyes a raghasználata. 

Képes anyanyelve hangzórendszerét 

tisztán ejteni.                                 

Párbeszédben tud egyenrangú 

partnerként kommunikálni. 

A gyermekek szókincse naponta 

legalább 10 szóval bővül egészen 5 

éves koráig.  

A beszéd kialakulását természetesen 

lehet elősegíteni, de gátolni is. 

Figyeljünk oda, hogy a gyermekkel 

valódi kommunikációs helyzeteket 

teremtsünk, ezzel elősegítve a 

beszédkedvét.  

Amikor a gyermek beszél, figyeljünk 

oda rá, válaszoljunk kérdéseire. Soha ne 

szakítsuk félbe, ahogy arra is 

figyelnünk kell, hogy ne javítsuk 

folyton!  

A jó beszédpélda mindig motiváló a 

gyermekek számára. 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Mérei F.-V. Binét Á. (1993): 
Gyereklélektan. Budapest, Gondolat 
Kiadó 

2. Gósy M. (1997): Beszéd és óvoda. 

Budapest, Nikol Kkt. 

 
 

Idézet forrása:  

https://www.eternus.hu/vers/2269 

Képek forrása:  

https://divany.hu/eletem/2014/04/27/miert

_cukik_a_kisgyerekek/ 

 

https://ertelmesen.blog.hu/2012/05/08/vad_

otlet_lenne_tobbnyelvu_gyereket_nevelni 

http://www.erdekesvilag.hu/kisgyerekek-es-

a-rajuk-megszolalasig-hasonlito-jatekbabaik/ 

https://www.eternus.hu/vers/2269
https://divany.hu/eletem/2014/04/27/miert_cukik_a_kisgyerekek/
https://divany.hu/eletem/2014/04/27/miert_cukik_a_kisgyerekek/
https://ertelmesen.blog.hu/2012/05/08/vad_otlet_lenne_tobbnyelvu_gyereket_nevelni
https://ertelmesen.blog.hu/2012/05/08/vad_otlet_lenne_tobbnyelvu_gyereket_nevelni


          Az iskolakezdés dilemmái 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************  

Az egyértelmű és megnyugtató válasz 

érdekében az óvodai évek során az 

óvodapedagógusok figyelik, nyomon 

követik, regisztrálják a kisgyermekek 

fejlődését, annak ütemét, irányát. Saját 

meglátásaikhoz hozzáadják a szülők 

véleményét, hiszen nap mint nap 

találkoznak, vagy szülői értekezleten 

cserélnek információt az 

iskolakészültség témájáról.  

 

További támogató lehetőségek is 

segítik döntésüket, így pedagógiai 

szakszolgálatunk szűrővizsgálatai, 

szakértői vizsgálatai, tanácsadásai, 

iskola-előkészítő jellegű fejlesztő 

foglalkozásai.  

 

Jól bevált gyakorlat, hogy az óvodák 

elhívják szülői értekezletre 

szakszolgálatunk szakembereit, hogy 

beszéljenek az iskolába indulás 

legfontosabb meghatározóiról és 

számos ezt támogató lehetőségről, 

amiben Önök, szülők is fontos szerepet 

játszanak.  

 

Annak, hogy a mai iskolai 

követelményeknek megfeleljen a 

gyermek, iskolakezdése 

zökkenőmentes legyen, egész 

feltételrendszere van. Ennek minden 

elemét nem befolyásolhatjuk, de több 

összetevőre odafigyelhetünk. 

Nagyon fontos, hogy amikor a 

gyermek iskolába indul, testileg, 

fizikailag, szellemileg és nem utolsó 

sorban szociálisan is érett legyen erre.  

 

 
 

A fizikális érettség azt jelenti, hogy a 

gyermek nem túl pici, nem túl vékony, 

érzékszervei épek. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni, hogy 

a szellemi teljesítmény a fizikális 

oldalból táplálkozik. A gyengén fejlett 

gyermek könnyebben elfárad. 

Számos olyan egészség-mutató 

befolyásolhatja a gyermek fejlődését, 

amire érdemes nagyobb figyelmet 

   Aggné Nagy Éva  
   logopédus, igazgató-helyettes 

A tanköteles korba lépő gyermekeknél a december, 

január az óvodában és a családban is a NAGY KÉRDÉS 

körül forog: mehet-e iskolába a gyermek a következő 

tanévben, vagy inkább maradj még egy évet az 

óvodában. 

