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Bevezető

A RMGYE vezetősége nevében

Simon Tünde,

titkár
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 Kedves olvasó! Örömmel tesszük közzé egyesületünk 

digitális folyóiratának második lapszámát, amelyben kol-

legáink osztották meg szakmai tanulmányaikat, tapaszta-

lataikat, gondolataikat, ötleteiket a gyógypedagógia külön-

böző területeiről.

 A Tanulmányok rovat első cikkében arról olvashatunk. 

hogyan lehet élmény a nyelvtanulás, milyen követ-

kezményei vannak a hallássérülésnek a nyelvelsajátítás 

folyamatára, milyen kihívásokkal kell szembenézzen egy 

hallássérült gyermek. Megismerkedünk a mesezsák 

módszerrel, amely cselekedtető jellege révén nagyon 

hatákonynak bizonyul a tanítási-tanulási folyamatban.

 Fülöp Csilla tanulmányában az állatasszisztált 

foglalkozásokkal, illetve állatasszisztált terápiával 

találkozhatunk. Megtudjuk, hogy milyen érdekes és 

hasznos tevékenységeket lehet tartani kutyák bevonásával, 

mennyire motiváló és pozitív hatása van annak, ha egy 

tevékenységet kutyák segítségével szervezünk meg.

 A Műhely rovatban három írást találunk. Lőrincz Tünde 

arról ír, hogy a mozgásos gyakorlatok beiktatásával hogyan 

tudjuk pozitívan befolyásolni az agyműködést. Balla Rita a 

NILD módszert, annak fejlesztő hatását mutatja be, Nagy 

Szilárd pedig azt, hogy a Sport Poha-Rak használatával 

hogyan lehet egy fejlesztő tevékenységet kellemessé, 

játékossá, élvezhetővé tenni a gyerekek számára.

 Továbbra is bátorítjuk kollégáinkat, hogy publikáljanak, 

osszák meg szakmai tapasztalataikat, hogy egymás tudása 

által gazdagodhassunk.

 „Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől 

csak lehet! Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért 

magadnak.” Sarah Caldwell



Keltsük életre a nyelvet!
Elemi osztályos hallássérült tanulók 
nyelvi fejlesztése tematikus mesék feldol-
gozásával

Simon Tünde, gyógypedagógus
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Legyen élmény a nyelvtanulás fejlesztése!

 Mi jut eszünkbe a „tanulás”, „nyelvtanulás” szóról?  

Egyeseknek a megismerés izgalmas érzései, élményei  

kapcsolódnak hozzá, másoknak inkább az iskolapad, az  

igeragozás, a tudáspróbák, félévi dolgozatok és hasonló 

emlékek ugranak be. Ha valakinek kellemes asszociációk 

fűződnek a tanuláshoz, az remek! A kétéves kisgyermektől 

édesanyja nem kérdezi ki a szavakat, hanem inkább meg-

dicséri, amikor valami aranyos értelmetlenséget mond, 

bátorítva, pozitívan befolyásolva ezáltal a továbbfejlődést. 

 Hosszú évek során egyre inkább foglalkoztatott a kérdés: 

hogyan lehet a hallássérült gyermekek számára életre kel- 

teni a nyelvet, hogyan lehet lendületbe hozni szókincsüket, 

feloldani gátlásaikat, hogyan lehet élmény a nyelvtanulás? 

Tudtam, hogy a nyelvi és kommunikációs képességek 

meghatározó módon befolyásolják az iskolai, majd később 

a munkahelyi, társadalmi érvényesülésüket, a sikerességet, 

elégedettséget és önbecsülést. Úgy gondolom, hogy az ál-

talános iskola bevezető és kezdő szakaszában az oktatás és 

a nevelés talán legfontosabb célja a sikeres anyanyelvi 

kommunikáció megalapozásához szükséges képességek ki-

alakítása és fejlesztése.

Mikor sajátítjuk el legkönnyebben a nyelvet?

Az anyanyelvelsajátítás kritikus periódusai

 Különböző fejlődéslélektani kutatások eredményeire 

támaszkodva (Piaget 1992, Mérei V.Binet 1975, Turner 1981, 

Neisser 1984) a szakma arra a következtetésre jutott, hogy a 

fejlődésnek jól elkülöníthető és minőségileg különböző 

szakaszai vannak.

Ehhez kapcsolódik az az elképzelés, hogy a fejlődésben lé-

teznek kritikus periódusok. Beigazolódott az a feltevés, 

miszerint, ha a csecsemő életének meghatározott 

időszakában hiányzik a fejlődéshez szükséges környezeti 

hatás vagy azt valami akadályozza – betegség, ingersze-

gény környezet, hallás-, látás-, mozgássérülés –, akkor az 

éppen arra az időre eső fejlődés oly mértékben akadá-

lyozott, lassul, késik, elmarad, hogy később teljesen pótol-

hatatlan, gyakran egész életre kiható következményekkel 

járhat. Annak ellenére, hogy a kritikus periódusok létezését 

a lelki fejlődésben még nem sikerült általánosan bebi-

zonyítani, az eddig elért adatok szerint vannak olyan 

időszakok, amelyek – ha nem is kritikusak – de legalább 

szenzitívek a gyermek fejlődésében.

 Így például a hallás alapján kialakuló, a kéreg alatti 

területek által vezérelt reflexes választól az akaratlagos 

hangforrás keresési időszaka az első 7-8 hónap. Ha ebben 

az időszakban akár súlyos halláscsökkenés, akár nagyfokú 

gyengénlátás gátolja a hangok és a látvány felé fordulást, 

akkor később ez az orientációs reflex másként fejlődik, 

mint az ép érzékszervek esetében.

 Különösen jelentős szenzitív időszak a beszédhallás ki-

alakulása szempontjából az első 8-9 hónap. Ebben az 

időszakban különösen fontosak azok a környezetből jövő 

beszédingerek, amelyek a csecsemőnek az emberi beszéd 

tulajdonságaira hangolt észlelési mechanizmusával 

kölcsönhatásban gyorsíthatják, befolyásolhatják, eseten-

ként korrigálhatják az első életévben fejlődő, érésben lévő 

idegrendszeri funkciók kialakulását.
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 Az anyanyelv elsajátítását biológiai érési folyamatokkal 

hozzák kapcsolatba. Lenneberg, aki a felfogás leg-

jelentősebb képviselője, úgy véli, hogy a nyelvelsajátítás 

nem az általános intelligenciától függ, továbbá, hogy a kriti-

kus periódus 1 és 5–10 év között van, valamint az agykérgi 

aszimmetriák kialakulásával zárul le (1967). A „vad gyerme-

kek” története egyfajta tanúságtétellel szolgál még akkor is, 

ha nem korunk tudományosságának megfelelő kísérleti el-

járások alapján levont következtetés eredménye, de mégis 

választ ad a pszicholingvisztika egyik alapkérdésére: 

Meddig sajátítható el az anyanyelv? Ez az időszak nem 

korlátlan, vagyis az agy csak bizonyos életkorig marad ru-

galmas annyira, hogy képes a nyelvi és beszédfolyamatok 

kívánt szintű vezérlésére. A kritikus periódusnak hagyo- 

mányosan két felfogása van. Az egyik szerint ez egy rend-

kívül érzékeny  életszakasz, amikor az elsajátítás gyorsab-

ban történik, ugyanakkor ezt követően is végbemehet, csak 

nehezebben. A másik felfogás szerint az, ami a kritikus 

periódus előtt nem megy végbe, azt később már nem lehet 

elsajátítani. Lenneberg hipotézise ez utóbbi felé hajlott. 

Biológiailag alátámasztott érv az afáziás gyermekek 

nyelvfejlődése. A 10 éves kor előtti, de a beszédindulás 

utáni agyféltekei sérülések  – gyógyulást követően – jóval 

nagyobb arányban mutatnak jó beszédet, mint a 

felnőtteknél (Pléh et al. 2002).

 Ha a nyelvi fejlődés a kritikus időszakon belül nem indul 

meg, akkor annak elsajátítási szintje nagyon kérdéses 

marad. Feltételezhető egy első biológiai sorompó 6-7 éves 

korban. Körülbelül ez az utolsó időpont ahhoz, hogy a gyer-

mek megkezdje az anyanyelvelsajátítást ahhoz, hogy ma-

radéktalanul sikeres lehessen. Amerikai kutatások igazol- 

ták, hogy az USA-ba települt kínai és koreai családok gyer-

mekei közül azok, akik 7 éves koruk előtt érkeztek, 

folyékonyan meg tudtak tanulni angolul, azok azonban, 

akik ennél idősebb életkorban, nem voltak képesek a nyelv 

tökéletes elsajátítására (Chiswick-Müller 1998).

 Hipotetikusan léteznie kell egy második biológiai soro-

mpónak a pubertáskor körüli időszakban (10-11 éves kor) 

(Scovel 1979). Ha a gyermek nincs abban a helyzetben, 

hogy eddig az életkorig megfelelő nyelvi inger érje, akkor a 

nyelvelsajátítás igen nagy mértékben korlátozódik, sérül, a 

gyermek nyelvtudása nem fogja elérni az életkorának meg-

felelő nyelvi inger érje, akkor a nyelvelsajátítás igen nagy 

mértékben korlátozódik, sérül, a gyermek nyelvtudása 

nem fogja elérni az életkorának megfelelő szintet.

 Egy speciális biológiai sorompót tételeznek fel külön a 

szintaxis elsajátítására (Atkinson és mtsai 1993). A második 

biológiai sorompó az idegen nyelv elsajátításában is döntő 

szerepet játszik. Az agy plasztikussága miatt a gyermek 

akkor lesz képes az idegen nyelv akcentusmentes megtanu-

lására, ha az anyanyelvétől különböző, más nyelv hatása, a 

második biológiai sorompóig éri. A lényeg az, hogy alkalma 

legyen az idegen nyelv sajátosságait tapasztalni.

 A kritikus periódus hipotézise az újabb vizsgálatok 

tükrében megkérdőjeleződött, néhány tapasztalati tény 

ellentmondani látszik a korábbi feltételezésnek (Pléh 2003, 

Lukács–Pléh 2003).

 Munkám során azt figyeltem meg, hogy a hallássérültek 

esetében a beszédfejlődés szenzitív szakasza az első három 

évre tehető. Az ez után kialakuló beszéd grammatikailag 

helytelen lesz (a ragok nehezen épülnek be, a múlt és jövő 

idő használata nehézkes és a konkrét gondolkodási szinten 

való megragadás hosszabb ideig tart). A beszédtanulásban 

fontos szerepet játszó hallásfejlődés szenzitív fázisa alatt 

hallássérülés esetén csak akkor használható ki a megma-

radt hallás, ha az anatómiai érés idejében a gyermeket in-

tenzíven érik hangingerek és ezek a hallás specifikus és 

nem-specifikus idegi szerveződését megfelelően stimulál-

ják.

 Több szakember véleménye szerint a nyolc hónapos kor 

előtti hallástréning nagymértékben javítja a hallásvesz-

teséget. Annak ellenére, hogy a tényleges javulást sok eset-

ben tapasztalták, tudományos bizonyítékot még nem talál-

tak rá.

