
 

 
 
Kísérleti tankönyvek – általános jellemzők 

o a taneszközök figyelembe veszik a tankönyvkutatások által feltárt problémákat és 
hiányosságokat, azokat igyekeznek elkerülni; 

o  arra törekednek, hogy az internet a tanítás és a tanulás hasznos ismeretforrásává váljon; 
o  támogatják a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető tanórai 

feladatok megtervezését és megvalósítását; 
o  hangsúlyt kap bennük a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és 

problémamegoldások megtanítása; 
o  a tankönyvi leckék belső struktúrája és tartalma nemcsak az ismeret-átadáson, elbeszélésen 

alapuló tanítási stratégiához biztosít megfelelő feltételeket, hanem a munkáltató, a 
problémamegoldó, a projekt-tanításhoz is; 

o  általuk a tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet kapnak; 
o  a tankönyvi kérdések, utasítások nemcsak az ismeretek felidézését, hanem azok 

továbbgondolását és alkalmazását is igénylik a tanulóktól. 
 
Tudástartalom az új tankönyvekben 

o a tananyagfejlesztők, alkotószerkesztők figyelembe veszik a tanulók előzetes tudását és a 
tanulási folyamat sajátosságait;  

o  a tankönyvi szövegekben nincs túl sok olyan állítás és információ, amelyek megértése kellő 
előismeret nélkül gondot okozhat a tanulóknak, kerülik a szövegekben a túl sok szakszó 
használatát;  

o  a szövegek belső tartalma logikailag strukturált, ezzel is biztosítva a magyarázatok és 
okfejtések megértését;  

o  a problémák megértésének folyamatát lépésekre bontják, felhívják a tanulók figyelmét a 
megértés szempontjából kritikus részekre és körülményekre; 

o  a tanuló kapcsolatokat találhat a tanultak és a saját tapasztalatai, élményei között; 
o  a tanulók az olvasottakra folyamatosan reflektálnak, az új információkat a korábbi 

ismereteivel összekapcsolják; 
o  a tudáskínáló szövegeken kívül vannak a tankönyvekben élménykínáló és információkínáló 

szövegek is. 



 
Ismeretanyag és illusztrációk 

o a feldolgozott ismeretanyag mennyisége és mélysége nem túlzott;  
o  a tananyagfejlesztők, alkotószerkesztők figyelembe veszik a tanuláshoz rendelkezésre álló 

időt és a tanulók befogadóképességét;  
o  kerülik az egyik évről a másikra történő nagy előreugrásokat az ismeretek mennyisége és 

komplikáltsága terén; 
o  a tankönyvekben felépülő fogalmi rendszer minél több kapcsolatot teremt az ismeretelemek 

között. 
o  a tankönyvekben és munkafüzetekben található feladatok egymásra épülnek, és egy 

fejlesztő tevékenységrendszert alkotnak ; 
o  az illusztrációk alkalmazása tudatos és hatékony: 
o  kihasználják a lehetséges pedagógiai funkciók mindegyikét; 
o  kapcsolódnak kérdések és feladatok az illusztrációkhoz; 
o  a középpontban az anyanyelvi nevelés és a kommunikáció áll. 

 
Olvasás- és írástanítási programunk célja 

o folyamatos motiváció, siker biztosítása minden gyermek számára; 
o az életkori sajátosságok mellett az egyéni különbségek, az eltérő tudásszint és képességek 

figyelembe vétele; 
o a betűk megtanulásának, az összeolvasásnak, az értő olvasás technikája elsajátításának 

sajátos rendszerbe foglalása, lehetőséget adva az egyéni bánásmód alkalmazására, a 
folyamatos differenciálásra a sokoldalú képességfejlesztésre; 

o a tananyag beosztása során arra való törekvés, hogy a korábban tanultak ismétlése, a 
tananyagrészek egymásra épülése maradéktalanul megvalósuljon, ezáltal biztos tudást 
lehessen kialakítani a tanulókban; 

o a differenciált foglalkoztatás megoldására egyénileg kombinálható feladatrendszer kiépítése, 
segítve ezzel a felzárkóztatás és a tehetséggondozás munkáját, elérve azt, hogy a gyermekek 
a saját tempójuk szerint haladjanak. 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



