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FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 idegen szavak, 

 szakkifejezések, 

 szöveg hossza. 

Műfaja: ismeretterjesztő cikk (szakszöveg). 

Módszertani TIPP 

 Megoldás közben érdemes betartani a feladatok eredeti sorrendjét. 

 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 
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Az óvodás gyermek készségei, képességei 6–7 éves korra érnek meg arra, hogy ősztől 

az iskolában sikeresen megtanulják az írás-olvasás tudományát. Ehhez igen összetett 

pszichikus működésre van szükség – lássuk, mely funkciók ezek!  

Pontos észlelés és differenciálás mind a látás, mind a hallás területén. A betűk helyes 

észlelése feltételezi, hogy a gyermek már képes a látott alakokat helyesen felfogni (hiszen más egy 

u és egy o betű), és a hallott hangokat is helyesen hallja (pl. meg tud különböztetni egy morgós, 

zöngés v hangot egy nem morgós, zöngétlen f-től, vagy egy hosszú magánhangzót egy rövidtől). 

A gyermeknek látnia kell, mely vonalak, formák alkotnak egy egész betűt, és szükség van arra is, 

hogy a vizuális (látható) illetve auditív (hallható) háttérből ki tudja emelni a számára szükséges 

információt. Megtalálja tehát a betűket az olvasókönyv lapján, és a tanító hangját, utasításait akkor 

is meghallja, ha az utcáról háttérzaj szűrődik be. 

A sorrendiség felismerése mind látással, mind hallás után. Az írott szöveg betűk egymás 

utáni sorozata. Ezt a sorrendet kell helyesen felfognia és értelmeznie a kisgyermeknek, miközben 

olvas, és íráskor a kiejtett hangok sorrendjét kell helyesen megállapítania ahhoz, hogy le tudja írni 

a szót. 

Helyes, pontos térbeli tájékozódás, az irányok ismerete. Sok betű csak abban különbözik, 

hogy merre „áll a pocakja”, ilyen például a p–d–b. Az a kisgyermek, aki összetéveszti a jobb és a 

bal kezét, a fent–lent irányokat, az nem látja helyesen ezeknek a betűknek a formáját sem, és 

esetleg a síkban, papíron sem tud megfelelően tájékozódni, fentről lefelé vonalat húzni. 

Megfelelően koordinált, összerendezett mozgás. A finommozgások megfelelő fejlettsége teszi 

lehetővé a helyes ceruzafogást, a hármas vonalközbe írás elsajátítását. Megfigyelhetjük, hogy 

gyermekünk szeret-e rajzolni, de nagymozgásait (egyensúlyozás, labdázás) látva is 

következtethetünk arra, összerendezetten működik-e a szeme és a keze, ami szükséges az 

írástanuláshoz. 

A beszéd megfelelő alaki és tartalmi fejlettsége. A beszédhibás gyermekek hanghibáit, 

hangtévesztéseit az óvodai logopédus igyekszik az iskolakezdésre kijavítani, hiszen a tévesen ejtett 

hang (pl. s helyett sz) megnehezíti a helyes hang–betűkép társítást. Amennyiben mégis marad az 

iskolás gyermeknél hanghiba (általában csak az r hang tévesztése), azt az iskolai logopédus segít 

helyrehozni. 

A figyelem és az emlékezet megfelelő szintje. A hallott–olvasott szöveg megértése, 

feldolgozása és visszamondása csak akkor lesz sikeres, ha a gyermek képes legalább 10 percig 

figyelni, és rövid távú emlékezetében tárolni az információkat. 

A fenti funkciókon kívül van néhány olyan külső tényező is, amelyek az olvasás–írás sikeres 

elsajátításának feltételei: a magyar nyelv adottságainak megfelelő olvasástanítási módszer, 

alkalmas olvasókönyv. A magyar nyelv adottságainak leginkább azok az olvasástanítási eljárások 

felelnek meg, amelyek hangoztató–elemző–összetevő módszerrel, a látás–hallás–kiejtés hármas 

egységében tanítják a betűket, az összeolvasást, és segítségül hívják a szótagolást is. 

