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A BESZÉDHANGHALLÁS FEJLÔDÉSÉNEK 
SEGÍTÉSE

A fejlesztés eredménye a beszédhangok hallási megkülönböztetése lesz, amely at-
tól is függ, milyen életkorú a gyermek, azaz az anyanyelv elsajátításában mióta és 
hogyan vesz részt. Az óvodások és az iskolások hibázási jellege eltér. Lôrik József 
(1992) megállapítása: az óvodáskorban nem csupán gyakoribbak a beszédhangok 
hallási megkülönböztetésének nehézségei, hanem aki hibázik, az a beszédhan-
gok több tulajdonságának differenciálásában is sikertelen. Az iskolai és az óvo-
dai terápia ezért más jellegû. Ugyanazon célt szolgáló gyakorlatok másképpen 
megvalósítható feladatot jelentenek egy tanítónak, mint egy óvódapedagógusnak.  
Az óvodában a spontán gyakorlási lehetôségek kihasználására számtalan alkalom 
nyílik, míg az iskolai munkában ez inkább a tanórákra korlátozódik. A fejlesztési 
lépések alkalmazkodnak a kétfajta szituációhoz: a hangoztatás és a felismerés – 
fejlesztési idejük fôleg az óvodára esik – sok mozgással jár, és egész csoportos 
formában is megvalósítható. A fejlesztés utolsó lépése, a differenciálás kisebb 
csoportokban, vagy egyéni részvétellel optimális, ami jól alkalmazható az iskolai 
helyzetekhez.

A készség fejlesztése akkor lesz eredményes, ha a gyermekek napi rendsze-
rességgel, 5-10 perces idôtartamban játszhatnak a hangokkal. A fejlesztés némi-
leg eszközigényes (hívóképek, játékok, képsorozatok), gyûjtômunkát feltételez. 
A javasolt játékoknál az is szempont volt, hogy minél kevesebb elôkészítésre és 
szabálymagyarázatra legyen szükség. 

A HANGKÉPZET KIALAKÍTÁSA
A beszédhanghallás fejlôdési anamnézisébôl látható, hogy az óvodáskorú gyer-
mekek számára a beszédhang kezdetben önállóan nem létezik, így elôkészítés 
nélkül nem tudnak megoldani hangzódifferenciálási feladatot. A sikeres megkü-
lönböztetés egyik feltétele, hogy tudják, mi az, amit differenciálniuk kell, tisztá-
ban legyenek a szavak alkotóelemeivel, a hangokkal. Ez az implicit szint, a be-
szédhanghallás felismerésének fejlesztése.

Elsô lépése a hangoztatás, hangutánzás, a beszédhangok önálló létezésének 
bemutatásával a hangképzet kialakítása. A hangképzetet, mint bármely más kép-
zetet, a szenzoros és motoros receptorok töltik fel információkkal. Ezekbôl ideg-
rendszerünk kiválasztja a beszédhang lényeges tulajdonságait, amelyek majd 
reprezentálni tudják az adott hangot. Az absztrakció után következik az általá-
nosítás. A gyermekek a hangképzet tulajdonságait az aktuálisan hallható hangra 
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vonatkoztatják, azaz felismernek és differenciálnak. Egyszerûbb a tevékenység, 
ha hosszan ejthetô réshangokról van szó (pl. sz hang) Ezeket tetszôleges idôtar-
tamban és hangerôvel produkálhatjuk, és nem áll fenn a toldalékhangos képzés 
veszélye. Zárhangok (pl. b hang) önálló ejtése már nehezebb, mert a zöngésség 
érzékeltetése kísérôhang megjelenésével jár. Segít a hangképzet kialakulásában 
az is, mennyire látható az artikuláció mozdulata. Egy ajakhangot (pl. m hang) 
könnyebben utánoznak a gyermekek, mint egy szájtéren belül képzett, mediális 
hangot (pl. k hang). Az erôteljesebb artikulációs mozgások öröméért a gyerme-
kek spontán helyzetekben szívesen hangoztatnak magánhangzókat, a mással-
hangzók ejtése viszont jobban köthetô állathangokhoz (maci, liba, malac stb. 
hangja), tárgyak (autó, motor stb.) és jelenségek (szél, mérges cica stb.) hangja-
ihoz. Valamennyi hang önálló hangoztatásának eszközei a hangutánzó játékok, 
amelyeket tetszés szerint lehet ismételni. A hangoztatást – az eddig is jól ismert 
hangutánzó gyakorlatoktól eltérôen – egyre inkább a hang önálló kiejtésével 
kérjük (pl. a kakas hangja csak k, és nem kukurikú). Növeli a motivációt, ha 
olyan jelképet találunk, amely a 3–6 éves gyermekek érzelemvilágához közel áll. 
A hangutánzó gyakorlatok mozgással összekötve, frontális formában, minden 
gyermekkel elvégezhetôk, már kiscsoportos korban is. A gyakorlás árnyaltságát 
fokozza a hangképzés idôtartamának és hangerejének változtatása, különbözô 
szituációs helyzetekben. 