 



fordítani. Ezekre sokszor ösztönösen 

ráérzünk, de legtöbb esetben egy külső 

személy - rokon, barát, szakember- 

jelzéseire lépünk csak tovább.  

Ha gyanú, vagy jelzés merül fel, 

érdemes gyermeke látásélességét 

megvizsgáltatni. Amennyiben 

pöszebeszédű, vagy fülfájós, esetleg 

fülét többször felszúrták, 

hallásvizsgálatra is vigye el. A 

későbbiekben gyakran okoz helyesírási 

gyengeséget, az iskolakezdés idején 

fennálló kezeletlen látásprobléma, vagy 

átmeneti hallászavar (pl. tartós hurutos 

állapotok, allergia, nagy orrmandula 

következtében)! 

 

A „lelkileg” és szociálisan iskolaérett 

gyermek várja az iskolát, mert motivált 

a feladatokra, képes figyelmét tartósan 

munkájára irányítani, feladattudattal és 

jó feladattartással rendelkezik.  

 

A képességeket tekintve szerencsés, ha 

az egyes részterületek fejlődése 

egyenletes, nincsenek feltűnően lassú 

fejlődésű, lemaradozó részképességek. 

Pl.: a gyermek tájékozott önmagára és 

környezetére nézve; szókincse bőséges 

és rugalmasan mozgósítható; már nem 

beszédhibás; oldalisága kialakult 

(egyértelmű, hogy jobb- vagy balkezes) 

a ceruzát szabályosan fogja, 

ceruzahasználata ügyes, legalább tízig 

számlál, érti a több-kevesebb-

ugyanannyi fogalmát, stb. 

 

Térjünk még ki a pszichomotorikus 

érettségre is, melynek alapja a 

megfelelő mennyiségű és minőségű 

mozgás, ami az idegrendszer érettségét 

elősegíti. Különösen hatékonyak a 

játszótéri játékok, a labdajátékok, és 

lehetőség szerint az úszás (egyéb vízi 

mozgásos játékok), esetleg a lovaglás és 

a tánc. A nagymozgások mellett a 

kézügyesség fejlődését is 

támogathatjuk például gyurmázással, 

festéssel, rajzolással. 

 

Fontos tudni, hogy az első osztály nem 

arról szól, hogy a gyermek mennyire 

„okos”. Sokkal inkább a megfelelő 

szociális érettség, a kéz fiziológiás 

fejlettségén alapuló grafomotoros 

érettség, és a megfelelő nyelvi fejlettség 

lehet a sikeres iskolai beválás alapja. 

 

Az óvoda mellett a család, a szülő 

szerepe meghatározó, az iskolára való 

alkalmassá válás elérésében is. 

 

A család jelentsen érzelmi biztonságot 

a gyermek számára, ahol tudja, 

megtanulja, hogy mindig, mindenben 

számíthat családtagjaira, akik feltétlen 

szeretettel, ugyanakkor következetes 

elvárásokkal nevelik. 

  

Legyenek közös 

programjaik, 

melyben akár az 

otthoni munka és 

játék során is 

törekedjenek arra, hogy minden 

szituációban találjanak valami 

apróságot, ami elismerésre méltó, 

amiért dicsérni lehet a gyermeket.  

A jogos dicséret sokkal nagyobb húzó- 

és motiváló erő, mint a hibák 

felsorolása és az elmarasztalás! 



Az együttlét során szépen megtalálja a 

gyermek a helyét, szerepét, feladatát. A 

közös munka során erősödik a szülő-

gyermek kapcsolat, játékosan bővülnek 

a gyermek ismeretei, fejlődnek 

képességei.  

Képes lesz önállóságra, 

együttműködésre, elfogadja a kudarcot, 

melyből erőt meríthet a küzdéshez, 

melyek elengedhetetlen kompetenciák 

a későbbiekben az önmegvalósításhoz.  

 

Az iskolakezdés előtt, mindenképpen 

készítse fel a gyermeket az iskolára. 

Beszéljen neki annyit és úgy a 

diákéletről, a tanulásról, a 

megszerezhető tudásról, az iskolában 

várható pozitív élményekről, hogy a 

kicsi örömteli várakozással tekintsen az 

előtte álló időszakra. 