Olvasás, betűtanulási szakasz 
 
A betűtanítási sorrend kialakításának szempontjai 
A homogén gátlás kialakulásának elkerülésére a látási és hangzási hasonlóság alapján téveszthető 
betűket egymástól jelentősen eltávolítva tanítjuk.  
Miután a könnyen téveszthető hang-betű pár egyik tagját már biztosan felismerjük és olvassuk – a 
vele keverhető betű tanulását nem közvetlenül követően, hanem késleltetve, csúsztatva – , a két 
hangot/betűt tudatosan egymás mellett gyakoroltatjuk (hang- és betűdifferenciálás – megállók).  
Mivel párhuzamosan tanítjuk a nyomtatott kis- és nagy betűket, így a vizuálisan téveszthető 
nyomtatott nagybetűk differenciálására is nyújtunk gyakorlóanyagot.  
Sok és nagy terjedelmű írás összehasonlításának eredményeképp kialakult átlag szerint a 
leggyakrabban használt betűk: e, a, t, o, l, n, k. Ezt figyelembe véve a betűtanítás elejére ütemeztük 
ezeknek a hangoknak-betűknek a tanítását, hogy minél hamarabb szavakat, mondatokat és 
kommunikatív, változatos és érdekes szövegeket olvastathassunk. 
A magyar nyelvben a szótag alapja a magánhangzó. Szótagalkotó erejükkel kapcsolatos, hogy 
önmagukban is hangzanak a szó hangsorában. Az első hetekben (a homogén gátlás elkerülésére 
odafigyelve) több magánhangzó tanítását terveztük, hogy a gyermekek minél előbb képesek legyenek 
szótagok és szavak olvasására. Gyakorlásukra többször is visszatérünk a differenciáló órákon. 
 Több hosszan, illetve könnyen hangoztatható mássalhangzó (m, l, z, s, n) tanítását előre vettük az 
összeolvasás megkönnyítésére. 
Az azonos képzési módú és helyű (azaz csak időtartamban különböző) rövid-hosszú 
magánhangzópárokat együtt tanítjuk, egyidejűleg differenciáljuk. 
Hosszú mássalhangzót tartalmazó szót a kiemelt kis képek nevei (hangtanító oldal, 1. feladat) nem 
tartalmaznak, mivel azokat a szótagokra bontott hangsorokban kettőzni kellene a betűkettőzés miatt. 
 
A betűtanítás sorrendje 
a-A, i-í-I-Í, m-M, l-L, o-ó-O-Ó, e-E, t-T, z-Z, n-N, s-S, k-K, á-Á, p-P, u-ú-U-Ú, j-J, sz-Sz, é-É, v-V, c-C, h-H, 
ö-ő-Ö-Ő, d-D, r-R, ü-ű-Ü-Ű, f-F, g-G, ny-Ny, cs-Cs, b-B, ty-Ty, zs-Zs, gy-Gy, dzs-Dzs, ly-Ly, dz-Dz, x-X, q-
Q, w-W, y-Y 
A  betűtanulás kezdetén viszonylag gyorsabb tempóban ismerkedünk meg több betűvel (kevesebb 
még az olvasható szó), később átlagosan heti két betű tanulását terveztük.  
A betűk megkülönböztetése kezdetben, néhány betű ismeretében még nem okoz problémát a 
gyermekeknek, a nehézségek általában sok betű tanulása után jelentkezhetnek.  
Már a betűtanulás kezdetén is olvastatunk szótagokat, szavakat, nem válik unalmassá a gyakorlás. A 
későbbiekben többet differenciálunk és ismétlünk, egyre hosszabb mondatokat és szövegeket is 
olvastatunk differenciáltan. 
A logatom szótagoszlopokban egymástól elkülönítve, nem keverve olvastatunk zárt és nyílt 
szótagokat. Reverzibilitás fellépése (olvasási irány megfordulása) esetén így arra azonnal fel tudunk 
figyelni, és gyógy- vagy fejlesztő pedagógus segítségét kérni. 
Minden hang- és betűtanítás oldalpáron találunk motivációs verset, melyben a hanghallási, 
ritmizálási és memorizálási feladatokon túl az új betű felismertetését is gyakoroltathatjuk. 
 