A beszéd felfogása elsôsorban hallásunk segítségével történik, de az akuszti-
kus percepcióhoz optikai inger is társul, a beszédszervek folytonos mozgásának 
vizuális észlelése más jellegû segítséget biztosít a hangképzet kialakításához. Az 
akusztikus inger mellett, a vizuális és motoros észlelésre támaszkodó jelzéseket 
a többszörös megerôsítés választhatósága kedvéért javasoljuk. A beszédhanghal-
lás fejlesztésében fontos szerepe lehet a tapintás útján történô beszédhangészle-
lésnek is. Segítségével megerôsített érzékelést biztosíthatunk kinesztéziás-taktilis 
oldalról. Ilyen lehetôségek például: zöngésség érzékeltetése gégefôre, hátra és/
vagy arcra helyezett ujjakkal, állkapocs mozgásának követése arcra helyezett két 
tenyérrel, azaz a hangképzés zártságának és nyíltságának bemutatása, esetleg na-
zális képzési mód során az orrporcok rezgésének követése, illetve kézfej segítsé-
gével a levegôáramlás sajátosságainak megfigyelése.

A kézmozdulatok során az egytagú betûket egy, míg a kéttagúakat két kézzel 
vagy ujjal jelezzük. (Fazekasné Fenyvesi, 2019).

A hangképzésre vonatkozó instrukciók az artikulációs mozdulatokat erôtelje-
sebbé teszik, a hangképzet kialakulásához további információkat adnak, és segítik 
a helyes hangejtést. A hangoztató gyakorlatokat bevezethetik, és kísérhetik arti-
kulációs mozgásokat fejlesztô feladatok. Ennyivel meg kell elégednünk a hibás 
képzés ellenére is, mert az artikuláció korrekciója már logopédiai kompetencia.
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 A  l  hangot élményhez társítjuk, a Kisgömböc címû mese segít
ségével, amelyben a kisgömböcöt a padláson a gerendára 
akaszt va tartották, majd onnan leesett. Megfigyeltetjük a nyelv
mozgást: „tegyük a nyelvünket a szájpadlásunkhoz, és most ejt
sük le!” Hallani szeretném hosszan, most pedig röviden is! 

 46. KELJ FEL JANCSI, NE SÍRJ!
Játék a l hang utánzására: Egy gyermek jajgat, a szemét dörzsöli. Egy másik oda-
áll elé, és azt mondja: „Kelj fel Jancsi, ne sírj!” A másik felel: „Nem sírok, ha 
elénekled a Cirmos cica jaj (vagy bármelyik másik) dalt lá-lá-val.

 47. HIDEG-MELEG
Valamilyen tárgyat letakarunk/eldugunk valahová. A kiküldött gyermeknek meg kell 
keresnie a „hideg-meleg” játék szabályai szerint, de nem a hideg-meleg szóval segí-
tenek, hanem halkabb vagy hangosabb hangoztatással. Ha megvan, ô is hangoztatja. 

 g

A  g  hang társítása élményhez: képeskönyv nézegetése, a liba 
és a gúnár fogalmának gyakorlása.

 48. A KIS LIBAPÁSZTOR
Egy botra szalagot erôsítünk a libapásztor számára. Amíg a libapásztor kihajtja 
a ludakat, az úton hangosan gágognak, de legelés közben elcsendesednek. 

 49. GYERTEK HAZA, LUDAIM!
A játékot az eredeti szabály szerint játsszuk. A libák futás közben hangosan gágognak.

 k

A  k  hang társítása élményhez: kakasfejet készítünk a gyer
mekekkel.

 50. KAKASKA, ADJ HANGOT!
A gyermekek körbe ülik nevelôjüket, egy gyermek a nevelô ölébe hajtja a fejét. 
Egy másik gyermek mögéjük áll. Az eltakart szemû kisgyermek kéri:

l „Kakaska, adj hangot!”
A háta mögött álló gyermek utánozza a kakas hangját (kkkkkk). Találat esetén 
helyet cserélnek.