A SIKERES ÍRÁS-OLVASÁS TANULÁS FELTÉTELEI 
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A tanító személyisége. Ne feledjük, hogy kicsi, 6–7 éves gyermekekről van szó, akik érzelmileg 

erősen kötődnek a pedagógus személyéhez. Egy kedves, a gyermek apró rezdüléseire is szeretettel 

odafigyelő tanító személye meghatározó lehet a sikeres tanulásban. 

Ahol lehetőség van rá, érdemes elmenni az iskolai nyílt napokra, megismerkedni a leendő tanító 

nénikkel és módszerereikkel. A szerzett tapasztalatok, valamint a gyermek személyiségének 

ismeretében lehet felelősen meghozni a döntést, hol kezdje az első osztályt a nagycsoportos 

óvodás. 

A gyermek motiváltsága. Ha a kisgyermek örömmel, boldogan megy iskolába, ott sikerek érik 

(amit nem feltétlenül a hazavitt piros pontok mennyisége mutat meg), és látja, hogy az olvasás-

írás örömet szerző tevékenység, akkor ő is mindent megtesz majd azért, hogy ezt minél hamarabb 

megtanulja. 

Talán sokan meglepődnek, mennyire összetett és bonyolult működés szükséges ahhoz, hogy első 

osztály végére a kisgyermek kézbe vegyen egy könyvet, és magának olvasson mesét. Ne ijedjünk 

meg, ezek a képességek-készségek a legtöbb kisgyermeknél az óvodáskor végére 

kialakulnak. 

Ha a szülő úgy tapasztalja, hogy gyermekének valamely területen segítségre, fejlesztésre lenne 

szüksége, bátran forduljon a logopédushoz, pszichológushoz, fejlesztő pedagógushoz! A 

gyermek képességeinek felmérését követő, óvodáskorban elkezdett célzott fejlesztés segíthet 

abban, hogy a nehézségekkel küzdő kisgyermekek is örömüket leljék a tanulásban. 

Elges Renáta logopédus 

 

Forrás: http://babafalva.hu/a-sikeres-iras-olvasas-tanulas-feltetelei/ 

  

http://babafalva.hu/a-sikeres-iras-olvasas-tanulas-feltetelei/
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FELADATOK 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT! 

 

1. Milyen szakterülettel foglalkozik a cikk szerzője, Elges Renáta logopédus? 

a) A színpadi beszédtechnika oktatásával. 

b) Beszédoktatással, beszédjavítással. 

c) Fogalmazástanítással. 

2. A szerző belső és külső tényezők alapján rendszerezi az írás–olvasás tanulás 

feltételeit. Melyek alkotják az egyéntől függő belső tényezőket? 

a)  A pszichikus funkciók (pl. pontos látás, hallás, megfelelő olvasókönyv, emlékezet szintje stb.). 

b) A pszichikus funkciók (pl. pontos látás, hallás, sorrendiség, tanító személyisége stb.). 

c) A pszichikus funkciók (pl. pontos látás, hallás, sorrendiség, térbeli tájékozódás, koordinált 

mozgás stb.). 

3. A szerző belső és külső tényezők alapján rendszerezi az írás–olvasás tanulás 

feltételeit. Melyek tartoznak a külső feltételekhez? 

a) Az olvasástanítási módszer, a beszéd fejlettsége, a figyelem szintje, az emlékezet szintje. 

b) Az olvasástanítási módszer, megfelelő olvasókönyv, a tanító személyisége, a koordinált mozgás. 

c) Az olvasástanítási módszer, megfelelő olvasókönyv, a tanító személyisége, a gyermek 

motiváltsága. 

4. A szakértő szerint milyen legyen az írást–olvasást tanító pedagógus személyisége? 

a) Legyen elnéző. 

b) Legyen a gyermekre erősen odafigyelő, kedves. 

c) Legyen következetes. 