Olvasástanítás hangoztató-elemző-összetevő módszerrel 
Eseményképet mutatunk a gyermekeknek. Célunk a tanulók motiválása, érdeklődésük felkeltése. Az 
eseményképről beszéltetjük őket, feladatokat kapcsolunk hozzá a beszédkészség fejlesztése céljából.  
Ezt követően kiemeljük az eseményképből a hívóképet (tárgyképet). A betű-hang megfelelés 
tanításához olyan hívóképeket használunk, amelyek összhangban vannak az életkori sajátosságokkal 
és a nyelvi szerveződés törvényszerűségeivel. 
Megnevezzük, majd a gyerekekkel is megneveztetjük a képen szereplő tárgyat. A szót szótagokra, 
beszédhangokra bontjuk. 
Leválasztjuk a hangot a szó elejéről. 



Hangoztatjuk az új, leválasztott hangot. A magánhangzók esetében a szájtartást, a képzés módját, 
időtartamát figyeltetjük meg, a mássalhangzókat zöngésség (morog-nem morog) szempontjából 
differenciáljuk. A magánhangzók időtartamának tudatosítását mozgással kísérjük, hosszú 
magánhangzónál hosszan húzzuk az ujjunkat balról jobbra a padon, rövid magánhangzónál tapssal, 
érzékeltetjük a hang időtartamának rövidségét. 
Hangfelismerési gyakorlatokat végeztetünk: Melyik szóban halljuk? Hol bújt el a hang? Játékos 
szógyűjtési feladatokat játszunk az új hanggal. 
Hangösszevonási feladatok következnek, az összeolvasás előkészítése céljából. 
Azonosítjuk az új hangot a betűvel, bemutatjuk az új betű képét.(nyomtatott kisbetű, nyomtatott 
nagybetű) Megbeszéljük, hogy a betű milyen betűelemekből áll.  
Betűfelismerési gyakorlatokat játszunk munkafüzetben, feladatlapon, táblánál. Ismerkedünk más 
betűtípusú betűkkel.  
Összeolvastatjuk az új betűt a már korábban tanultakkal. 

 

 



 

 



 
A differenciálást segítő feladatok 
Magánhangzók esetén összehasonlítjuk a téveszthető hangok/betűk képzésekor az artikulációs 
mozgásokat és a betűk vizuális képét. Hasonlóságokat, különbséget fogalmaztatunk meg. 
Mássalhangzók esetén a hangokat zöngésség szempontjából csupán megfigyeltetjük (morog, nem 
morog), de a zöngés-zöngétlen párokat egymással nem ütköztetjük, hogy elkerüljük a hangokat jelölő 
betűk egymással való tévesztését (k-g; f-v; b-p; cs-dzs stb.).  
A keverhető betűk vizuális képét megfigyeltetjük, majd ütköztetjük optikai hasonlóság esetén. 
Mivel a gyerekek sokáig hívóképhez kötik a betűket, így megnevezzük a betűkhöz tartozó 
hívóképeket. 
Betűsorokat olvastatunk, melyekben a differenciálandó betűk szerepelnek. 
Válogató olvasásgyakorlatokat végeztetünk: csak a hosszú/rövid hangot jelölő betűket olvastatjuk a 
magánhangzóknál, csak a morgós/nem morgós betűket a mássalhangzóknál. 
Értelmetlen, szavakra emlékeztető, elválasztott szótagsorokat olvastatunk, melyben a 
differenciálandó betűk szerepelnek. 
Szavakat olvastatunk, szótípusok szerinti csoportokban, szóoszlopokban, melyben a differenciálandó 
betűk szerepelnek. 
Mondatokat, szöveget olvastatunk, melyek szóanyagában a differenciálandó betű nagy számban 
szerepel. 
Mondókákat, verseket olvastatunk, melyek szóanyagában a differenciálandó betű nagy számban 
szerepel. 
Képeket egyeztetünk betűkkel, aszerint, hogy melyik betűnek megfelelő hangot halljuk a kép 
nevében. 
Szavakból kihagyott betűket pótlunk betűkiválasztással. 
 
