
A kommunikáció 
alakulása napjainkban 

Az élőszavas beszéd fejlesztésének lehetőségei alsó tagozatban-
közös játékkal 



Kiindulás 1. 

• aktív közreműködés 

• azonnali kommunikáció 

•  megváltozott kommunikációs minta 

• digitális szakadék: "mérgező tartalmak"-pozitívumok 



Kiindulás 2. 

• online, offline csoportnormáknak megfelelés 

• beszélgetés helyett csetelés-hiányzik a tekintet, a mimika! 

• online személyiség (impulzívabb, más...) 

• megoldás: közös internethasználat, kérdezés! Tari Annamária 

 
 



Adalék a kommunikációhoz 

• Részlet a Szkafander és pillangó című filmből 
 
 



Beszédhibások az osztályban 1. 
Agyi mechanizmusok változása: 

 
"Neurológiai kísérletek bizonyították, hogy 5 óra, 5 egymást követő napi 
internetböngészés átalakíthatja a számítógépes tapasztalattal nem rendelkező 
felhasználók agyi mechanizmusait bármely inger megfelelő mennyiségű ismétlése új 
idegpályákat, illetve idegfolyamatokat alakít ki az agyban, amelyek állandósulhatnak." 

 
 •minden egyes új információs technológiai vívmány kipróbálására ellenállhatatlan vágyat 
érez 
•folyamatosan azonnali jutalmazás igénye 
•új, izgalmas és az eddigiektől eltérő tapasztalatok 
/Dr. Garry Small , amerikai agykutató/ 
 



Beszédhibások az osztályban 2. A hallás 

"A hangok tehát már a születés előtt többlettartalommal bírnak és 
túlnyúlnak a hallás önmagában való jelentőségén. A korai kötődés első 
állomása mellett, emocionális,kommunikációs tartalommal hidat 
képeznek az újszülött számára a születés előtti és aszületés utáni időszak 
között." 
  
Baranyai Ildikó gyógypedagógus 
 



Beszédhibások az osztályban 3. 
 A beszédszervek 

•  
•száj 
•nyelv, fogak 
•lágyszájpad, kemény szájpadlás 
•orr 
•gége, hangszál 
•tüdő 

 
Nagymozgással kísért versmondás: Mozdulj rá! 



Beszédhibások az osztályban 4. 
 Előforduló beszédhibák 

•artikulációs zavar  
•orrhangzós beszéd 
•nyelvlökéses nyelés 
•grammatikai problémák 
•beszédészlelési, beszédértési nehézségek 
•diszfónia 
•diszpraxia a beszédben 
•dadogás 
•SNI 
•diszpraxia 

 



Beszédhibások az osztályban 5. 
Artikulációs mozgásügyesítő gyakorlatok 

•csücsörítés, magánhagzók hangoztatása 

•"gombóc" 
•csettintés 

•légző-, és fúvógyakorlatok 

 



Hogyan segíthetünk? 

• légzőgyakorlat 
nyelvtörők 
ritmusgyakorlatok 
hanggyakorlatok-célzottan 1hangra 

• grammatikai játékok (facebook-magyartanítása alsó tagozaton csoport) 



Milyen programok segíthetnek még? 

Versmondóverseny 
Szerepjátékok 
Mesélés 
Népszokások 
Zene, ének 
Színdarabok 
Rajzpályázat 
Témahét, projekthét 
Könyvtári programok 
Szülői tájékoztató 
Kapcsolatfelvétel a szakszolgálattal, logopédussal, pszichológussal 
 



A beszédet segítő készségek 

• Utam az iskolába című film részletei 
• " A kéz mindig kéznél van"-ötletek a Fejlesztő Pedagógia újságból 
• http://tanitonline.hu/uploads/321/Sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s_

A_1-2_Alapoz%C3%A1s_v%C3%A9gleges.pdf- 
Szövegértés-Szövegalkotás "A", Sósné Pintye Mária szerkesztő 
Két kövér úr – kismadarak – csipp-csepp 

• http://ovoneni.blog.hu/2015/01/23/befuzom_megfuzom 
 



 
 

Ajánlott olvasmány 
 
 • Beck Andrea: A Titoktündér sorozata 

• www.atitoktündér.hu 

  pozitív gondolkodás erősítése 
Krasznár Könyvesbolt:  www.betubazar.hu 

http://www.atitokt%C3%BCnd%C3%A9r.hu


Kiégés elleni tanácsok 

Őrizd meg a szenvedélyes tanítás tíz titkát! 
 
1. Égj a kívácsiságtól! 
 
2. Légy változatos és kísérletező! 
 
3. Tanulóidnak adj vidámságot! 
 
4. Fejleszd az elméd!  
 
5. Élj tanulóid egyéniségével! 
 
6. Tanulj tanulóidtól! 
 
7. Légy rugalmas és nyitott! 
 
8. Higgy abban, hogy szebbé és jobbá teszed tanulóid életét! 
 
9. Vegyél részt szakmai rendezvényeken! 
 
10. Ápold szakmai kapcsolataidat!” 
 
Sylvia Duckworth 
 



Ajánlott linkek 

 
 
http://komm.ektf.hu/segedanyag/Balazs/HVargaGyula.pdf 
 
http://szgnye.vmmi.org/balazs2007.htm 
 
http://www.babaszoba.hu/articles/kisgyerek/A_meseles_fontossagarol?aid=20140930091422 
 
http://spontareality.blogspot.hu/2010/11/kommunikacio-magyar-nyelv.html 
 
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=39&jaid=577 
 
http://www.gribedli.hu/zene/tanulmanyok.htm beszédtanulás 
 
http://www.life.hu/csalad/20121008-igy-fejlodik-a-gyermek-meg-kell-talalni-az-ingerszegeny-kornyezet.html 
 
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0403/csepe.html Csépe V. 
 
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1312/131205.pdf  
 
z generáció https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%C3%B3 

http://moderniskola.hu/2016/01/16172/ 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%C3%B3


Köszönöm a figyelmet! 
Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus 

logopedia18@gmail.com 
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