5. Miért célszerű részt venni az iskolai nyílt napokon? 

a) Mert a tanító nénik és módszereik megismerése alapján célszerű az iskolaválasztásról dönteni. 

b) Mert jó, ha megismerjük az iskola tárgyi felszereltségét és higiénés körülményeit. 

c) Mert megismerhetjük a tanmenetet, a házirendet, a leendő osztályfőnököket. 
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6. Mikor kezdődjék a kisgyermek képességeinek célzott fejlesztése? 

a) Óvodáskorban. 

b) 6–7 éves korban. 

c) Csak a problémák észlelésekor. 

7. Mitől függ elsődlegesen a gyermek motiváltsága a tanulás során? 

a) A piros pontok mennyiségétől. 

b) Az örömként megélt tevékenységtől. 

c) A szülői dorgálástól. 

8. Melyek azok a műveletek, amelyeket a tanuló a tanóra során végrehajt? 

a) A megértés, a feldolgozás és a visszaadás. 

b) A megértés, a leírás és a beszéd. 

c) A hallás, a leírás és a visszaadás. 

9. Milyen tipikus hanghibák fordulnak elő a gyermekeknél? 

a) Hadarás és dadogás. 

b) Orrhangzós beszéd. 

c) Selypítés (s helyett sz ejtése) és raccsolás (az r hang tévesztése). 

10. Probléma esetén milyen foglalkozású szakértőhöz fordulhat a szülő gyermeke 

képességének fejlesztése érdekében? 

a) A következőkhöz: logopédus, pszichiáter, fejlesztő pedagógus. 

b) A következőkhöz: logisztikai szakértő, pszichológus, fejlesztő pedagógus. 

c) A következőkhöz: logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus. 
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11. Az írás–olvasás elsajátításához összetett pszichikus működésre van szükség. Válaszd 

ki, hogy a felsoroltak közül melyek tartoznak a pszichikus funkciók csoportjába! 

a) A pontos látás és hallás. 

b) A játék szeretete. 

c) A sorrendiség felismerése, a térbeli tájékozódás képessége. 

d) A figyelem és az emlékezet szintje. 

12. A pontos észlelés és differenciálás milyen tartalmakat jelent a tanulás során? 

a) A betűk látott alakjának helyes felfogása. 

b) A hallott hangok helyes hallása. 

c) Az információ kiemelése a vizuális és auditív háttérből. 

d) A színek megkülönböztetése. 

13. Mit jelent a sorrendiség felismerésének pszichikus képessége? 

a) A tanuló képes a betűk egymás utáni sorozatát észlelni. 

b) A tanuló képes íráskor a kiejtett hangok helyes sorrendjét megállapítani. 

c) A tanuló képes hibátlan hangokat ejteni. 

d) A tanuló képes összeolvasni a betűket. 

14. Az irányok, a pontos térbeliség hiánya milyen zavarokhoz vezethet? 

a) A jobb és bal oldal keverése miatt a tanuló a betűk formáját nem látja helyesen. 

b) A jobb és bal oldal keverése miatt elszédülhet a tanuló. 

c) A fent és lent irányok keverése miatt a tanuló a papíron síkban nem tudja az irányokat 

megtartani. 

d) A tanuló összetéveszti, hogy merre áll a „betűk pocakja" például a p–d–b betűjelek esetén. 

15. Miről árulkodik az írás–olvasás tanulásával kapcsolatban, hogy a gyermek szeret-e 

rajzolni, labdázni? 

a) Szeret játszani, le tudja kötni a figyelmét. 

b) Szeret közösségben lenni. 

c) Összerendezetten működik a szeme és a keze. 

d) Kialakultak a ceruzafogáshoz szükséges finommozgások. 
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16. Mit akadályoz a beszédhiba az írás–olvasás tanulása során? 

a) A hallás utáni értést. 

b) A helyes hang–betűkép társítást. 

c) A betű alakjának megformálását. 

d) A beszéd helyes alaki és tartalmi felfogását. 

17. Mihez kell a legalább 10 percnyi figyelmi idő az írás–olvasás tanulása során? 

a) Az olvasott szöveg megértéséhez, visszamondásához. 

b) A hallott szöveg megértéséhez visszamondásához. 

c) A hallott–olvasott szöveg megértéséhez, feldolgozásához és visszamondásához. 

d) Az információknak a rövid távú memóriában való tárolásához. 

