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• Malackás sorozat 
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Anyanyelvi nevelés 
Játékház és Malackás sorozat 

Előadó:Remeczné Komár Gabriella 



Az olvasási készség kialakítása 

• Pedagógus meghatározó szerepe. 

• Tanulóhoz alkalmazkodó haladási ütem. 

• Motiváció ébren tartása. 

• Változatos gyakorlás. 

• Szerzett tudás aktív alkalmazása. 

• Szövegértés ellenőrzése, tagolás. 

• Illusztráció funkciója. 



Mitől más a Játékház? 

• Százéves tudományos 
kutatásra épül. 

• Tudatosan veszi 
figyelembe az agy 

    funkcionális működését. 

• Egyszerre hagyományos 
és innovatív. 

• Időt hagy a rögzítésre. 

• Folyamatosan fejleszt: 
beszéd, tájékozódás, szerialitás,   
figyelem, észlelés, analizáló-szintetizáló 
képesség, stb. 

• Oldja a szorongást,             
a hibázás lehetőségét 
megengedi, de komoly 
munkát vár el. 

     (Meixner Ildikó) 



A módszer alapelvei 
  Fokozatosság, spirális építkezés. 

 Hármas asszociáció kialakítása. 

 Hasonlóság  kiküszöbölése, 

     (Ranschburg-féle homogén gátlás). 

 Gondolkodási sajátosságokra ügyel: 

• változatos gyakorlás rövid ideig; 

• új ismeret, annak rendszerezése, 
továbblépés következő szintre; 

• hibák azonnali javítása. 

 Elfogadó tanítási légkör. 

 Absztrakt gondolkodás segítése. 

 

 

 

 

 

 

 



Folyamatos fejlesztés – beszéd 

 Beszédhangok szintje 

• Magánhangzók képzésének megfigyeltetése 

• Zöngés, zöngétlen mássalhangzók megfigyeltetése 

 Szavak szintje 

• Szókincsfejlesztés, -bővítés, mentális lexikon 

Mondatok szintje 

• Mondatalkotás fejlesztése – alany, tárgy, állítmány  

 Szöveg szintje 

• Történetmesélés, szövegalkotás fokozatai 

 



Néhány minta az olvasókönyvből  



Folyamatos fejlesztés – tájékozódás 

 Irányok észlelése, 
megkülönböztetése 

 

 Tájékozódás hármas 
vonalközben 

 

Helymeghatározás 



Folyamatos fejlesztés – ritmus 

Mozgáshoz kötött 
szabályjáték  

Hosszú-rövid 
magánhangzók írásban 

     

 



Rendhagyó hívókép 



Írástanítás 

• Késleltetett írástanítás 

• Előkészítés – irány, 
nyomaték, lendület, 
grafomotoros mozgás, 
ceruzafogás kialakítása. 

• Kis- és nagybetűket nem 
egyszerre taníjuk. 

• Diktálás – három betű 
megismerése után. 

• Íráselemet nem diktálunk! 

• Hármas asszociációt a 
betűk írásakor is kiépítjük. 

• Rendezett írást várunk el. 

• Ceruzával írunk, a hibát 
radírozzuk! 



Tanítói – pedagógusi kézikönyv tartalma 

Az olvasástanítás alapelvei 

A módszer részletes 
bemutatása példákkal 

Ellenőrzési, felmérési 
javaslatok 

Óravázlatok tanítási hetekre 
bontva 

A diktálás szóanyaga 

Olvasójáték leírása 



Olvasókártyák 





Malackás sorozat 



Olvasóvá nevelés a sorozattal 

• Hangoztató-elemző-        
-összetevő módszer. 

• Meixneri elvek elemeit 
tartalmazza. 

• Szótagolva tanít. 

• Olvasással együtt halad 
az írástanítás. 

• Betűtanítási sorrend        
a hasonlóság 
kiküszöbölésé alapján. 

• Hármas asszociáció 
kiépítése. 

• Szókincs bővítése, értő 
olvasás megalapozása 
irodalmi szövegekkel, 
mesékkel.  



Mintaoldalak 





ÉLET-KÉPEK      Farm 
(Mit mond a …? 

Hangutánzás, 

többes szám.) 



Fogalmazás előkészítése 



NTK Player 

• Multimédia  felület, alapkészlet 

• Alkalmazható  

        – tanórai munkához (tanuló, szülő, tanár) 

        – előzetes tanári felkészüléshez  

      – szabadon szerkeszthető (videó, fotó, link,      
  animáció, új feladat, online házi feladat) 

     – tanmenethez rendezett 

 



 

Az NTK letölthető segédanyagai 
pedagógusok számára 

• NTK Player 

http://www.ntk.hu/player 

• Tanmenetek, tanári kézikönyvek, helyi tantervi ajánlások, 
megoldókulcsok, tananyag-kiegészítések 

http://www.ntk.hu 

• Érettségi videók 

http://erettsegivideok.ntk.hu 

E-mail: remecze@ntk.hu  
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