 51. BAROMFIUDVAR
A terem egyik részében a baromfiudvar: kis fürdômedence a libáknak, dombocska 
a kakasoknak, ahol kapirgálhatnak. A szerepjáték módját a pedagógus és a gyer-
mekek ötletei határozzák meg.

 d

A  d  hang társítása élményhez: meghallgatjuk a dob hangját, 
utánozzuk a dobverés mozdulatát.

 52. DOBKERESÔ
A terembôl kimegy egy kisgyermek, aki elôl eldugtuk a dobot. Ha bejövetele után 
megtalálja, hangosan dobolhat. Utána a csoport utánozza a dobszót, a két muta-
tóujj a dobverô.

 53. HANGERÔSÍTÉS
Kerek sajtos dobozokból dobokat készítünk. A hangerôsítôk a gyermekek, akik 
a játékvezetô irányításának megfelelôen változtatják a dob hangerejét.

 t

A  t  hang társítása élményhez: meghallgatjuk az óra tiktakoló 
hangját.

 54. ÓRÁSNÁL
Nagy ingaórát készítünk dobozból. (Vagy sok kicsit gyufásdobozból.) Az ingát 
tiktakoló hangadás kíséretében mozgatják a gyermekek.

 55. HOVÁ BÚJT AZ ÓRA?
A terembôl kimegy egy kisgyermek, aki elôl eldugtuk az órát. Ha bejövetele után 
megtalálja, hangosan tiktakol. Utána a csoport utánozza az óra hangját, mutatóuj-
jal az inga mozgását.
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„Kakaska, adj hangot!”
A háta mögött álló gyermek utánozza a kakas hangját (kkkkkk). Találat esetén 
helyet cserélnek.

 51. BAROMFIUDVAR
A terem egyik részében a baromfiudvar: kis fürdômedence a libáknak, dombocska 
a kakasoknak, ahol kapirgálhatnak. A szerepjáték módját a pedagógus és a gyer-
mekek ötletei határozzák meg.

 d

A  d  hang társítása élményhez: meghallgatjuk a dob hangját, 
utánozzuk a dobverés mozdulatát.

 52. DOBKERESÔ
A terembôl kimegy egy kisgyermek, aki elôl eldugtuk a dobot. Ha bejövetele után 
megtalálja, hangosan dobolhat. Utána a csoport utánozza a dobszót, a két muta-
tóujj a dobverô.

 53. HANGERÔSÍTÉS
Kerek sajtos dobozokból dobokat készítünk. A hangerôsítôk a gyermekek, akik 
a játékvezetô irányításának megfelelôen változtatják a dob hangerejét.

 t

A  t  hang társítása élményhez: meghallgatjuk az óra tiktakoló 
hangját.

 54. ÓRÁSNÁL
Nagy ingaórát készítünk dobozból. (Vagy sok kicsit gyufásdobozból.) Az ingát 
tiktakoló hangadás kíséretében mozgatják a gyermekek.

 55. HOVÁ BÚJT AZ ÓRA?
A terembôl kimegy egy kisgyermek, aki elôl eldugtuk az órát. Ha bejövetele után 
megtalálja, hangosan tiktakol. Utána a csoport utánozza az óra hangját, mutatóuj-
jal az inga mozgását.

Beszedhallgatas.indd   49 2021.08.16.   10:19:14



A BESZÉDHANGHALLÁS FEJLÔDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

116

Ha a tanulók az instrukció alapján nem a várt szót mondják, befejezzük helyettük 
a mondatot, és úgy kérdezünk rá a hallott hangra, de a választ már nem értékeljük. 

Néhány figyelemreméltó szempont: 
�� Figyeljünk a kérdezett hangok kiejtésére! Azért szerepelnek mindig az instruk-

ció végén, hogy ne legyen toldalékhangos az ejtés. 
�� Könnyítésül a szó értelmezéséhez idônként használjunk gesztusjeleket (9. sz. 

táblázat).
�� A teljesítményt nem értékeljük, csak a tanuló figyelmét, feladattudatát, mindezt 

csak pozitív megerôsítéssel. 
�� A tanuló válaszát nem javítjuk, ez majd a fejlesztés teendôje lesz. 

5. ábra. A FON-E mérés javított mérôlapjai 
A kinyomtatott mérôlapokat a könyv tartalmazza (a hátsó borító elôtt)

A futóverseny végén  
van a.....Nagyon fúj a.....

Mutasd 
és 

mondd!