A hallássérülés és annak következménye a 

beszédre

 A hallássérülés elnevezés gyűjtőfogalom, a halláskáro-

sodások minden fokát és típusát ide soroljuk. Magában 

foglalja a nagyothallást és a siketséget, illetve a kettő között 

húzódó sávot.

 A hallásveszteség megítélése a legelterjedtebben tiszta 

hangokkal mért küszöbaudiogram alapján történik.

Keltsük életre a nyelvet

TANULMÁNYOK
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Ennek elemzése során mennyiségi, illetve minőségi szem-

pontok érvényesíthetők.

 A mennyiségi szempont elsődleges figyelembevételénél 

a különböző frekvenciákon (Hz) mért hallásveszteség deci-

belben kifejezett mértékét veszik figyelembe. A megítélés 

középpontjában a hallásküszöb áll, vagyis az a minimális 

hangerő, amelynél a vizsgálati személy a hangot éppen 

jelzi.

 Különösen nagy figyelmet érdemel a 90 és 110 dB közötti 

hallásveszteséget jelölő átmeneti sáv. A korai életkorban 

megkezdett fejlesztés, a megfelelő hallókészülékkel történő 

ellátás és a személyi adottságok (értelem, beszéd-

tanulékonyság) függvénye, hogy az ilyen fokú hallásvesz-

teséget mutató gyermekre végül is a nagyothalló vagy a 

siket típusú fejlődésmenet jellemző.

 A siketség fokának megítélésénél, és egyben a hallás-

nevelés kilátásainak becslésénél jelentős szerepet játszik a 

még számításba vehető frekvenciák jelenléte, illetve 

hiánya. A hasznosítás kilátásai kifejezetten kedvezőek a 

megfelelő készülékkel való ellátást követőleg korai, intenzív 

hallásnevelés biztosítása esetén. 

 A nagyothallás vagy siketség lehet veleszületett (kon-

genitális) vagy szerzett (betegség, trauma, stb. következté-

ben). Sok esetben csak a hallókészülékek segítségével 

javítható a hallásállapot. Még ma is gyakran hallani azt a 

szót, hogy siketnéma, vagy süketnéma, amely azt a több 

évszázaddal korábbi felfogást tükrözi, hogy a nagyothalló 

egyben néma is. Ma már tudjuk, hogy az akusztikus vissza- 

csatolás hiánya vagy a hallássérülés különböző fokozatai 

befolyásolják a beszédprodukció indulását és fejlődését. 

A súlyos nagyorthalló vagy siket ember azért nem beszélt, 

mert nem jutott el hozzá megfelelő akusztikus inger, így az 

emberi beszéd sem.

 A nagyothallás bekövetkezésének, illetőleg a meg-

siketülés idejének meghatározó szerepe van a későbbi 

hallás-beszédnevelés és annak sikeressége szempontjából. 

A korai vagy veleszületett halláskárosodás befolyásolja a 

gyermek beszédprodukcióját: a beszédhangok kiejtése 

torzzá válik, egy részük hiányozhat, a jellegzetes „siketes” 

beszéd nélkülözi a magas frekvenciás komponenseket tar-

talmazó magán- és főként mássalhangzókat (Csányi, 1990). 

A beszédprozódia rendkívül bizonytalan, a siketek beszéde 

monoton jellegű. A hangerő nehezen szabályozható, a 

hangsúlyozás sokszor hibás, a beszédtempó lassú. A jelleg-

zetes kiejtészavarokhoz nemritkán agrammatizmus, sze-

gényes szókincs, mondat- és szövegértési nehézségek tár-

sulnak.

 A hallás károsodása következtében kialakuló beszéd-

problémák a nagyothallót és annak családját is érintik. A 

nagyothallók és siketek a mindennapi kommunikáció 

jelentős részéből ki vannak zárva, és ez azt eredményezi, 

hogy gondolkodásukban, magatartásukban, munkájukban 

(tanulásukban), társaikhoz való viszonyukban nemegyszer 

eltérnek az ép hallók alkotta társadalmi normáktól. A 

nagyothalló sokszor nem érti pontosan az elhangzottakat, 

már a beszédészlelés, illetve az azon alapuló beszéd-

megértés is korlátozottan működik. Komoly nehézségei 

vannak, ha a hallott beszéd gyors, az artikuláció pontatlan, 

vagy a környezeti zaj nehezíti a megértést. A normális 

beszédhelyzet a nagyothallónak fokozott szellemi 

megerőltetést, figyelemkoncentrációt jelent, ez gyors 

fáradáshoz vezethet, amelynek egyenes következménye a 

nagyothallók elszigetelődése a hallók társaságában. A 

nagyothallók személyisége ezért kisebb-nagyobb mérték-

ben módosul, és ehhez pszichés gondok is társulhatnak.

 A jelnyelvet a kommunikációs szükséglet hívta életre. Ez 

voltaképpen a siket közösségben kialakult vizuális 

kódrendszer, amellyel a hangzó nyelv hiányát igyekeznek 

pótolni vagy a beszéd helyett valamilyen más jelrendszerrel 

fejezik ki gondolataikat, érzelmeiket, kívánságaikat. Kem-

pelen Farkas természetes nyelvnek nevezi a siketek jel-

nyelvét, úgy látja, sok közös tulajdonságot mutat a beszélt 

nyelvvel (1971). A még nem beszélő kisgyermek is – ösz-

tönösen – jelek segítségével igyekszik megértetni magát. 

Természetes, hogy a súlyos nagyothallók és a siketek is 

valamiféle jelrendszert használnak a verbális jelek helyett: 

mozdulatokat, rámutatásokat, kifejező mozgásokat, mimi- 

kát, gesztust (Lancz 1999). A halló emberek is alkalmaznak 

vizuálisan feldolgozható, jelentést tartalmazó jeleket, ezek 

azonban többnyire kísérői a verbális kommunikációnak. A 

hagyományos jelnyelv a természetes jelek alapján jött 

létre, de elvont fogalmak jelölésére vagy például az ige- 

ragozás pontos kifejezésére is tartalmaz jelet. A nyelvészeti 

kutatások megállapították, hogy a gesztikuláris-vizuális

Keltsük életre a nyelvet

TANULMÁNYOK
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jelnyelvek önálló nyelvi rendszerek (Stokoe 1960; Crystal 

1998). A természetes jel közvetlen kapcsolatban van a 

jelentés valamely megjelenési formájával. Például a „szek- 

rény” jele a szekrény négyszögletes formájának a levegőbe 

rajzolása és a kulccsal való nyitás mozgásának utánzása, 

vagy a „kecske” jele a szarvak és a szakáll jelölése, a „mély” 

jele a kéz mozgatása fentről lefelé fordított mutatóujjal.

 A természetes jelnyelv szemléletessége magyarázza azt, 

hogy a különböző jelnyelvet használók hosszabb-rövidebb 

idő után megérthetik egymást; nincsen azonban olyan 

egységes jelnyelv, amely azonnal problémamentes kom-

munikációt biztosítana használói számára (Szabó 1999). 

Még egy országon belül is lehetnek különbségek a jelnyelv-

ben, kialakulhatnak dialektusok. Az egyes országokban 

használt jelnyelvek gyakorlatilag egymástól függetlenül 

alakultak ki, bár napjainkban bizonyos egymásra hatás 

e tekintetben is megfigyelhető. A jelnyelvek nemcsak lex-

émákat, hanem grammatikai formákat is tartalmaznak; 

önálló nyelvtannal rendelkező nyelvek. A jelnyelvek a 

háromdimenziós tér segítségével mindazt a tartalmat ki 

tudják fejezni, amelyre a jelelőnek szüksége van (Mon-

gyi–Szabó 2004). Fellelhetők azonosságok, hasonlóságok 

és eltérések a hangzó beszéddel, illetőleg ahhoz képest. 

A jelnyelveket a szakirodalom helyettesítő nyelveknek is 

tekinti; közülük elsődleges a siketek által használt jelnyelv 

(Kyle–Woll 1985; Braem 1990).

A hallássérült tanuló kihívásai a nyelvelsajátítás 

folyamatában

 A hallás hiánya nagyon rányomja bélyegét a beszédelsa-

játítás mellett az olvasás, írás elsajátítására is.

Jó, ha minden gyerek eljut oda, hogy élvezettel, folyéko- 

nyan, pontosan és értelemszerűen olvas. Egyes tanulók ezt 

11 éves korukig érik el, mások hamarabb, és vannak, akik 

segítségre, támogatásra szorulnak ezen a téren, és 

hosszabb időre van szükségük. 

 Az alábbi táblázat bemutat néhány olyan kihívást, amel-

lyel a hallássérült tanuló találkozik a nyelvelsajátítási folya-

matban, és néhány tanácsot, hogy hogyan támogathatjuk 

őt, hogy megbírkózzon ezekkel a kihívásokkal:

• Hallókészülék használata

Győződjünk meg arról, hogy a fülében lévő hallókészülék 

működik. Bátorítsuk a gyereket, hogy azonnal jelezze a 

szülőnek, gyógypedagógusnak vagy audiológusnak, ha 

problémát észlel a hallókészülékkel kapcsolatban.

• Fokozott erőfeszítést kell tegyenek a történetek 

/mesék meghallásához, megértéséhez, az esemény- 

sorozatok követéséhez és ez hatással van a figyelmükre 

és a koncentrálásra. 

Fontos, hogy a “mesehallgatást” könnyítsük meg, ameny- 

nyire csak lehet. A mesélő üljön a gyermek számára jól 

látható helyre, hogy a szájról olvasás, az arcmimika, a jelek 

jól láthatóak legyenek a hallássérült tanuló számára. El-

lenőrizzük le gyakran a megértést. Ha fáradtságot ész-

lelünk, inkább tartsunk rövid szüneteket a tanulási folya-

mat során.

• Több idő szükséges az új információk feldolgo-

zásához.

Fontos, hogy a tanár győződjön meg arról, hogy a tanuló jól 

megértette a hozzá intézett kérdést. Hagyjunk neki időt, 

hogy fontolja meg, dolgozza fel az új információkat és ezek 

függvényében válaszoljon.

• Hiányzik a járulékos tanulás.

A halló gyereknek sokat fejlődik a szókincse, a nyelvi 

képessége azáltal, hogy hallja a körülötte lévő felnőttek tár-

salgásait. A tévé is szolgálhat nyelvi fejlesztő forrásként 

számára. A hallássérült gyermek számára ez nem megy 

könnyen. Több időt kell szánni a vele való társalgásra, ösz-

tönözni a őt, hogy figyeljen a fülére, és fejleszteni a hallást.

• Megkésett nyelvi fejlődés.

Fontos időt szakítani minden nap a közös társalgásra, 

amikor alkalom adódik megbeszélni a napi vagy a közelgő 

eseményeket. 

• Új szavak megértése és megtanulása nehézséget 

okoz.

A hallássérült gyermek nem ért meg minden szót abból a 

rövid történetből, amelyet elmesélünk neki vagy amelyet ő 

maga elolvas. Ellenőrizhetjük ezt, ha egyszerű kérdéseket 

teszünk fel. Ahhoz, hogy fejlesszük nyelvi képességeit, 

szókincsét, olvashatunk számára nehezebb szöveget, szi-

nonimákkal segítve a megértést.