 

 
 

Az iskolakezdés a gyermek számára 

mindig nagy izgalom. Sok új feladat és 

elvárás – ahol a helytállás nem lesz 

feltétlenül mindenkor zökkenőmentes, 

kudarc nélküli.  

 

Fontos, hogy a nehéz helyzetekben is 

érezze a gyermek, hogy nincs egyedül, 

van segítség a megoldáshoz. 

 

Ahhoz, hogy szülőként még inkább 

biztonságban érezze iskolássá váló 

gyermekét, feltétlenül menjen el a 

leendő iskolába, ismerje meg a tanító 

nénit, illetve használja ki az 

intézmények által felkínált, egyre 

színesebb iskola-váró programokat 

gyermekével együtt.  

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint 

a gyermek iskolába lépésének 

időpontjáról az óvoda kompetens 

döntést hozni.  

 

 
 

Az óvodai évek során kialakult partneri 

kapcsolat alapján megbízhat a 

pedagógus szakmai döntésében, 

meglátásaiban. Néhány esetben 

azonban – számos tényező miatt - 

bizonytalanság, egyet nem értés is 

felmerülhet.  

Ilyenkor a pedagógussal együtt kérjék a 

gyermek iskolaérettségi vizsgálatát a 

megalapozott döntés, illetve a további 

feladatok, teendők érdekében 

pedagógiai szakszolgálatunktól! 

    

 

 

 

 

 

Forrás: 

https://bachvirageszencia.hu/iskolakezdes-a-bach-

virageszenciakkal/ 

http://www.tapioszele.hu/iskolakezdes-felhivas/ 

https://csaladhalo.hu/hatter/sokba-kerul-az-

iskolakezdes/ 

 

https://bachvirageszencia.hu/iskolakezdes-a-bach-virageszenciakkal/
https://bachvirageszencia.hu/iskolakezdes-a-bach-virageszenciakkal/
http://www.tapioszele.hu/iskolakezdes-felhivas/
https://csaladhalo.hu/hatter/sokba-kerul-az-iskolakezdes/
https://csaladhalo.hu/hatter/sokba-kerul-az-iskolakezdes/
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Az, hogy hogyan képesek elsajátítani az 

olvasás képességét, nagyban befolyásolja, 

hogy milyen lesz a motivációjuk a tanulás 

iránt, milyen hatékonysággal tanulnak, 

milyen eredményeket érnek el az iskolában, 

valamint ezáltal milyen hivatást választanak, 

és milyen életminőséget lesznek képesek 

megteremteni maguknak. 

 

Az olvasás különböző pszichikus 

folyamatokon és készségeken alapszik, 

melyek többsége nem olvasásspecifikus, tehát 

nem csak az olvasáshoz kötött. Vannak 

azonban gyermekek, akik a kiegyenlítetlen 

képesség-struktúra vagy a részképesség-

kiesés miatt az iskolai oktatásban sokszor 

átlag alatti eredményeket érnek el, holott 

olvasási nehézségeik ellenére átlagos, illetve 

kiemelkedő intelligenciájú gyerekek. 

(Gyarmathy, 1996) 

 

HIPOTÉZISEK 

A vizsgálat elsődleges hipotézise, hogy a 

gyengén olvasó gyermekek csoportjának 

olvasás közben elkövetett hibái hasonlóságot 

mutatnak a diszlexiás gyermekekével. 

További feltételezésem, hogy a diszlexiás 

tanulók olvasási ideje az álszavak esetében 

hosszabb, azonban a többi feladatrészben a két 

csoport olvasási ideje hasonló, nincs jelentős 

időtartambeli különbség. 

 

A CÉLCSOPORTOK BEMUTATÁSA 

 

A vizsgálathoz két különböző csoportba 

tartozó gyermekeket vizsgáltam. Az első 

csoportba tartoznak azok a tanulók, akik a 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői 

véleménye alapján diszlexiásnak minősülnek. 

A második csoportban szereplő gyermekek 

azok, akiket osztályfőnökeik az osztály többi 

tanulójának teljesítményével összevetve 

gyenge olvasóként neveztek meg. A 

gyermekek 3 osztályfokból, a tanítók által 

kerültek kiválasztásra. 

 

ANYAG, ESZKÖZ, MÓDSZER 

 

Az olvasásvizsgálat feladatait a Lőrik József 

által kidolgozott olvasásvizsgálat (LOV) 

alapján állítottam össze. A vizsgálat 5 részből 

tevődik össze: betűk, álszavak, 

betűáthelyezéses szavak, valódi szavak és egy, 

az osztályfoknak megfelelő olvasókönyvből 

kiválasztott rövid történet olvasása. 