18. Mit jelent az olvasástanításban a hangoztató–elemző–összetevő módszer? 

a) A látás–hallás–kiejtés hármas egységében való betűtanítást, összeolvasást. 

b) A magyar nyelv adottságainak figyelembevételével történő olvasástanítást. 

c) A szótagolás elvetését. 

d) A betűképek alkalmazását. 

19. Mivel tudnak segíteni a megfelelő szakemberek a fejlesztésre szoruló tanulóknak? 

a) Ezek természetes képességek, nem fejleszthetők. 

b) Képességek felmérésével. 

c) Óvodáskorban elkezdett célzott tevékenységekkel. 

d) Kizárólag utólagos korrekcióval. 

20. Elges Renáta logopédus írása alapján megértettem, hogy 

a) Összetett és bonyolult működés szükséges az írás-olvasás elsajátításához. 

b) Az óvodáskor végére a szükséges képességek és készségek kialakulnak. 

c) Nagy mértékben a szülők, tanítók, szakemberek felkészültségén, döntésein múlik a gyermek 

sikeressége az írás–olvasás területén. 

d) A nehézségekkel küzdő kisgyermekek is örömüket lelhetik a tanulásban, ha megfelelő 

fejlesztésben részesülnek. 
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ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

A legtöbb kisgyermeknél az óvodáskor végére kialakulnak az 

olvasáshoz szükséges képességek–készségek. 
  

Ha nem alakultak ki óvodáskor végére az olvasáshoz szükséges 

képességek–készségek, már nem lehet változtatni a kialakult 

helyzeten. 

  

A szülőnek nagy felelőssége van abban, hogy gyermeke 

taníttatása céljából milyen felkészültségű tanító nénit választ. 
  

A tanító néninek a tanítás-tanulás során kedvesnek, szeretettel 

odafigyelőnek kell lennie a gyermekhez való viszonyában. 
  

Abban az esetben, ha a gyermekben nem fejlődött ki minden, az 

írás–olvasás elsajátításához szükséges pszichikus funkció, további 

fejlesztésre van szükség, amelyet logopédus, pszichológus, 

fejlesztő pedagógus tud ellátni. 

  

A jó mozgáskészség megkönnyíti az írás–olvasás elsajátítását.   

Legyünk következetesen szigorúak, akkor gyorsabban elsajátítják 

a tanulók az írás–olvasást. 
  

A sikeres tanítás az első osztályban kizárólag a piros pontok 

mennyiségétől függ. 
  

Ha rossz módszert választunk az írás–olvasás tanításához, 

elősegíthetjük a selypítés, a pöszeség, a raccsolás kialakulását. 
  

Az írás–olvasás helyes elsajátítása, megszerettetése megalapozza 

későbbi tanulmányainkat. 
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PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

1. Az óvodás gyermek készségei, képességei __________________ éves korra érnek meg arra, hogy 

ősztől az iskolában sikeresen megtanulják az írás–olvasás tudományát.  

2. A gyermeknek __________________ kell, mely vonalak, formák alkotnak egy egész betűt.  

3. Az írott szöveg betűk egymás __________________ sorozata. 

4. Sok betű csak abban különbözik, hogy merre "áll a pocakja", ilyen például a __________________. 

5. A finommozgások megfelelő fejlettsége teszi lehetővé a helyes __________________, a hármas 

vonalközbe írás elsajátítását. 

6. A beszédhibás gyermekek hanghibáit, hangtévesztéseit az óvodai __________________ igyekszik 

az iskolakezdésre kijavítani. 

7. A hallott-olvasott szöveg megértése, feldolgozása és visszamondása csak akkor lesz sikeres, ha a 

gyermek képes legalább __________________ percig figyelni. 

8. A magyar nyelv adottságainak leginkább azok az olvasástanítási eljárások felelnek meg, amelyek 

a __________________ hármas egységében tanítják a betűket, az összeolvasást. 

9. Ahol lehetőség van rá, érdemes elmenni az iskolai __________________, megismerkedni a leendő 

tanító nénikkel és módszereikkel. 