A FON-E mérés használata

A tanuló mellett ülünk, előttünk a feladatsor első oldala. Hívjuk fel a figyelmét 
arra, hogy a keresett szavak rímelnek egymással. Mondjunk példákat a rímpárra: 
méz – néz, szár – szál, ebédel – ebéddel, bál – Pál, alma – Dalma. A befejezetlen 
mondat végén a hangsúlyt megemeljük, érzékeltetjük, hogy a mondat befejezé-
se már a tanuló feladata. A felemelő hangsúllyal egyidőben rámutatunk a képre. 
Várunk pár másodpercet, hogy a tanulónak legyen ideje a válaszra. 

Az első oppozíciós szópárt próbafeladatnak vesszük, nem értékeljük. 

Minden szópárnál csak az egyik hangra kérdezünk rá (a kézikönyv 9. sz. táblázata 
és a mérés jegyzőkönyve szerint).

Minden jó válasz 3, a helytelen választ nem jelöljük. A helyes válaszokat a be-
szédhanghallás komponensei szerint összegezzük, így kapjuk meg a fejlesztés 
tervezésének kiindulópontjait. 

Ha a tanulók az instrukció alapján nem a várt szót mondják, befejezzük helyet-
tük a mondatot, és úgy kérdezünk rá a hallott hangra, de a választ már nem 
értékeljük.

Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy sz?
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy c?

Mondatbefejező játékot játszunk. Elkezdem a mondatot, és rámutatok a képre. 
Észre fogod venni, hogy a befejezett szavak rímelnek egymással. Segítenek 
a képek, amire majd rámutatunk. Próbáld meg a képek segítségével befejezni 
a mondatokat! Mutass te is a képre!

Próbafeladat

Ez a fiú egy ládát  
nem húz, hanem.....Ez egy madár.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ez a fiú meg valahová.....
Ez a piros, savanyú ízű  

gyümölcs a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Nem hegy, annál kisebb,  
ez a.....Ez egy.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ez a fiú csomagot ki.....
A kijelentő mondat végén 

van a.....

Mutasd 
és 

mondd!

A nagyszüleim a mama meg 
a.....

A kislány játszik vele,  
ez egy.....

Mutasd 
és 

mondd!

A ló szekeret.....
Ismered a számot?  

Ez pontosan.....

Mutasd 
és 

mondd!

A fiú mutatja, hogy  
nem jól.....Vízben él a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Háborúban nagyot robban  
a.....

Erdőben sok terem belőle,  
ez a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ha megtámadják, csíp.  
Nem méhecske, hanem.....Autók háza a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Kincsek lapulnak benne,  
ez a kincses....Eltörött az asztal.....

Mutasd 
és 

mondd!

A havas, hideg évszak a.....
12 órakor ebédelünk,  

ez éppen.....

Mutasd 
és 

mondd!

Nagyi finom sütit akar sütni, 
ezért diót.....

A hegyes vadászkés másik 
neve nem kard, hanem.....

Mutasd 
és 

mondd!

Amikor házat építenek,  
ezzel kezdik. Ez az.....A felnőttek fejfedője a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Több erdőt is látsz,  
ez a táj.....

Könnyedén felemeli a sziklát, 
mert nagyon.....

Mutasd 
és 

mondd!

Régen lisztet őröltek  
benne, ez a.....Szereti a banánt a.....

Mutasd 
és 

mondd!

A munkások itt alkatrészeket 
készítenek, ez a.....A legmelegebb évszak a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ugye nem sokat nézed? 
Ez a.....

A sivatag hajójának is  
nevezik, ez a púpú.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ne lépj bele!  
Eső után nagy a.....

Télen a nyakunkat  
védi a.....

Mutasd 
és 

mondd!

Ezek pedig az.....Ez itt egy.....

Mutasd 
és 

mondd!

Salátába tesszük,  
ez a savanyú.....A festés eszköze az.....

Mutasd 
és 

mondd!
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Az oppozíci-
ós szópár Instrukció

Próbafeladat
szél – cél
Az elsô oppo-
zíciós szópárt 
próbafeladatnak 
vesszük, nem 
értékeljük.