Keltsük életre a nyelvet
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• Nehézségbe ütköznek, amikor szájról olvasnak, főleg 

amikor a hangok szájról olvasási képe megegyezik vagy 

nagyon hasonló (b/p/m; f/v; t/d; k/g).

Ennek tisztázására használjuk az ujjábécét (daktilt).

• Nem érzékelik a nyelv természetes ritmusát.

A hallássérült gyermek számára nehéz a nyelv ritmusát 

követni. Sokat segít, ha ritmikus verseket, mondókákat 

tanulunk vele, illetve sokat szótagolunk.

 Mivel rengeteg akadályba ütköznek, a hallássérült gyere-

kekre nem jellemző a könyv szeretete, az olvasás. Próbál-

tam olyan módszereket keresni, amelyek által közelebb 

hozható számukra a könyvek világa. Egyik módszer, amely 

hatékonynak bizonyult, az alábbiakban bemutatott 

mesezsák.

A mesezsák-módszer

A könyvek életre keltésének egyik érdekes módja

 Mesezsákok használatával lehetőség nyílik a történetek, 

mesék érdekes, multi-szenzoriális megközelítésű bemu-

tatására gyerekek számára. Különböző kellékek – miniatűr 

tárgyak, társasjátékok, feladatlapok, kézimunka – társítása 

az adott történethez a gyermekek és felnőttek közötti kom-

munikáció hatékony eszköze (Barron, I. és Powell, J. 2003). 

Annak ellenére, hogy mesezsákokat kreáltak és használtak 

már az „Érdekes Csomagok”-nál (Curiosity Kits) – Lewis 

2000 –, alkalmazásuk az elemi osztályokban a mai napig is 

elenyésző. A mesezsákok kreálásának és használatának 

célja, hogy a gyerekeket olvasásra ösztönözze. 

A mesezsákokban megvan a lehetőség, hogy a gyerekeket 

motiválja, kihívás elé állítsa, és felkeltse bennük az 

érdeklődést a történetek, mesék megértése iránt. 

 A mesezsák-koncepciót Neil Griffiths brit iskolaigazgató 

fejlesztette ki 1995-ben, miután megjelent az Egyesült 

Királyságban egy statisztikai adat, miszerint lefekvéskor a 

gyerekek 16%-ának olvasnak mesét, összehasonlítva azzal, 

hogy az ő szülei generációjánál ez az arány több mint 30% 

volt. Neil Griffiths alternatív módszerként kezelte a 

mesezsákokat. Az volt a célja, hogy a gyerekek szeressék 

meg a könyveket különböző érdekfeszítő tevékenységek 

által, anélkül, hogy észrevennék,

hogy tanulnak (Griffiths 2000). A mesezsákok használatával 

a felnőttek a különböző érzékszervek bevonásával mutat-

nak be egy-egy mesét, ezáltal interaktívvá, szórakoztatóvá 

teszik a mesehallgatást. A mesezsákok különböző korú és 

kultúrájú gyerekeket formálnak az olvasás rajongóivá. 

Mi egy mesezsák tulajdonképpen?

Szatyor + könyv + játékok + tevékenységek = mesezsák!

 A mesezsák egy nagy szatyor, amely egy meséskönyvet 

tartalmaz különböző segédanyagokkal: bábok, játékok az 

adott mese főszereplőivel, nyelvi fejlesztő játékok, társas-

játékok, amelyek segítenek a szókincs bővítésében, az ol-

vasásban, nyelvtani kérdésekben. Általában tartalmaz egy 

videofilmet, hogy a gyerekek megnézhessék a szóban forgó 

mesét. Tartalmazhat még egy könyvet a történethez kap-

csolódó témáról. 

 A zsák megnyitja a könyvek világát, felkelti a tanulók 

érdeklődését és lehetőséget ad további felfedezésre. Báb-

játékok, jelenetek, játékos tevékenységek kíséretében a 

történetek életszerűbbek, az eseménysorok követhetőb-

bek.

Miért használjunk mesezsákokat az elemi osztályokban?

 Kutatások eredményei kimutatták, hogy az a tanulás, 

amely élvezetet és szórakozást nyújt, pozitív hatással van 

az újdonságok megjegyzésére (James, F. és Kerr, A. 1998). 

A mesezsákok a gyerekek figyelmét megnyerik és megtart-

ják, vizuálisan vonzó és tapintható elemeket tartalmaznak, 

így a történet fonalának megértését megerősítik. Ezáltal 

a gyerekek olvasás iránti érdeklődése növekedhet. 

Keltsük életre a nyelvet

TANULMÁNYOK



9

 A mesezsákok elősegítik az aktív figyelmet és az olvasás-

ban való részvételt is azáltal, hogy megfelelően stimuláló 

környezetet biztosítanak a tanulásra. Minden segédeszköz a 

zsákban az értő olvasás megtapasztalását és újabb nyelvi 

tevékenységek elsajátítását hivatott szolgálni. Fejleszti a 

szövegértést, szókincset, a ritmikai képességeket (Griffiths, 

N. 2000). Továbbá ez segít nekik, hogy saját magukra úgy 

tekintsenek, mint igazi olvasókra, és megalapozza az ol-

vasás életreszóló szeretetét. 

 A történet kiválasztása azoktól a gyerekektől függ, akik- 

nek be akarjuk mutatni. Elsősorban a gyerekek korának 

megfelelő történet kell legyen. Figyelembe kell venni a 

speciális érdeklődési kört, szereplőket, írókat, műfajt. Minél 

érdekesebb a gyerekeknek a kiválasztott történet, annál 

nagyobb a valószínűsége annak, hogy megszeretik a 

könyvet és a későbbiekben önállóan is elolvassák. A zsák 

olyan eszközöket tartalmaz, amelyek segítik a gyerekeket, 

hogy játszva tanuljanak és életre keltsék a könyveket, a 

történetet.

 A mesezsákok érdekesek, interaktívak, hatékony tanulá-

si eszközök bármelyik elemi osztályban, fejlesztik a gyere-

kek anyanyelvi szóbeli és írásbeli kompetenciáit. E módszer 

hatékonyságának vizsgálatára egy fejlesztési tervet állítot-

tam össze.

Mi volt a vizsgálat célja?

• A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában 

tanuló 3. osztályos hallássérült diákok nyelvi képessége-

inek felmérése;

• Egy olyan nyelvelsajátítási módszer kidolgozása, amely  

tematikus mesék feldolgozásán alapul, figyelembe véve a 

diákok egyéni, életkori és sérülés-specifikus sajátosságait, 

képességeit;

• A nyelvi fejlesztő program hatékonyságának felmérése, 

kiértékelése; a beavatkozás indításakor és lezárásakor 

készült felmérések összehasonlítása annak érdekében, 

hogy a diákok önmagukhoz viszonyított fejlődési szintjét 

megállapíthassuk.

Mit vártam el?

Feltételeztem, hogy a mesezsák-módszer rendszeres 

használatával a harmadik osztályos hallássérült 

tanulóknál:

1. Jelentősen bővül a passzív és aktív szókincs.

2. Szignifikánsan javul a fogalmi szintek, a gyűjtőfogalmak 

megfelelő alkalmazása, a fogalmak alá–fölé rendelése.

3. Jelentős javulás következik be bizonyos nyelvtani 

szabályok adekvát használatában.

A vizsgálat a következő területekre irányult: 

• az aktív szókincs felmérése a „Gardner Expresszív 

Egyszavas Képes Szókincsteszt” segítségével;

• a passzív szókincs felmérése a Peabody szókincsvizs-

gáló eljárás segítségével

• gyűjtőfogalmak ismeretének felmérése;

• nyelvtani ismeretek (főnevek toldalékai) felmérésére az 

Én is tudok beszélni 1 munkatankönyv képeit használtam a 

hozzá kapcsolódó tanári segédanyaggal együtt. 

A fejlesztés alapelvei

 A fejlesztési terv összeállítása, a tevékenységek lebo- 

nyolítása alatt szem előtt tartottam a következő pedagógiai 

módszertani alapelveket, szempontokat:

• Tevékenyen tanulunk, fontos az aktív részvétel. Közös 

tevékenykedés, játszás, közben úgymond mellékesen szed-

jük fel az odakapcsolódó szókincset.

• A nyelv elsajátítása nem cél, hanem eszköz. A nyelv 

nem önmagáról szól, hanem az életről. Olyan célokat 

tűzünk ki a gyerekek elé, amely motiválja őket, hogy 

Keltsük életre a nyelvet
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• A nyelvi kompetencia döntő eleme a kommunikációs 

helyzetek megfelelő értelmezése, a megértés képessége és 

a megértéssel összhangban álló aktív részvétel a kommuni- 

kációs folyamatokban. Ennek érdekében használjuk a pan-

tomim és a dráma eszközeit, amelyek alkalmasak a 

szerepvállalásra, a beszédkedv megteremtésére és az 

élményszerű befogadásra is. 

A fejlesztési programban feldolgozott mesék:

• Hervay Gizella: Elfelejtő mese

• Eric Carle: A telhetetlen hernyócska

• David Mckee: Elmer

• Eric Carle: A kelekótya kaméleon

• Marék Veronika: A csúnya kislány

• Marék Veronika: Boribon, a játékmackó

A mesék kiválasztásakor a következő szempontokat 

vettem figyelembe:

• az anyanyelv kompetenciaalapú oktatásához megírt 

romániai nemzeti tanterv által javasolt témaköröket (köz-

vetlen környezet, iskolai környezet, egészség/étkezés, 

foglalkozások, naptár/a hét napjai, állatvilág);

• a szöveg típusa legyen élményszerző és információszer-

ző is egyben;

• tartalmilag feleljen meg a tanulók életkorának, értelmi 

szintjének és érdeklődésének;

• legyen alkalmas egy adott fogalomkörhöz tartozó 

szókincs (gyűjtőfogalmak), illetve nyelvtani szabályok 

(főnévi toldalékok) gyakorlására;

• biztosítsa az ismétlést, amely által a tanulók maguk 

fedezzék fel a nyelvtani szabályokat, azokat pedig újabb 

gyakorlati helyzetekben alkalmazzák és hasznosítsák.

bizonyos szókincset elsajátítson. (Például azért tanuljuk 

meg az ételek neveit, hogy a szüleinknek tudjuk leírni, hogy 

mi volt a heti menü. Bentlakásos, elemi osztályos gyere-

keket nagyon motiválja, ha valamit azért kell megtanulniuk, 

hogy utána levelet írhassanak a szüleiknek.)

• „Nyelvtan nélkül keveset tudunk elmondani, 

szókincs nélkül semmit nem tudunk elmondani” 

(Wilkins) A nyelvtanulás egyik lényegi komponense a 

szókincs elsajátítása, ami egész életen keresztül tartó folya-

mat (Cornellissen és mtsai, 2004). Ez egyaránt tartalmazza a 

szó ismeretét (tudom, emlékszem a jelentésére) és annak 

nyelvi környezetben történő alkalmazását. 