10. Ha a kisgyermek látja, hogy az írás–olvasás __________________ szerző tevékenység, akkor ő 

is mindent megtesz majd azért, hogy ezt minél hamarabb megtanulja. 
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MEGOLDÁS 

1. Milyen szakterülettel foglalkozik a cikk szerzője, Elges Renáta logopédus? 

b) Beszédoktatással, beszédjavítással. 

2. A szerző belső és külső tényezők alapján rendszerezi az írás–olvasás tanulás 

feltételeit. Melyek alkotják az egyéntől függő belső tényezőket? 

c) A pszichikus funkciók (pl. pontos látás, hallás, sorrendiség, térbeli tájékozódás, koordinált 

mozgás stb.). 

3. A szerző belső és külső tényezők alapján rendszerezi az írás–olvasás tanulás 

feltételeit. Melyek tartoznak a külső feltételekhez? 

c) Az olvasástanítási módszer, megfelelő olvasókönyv, a tanító személyisége, a gyermek 

motiváltsága. 

4. A szakértő szerint milyen legyen az írást–olvasást tanító pedagógus személyisége? 

b) Legyen a gyermekre erősen odafigyelő, kedves. 

5. Miért célszerű részt venni az iskolai nyílt napokon? 

a) Mert a tanító nénik és módszereik megismerése alapján célszerű az iskolaválasztásról dönteni. 

6. Mikor kezdődjék a kisgyermek képességeinek célzott fejlesztése? 

a) Óvodáskorban. 

7. Mitől függ elsődlegesen a gyermek motiváltsága a tanulás során? 

b) Az örömként megélt tevékenységtől. 

8. Melyek azok a műveletek, amelyeket a tanuló a tanóra során végrehajt? 

a) A megértés, a feldolgozás és a visszaadás. 

9. Milyen tipikus hanghibák fordulnak elő a gyermekeknél? 

c) Selypítés (s helyett sz ejtése) és raccsolás (az r hang tévesztése) 

10. Probléma esetén milyen foglalkozású szakértőhöz fordulhat a szülő gyermeke 

képességének fejlesztése érdekében? 

c) A következőkhöz: logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus. 
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11. Az írás–olvasás elsajátításához összetett pszichikus működésre van szükség. Válaszd 

ki, hogy a felsoroltak közül melyek tartoznak a pszichikus funkciók csoportjába! 

a) A pontos látás és hallás. 

c) A sorrendiség felismerése, a térbeli tájékozódás képessége. 

d) A figyelem és az emlékezet szintje. 

12. A pontos észlelés és differenciálás milyen tartalmakat jelent a tanulás során? 

a) A betűk látott alakjának helyes felfogása. 

b) A hallott hangok helyes hallása. 

c) Az információ kiemelése a vizuális és auditív háttérből. 

13. Mit jelent a sorrendiség felismerésének pszichikus képessége? 

a) A tanuló képes a betűk egymás utáni sorozatát észlelni. 

b) A tanuló képes íráskor a kiejtett hangok helyes sorrendjét megállapítani. 

14. Az irányok, a pontos térbeliség hiánya milyen zavarokhoz vezethet? 

a) A jobb és bal oldal keverése miatt a tanuló a betűk formáját nem látja helyesen. 

c) A fent és lent irányok keverése miatt a tanuló a papíron síkban nem tudja az irányokat 

megtartani. 

d) A tanuló összetéveszti, hogy merre áll a „betűk pocakja" például a p–d–b betűjelek esetén. 

15. Miről árulkodik az írás–olvasás tanulásával kapcsolatban, hogy a gyermek szeret-e 

rajzolni, labdázni? 

c) Összerendezetten működik a szeme és a keze. 

d) Kialakultak a ceruzafogáshoz szükséges finommozgások. 

16. Mit akadályoz a beszédhiba az írás–olvasás tanulása során? 

b) A helyes hang–betűkép társítást. 

d) A beszéd helyes alaki és tartalmi felfogását. 