Mondatbefejezô játékot játszunk. Elkezdem a mondatot, és rámutatok a képre. Észre fogod 
venni, hogy a befejezett szavak rímelnek egymással. Segítenek a képek, amire majd rámu-
tatunk. Próbáld meg a képek segítségével befejezni a mondatokat! Mutass te is a képre!
Nagyon fúj a...
A futóverseny végén van a...
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy sz?
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy c?

hal – hall Vízben él a...
A fiú mutatja, hogy nem jól...
Értelmezést segítô gesztusjel: Utánozzuk a rajzon látható mozdulatot.
Melyik szóban hallottad rövidebben azt a hangot, hogy l?

baba – papa A kislány játszik vele, ez egy...
A nagyszüleim a mama meg a...
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy b?

bomba – gomba Háborúban nagyot robban a...
Erdôben sok terem belôle, ez a...
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy g?

húsz – húz Ismered a számot? Ez pontosan...
A ló szekeret...
Értelmezést segítô gesztusjel: testünk elôtt tartott, összezárt két kezünket magunk felé húzzuk.  
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy z?

dob – domb Ez egy...
Nem hegy, annál kisebb, ez a...
Értelmezést segítô gesztusjel: vízszintesen tartott tenyérrel mutatjuk a hegy és a domb 
magasságbeli különbségét. 
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy m? 

meggy – megy Ez a piros, savanyú ízû gyümölcs a...
Ez a fiú meg valahová...
Melyik szóban hallottad rövidebben azt a hangot, hogy gy?

pont – bont A kijelentô mondat végén van a...
Ez a fiú csomagot ki...
Értelmezést segítô gesztusjel: magunk elôtt tartott, összezárt két kézzel a kibontás mozdula-
ta: az összeért kezek kifelé mozdulnak.
Melyik szóban hallottad azt a hangot, hogy p?
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6. SZ. MELLÉKLET 

OPPOZÍCIÓS SZÓPÁROK AZ IDÔTARTAM 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉHEZ

A beszédhangok idôtartamának megkülönböztetésének egy másfajta szituáció-
ja. Az idôtartamot egy szón belül kell megkülönböztetni. A differenciáló játékok 
a gyakorolt hangpárokat nem határozzák meg, erre ez a gyûjtemény ad segítséget.

Rövid/hosszú magánhangzók egy szón belül

bogyó
bohóc
borsó

dominó
focizó

fogó
folyó
forró
fosztó
fotó

gombócos
hordó
kódol
kóros
korsó

lottó
mosógép
nyomó

olló
pókos

pótol
szólok
szorzó
Tódor
torzó

o - ó

bölcsô
bôrök

cipôhöz
csôdör
csörgô

dôlök
evezôhöz

gôzöl
gôzölög
gyôzöl

hörgô
jövôk
Kôrös
kötô

kötôtû

menôkhöz
mentôhöz

öntô
ôrök

szökôkút

szôrös
töltô

töltôtoll
tömô
tôrös

ö - ô

bízik
dívik
hídi

hízik
kibír
kihíz

kínai
kirí
kisír

pirít
ritkít
simít

sivít
tisztít
világít

i - í

bûnük
bûzük

csûrük
fûtünk

fûzzük
gyûrünk

szûrtük
szûrük

tûrtük
tûzük

ü - û

buszú
csúful

csúnyul
gyúrjuk

húzzuk
nyúlunk

púpu
rútul

súgjuk
sujtású

u - ú
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MELLÉKLETEK

147

7. SZ. MELLÉKLET 

OPPOZÍCIÓS SZÓPÁROK 
(Ványi Ágne–Schwalmné Navratil Katalin gyûjteményébôl, 1998)

A szógyûjtemény a beszédhangok idôtartamának megkülönböztetéséhez ad ötle-
teket. A differenciáló játékok a gyakorolt hangpárokat nem határozzák meg, erre 
ez a gyûjtemény ad segítséget.

Szópárok a mássalhangzók idôtartam-különbsége alapján 

ál-áll
álom-állom

eleped-elleped
elôtt-ellôtt

fülel-füllel
hal-hall

halat-hallat
halé-hallé

haló-halló
halom-hallom

kel-kell
kelet-kellet

lila-Lilla
rosszal-rosszall

szál-száll
szelem-szellem

szelô-szellô
tol-toll

tolat-tollat
ülô-üllô

l - ll

lécel-léccel vice-vicce

c - cc

agyal-aggyal fagyal-faggyal megy-meggy

gy - ggy

csókol-csókkal kékell(ik)-kékkel sakál-sakkal sarkall-sarkkal székel-székkel

k - kk

baba-babba ebe-ebbe lábal-lábbal

b - bb

magol-maggal ragoz-raggal regél-reggel szögel-szöggel

g - gg

fájón-fájjon fejel-fejjel szájal-szájjal tejel-tejjel

j - jj

ebédel-ebéddel
fed-fedd

földel-földdel had-hadd! térdel-térddel

d - dd

hidal (áthidal)-híddal
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