• Hallássérült vagy tanulásban akadályozott gyermekek 

nyelvtanítása során nagyon fontos a szókincs kialakítását 

és fejlesztését is cselekvésbe ágyazottan, szemléletesen 

tanítani és gyakoroltatni. Ennek legjobb módja a játékos 

szókincsbővítés és elmélyítés, amit változatos feladatokba 

foglalt tevékenységeken keresztül valósíthatunk meg. A vál-

tozatos játékok alkalmazása a gyakorlás leghatékonyabb 

eszköze. 

• Fontos a sikerélmény, az önbizalom biztosítása. Ez 

segíti a diákot, hogy kitartóan és jókedvvel álljon hozzá a 

tanuláshoz.

• Fontosnak tartjuk az ismétlést. Amikor a diákok egy 

következő tanulási szituáció során újra találkoznak a már 

sokszor ismételt nyelvi jelenséggel, kompetensnek érzik 

magukat a feladatmegoldásban, növekszik önbizalmuk, 

ezáltal pedig a  tanulási motiváció is erősödik.

• A hallássérült gyermek fejlesztése többféle, változa-

tos eszközöket igényel. Az anyanyelvi nevelés alapvető fe-

ladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, 

hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják 

a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Biztosíta-

nunk kell számukra a hallási élményeken kívül változatos 

vizuális (betű, szókép, mondatkép, illusztráló képek, vid-

eofelvételek, számítógépes animációk), kinesztetikus (tap-

intási érzékelés – manipulációs gyakorlatok) ingereket is –, 

mindez pedig az érzékelési csatornák sokféleségének 

elvének feleltethető meg.

10
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Tekintettel arra, hogy a hallássérültek nyelvi szintje 

(szókincs, szövegértés) sokkal alacsonyabb a hasonló korú 

ép hallású társaikéhoz képest, a meseszövegeket nem ere-

deti változatban, hanem egy általam leegyszerűsített, 

adaptált változatban használtam. 

Mit tartalmazott egy fejlesztő csomag? 

A hat fejlesztő csomag közül itt van például az Elmer című 

mesezsák (könyvcsomag) tartalma:

• David Mckee, Elmer című meséjének hallássérültekre 

adaptált, egyszerűsített változata,

• színeket és különböző külső tulajdonságokat ábrázoló 

képkártyák,

• színek neveit ábrázoló szókártyák,

• mellékneveket tartalmazó szókártyák,

• táblagépes játék,

• memóriajáték a színek neveinek gyakorlására,

• “dobble” játék a színek neveinek gyakorlására,

• barkácsoláshoz, kézimunkához felhasználható 

elefánt-sablonok, színezők,

• Elmer plüssállat,

• Elmer-labdák.

 Ezzel a mesével az volt a cél, hogy a gyerekek sajátítsák 

el a színek neveit, gyarapodjon a melléknevekkel kapcsola-

tos szókincsük, válaszoljanak adekvátan a milyen? Kérdés-

re, alkossanak egyszerű ellentétpárokat (kicsi–nagy, stb.).

Eredmények?

A módszer során követett 7 lépés:

 Mivel a tanulók hallássérülése különböző mértékű volt, 

inkább az egyéni eredményeket értékelte,. Mégis megál-

lapítottam egy csoportszintű fejlődést is.

 A csoportátlagot tekintve gazdagodott a diákok 

szókincse. A Gardner-tesztnél 9.12 %-os a fejlődés, a Pea-

body tesztnél 6%-os, a szó-kép egyeztetésnél pedig 

9.59%-os volt. Az első hipotézis, miszerint a fejlesztő prog- 

ram hatására bővül az aktív és passzív szókincs, csoport- 

szinten is beigazolódott. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

 Ami a nyelvtani ismereteket illeti, előfelméréskor mind-

egyik diáknál megállapítottam a vizsgált toldalékok 

használatának teljes hiányát. A beavatkozás hatására, 

amikor különböző szövegkörnyezetben, különböző játékos 

környezetben ismételtük a toldalékok használatát, 

utóméréskor a vizsgált toldalékok – egy diák kivételével – 

már jelen voltak.

Keltsük életre a nyelvet
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 Következtetések, észrevételek:

> A felmérés során megfigyeltem, hogy jellemző volt a 

külső hasonlóság alapján történő téves megnevezés (pl. 

bőrönd – táska, madár – tyúk).

> A ritkábban használt, elvontabb fogalmak esetében a 

kép megnevezésére cselekvést, a használat körülményeit 

vagy a tárgy funkcióját adták meg a gyerekek. Például: enni-

való – eszik, sámli – ül le.

> Köztudott, hogy az agy neuroplaszticitása az első 3 és fél 

évben a legnagyobb. A korai hallókészülékes ellátás 

stimulálja az agyat, amely még a kezdeti fejlődési szakasz-

ban van, ezért még érzékeny a hangingerekre és így 

nagyobb hallási kapacitást eredményez, amely befolyásolja 

a későbbi nyelvelsajátítást. A jelen vizsgálatban résztvevő 

diákok mindegyike 5 éves kora után részesült megfelelő 

hallókészülék-ellátásban. Az alapvető szókincsbeli hián-

yosságok ezzel is magyarázhatók.

 Javaslatok:

> A kompetenciaalapú oktatás célkitűzéseit szem előtt 

tartva az anyanyelv órákon hangsúlyt kell fektetni az 

ismeretek gyakorlati helyzetekben való alkalmazására.

> A késői beszédindulás és a lassúbb beszédfejlődés, vala-

mint a beszédtapasztalat korlátozottsága azt eredményezi, 

hogy a hallássérült gyermek nem megfelelően sajátítja el és 

alkalmazza az anyanyelv grammatikai szabályait. Ennek 

egyik következménye a toldalék nem megfelelő használata, 

esetleg elhagyása. A toldalékok érzékeltetése a jelnyelvi 

kommunikációban jelentősen csökkenti a hibákat ezen a 

téren. 

> Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szavakat nem 

izoláltan kell tanítani, hanem olyan történetekbe ágyazva, 

amelyek közel állnak a diákok fejlettségi szintjéhez, 

érdeklődési köréhez, életkorához.

>  A pozitív élmény biztosítása anyanyelv órákon kulcsfon-

tosságú. 
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 Fülöp Csilla vagyok, gyógypedagógus, terápiás 

kutyafelvezető és habilitációs kutyakiképző.

 10 éve tanulmányozom ezt a módszert. Először az állat- 

asszisztált tevékenységekkel találkoztam általánosan,  

amelyekben a nyulaktól a lovakig számos állatfaj képvi-

selteti magát. Végül a kutyák mellett tettem le voksom. 

Az elsőt 2012-ben vásároltam meg, azzal a céllal, hogy 

közösen veszünk részt a felkészülés folyamatában. 

2013-ban elvégeztem a habilitációs kutyakiképző tanfolya-

mot   Magyarországon. Ez a képzés tette lehetővé számom-

ra, hogy fel tudjam készíteni a kutyámat bizonyos he-

lyzetekre, ahol partnerként, együtt segítjük egy tevéke-

nység, terápia folyamatát. 2019-ben a Babeș-Bolyai Tudo-

mányegyetem keretein belül szervezett posztgraduális 

képzésen szereztem diplomát a témában, valamint ugya-

nebben az évben Szellő kutyámmal megszereztük a hivata-

los nemzetközi terápiás kutya és felvezető címet. Jelenleg 

két kutyám van, Ruby az uszkár, többnyire hobbykutya, de 

jól bevonható a tevékenységekbe, valamint Szellő, a 

terápiás kutyám.

 Romániában egyelőre hiányzik az az infrastruktúra, 

amely teljes mértékben szabályozná ezt a szakmát. A követ-

kezőkben, első sorban az ezzel a területtel foglalkozó fogal-

makat szeretném tisztázni, majd néhány személyes 

élményt írok le, valamint egy kutatást vázolok, amely 

többek között azt is vizsgálja, hogy milyen lehetőségei 

vannak ennek a módszernek az iskolai keretek között.

 A segítő kutya csoportjába tartoznak a speciálisan ki-

képzett kísérő kutyák, mint a mozgássérültet, hallássérültet 

kísérő kutya, a vakvezető kutya, illetve a rohamjelző kutyák. 

Ezek a kutyák a család környezetében fejezik be „tanul-

mányaikat” és beköltöznek új otthonukba, betöltve egyben 

munkahelyüket.

 Terápiás kutya: szintén speciális módon kiképzett kutya, 

aki gazdájánál marad, és felvezetőjével együtt vesz részt 

tevékenységeken, terápiákon, ahol közösen járulnak hozzá 

a célok megvalósulásához. Egy kutyának több felvezetője 

lehet, de mindegyikkel külön kell vizsgáznia, annak érdeké-

ben, hogy az együttműködés mindenkivel kiváló legyen. 

Mindkét esetben kiemelendő a pozitív kiképző módszerek 

használata, ugyanis fontos számunkra a kutya testi és men-

tális egészsége.

 Kutyafelvezető: az a személy, aki ismeri a módszer el-

méleti hátterét, illetve a kutyát, annak erősségeit, jelzéseit, 

és megfelelően tudja irányítani. A kutyával közösen bi-

zonyítja alkalmasságát. Legfontosabb dolga, hogy irányítsa 

a kutyát és biztosítsa az állatnak a pozitív körülményeket.

 Állatasszisztált tevékenység (AAA – Animal Assisted Ac-

tivity): egy gyűjtő kifejezés, amelybe beletartoznak minda-

zok a tevékenységek, amelyekbe beemelünk egy állatot is. 

Lehet állatsimogatás, bújócska vagy séta az udvaron. Habár 

az állat jelenlétének pozitív hatásai tapasztalhatóak, 

nincsenek mérhető eredmények. Nincsenek speciális cél-

kitűzései a tevékenységnek, és semmilyen felmérés nem 

kíséri ezt.

 Állatasszisztált terápia (AAT – Animal Assisted Therapy): 

Minden ülésnek jól meghatározott célkitűzései vannak, 

ahol az eredmények, észrevételek rögzítve vannak. Itt a 

kutya és felvezetője mellett szükséges a szakember (peda- 

gógus, gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, stb.) 

jelenléte is, hiszen tulajdonképpen ő dolgozza ki a pro-

gramot és dolgozik együtt a kutyás csapattal, a célok 

elérése érdekében.

 Állatasszisztált tanulás (AAE – Animal Assisted Educa-

tion): itt tulajdonképpen a pedagógiai célok elérése a 

fontos. Például a feladatok a szövegértést, a matematikai 
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készségek kialakulását célozzák meg. Itt is célszerű a peda- 

gógus jelenléte.

Minden helyzetben az eset sajátosságai döntik el, hogy 

milyen típusú beavatkozásra van szükség. Ezen felül 

felmerül a kutya felkészültsége és habitusa is. Vannak olyan 

szituációk, amikor egy játékosabb, kezdeményezőbb állat 

könnyebben hozzájárul a kapcsolat létrejöttéhez, vagy 

amikor a lehető legnyugodtabb és kiszámíthatóbb kutyára 

van szükségünk. Fontos szempont, hogy az állatjóléti 

feltételeknek megfeleljünk. Sajnos, azok az állatok, amely-

eket ilyen feladatokkal látunk el, mint a terápiás kutyák, 

mentőkutyák, mozgássérült segítő vagy vakvezető kutyák, 

nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint önfeledt tár-

saik. Ez eredményezheti, hogy hamarabb megöregednek. 