 

 

         

 

Marics Eszter 

logopédus 

Tanulmányom központi témája a kisiskoláskorú diszlexiás és gyengén 

olvasó tanulók olvasásának összehasonlító vizsgálata.  

Az olvasás és írás fontosságának kérdése nem elhanyagolható téma, hiszen 

a gyermekeknek az olvasás tudása jelenti a jövőt, boldogulásuk kulcsát. 

 



 

 

ÖSSZEGZÉS, EREDMÉNYEK 

ÉRTELMEZÉSE 

 

Jelen tanulmányban választ próbáltam kapni 

arra a kérdésre, hogy vajon a diszlexiásnak 

diagnosztizált, illetve a gyenge olvasónak 

minősített második, harmadik és negyedik 

osztályos tanulók olvasási folyamatai 

mennyire hasonlóan, illetve eltérően 

működnek.  

 

Az első hipotézis szerint az olvasásvizsgálat 

alapján kimutatható, hogy a gyengén olvasó 

gyermekek csoportjának olvasás közben 

elkövetett hibái hasonlóságot mutatnak a 

diszlexiás gyermekekével. Az eredmények a 

hipotézist csak részben támasztották alá.  

 

A két csoport közötti hasonlóság annyiban 

mutatkozott meg, hogy a megjelent 

hibatípusok valóban mindkét populációban 

közel azonosak voltak. Azonban jelentős 

eltérés mutatkozott a hibázások számában.  

 

A diszlexiás tanulók minden esetben 

kimagaslóan több hibát vétettek, mint 

gyengén olvasó társaik. Így elmondhatjuk, 

hogy a két csoport közötti eltérések elsősorban 

mennyiségiek.  

 

Ha a hibásan olvasott szavak számára 

vonatkozó adatokat vesszük figyelembe, négy 

feladatrészben szignifikáns különbséget 

találunk. A Microsoft Excel alkalmazásban 

elvégzett t-próba értékei az álszavak, a 

betűáthelyezéses szavak, a valódi szavak és a 

szöveg esetében kisebbeknek bizonyultak, 

mint 0,05 (p <0,05).  

 

Egyedül a betűk olvasásában nem 

mutatkozott szignifikáns eltérés a diszlexiás és 

gyengén olvasó csoportok között (t=0,16555, 

p> 0,05). 

 

 

 

 
 

Szintén részben igazolódott be azon hipotézis, 

mely szerint a diszlexiás tanulók csupán az 

álszavak olvasásának esetében mutatnak 

hosszabb olvasási időt, a többi feladatrészben 

azonban a két csoport ideje közel hasonló.  

 

Az álszavakra vonatkozó hosszabb olvasási 

idő beigazolódott. Mint tudjuk, a diszlexiás 

személyek fonológiai feldolgozása nehézkes, 

akadályba ütközik. Mivel az olvasásban a 

sikeres fonéma-graféma megfeleltetéshez 

alapvető a szavak pontos fonológiai analízise, 

így az értelmetlen szavak elolvasása még 

nagyobb nehézséget okoz számukra.  

 

A többi feladatrészben, vagyis a 

betűáthelyezéses, a valódi szavak és az 

összefüggő szöveg olvasása esetén a 

feltételezéssel ellentétben szintén jelentős 

különbségek jelentkeztek a két csoport 

olvasási idejében.  

Az átlagteljesítményeket nézve a 

betűáthelyezéses, a valódi szavak és az 

összefüggő szöveg esetében átlagosan kétszer 

annyi időt töltöttek az olvasással a diszlexiás 

tanulók.  

Ezen kívül, ami még érdekes szempont, hogy 

az életkor növekedésével szinte egyenes 

arányban nőtt a vizsgált két csoport közötti 

különbség. 

Betűk
Ál -

szavak

Betű -

áth.

szavak

Valódi Szöveg

Gyolv átl. 0,33 2,73 4,53 1,07 2,93

Diszl átl. 0,73 8,6 11,67 6,6 9,87
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Összességében elmondható, hogy a vizsgálat 

során sikerült egy általános képet kapni a 

diszlexiás és gyengén olvasó tanulók 

olvasásban nyújtott teljesítményeiről és 

elmaradásaikról.  