A szövegértő olvasás készségrendszere 
 
A szövegben lévő információ dekódolása, azaz a kezdő olvasóknál az olvasásészlelés = 
olvasástechnika; 
Az olvasó sémája (meglévő tudásrendszere): az új ismereteket a régiekhez kötjük, így építjük életünk 
folyamán az agyunkban tárolt tudásstruktúrát, a tanár dolga tulajdonképpen az agyban tárolt 
tudásstruktúra továbbépítése, a rendszerépítés; 
A szöveg egységeinek megértése: 

– a szavak (alapjelentése, poliszémia, szinonímia, homonímia, a hangutánzó és a 
hangfestő szavak, jelentésmező),  



– a mondatok (megértését nehéz modellálni, mert sok tényezőt kell számításba venni, 
a grammatika bonyolult összefüggésrendszerét, a szótagtól a logikai viszonyokig), a 
mondat megértésében szerepet játszó tényezők: a) a mondatok szerkezete, b) az új 
közlés felismerése, c) a mondatban lévő beszédaktus megállapítása; 

– a bekezdések: egy jól megírt ismeretközlő bekezdésben van egy tételmondat, s a 
többi mondat ezt a tételmondatot fejti ki, részletezi, magyarázza. Olvasáskor ezt a 
tételmondatot kell észrevennünk (ez adja a vázlatpontot, s tanuláskor ezt kell 
emlékezetünkbe vésnünk); 

– az egész szöveg megértése: 1. A jól szerkesztett szöveg bevezetésre, tárgyalásra és 
befejezésre oszlik. A tárgyalásban pedig van egy tétel, majd a bizonyítása és/vagy 
cáfolása következik.  

2. A szöveg logikai műveletek segítségével — az érvforrások szerint is — rendeződhet, ezek: a) 
definíció: a nemfogalom, a felosztás, illetőleg osztályozás; az egész és részei; b) összehasonlítás: 
hasonlóságok, különbségek, fokozatok; c) viszonyok: ok-okozati viszony, előzmény és következmény, 
ellentétek, ellentmondások; d) körülmények: a lehetséges és a lehetetlen, a múltbeli és a jövőbeli 
tények, a személyekből és a dolgokból vett érvek. 
 

 

 



 

 

 

Az írástanítás koncepciója 
o programunkban az olvasást és írást szorosan összekapcsoljuk és párhuzamosan 

gyakoroltatjuk; 
o az írott kisbetűk megtanításának sorrendje mindig szorosan követi a nyomtatott betűk 

tanítási sorrendjét, így erősítve meg a gyermek számára az olvasás-szövegalkotás 
kapcsolatát, rögzítve egyúttal a hang és a betűk kapcsolatát; 

o betűtanítási sorrendünk figyelembe veszi a homogén gátlás elkerülését mind a nyomtatott, 
mind az írott betűalakok esetében (az írásképük alapján hasonló vonalvezetésű betűket 
egymástól távolabb tanítjuk);  

o írástanítási programunk (álló, c-s kötéses) alkalmazkodik a nyomtatott betűk tanításának 
sorrendjéhez és a gyakorlásra fordított idő üteméhez; 

o az írott betűk tanítását egész évre osztottuk el, így biztosítva elegendő időt a gyakorlásra, 
elmélyítésre, differenciálásra; 

o valamennyi írott betű elsajátítása az íráselemek vázolása és írása során meghatározott 
módszertani sorrendben történik;  

o digitális tan- és segédanyagaink segítik a helyesen kivitelezett mozgások megismertetését és 
tanítását. Mindezzel nem kerülhető el a nagymozgások elsajátítása vállból indítva, majd 
mindennek finommotorikus levezetése. 