Fontos, hogy figyeljünk a stressz-szintjükre, és akár kilép-

jünk a tevékenységből, ha a kutya állapota megkívánja azt. 

Állategészségügyi szempontokból fontos kritériumoknak 

kell megfeleljenek, mind az állat, mind pedig a vele 

találkozó személyek érdekében. Ezen szempontok mellett 

fel kell tárnunk, hogy van-e megfelelő szakember, akivel 

együtt dolgozhatunk. Jelenleg, a gyógypedagógusi 

munkám mellett, kutyafelvezetőként is tevékenykedem 

Szellő kutyával. Csoportos tevékenységekben veszünk 

részt, valamint egyéni terápiákon. Az ezzel kapcsolatos, 

megosztható tapasztalat jól rámutat a módszer előnyeire. 

A kutya tanítása során a pozitív megerősítést használjuk, és 

ez a tendencia a gyerekekkel való munka során is. A pozitív 

megerősítésnek nagyon jó eszköze a jutalmazás. A jutal-

mazásnak hatalmas jelentősége van a szabályalkotás, 

szabálytanulás, és azok betartása során. Nagyon nagy 

előnynek tartom, hogy a gyerekek szeretik a kutya jelen-

létét, számukra ez egy jutalom.

Viszont ki tudunk lépni a jutalmazás tárgyi vonzataiból, 

amikor arra kondicionáljuk a gyereket, hogy kap valamit, 

ha azt teszi, ami helyes vagy amit elvárunk tőle. Ebben az 

esetben világosan letisztázott, hogy kié a kutya, ki 

irányíthatja, kitől kell engedélyt kérni, ha szeretne valamit a 

gyerek a kutyától, így nem alakul ki a tulajdonlás vágya. 

Ugyanakkor, az a két perc simogatási idő vagy irányítási 

lehetőség felér a tárgyi jutalom értékével, sőt túlmutat 

rajta, hiszen a gyerekek könnyen bevonódnak a feladatba.

A kutya jelenléte motiválja őket, hogy megpróbálják, és ál-

talában neki üzennek, vele akarnak kontaktusba kerülni. 

Ezt a jelen lévő szakember megfelelően át tudja irányítani 

magára, vagyis a gyermek hamarabb megnyílhat a fel-

nőttnek. Természetesen, ez a pozitív hatás akkor tud élet-

képes lenni, ha a kutya jelenlétében nem szorongó egyén-

ről van szó. Abban az esetben csupán az érzékenyítés van 

előtérben és nem a kutya segítségével történő szabályozás. 

Néhány példa:

Látható, hogy egy olyan gyerek esetén, aki tart a kutyától, 

nem szabályozó értékű jutalmazás az, hogy felajánljuk, 

hogy közelebb jöhet. Később viszont ez kialakulhat nála is, 

ha sikeresen megbarátkozott a kutyával. Nagyon fontos 

alaptétel ugyanis, hogy a gyerek akarjon kapcsolatba lépni, 

tehát minden interakció önkéntes legyen. A kutya jelen-

létének van egy olyan hatása is, hogy mivel eltávolodtunk 

az állatoktól, nem vagyunk hozzájuk szokva, és jelen van 

egy bizonyos fokú bizonytalanság, mert nem tudhatjuk, 

hogyan reagál a kutya. Ezáltal a gyerekek ébersége ma-

gasabb szintet igényel. Ugyanakkor, nem élettelen pedagó-
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Érzékenyítés Szabályozás

Miben hasonlít a kutya 
ránk vagy egy számunkra 
fontos személyhez?

Ha nagy a zaj, kimegy a 
kutya, mert zavarja. 
Akkor jön vissza, ha 
elcsendesedtek.

A gyereknek lehetősége 
nyílik arra, hogy valami 
olyan tevékenységben 
vegyen részt, ami örömet 
okoz neki, mindezt úgy, 
hogy a kutya akár minden-
féle feladat nélkül jelen 
legyen. A tevékenység 
öröme során felszabaduló 
pozitív érzések emelik a 
bizalmat a kutya felé is.

Betartottad a szabályt, 
közelebb jöhetsz a 
kutyához.
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gógiai eszközzel van dolguk, hanem egy másik élőlénnyel, 

aminek vannak érzelmei és reakciói. 

 Úgy tapasztaltam, hogy az egyéni alkalmak során 

hatékonyabb a terápia, de ennek oka az is lehet, hogy 

amennyiben csoportos jelenlétről van szó, a körülmények 

folytonos váltakozása miatt nem tudunk megfelelni a 

terápia feltételeinek. Előszeretettel tartok csoportos 

tevékenységet, ahol a versenyszellem vagy pedagógiai 

célok kerülnek kitűzésre.

 A következőkben egy állatasszisztált pedagógiai prog- 

ramról, kutatásról olvashatnak, amelyben személyesen 

vettem részt. Ez a program sajátos nevelési igényű gyerme-

kek számára jött létre, ahol alkalmaztuk az állatasszisztált 

pedagógia (AAE - Animal Assisted Education) elemeit. 

Az Amerikai Delta Society a következő különbséget teszi a 

terápia és a sok esetben fejlesztő tevékenység között: míg 

az első esetben a gyerek és a kutya interakciója inkább a 

gyerek szükségleteit szolgálja (szorongás csökkentése,  

megnyílás elősegítése) és kiegészíti az ő terápiáját, 

hozzásegíti a rehabilitációhoz, korrekcióhoz, addig a máso-

dik esetben a tevékenység sikerességét növeli. Ez a   

tevéknység lehet nevelő jellegű (AAE - Animal Assisted Edu-

cation), relaxációs jellegű, ismeret-tapasztalat bővítő. 

Pedagógiai szempontból kiegészíti a tanítás-tanulás folya-

matát. 

 A kutatás a sajátos nevelési formában részesülő gyerme-

kek csoportjára szorítkozott. Tartalmazta egy program 

kidolgozását, amely a különböző személyes kompetenciák 

fejlesztését célozta meg tantárgyak szintjén, oly módon, 

hogy kiegészítette a tanítási folyamatot egy kutyával, amely 

mint motivációs elem jelent meg.
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Játékosan teremtette meg a kapcsolatot a tananyaggal. 

A program 15 találkozóból állt, ami hetente egy tevékeny- 

séget jelentett. A programban résztvevő szakemberek: a 

gyerek tanítója, a kutya felvezetője. A beavatkozás során 

használt kutyák állategészségügyi, higiénés és terápiás 

tevékenységi szempontból megfeleltek a 

követelményeknek. 

A kutatás három részre tagolható:

 • érzékenyítés és a találkozók megtervezése, 

 • játékos tanulás a gyerekekkel és a kutyával, 

 • mérések, értékelés, eredmények feldolgozása. 

 A módszer legfontosabb alapelve, hogy a gyerekek 

önkéntes módon lépnek kapcsolatba a kutyával. Nem cél a 

kapcsolatfelvétel normális rendjébe erőszakosan beleavat-

kozni. A másik alaptétel, hogy a tevékenységek a kutya 

számára is élvezhetőek kell legyenek, nem érheti trauma őt 

a foglalkozások alatt.

I. Rövidtávú célkitűzések:

 1. A projekt résztvevői mutassanak fejlődést a kompe-

tencia-területeken

•  Anyanyelvi kompetenciák: olvasási készség, vizuális és 

auditív differenciálás, szövegértés, szóban lévő szabad 

véleményformálás

• Matematikai kompetenciák: számosság kialakítása, 

testséma ismerete, matematikai alapműveletek

• Szociális kompetenciák: agresszió mérséklése, meta-

kommunikáció fejlődése

 2. Gyakorlati ismeretek a helyes ember–állat interak-

cióról, illetve a helyes és felelős állattartásról

II. Hosszútávú célkitűzés:

 Egy feladattár kidolgozása a módszer alkalmazásához, 

amely lehetővé teszi, megkönnyíti azt a csapatmunkát, 

amely szükséges a célok megfogalmazásához és az óra 

levezetéséhez, hiszen a pedagógus számára nem olyan 

egyértelműek az eszközök, amelyek rendelkezésünkre 

állnak. 



A célcsoport

 A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának 

enyhe és középsúlyos értelmi akadályozott csoportja, 7 

tanuló. A gyerekek nincsenek azonos szinten a vizsgált 

kompetenciákat illetően. 

A kutatás ideje

 A 2018-2019-es tanév.

A felmérés, eszközök

 A kutatás tulajdonképpen egy Single subject experi-

ment, vagyis egyszemélyes kutatás, mivel a mért kompe-

tenciák szintje elég specifikus, több tényező határozza meg 

és a gyerekek állapota közötti szórás nagy. Jelen lehetnek 

az anyanyelvi kompetenciák mellett, vagy ebből kialakult, 

úgynevezett kísérő tünetek is. Ezen okok miatt választottam 

a folyamatos értékelés, követés technikáját.

 Felmérési eszközök a felmérőlapok diszlexiapre-

vencióban részesült gyerekeknek (két felmérés), megfi-

gyelési lapok voltak (minden alkalom után), amelyek alap-

ján értékeltük a figyelmet, biztonságérzetet, feladatlapo-

kat, amelyek a tárgyi tudást, valamint a képi olvasást vizs-

gálták. Ezen felül a vegetatív idegrendszeri változásokat 

vérnyomásmérővel rögzítettük.

Az eredmények

 Változást tapasztaltunk a kompetenciaterületeken:

 Anyanyelvi kompetencia, olvasás: a gyerekek rövidebb 

idő alatt és pontosabban teljesítettek a diszlexiapre-

vencióban részesült olvasási felmérőlapon (5 gyereknél volt 

számottevő változás), de nem tudjuk kijelenteni, hogy ez 

kifejezetten a programnak köszönhető. 
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A beavatkozás során ugyanúgy részesültek a speciális fej- 

lesztő nevelésben, lévén, hogy iskolaidőben történt a  

beavatkozás. 

 Az újonnan bevezetett fogalmak szóképével kapcsolat-

ban jó teljesítményt tapasztaltunk, de ebben a kérdésben a 

vizuális memorizálás befolyásolhatja a pozitív elmozdulást. 

Ezt támasztja alá az összekevert betűk sorba rendezésének 

feladata is, ahol a 7 gyerekből csak 2 teljesített tökéletesen.

 A vizuális és auditív differenciálásnál kis elmozdulást 

tapasztaltunk pozitív irányba. A különbség főleg a nem 

olvasó gyerekeknél kiemelkedő. Csoport szintjén 

nincsenek jelentős előrelépések.

 A szövegértés az egyéni mutatók miatt csak a szóbeli  

közlésben volt mérhető, a mesefonal játékon keresztül. 

Itt az auditív memória játszott számottevő szerepet, de 

vizuálisan is megsegítettük a folyamatot. A tapasztalat az, 

hogy megtanulták, mire figyeljenek a feladatban, de új, 

ettől független feladatban nincsenek meg a pozitív ered-

mények.