 

A vizsgálatok összegzése után alkalom nyílt a 

gyermekek osztályfőnökeivel való 

konzultációra, a kapott eredmények és a 

levont következtetések megbeszélésére, 

melyek véleményük szerint segítséget nyújt 

számukra a tanulók mindennapi fejlesztése 

során. 
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********************************************************************************************** 

Egyre többet találkozunk olyan gyerekekkel, 

akik tartósan és korlátozás nélkül fogyasztják 

az akciófilmek rajzos változatait és az 

ugyanerre a mintára készült számítógépes 

játékokat. Náluk ez a hatás a tudattalan 

tartalmakat képes elfedni vagy uralni, gátolva 

ezáltal ezek szabad felszínre törését és 

megismerését.  

A kiváltó tényezők teljes szülői letiltása, 

megvonása után több hónappal is sztereotip 

módon ismétlődnek ugyanazok a kóros 

elemek, pl. a világjáték tesztben és a projektív 

rajzvizsgálatok során. 

A magatartáskorrekciós folyamat sikerét is 

megkérdőjelezik ezek a hatások, amelyek e 

gyerekek funkció- és szerepjátékaikban, 

valamint - korlátozott - alkotó 

tevékenységükben is folyamatosan 

megnyilvánulnak. Kreativitásuk, ha lehet 

egyáltalán így nevezni, az agresszió 

kiélésének és kifejezésének különféle 

módozataiban merül ki.  

A realitásoktól teljesen elrugaszkodott 

élettervvel rendelkeznek, az estek 

többségében a filmekben vagy számítógépes 

játékokban megismert akcióhősöket kívánják 

követni, esetleg sportbálványokat.  

Az interaktív agresszív jelenetekre épülő 

számítógépes játékok tovább mennek a 

filmeknél, nem „csupán” passzív szereplőként 

figyelik a gyerekek az eseményeket, hanem 

rutint szereznek a virtuális brutalitásban, 

amelyet később beépíthetnek konfliktuskezelő 

stratégiáikba. 

Ezért feltételezhetjük, hogy a média károsító 

hatása tartós és a jövőben is ható 

személyiségváltozást idézhet elő. 

A szülőkkel és a gyermekekkel folytatott 

beszélgetések során kiderült, hogy a 

gyermekek túlnyomórészt tévénézéssel töltik 

a szabadidejüket, vagy a szülők által nem 

ellenőrzött számítógépes játékokat játszanak. 

Milyen cigit szívjon a gyerek? 

Ez után az egyértelműen provokatív cím után 

ugyanilyen joggal feltehetjük a kérdést, hogy 

melyik erőszakcsatornát nézze a gyerek a 

tévében? Válaszunk egyértelműen lehetne 

ugyan az a határozott semmilyet, mint a 

cigaretta esetében, figyelembe véve a 

filmekben és műsorokban tapasztalható 

erőszakot ábrázoló és pornográf jelenetek 

magas arányát.  

 

Harangozó Csaba 

tanácsadó-

szakpszichológus 

   

Médiaártalom 

A Pedagógiai Szakszolgálat gyakorlatában sok olyan gyerek kerül 

pszichológushoz, akiknél a túlzott médiafogyasztás hatása 

kimutatható. Esetükben a diagnosztikus eljárás során zavaró 

tényezőként hat annak eldöntése, hogy a kóros tendenciák, amik 

megjelennek a viselkedésükben és a különféle projektív tesztekben, 

honnan erednek, mélyen belülről fakadnak, vagy külső befolyásoló 

tényezők eredménye. A magatartási vagy beilleszkedési problémájuk 

pszichodinamikai hátterének tisztázása lényegesen több időt vesz 

igénybe a jelentős médiahatás következtében.  

 



 

 

Nemcsak az „erőszakcsatornákról” - 

általánosságban főként kereskedelmi 

csatornák (kanális) néven ismert - 

intellektuális környezetszennyező 

csatornákról van szó, hanem sajnos a 

gyermekeknek készülő gyermekcsatornákról 

is, amelyek talán kevés kivétellel rajzfilmjeik 

többségében akciófilmek rajzfilmváltozatait 

sugározzák ugyanazokkal az agresszív, horror 

és a helyes nemi és testkép kialakulását gátló 

elemekkel, figurákkal.  