17. Mihez kell a legalább 10 percnyi figyelmi idő az írás–olvasás tanulása során? 

c) A hallott–olvasott szöveg megértéséhez, feldolgozásához és visszamondásához. 

d) Az információknak a rövid távú memóriában való tárolásához. 
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18. Mit jelent az olvasástanításban a hangoztató–elemző–összetevő módszer? 

c) A szótagolás elvetését. 

d) A betűképek alkalmazását. 

19. Mivel tudnak segíteni a megfelelő szakemberek a fejlesztésre szoruló tanulóknak? 

b) Képességek felmérésével. 

c) Óvodáskorban elkezdett célzott tevékenységekkel. 

20. Elges Renáta logopédus írása alapján megértettem, hogy 

a) Összetett és bonyolult működés szükséges az írás-olvasás elsajátításához. 

b) Az óvodáskor végére a szükséges képességek és készségek kialakulnak. 

c) Nagy mértékben a szülők, tanítók, szakemberek felkészültségén, döntésein múlik a gyermek 

sikeressége az írás–olvasás területén. 

d) A nehézségekkel küzdő kisgyermekek is örömüket lelhetik a tanulásban, ha megfelelő 

fejlesztésben részesülnek. 

 

 

ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

A legtöbb kisgyermeknél az óvodáskor végére kialakulnak az 

olvasáshoz szükséges képességek–készségek. 
X  

Ha nem alakultak ki óvodáskor végére az olvasáshoz szükséges 

képességek–készségek, már nem lehet változtatni a kialakult 

helyzeten. 

 X 

A szülőnek nagy felelőssége van abban, hogy gyermeke 

taníttatása céljából milyen felkészültségű tanító nénit választ. 
X  

A tanító néninek a tanítás-tanulás során kedvesnek, szeretettel 

odafigyelőnek kell lennie a gyermekhez való viszonyában. 
X  
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Abban az esetben, ha a gyermekben nem fejlődött ki minden, az 

írás–olvasás elsajátításához szükséges pszichikus funkció, további 

fejlesztésre van szükség, amelyet logopédus, pszichológus, 

fejlesztő pedagógus tud ellátni. 

X  

A jó mozgáskészség megkönnyíti az írás–olvasás elsajátítását. X  

Legyünk következetesen szigorúak, akkor gyorsabban elsajátítják 

a tanulók az írás–olvasást. 
 X 

A sikeres tanítás az első osztályban kizárólag a piros pontok 

mennyiségétől függ. 
 X 

Ha rossz módszert választunk az írás–olvasás tanításához, 

elősegíthetjük a selypítés, a pöszeség, a raccsolás kialakulását. 
 X 

Az írás–olvasás helyes elsajátítása, megszerettetése megalapozza 

későbbi tanulmányainkat. 
X  

 

 

PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

1. Az óvodás gyermek készségei, képességei 6–7 éves korra érnek meg arra, hogy ősztől az iskolában 

sikeresen megtanulják az írás–olvasás tudományát.  

2. A gyermeknek látnia kell, mely vonalak, formák alkotnak egy egész betűt.  

3. Az írott szöveg betűk egymás utáni sorozata. 

4. Sok betű csak abban különbözik, hogy merre "áll a pocakja", ilyen például a p–d–b. 

5. A finommozgások megfelelő fejlettsége teszi lehetővé a helyes ceruzafogást, a hármas vonalközbe 

írás elsajátítását. 

6. A beszédhibás gyermekek hanghibáit, hangtévesztéseit az óvodai logopédus igyekszik az 

iskolakezdésre kijavítani. 

7. A hallott-olvasott szöveg megértése, feldolgozása és visszamondása csak akkor lesz sikeres, ha a 

gyermek képes legalább 10 percig figyelni. 

8. A magyar nyelv adottságainak leginkább azok az olvasástanítási eljárások felelnek meg, amelyek 

a látás–hallás–kiejtés hármas egységében tanítják a betűket, az összeolvasást. 

9. Ahol lehetőség van rá, érdemes elmenni az iskolai nyílt napokra, megismerkedni a leendő tanító 

nénikkel és módszereikkel. 

10. Ha a kisgyermek látja, hogy az írás–olvasás örömet szerző tevékenység, akkor ő is mindent 

megtesz majd azért, hogy ezt minél hamarabb megtanulja. 