 A matematikai kompetenciák nem javultak olyan 

mértékben, amely kizárná a többi beavatkozást, bár észlel-

hetően javult a figyelem a matematikai feladatoknál akkor, 

amikor a kutya motivációs hatására támaszkodtunk. Erre 

visszajelzek még a tanulási figyelmet összegző táblázatban.

 A tanulási motivációt a figyelemmel való összefüggésé-

ben vizsgáltuk, illetve a program utolsó harmadában juta-

lom volt részt venni abban. A gyerekek motiválhatóak 

voltak a többi tanulási helyzetben is azért, hogy a kutyával 

találkozhassanak. 

 A metakommunikáció szintjén a gyerekek új ismeretekre 

tettek szert a kutyával való kommunikáció szintjén. Megta-

nulták leültetni, lefektetni és akadályokon átvezetni.  

Dolgozztunk a hanghordozáson, egyenes, határozott 

kiálláson, amely sikerélményt biztosít a serdülőkor előtt 

álló gyerekek számára.

 A legtisztább eredmény a kutyára és annak tartására 

vonatkozó tudás tekintetében mutatható fel. Ezt a megfe-

lelő táplálékok meghatározásában és a helyes kapcsolat-

felvétel szabályain keresztül mértük fel. Cél volt, hogy a 

gyerekeknek ne legyenek naiv elképzeléseik a kutyákkal 

való kapcsolatfelvételt illetően, főként nem amiatt, hogy az 

iskolában már úgyis játszottak velük. Az utcai kutyákkal ne 
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akarjanak kapcsolatba lépni, vagy ha igen, akkor ismerjék 

annak szigorú feltételeit.

 Az előzetes kutatások mindegyike rámutat a vegetatív 

idegrendszer változásaira. Mi is mértük minden óra elején 

és végén a pulzusszámot, illetve a vérnyomást. Tükröződik 

az eredményeken, hogy ki volt az, aki kevésbé bízta rá 

magát a kutyára, illetve az is, hogy létezett esetenként más 

fiziológiás, járulékos betegség (túlsúly, hipotónia, stb.). 

Ezen eredmények a kis létszám, illetve a mérőeszközök sa-

játosságai miatt (otthoni használatra javasolt vérny-

omásmérők, amelyeket időközben cserélni kény- 

szerültünk) nem adnak lehetőséget messzemenő következ-

tetésekre, de visszatükrözik mások kutatási eredményeit.

 A kutatás során rengeteg játékot dolgoztunk ki, ahol 

módszertanilag le van bontva a pedagógus, a 

kutyafelvezető és a kutya dolga az adott kompetencia- 

területekkel való összefüggések szempontjából is. Ezeket a 

játékokat a gyakorlatba ültetéskor leteszteltük, szükség 

esetén átalakítottuk. A cél, hogy megkönnyítsék azt a 

megelőző munkát, amely a pedagógus és a kutyafelvezető 

között zajlik egy-egy tevékenységet megelőzően.

Köszönet a Kozmutza Flóra Hallássérültek Iskolájának a 

támogatásért, hogy helyszínt adtak a kutatásnak, illetve 

Dózsa Mónika gyógypedagógusnak, aki lelkesen támogatta 

a munkát. 
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beavatkozás. 

 Az újonnan bevezetett fogalmak szóképével kapcsolat-
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tapasztaltunk pozitív irányba. A különbség főleg a nem 

olvasó gyerekeknél kiemelkedő. Csoport szintjén 

nincsenek jelentős előrelépések.

 A szövegértés az egyéni mutatók miatt csak a szóbeli  

közlésben volt mérhető, a mesefonal játékon keresztül. 

Itt az auditív memória játszott számottevő szerepet, de 

vizuálisan is megsegítettük a folyamatot. A tapasztalat az, 

hogy megtanulták, mire figyeljenek a feladatban, de új, 

ettől független feladatban nincsenek meg a pozitív ered-

mények.

 A matematikai kompetenciák nem javultak olyan 

mértékben, amely kizárná a többi beavatkozást, bár észlel-

hetően javult a figyelem a matematikai feladatoknál akkor, 

amikor a kutya motivációs hatására támaszkodtunk. Erre 

visszajelzek még a tanulási figyelmet összegző táblázatban.

 A tanulási motivációt a figyelemmel való összefüggésé-

ben vizsgáltuk, illetve a program utolsó harmadában juta-

lom volt részt venni abban. A gyerekek motiválhatóak 

voltak a többi tanulási helyzetben is azért, hogy a kutyával 
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 A metakommunikáció szintjén a gyerekek új ismeretekre 

tettek szert a kutyával való kommunikáció szintjén. Megta-

nulták leültetni, lefektetni és akadályokon átvezetni.  

Dolgozztunk a hanghordozáson, egyenes, határozott 

kiálláson, amely sikerélményt biztosít a serdülőkor előtt 

álló gyerekek számára.

 A legtisztább eredmény a kutyára és annak tartására 

vonatkozó tudás tekintetében mutatható fel. Ezt a megfe-

lelő táplálékok meghatározásában és a helyes kapcsolat-

felvétel szabályain keresztül mértük fel. Cél volt, hogy a 

gyerekeknek ne legyenek naiv elképzeléseik a kutyákkal 
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BAL-A-Vis-X
Lőrincz Tünde, gyógypedagógus

„Amit a kéz tesz, az elme megjegyzi.”

MONTESSORI MÁRIA

 Mindannyiunk számára ismert már, hogy a hatékony, 

valódi tanulás/tudás feltétele minél több érzékszerv - látás, 

hallás, tapintás, mozgás - egyidejű bevonása a tanulási foly-

amatba.  A mozgás pedig a gyerek lételeme. Ha a tanuló 

hosszú percekig mozdulatlanul ül a padban, akkor egy idő 

után a test jelez, hogy valami probléma van, és a gyerek 

elkezd izgága lenni, mocorogni. Ezzel szemben, ha időnként 

mozgásos gyakorlatokat iktatunk be, akkor hosszabb ideig 

tartó agyműködést tudunk előidézni, hiszen több ideg-

pályát mozgatunk meg.

 Holland tudósok (T. ALTENBURG és mtsai, 2015) is-

kolások bevonásával elkezdték vizsgálni, mi történik akkor, 

ha az iskolai órák közé 20 perces aerob edzést iktatnak be. 

Kiderült, hogy a diákok így sokkal tovább képesek figyelni 

az órákon. 

 2016-ban, egy ADAM G. THOMAS és munkatársai által 

vezetett kutatásnak gyerekeknél, felnőtteknél és időseknél 

egyaránt sikerült kimutatni, hogy a fizikai állóképesség 

javulásával gyarapodik a memóriáért és a tanulásért felelős 

idegsejt-állomány.

 Német kutatások szerint a tanulás közben végzett 

mozgás – történetesen a séta és a biciklizés – hozzájárul a 

szavak hatékony elsajátításához, ha valaki éppen idegen 

nyelvvel ismerkedik (MAREN SCHMIDT-KASSOW és mtsai, 

2013).

 Sibley 2003-ban végzett kutatásának eredménye, hogy a 

mozgás jelentősen hat a 4-18 éves gyerekek észlelési 

képességeire, iskolai, verbális, matematikai, olvasási 

teljesítményeire (https://www.thewalkingclass-

room.org/why-it-works-details/#footnote-two).

 Az Amerikai Egyesült Államokban pedig azt vizsgálták, 

hogy a tanítás utáni sporttevékenység hogyan hat a fiatalok 

iskolai teljesítőképességére. Eredményeik szerint a diákok 

szellemi feladatok megoldására jobban tudtak koncentrál-

ni. Nehezebben kalandozott el a figyelmük, hatékonyabban 

végeztek egyszerre több feladatot, illetve könnyebben 

megjegyezték azt, amit szerettek volna észben tartani 

(CHARLES H. HILLMAN és mtsai, 2014).

 Egy másik német kutatás szerint a tiniknek mindössze 

tíz percnyi koordinációs készséget javító játék (például két 

labda egyensúlyozása egyszerre) is segített a koncentráció 

fejlesztésében (HENNING BUDDE és mtsai, 2008).

 Dr. Chuck Hillman (2008) agyi aktivitást mutató grafikája 

jól tükrözi az aktív és nem aktív gyerekek agyának 

különbségét. Drámai növekedés látható a mozgásnak 

köszönhetően (lásd 1. grafika).

 Mindezen eredményeket a kutatók azzal magyarázzák, 

hogy a mozgás serkenti a BDNF-nek (Brain Derived Neuro-

trophic Factor) nevezett agyi növekedési faktornak, fehér-

jének a termelését, amelynek fontos szerepe van az ideg- 

rendszer megfelelő működésében és az agyi plaszticitás-

ban (MEDINA, 2008, in GROENENDYK, 2008). A BDNF segít 

megelőzni az agysejtek pusztulását, elősegíti az új idegsej- 

tek születését és a már meglévő idegsejtek közötti kapcso-

latok létrejöttét.

1. grafika: Agyi aktivitást mutató grafika mozgás 

hatására (Dr. Hillman, 2008)
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Az új idegi kapcsolatoknak pedig kiemelten fontos szerepük 

van a tanulásban. A plaszticitás törvényét figyelembe véve, 

fontos kiemelni, hogy az idegrendszer működésének ala- 

kítása annál valószínűbb, minél fiatalabb az idegrendszer.

 Mindezek fényében egy olyan mozgáson, ritmusosságon 

alapuló fejlesztő programot szeretnék bemutatni, amelyet 

BILL HUBERT dolgozott ki, 2001-ben. A program angol neve: 

Balance Auditory Vision Integration Exercises, röviden: 

Bal-A-Vis-X. Olyan ritmust / egyensúlyt / hallást / látást fej- 

lesztő program, amely elősegíti az agy, valamint az agy - 

test integrációjának a fejlesztését. 

 

A program által használt eszközök:

 • Babzsákok

 • Labdák

 • Egyensúlyozó korongok

 A gyakorlatok száma eléri közel a 300-at, végezhető 

egyénileg, párban vagy kiscsoportban, 3 éves kortól akár 

100 éves korig.

 Napi 30 perces gyakorlással olyan részképességek fe-

jlesztésére hat, mint:

 • Szem-kéz koordináció

 • Egyensúly

 • Hallási képességek

 • Figyelem és koncentráció

 • Ritmus

 • Motoros koordináció

 • Szemmozgás

 • Testközépvonal

 • Vizuális észlelés

 A tevékenységek továbbá segítik az impulzivitás, a nyug-

talanság és a stressz csökkenését, fokozzák az önfegyelmet, 

az együttműködést, az önértékelést, a párban való tanulást 

(https://www.nwbavxgrp.org/nw-bavx-grp-trainings.html).

 HUBERT (2014) a program hatékonysága szempontjából 

a következő változásokat figyelte meg (WENT, 2015):

 1. Javuló olvasás és másolás

 2. Javuló látási és hallási felfogóképesség

 3. Javuló szemmozgás

 4. Csökkenő szorongás és teljesítményorientáltság

 5. Csökkenő impulzivitás

 6. Javuló önértékelés

DIXON CHIBANDA (2015) ADHD-s gyerekekkel dolgozva, 

megállapította, hogy 6 hét gyakorlás után 15 perccel nőtt a 

diákok figyelemkoncentrációja, valamint javulást tapasz-

talt a munkamemória terén is.