 
A koordinációs alapkészségek fejlesztésének nagyobb egységei 

1. A testtudat, testséma fejlesztése: megtanulja az egyes testrészek nevét, elhelyezkedését, 
funkcióját. A testfogalomnál a testképbe még be nem épült testrészeket többféle módon is 
érzékeltetjük, tudatosítjuk. Már itt érdemes a gyerek figyelmét felhívni a test 
szimmetriájára, amely a lateralitás előkészítő lépése. 

2. A térérzékelés, a téri tájékozódás fejlesztése: térbeli viszonyok megmutatását célzó, 
beszéddel kísért feladatokkal bővítjük a gyermek relációs szókincsét, és segítjük az írás-
olvasás megalapozását. E részképesség-terület nagyobb elsajátítandó egységei: 

– viszonyítás a saját test helyzetéhez 



– kapcsolat a térrel 
– kapcsolat a társakkal 
– függetlenedés, elvonatkoztatás önmagunk térbeli helyzetétől 
– síkbeli formák térbeli megjelenítése 
– tájékozódás síkban 

3. A két testfél mozgásának összerendezése: az oldaliság (lateralizáció) kialakítása és biztos 
alkalmazása alapvető fontosságú az írás-olvasás elsajátításakor. A fejlesztés későbbi, 
specifikus gyakorlatcsoportja a test középvonalát átlépő (keresztező) gyakorlatok 
alkalmazása. 

4. Nagymozgások az elemi mozgásminták (gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás, 
elkapás) alapján: a hangadás és ritmizálás mozgással kísérve segíti a nyelvi tudatosság 
kialakulását. Fontos az egymásutániság, sorrendiség, perioditás fogalmának felismerése, 
érzékeltetése. A ritmusváltásokat kezdetben mozgáson keresztül (gyors, lassú) érzékeltetjük. 

5. Mozgásszimbolika és mimikai gyakorlatok: test, arc kifejező mozdulati a nonverbális 
kommunikáció tudatosítását, az érzelmek megnyilvánulásait és értelmezését segítik. 

6. Mozgásos játékok: észrevétlenül sajátítják el a mozgásutánzás, a reprodukálás képességét, a 
szabályokat, fejlődik ritmusérzékük, bővül a szókincsük. 

 
 

 



 

 

 

 



 
 

 
3. Emlékezetből írás 
összekevert betűkből szó alkotása 
szavak írása kép alapján 
mondatkiegészítés kép alapján 
mondatalkotás és -írás kép alapján 
tartalmilag összefüggő mondatok alkotása képről, a szavak megadásával 
hiányos szövegben szavak pótlása a kép alapján 
mondatalkotás kérdések alapján 
nevek, címek leírása 
 
4. Tollbamondás 
A szókészletet, szóbankot a tanító állítja össze aszerint, hogy milyen készségeket, 
szabályszerűségeket kíván gyakoroltatni.  
Ügyeljünk a fokozatosságra! 

– tollbamondás látási és hallási megfigyelés után 
– tollbamondás hallási megfigyelés után 

A tollbamondás javasolt területe az 1. évfolyamon:  
a magánhangzók időtartamának jelölése 
a hosszú mássalhangzók jelölése a betűk megkettőzésével: hallom, uzsonna stb. 
a hosszú kétjegyű mássalhangzók jelölése írásban: reccsen, asszony stb. 
j-ly differenciálás 
tulajdonnevek helyesírása 
mondatírás szabályszerűségei. 
 
 
 