 

Felmerül a kérdés, milyen hosszú távú 

hatásokkal számolhatunk a gyermekeink 

esetében, ha intenzívebben szívják magukba 

eme csatornák minden marketing és képi 

eszközét bevető, csak a bevétel 

maximalizálását megcélzó műsorait, mint 

annak idején az anyatejet? 

 

Valóban ilyen sötét lenne a helyzet vagy csak 

egyszerűen érzékenyek vagyunk az 

agresszióra? Ha megnézzük a törzsfejlődést, 

akkor kitűnik, hogy a főemlősök közül az 

ember a legkevésbé agresszív, vélhetően ezért 

az agresszió jobban is zavarja.  

Másrészt, az állatvilágban jelenlévő agresszió 

sohasem öncélú: az állatok soha nem lelik 

örömüket a gyilkolásban, a zsákmányállat 

kínzásában. Csak a szükséges mennyiségű 

élelemforrást ejtik el, azt a lehető 

leggyorsabban megölik és elfogyasztják.  

Ezzel szemben az ember öncélúan és 

kedvtelésből is pusztít, kínoz, fogva tart, 

kihasznál és visszaél, bármilyen felmentő 

ideológiát is kreál hozzá. 

A média és az erőszak kapcsolatát a 

pszichológusok, szociológusok és más kutatók a 

televíziózás elterjedése óta folyamatosan 

vizsgálják.  

 

 

 

Az egyik legrégebbi vizsgálatban, Bandura 

kísérletben bizonyította, hogy óvodás 

gyermekek viselkedésében lényegesen 

megnövekedett az agresszív viselkedési 

megnyilvánulás akár élőben akár filmen vagy 

rajzfilmen látták az agresszív viselkedést. 

Természetesen létezik olyan elmélet is, a 

katarziselmélet, amely azt mondja ki, hogy az 

agresszív jelenet nézése és az agresszív 

szereplővel való azonosulás csökkenti az 

emberben felhalmozódott frusztrációt, 

katartikus megnyugvást hozva ezáltal. Ezt 

azonban későbbi vizsgálatok nem 

támasztották alá a filmekkel összefüggésben.  

A legtöbb esetben 

a szülők bevallják, 

hogy gyermekeik 

utánozzák a 

filmekben és 

számítógépes 

játékokban látott 

agresszív 

mintákat, de ezt 

nem tartják 

veszélyesnek, 

mert a játékuk egy 

formájának tartják.  

Nem bíznak a szülők abban, hogy szülőtársaik 

képesek kontrolálni gyermekeik agresszív 

késztetéseit és más gyermekek esetében 

veszélyesnek tartják ugyanazt a viselkedést, 

amit saját gyereküknél csak játéknak tartanak.  

Azt azonban a szülők saját gyermekükkel 

összefüggésben is hajlandók elismerni, hogy 

érzelmileg képes saját gyermeküket is 

megzavarni a televízió vagy a számítógépes 

játékok túlzott használata.  

Több esetben számoltak be kifejezett 

rettegésről bizonyos gyermekcsatornákat 

rendszeresen néző gyermekek szülei.  

 



 

A mai gyerekek már sokkal többet tudnak a 

„kábszerkereskedőkről”, mint Mézga 

Aladárról, Vukról vagy netán az Egri 

csillagokról. Sok esetben nem rendelkeznek 

jövőképpel, ezeket helyettesítő elemeket a 

vámpír és horrorfilmek hőseitől veszik, 

remélhetőleg csak ideiglenesen kölcsön.  

Ezt olyan általuk készített – saját magukat 30 

éves korukban megjelenítő – rajzok is 

mutatják, amelyeken lövés vagy 

terrorcselekmény vagy baleset áldozataivá 

váltak vagy éppen börtönbe kerültek. 

 

A nevelési tanácsadás ellátás keretében, 

pszichológiai esettárunkban megjelenő 

gyermekek spontán rajzaiban, meséiben 

gyakran sztereotip módon ismétlődnek az 

utolsó időszak kedvelt agresszív 

akciófilmjeinek történetei. (folytatjuk) 

 

Forrás, irodalom: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_A_tanacsadas_szocialpszichologiaja/ch02.html 

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/

viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html 

Képek forrása: saját esettár 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_A_tanacsadas_szocialpszichologiaja/ch02.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_A_tanacsadas_szocialpszichologiaja/ch02.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html
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