 GROENENDYK (2008) 1., 3., és 5. osztályos diákok be- 

vonásával vizsgálta meg a Bal-A-Vis-X program iskolai 

teljesítményre, fonématudatosságra, folyékony olvasásra, 

szemmozgásra, szociális magatartásra gyakorolt hatását. 

Azt állapította meg, hogy több heti 4 30 perces alkalom 

szignifikánsan befolyásolta a diákok szemmozgását, mely 

kedvezően hatott az olvasás folyékonyságára, szavak és 

álszavak esetén egyaránt, javult az első osztályosok foné-

matudatossága, a gyerekek szociális viselkedése (pozitív 

változás társas kapcsolatokon belül). A pedagógusok 

visszajelzése, valamint a MAP teszt (Measures of Academic 

Progress) alapján a diákok jelentősen jobb iskolai teljesít-

ményt mutattak.

 A program által használt egyensúlyozó korong nagy 

hatással van a gyerekek egyensúlyrendszerére. Ez azért is 

nagyon fontos, mert az egyensúlyrendszer fejletlensége 

hátráltatja azokat az agyfeldolgozó struktúrákat, amelyek 

fontos szerepet játszanak a figyelem, memória, vizuális 

folyamatok, auditív észlelés, olvasás, beszéd, motoros 

koordináció, téri tájékozódás optimális működésében (dr. 

F. Belgau, https://catsinthecra-

d l e . b l o g / 2 0 1 8 / 0 1 / 0 5 / h o w - t o - i n t e -

grate-the-mind-brain-and-body-through-movement/).

 A keresztező mozgásos gyakorlatok pedig fejlesztik a két 

agyfélteke közös működését, amelyre szinte minden pilla-

natban szükségünk van, például amikor olvasunk, írunk, 

gondolatainkat fogalmazzuk meg, vagy egyszerre több 

dologra is figyelünk. Mivel mind a két agyféltekét ingerel-

jük, az éberségi állapot is növekszik.

 Kiknek ajánlott a Bal-A-Vis-X program?

 • Tanulási nehézséggel küzdő diákoknak – serkenti a 

kognitív képességeket,

 • Magatartászavaros gyerekeknek – “lenyugtatja” a 

viselkedést,

 • ADHD/figyelemzavaros tanulóknak – csökken az im-

pulzivitás, javul a figyelem- koncentráció,

BAL-A-Vis-X

MŰHELY
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• Tehetséges diákoknak – javul a motoros koordináció, 

csökken a stressz,

• Tanulóknak – kevesebb erőfeszítést vesz igénybe a tanu- 

lás,

• Fejletlen auditív/hallási képességekkel rendelkező 

diákoknak – az ismétlődő ritmikus minták javítják a hallási 

felfogóképességet,

• Beszédhibás gyerekeknek, főleg hallási diszkriminációs 

problémákkal küzdőknek,

• Olyan diákok számára, aki a látás terén küzdenek vala-

milyen rendellenességgel:

  - Szemmozgás 

  - Vizuális diszkrimináció

  - Binokuláris látás,

• Mindenkinek – önbizalom, önértékelés, szem-kéz koor-

dináció javítására (https://www.brightbrain-scotland.-

co.uk/bal-a-vis-x/who-is-bal-a-vis-x-for/#:~:text=Bal%2DA

%2DVis%2DX%20is%20for%20everyone%3A&text=For%20

attention%20deficit%20disordered%2Fattention,improves

%20and%20stress%20headaches%20diminish.).

Örömteli játszást kívánok mindenkinek!
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co.uk/bal-a-vis-x/who-is-bal-a-vis-x-for/#:~:text=Bal%2DA

%2DVis%2DX%20is%20for%20everyone%3A&text=For%20

attention%20deficit%20disordered%2Fattention,improves

%20and%20stress%20headaches%20diminish.

12.  https://www.nwbavxgrp.org/nw-bavx-grp-train-

ings.html

BAL-A-Vis-X
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NILD Tanulás Terápia - rövid 
ismertető
Balla Rita, gyógypedagógus

A National Institute for Learning Disabilities – mai nevén Na-

tional Institute for Learning Development – intézet, a tanu- 

lás terápia alapprogramot a hetvenes évek elején tanulási 

zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére dolgozta ki Archie 

Silver M.D. gyermek pszichiáter (Bellevue Hospital, New 

York) és Dr. Rosa Hagin klinikai pszichológus, egyetemi 

tanár (New York University Medical Center), akik a tanulási 

zavarok első kutatói közé tartoztak. Silver és Hagin már 

akkor feltételezte, hogy az észlelési hiányterületek folyama-

tos ösztönzése meggyorsítja az észlelés érését, és jobban 

felkészíti a gyermeket az olvasás tanulására. 

Feltételezésüket kutatási eredményekkel igazolták (1975).

 Ezt az alapprogramot egészítette ki Deborah Zimmer-

mann ápoló-szakoktató (Bellevue Hospital) és Grace Mutza-

baugh iskolaigazgató (Norfolk Christian School) egy 

hang-jel megfeleltetésre és a leggyakoribb helyesírási 

minták köré épülő olvasás-programmal. A norfolki NILD in-

tézet szerződésben felhatalmazta a magyar Hátország 

Egyesületet, hogy a Jordanidisz Ágnes (NILD Tanulási 

Terápia oktatója) által készült magyar NILD adaptációt 

oktassa. 

 A NILD Tanulás Terápia program célja a tanulók kompe-

tenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése 

annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes 

legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén 

képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a 

gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára. 

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy 

teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén 

működő területek meghatározása céljából.

 A képesség, részképességeket vizsgáló tesztek a követ-

kező területek működéséről adnak képet: beszédhallás, 

beszédészlelés, beszéd- és szövegértés, fonológiai tuda-

tosság, téri orientáció és vizuális szervezés, időbeli orien- 

táció, vizuomotoros integráció, testséma, irányok, domi-

nancia, intelligencia.

A pedagógiai vizsgálatok:

 – a kézírásra, a helyesírásra és a fogalmazásra 

 – az olvasástechnikára és a szövegértő olvasásra 

 – és a számolási készségre terjednek ki. 

 Ezután kerül sor az egyénre szabott program megter-

vezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, 

amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó 

kognitív diszfunkciókat, hibásan működő rész-

képességeket. 
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 A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a te- 

rapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan 

működő funkciók fejlesztése érdekében. Ezek a technikák 

közül megemlítünk egy párat: Ritmikus Írás, Morze, Helyes- 

írás és szövegértés, Kulcskönyv, Olvassunk!, Figyelj rám!, 

Auditív memória, Auditív szövegértés, Gyűszűk, Testkép, 

Mozaik.

 A NILD módszer a fenti technikák segítségével fejleszti az 

olvasási és anyanyelvi készséget, a szövegértést, a mate- 

matikai készséget egyaránt. Segítséget nyújt az információ 

befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat 

ad a problémák megoldására. 

 Az optimális terápia heti 2×80 perc, ami alatt az összes 

iskolai készséget (olvasást, írást, helyesírást, matematikai 

gondolkodást), a különböző észlelési területeket(látás, 

hallás, tapintás) és a gondolkodást is fejleszti. A gyermek a 

terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biz- 

tonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat. 

Ugyanakkor 5 éves kortól kezdve minden korosztály 

számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé 

teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását 

kisgyermekek számára éppúgy, mint középiskolásoknak, 

vagy akár felnőtteknek. 

NILD Tanulás Terápia - rövid ismertető

MŰHELY
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Élményszerű tanulás és 
kognitív képességfejlesztés 
Nagy Szilárd, gyógypedagógus

 A gyermekekkel való tevékenységeim során 

meghatározó számomra, hogy ezek az alkalmak kellemes 

hangulatban, játékos formában teljenek, kerülve azokat a 

klasszikus tanulási helyzeteket, amelyek az osztályban a 

különböző feladatok elvégzését jelentik. Ennek 

megvalósításáért folyamatosan érdeklődöm az olyan 

képzések iránt, amelyek eszközt adnak, amelyekkel 

hatékonyan lehet beavatkozni a gyermekek fejlesztésébe. 

A képzés során megtapasztalt sajátélmény motivál, és arra 

késztet, hogy tovább adjam másoknak is, elsősorban a 

hozzám fejlesztésre járó gyermekeknek.

 A mindennapi munkám során ilyen eszközeim többek 

között a zsonglőrlabdák és -tányérok, valamint a sport-

poharak, amelyeket a továbbiakban bővebben ismertetek 

és ajánlok. 

 Több mint négy évvel ezelőtt találkoztam először a 

sportpoharak programmal, pontosabban a Sport Poha-Rak 

programmal, illetve az ebből továbbfejlesztett rAkadémia 

elnevezésű programmal. Miről is van szó? A Sport Poha-Rak 

(Speed Stacks) egy nemzetközi szinten működő sportág, 

amely versenyprogramként és szabadidős programként 

vált ismertté. A rAkadémia programot Kovács Gábor és Héri 

Márti, a Speed  Stacks Hungary ügyvezetői és oktatói fej- 

lesztették ki azzal a céllal, hogy óvodák és iskolák a tanme-

net részeként az iskolai készséget is magasabb szintre 

hozzák.

 A Speed Stacks hivatalos honlapján elérhetőek azok a 

kutatások (https://www.speedstacks.com/internation-

al/?redir=loc&co=RO&ip=89.165.154.202), amelyek ennek 

az eszköznek a jótékony hatásait bizonyítják: így ezek 

használata korosztálytól, képességektől, előképzettségtől 

független, a �zikai és szellemi �ttség fejlesztése javítja az is-

kolai eredményeket, megnöveli az iskolai sikerélményeket,

segítséget nyújt az olvasási-, írási és számolási készségek 

kialakításában, a problémamegoldásban. További előnyei: 

a szem-kéz koordináció javítása, a jobb és bal agyfélteke 

aktivizálása, a kétoldalúság kialakítása, az agyműködés 

serkentése, az ideg-és mozgatórendszer közötti kapcsolat 

hatékonyságának növelése.

 Miben áll maga az eszköz? Egy szett 12 darab egyszínű 

speciális pohárból, illetve kiegészítő eszközökből (időmérő 

szőnyeg) áll (ezek a kezdő pedagógiai tevékenység alatt el-

hanyagolhatóak). A hatékony használatnál fontos, hogy 

több színű poharakkal rendelkezzünk, vannak olyan gya-

korlatok, ahol ez hangsúlyt kap. Itt jegyzem meg, hogy 

Romániában is van kirendeltsége a Speed Stacks-nek, így 

belföldről is lehet rendelni (https://speedstacks.ro/), illetve 

bővebb információkat kérni.

 A továbbiakban néhány gyakorlatot sorolok fel - a teljes 

gyakorlatsor a képzés tanári jegyzetének része, ezért nem 

áll módomba minden gyakorlatot ismertetni. A felsorolt 

néhány gyakorlat csupán ízelítő kíván lenni, amely tovább-

fejleszthető és kipróbálható.

 1. Az alapgyakorlat a poharak váltott kézzel való rakása 

(pl. egy toronyba), 2x6 pohár keverése különböző 

kiegészítő feladatokkal:

• csukott szemmel

• egyensúlyozás közben: középre rakni a 12 poharat bal 

lábon állva, majd szétszedni jobb lábon állva

• a torony összerakása után megfordulni a saját tengely 

körül 3x, majd szétszedni a tornyot

• megadott ütemre, zenére vagy metronóm ritmusára 

végezzük az alapfeladatot

• párban végrehajtva: egymás mellett állva egyik a bal-, 

másik a jobb kezet használja, majd helycserével is, stb.
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 2. 2x6 pohár (2 szín) az asztalon szétszórtan színeket 

keverten elhelyezve

 Feladat:

• csíkos torony építése - jobb és bal kéz váltott 

használatával a poharakat egy 12-es toronyba rakjuk 

magunk előtt. Pl. a jobb kéz mindig a piros, a bal kéz mindig 

a kék poharat veszi fel. Helyes megoldás ellenőrizhető, mert 

a színeknek egymást váltani kell (“zebracsíkos” a torony)

• “Cipőfűző”: két sorban 6-6 pohár elhelyezése füg-

gőlegesen az asztalon. Ebben a feladatban a színek válta-

kozva kerüljenek egymásra, tehát egy kézben piros-kék-pi-

ros-kék… stb. pohár lesz egymásba rakva. Meg kell találni 

egy olyan megadott sorrendet, hogy ez sikerüljön. A megol- 

dás: kétszer egyenesen, kétszer pedig keresztbe kell tenni a 

kezeket ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A feladat be-

fejezése után ugyanebben a sorrendbe kell visszapakolni a 

poharakat az asztalra és megismételni a feladatot minél 

gyorsabban. A “cipőfűző” könnyebb változata, amikor a két 

kéz egyszerre, szinkronban mozog. A megoldás: egyszer 

egyenesen, egyszer pedig keresztbe kell tenni a kezeket 

ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani - úgy, mint 

cipőfűzéskor.

 3. Alapgúla (3-as gúla): Mindenki 3 poharat használ és 

megtanulja az alap piramis felépítését: a jobb kéz felemel 

egy poharat és leteszi a másik kettő mellé jobbra. A második 

poharat a bal kéz helyezi a másik kettő tetejére, egy hármas 

gúlát képezve. 

• 3-as gúla építése a kezeket hátul magunk mögött indít-

va, majd visszatéve 

• 3-as gúla építése a kezeket vállról indítva, majd vissza-

téve

• 3-as gúla építése a kezeket magunk mellett természe-

tesen tartva- LASSAN. 

 A lebontás: a felső poharat jobb kézzel a jobb oldali tete-

jére csúsztatni, majd a baloldali poharat bal kézzel fele-

melve a másik kettőre helyezni, egy kupacba halmozva a 

három poharat. Ezt az alapgyakorlatot többször ismételve 

folyamatosan kell gyakorolni, mivel erre épül a többi kom-

bináció! A tanár a gyerekekkel szemben állva tükörképet 

mutasson. Kisebbeknek ez nehézséget jelenthet (absz-

trakt). Ilyenkor a feladatot a csoport mellett állva kell szem-

lélteni és együtt végezve a feladatot (utánzás)

 4. Két 3-as gúla építése: l 2 x 3 pohár elhelyezése kb. 

vállszélességben az asztalon. 2 különböző színű kupacot 

kell használni: pl. sárga és kék. Ez megkönnyíti a sorrend ta-

nulását. Először jobb kézzel a bal oldali “sárga”gúlát kell 

megépíteni, majd a jobb oldali “kék”-et. Ezután vissza kell 

térni a bal oldali “sárga” kupachoz, azt jobb-bal kéz váltott 

használatával lebontani, majd tovább haladni a jobb oldali 

“kék”kupac lebontásával. Sokszor kell megismételni a fela-

datot, különböző hozzáadott feladattal, játékos versennyel, 

hogy automatikussá váljon az első “mini-sorozat” 

használata. 

 5. A 3 -3-3-as sorozat (alapsorozat)  -  ez a 2 x 3-as gúlát 

követő fokozat. Ehhez 3 x 3 rakás pohárra van szükség 3 

különböző színben. Ez az első mérhető sorozat, amely 

egyben a versenyprogram része is! Ezt a feladatot már kön-

nyűnek fogják találni a tanulók, mivel jól ismerik a 3-as 

gúlát és annak fel- és lerakását / lebontását. Ez egy kissé 

más nehézséget jelent, mivel a három kupac építése igény-

be veszi a sorrendiség (szerialitás ) képességét , így sokkal 

izgalmasabb. A három pohárkupac egymástól arasznyi  

szélességben legyen elhelyezve. A jobbkezesek a bal oldali 

“sárga” gúla felépítésével jobb kézzel kell, hogy kezdjenek 

és onnan jobbra haladva kell befejezni a 2. “kék”, majd 3. 

“piros” gúla felépítését, majd vissza kell térni a bal oldalra a 

“sárga” lebontásának elkezdéséhez. Ez a sorrend az eu-

rópai írás-olvasás, számolás, kottaolvasás elvére alapszik 

(balról jobbra haladunk), majd a sor végén visszamegyünk 

a bal oldalra (következő sor elejére és ismét balról jobbra 

haladunk. stb. A balkezesek az ellenkező irányból indulhat-

nak a jobb oldalról bal kézzel, majd jobb oldalra visszatérve 

kezdik el a lebontást. Ezzel könnyítjük meg nekik a felada-

tot, hogy az ügyesebb kézzel induljanak, ha akarnak. Ez a 

könnyítés nem erősíti meg az olvasás-írás képességét direkt 

módon, viszont a sorrendiséget (szerialitást) igen! Meg kell 

adni a választás lehetőségét ezeknek a különleges 

képességű gyerekeknek, hiszen az iskolai programban ők 

leggyakrabban hátrányban vannak és mindenhez folyama-

tosan alkalmazkodniuk kell!

 6. A 6-os gúla: a 6-os megtanulása előtt, be kell mutatni 

a résztvevőknek a gyakorlatot, ezáltal izgalmassá és érde-

kessé téve a tanulás folyamatát. A leghatásosabb módszer 

megfigyelésre alapszik. Először párszor gyorsan kell meg-

Élményszerű tanulás és kognitív képességfejlesztés
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megmutatni a 6-os gúlát, majd nagyon lassan, verbális in-

formáció nélkül szemléltetni lépésenként a technikát, 

3-4-szer megismételve. Lassan, lépésről-lépésre kell halad-

ni. Először meg kell tanulni, hogyan kell egy kézzel 

egyszerre több poharat felvenni a következő utasítások 

alapján: helyezzetek 6 poharat egy kupacba és emeljetek fel 

1,2,3,4,5 majd 6 poharat egész tenyérrel és ujjakkal körbe-

fogva a poharakat. Ezt a bemelegítő gyakorlatot mindkét 

kézzel el kell végeztetni többször is! Ezután lehet haladni a 

6-os gúla felépítésének és lebontásának lassú     

megtanulására. Egy sorban ülve vagy egymás mellett állva 

elhelyezkedve a tanár mellett a legkönnyebb látni a po-

harak gúlába rakását és módszerét. Ha a gyerekekkel szem-

ben áll a tanár, mutasson tükörképet. Ha van balkezes 

tanuló, azt állítsa maga mellé!

  1. Felépítés: Kezdj 6 pohárral az asztalon. Emelj fel 3 

poharat a jobb, majd 2 poharat a bal kezeddel, egy poharat 

középen hagyva. Ujjaidat nyitva tartva tartsd a poharakat! 

Engedd el a jobb also poharat, majd a bal also poharat 

addig, amíg 3 pohár van egy sorban. Engedd el a következő 

jobb poharat a középső és jobb alsó pohár tetejére, majd 

tedd mellé a bal oldali poharat. Tedd az utolsó poharat a 

jobb kézből a gúla tetejére. 

  2. Lebontás: Helyezd kezeidet a piramis (gúla) két old-

alához jobb kézzel a felső poharat, bal kézzel a második 

sorban lévő bal oldali poharat. Mindkét kézzel egyszerre 

csúsztasd le a poharakat jobb kézzel jobbra, bal kézzel 

balra. Emeld fel a jobb oldali 3 poharat a jobb kezeddel, 

majd a 2 poharat a bal kezeddel és helyezd őket ebben a 

sorrendben a középső, lenn maradt pohár tetejére. 

Miután az alapgyakorlatokat rendszeres gyakorlással 

sikerült elsajátítani - következhetnek a kognitív képesség- 

fejlesztésben használt gyakorlatok. 

pl. alapfeladat (2 x 6 pohárkupac jobb és bal kézzel középre, 

egy toronyba helyezése) kiegészítő feladatokkal :

 1. Bemelegítés: egyensúlyozó gyakorlatok, ritmusos 

gyakorlatok: pl. letapsolt ritmus 6 ütem utánzására, zenére, 

énekelt dalra vagy tanult vers elmondásával ritmusra kell 

rakni a poharakat, csukott szemmel vagy a tanár kézzel mu-

tatott jeleinek leolvasása közben, kérdezz-felelek - a tanár 

kérdéseire kell válaszolni. Ez a tananyag aktuális té-

makörére épüljön.

 2. Számolással: alapfeladat poharak számolásával 

1-12-ig, majd a torony megépítésével, 12-től 

visszaszámolással szétszedés 2 x 6 kupacokba, számolni 

2-esével, 3-asával, 10-esével oda, majd vissza is, szorzótáb-

la gyakorlása közben, vagy tanár/társ által megadott 

számolási művelet (összeadás, kivonás, szorzás) megoldá-

sa közben, munkalappal: munkafüzetben megadott feladat 

elvégzése minden sorozat befejezése után. Egyik résztvevő 

a munkalapról leolvasva adja fel a kérdéseket, mialatt a 

másik az alapfeladat manuális végrehajtása közben 

válaszol. A kérdező a helyes megoldást beírja vagy ellenőr-

zi, majd szerepcsere, táblán megadott feladatok megoldása 

alapsorozat pakolása alatt, számok kombinációjának 

ismétlése: pl. 10-es felbontás: 1+9=10, 1+8=10, stb. 

Memória-játékok

 2x3 pohár (két különböző színnel) Ebben a játékban a 

vizuális memóriát fejlesztjük. 6 pohárból 2x3-as gúlát 

építünk a színek különböző sorrendjét használva. Amíg 

építünk, társunk hátat fordít nekünk. A felépítés után a 

játékosnak adunk 10 másodpercet, hogy memorizálja a 

sorrendet, majd lebontjuk a gúlákat és társunknak most 

egyedül kell ezt újjáépíteni. Kicsikkel először csak 

megépíttetjük, amit látnak, majd csak azután emeljük ma-

gasabb szintre a feladatot a vizuális memória bevonásával. 

Ez a memóriajáték játszható sokféleképpen: 3x3 gúla, 6-os 

gúla, 2x6-os gúla és több szín bevonásával.  

Bemutató videók:   

https://youtu.be/35-lTT0ujb8

https://youtu.be/EKWnZpN_vss

https://youtu.be/101aEwniA4M

https://youtu.be/s-kNAIniPn0

https://youtu.be/2FKhDqyHAkU
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