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DR. H. TÓTH ISTVÁN CSC 
nyelvtanár, alkalmazott nyelvész 
 

A kiejtés tanítási gyakorlat típusai 
 

 
Annak érdekében, hogy megalapozottan foglalkozhassunk a helyesejtés-tanítás kérdéseivel a 
mindennapokban, világosan kell látnunk, ismernünk a szükséges tevékenységfajtákat, mert ezek 
állandó alkalmazása nélkül esetlenné, alkalomszerűvé válik a hangzó beszéd tanításával összefüggő 
anyanyelv-pedagógiai, egyáltalán: a verbális kommunikációt érintő nevelőmunkánk. 

Az elhangzó beszéd technikáját a tanulók tevékenykedtetésével fejlesztjük.  
A pedagógusok kiejtéstanítással kapcsolatos szervező, irányító munkáját így foglalhatjuk össze, 

az 1–4. évfolyamokra tekintettel. (Ugyanakkor az 5–6. évfolyamra tekintettel is végezhetjük ezeket a 
tevékenységeket.) 
 

A kiejtéstanítás 
tevékenységfajtái 

Évfolyamok – Szövegtípusok 
A gyakorlatok megvalósítása és időtartama 

1.  
Légzéstechnikai 
gyakorlatok 

 
1. o.: számsorok, szósorok, mondókák, 
versek 

 
számlálás- 
sal 

 
naponta legalább 2–3 
alkalommal 3–4 percig 

 
a)  
A beszédlégzés  
gyakorlatai 

2. o.: szósorok, mondókák, versek 
3. o.: nyelvtörők, bővülő mondatok, 
szövegrészek 
4. o.: szövegrészletek, versek 

utánmon-
dással, 
olvasással 

 

 
b)  
A beszédhangadás 
gyakorlatai 

1. o.: magán- és mássalhangzók, szótagok, 
szópárok 
2. o: ugyanaz 
3. o.: ugyanaz 
4. o.: ugyanaz 

után-
mondással 

naponta legalább 1–2 
alkalommal 3–4 percig 

2.  
Artikulációs  
gyakorlatok 

 
1. o.: hangsorok, szósorok, szópárok, 
mondókák, nyelvtörők 

 
után- 
mondással,  

 
naponta legalább 3–4 
alkalommal 2–3 percig 

 
a)  
Ajakartikulációs  
gyakorlatok 

2. o.: hangsorok, szósorok, szópárok, 
szókapcsolatok, nyelvtörők, mondókák 
3. o: szósorok, szópárok, mondókák, 
versek 
4. o.: mondókák, versek, szövegek 

emlékezet-
ből mon-
dással és 
olvasással 

 

b)  
Hangkapcsolat- 
gyakorlatok 

1. o.: hangkapcsolatok, szósorok 
2. o.: szósorok, szópárok, szókapcsolatok 
3. o.: szósorok, szövegek 
4. o.: szövegek 

után-
mondással 

a) 1. o.:  naponta, legalább 
az olvasással összefüggő 
tevékenységekben 
b) 2–4. o.:  hetente 
legalább 2–3 alkalommal 
2–3 percig 

3.  
A beszédritmus  
gyakorlatai 

1. o: szótagsorok, szósorok, nyelvtörők 
2. o.: nyelvtörők, sorolók, mondókák, 
versek 
3. o.: nyelvtörők, láncmesék, mondó-
kamesék, versolvasás 
4. o.: versolvasás 

utánmon-
dással és 
olvasással, 
emlékezet- 
ből mon-
dással 

hetente legalább 3–4 
alkalommal 2–3 percig 

4.  
Időtartam- 
gyakorlatok 

 
1. o.: szósorok, szópárok, szókapcsolatok 
2. o.: ugyanaz 
3. o.: szósorok, szövegek 
4. o.: szókapcsolatok, szövegek 

 
utánmon-
dással és 
olvasással 

a) 1–2. o.:  naponta  
legalább 2–3 alkalommal 
3–4 percig 
b) 3–4. o.:  naponta  
legalább 1–2 alkalommal 
2–3 percig 
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5.  
Hangsúlygyakorlatok 

1. o.: szavak, szókapcsolatok 
2. o.: ugyanaz 
3. o.: szókapcsolatok, mondatok, versek 
4. o.: szókapcsolatok, mondatok, szö-
vegek 

utánmon-
dással és 
olvasással 

naponta legalább 2–3 
alkalommal 3–4 percig 

6.  
Hanglejtés- 
gyakorlatok 

1. o.: szókapcsolatok, rövid (egyszerű) 
mondatok 
2. o.: mondatok 
3. o.: szövegek 
4. o.: ugyanaz 

utánmon-
dással és 
olvasással 

naponta legalább 1–2 
alkalommal 4–5 percig 

7.  
A beszédfolyamat-
váltás gyakorlatai 

 
1. o.: — 
2. o: mondókák, nyelvtörők, versek 

 
utánmon-
dással és 

 
naponta legalább 1–2 
alkalommal 4–5 percig 

a)  
A hangerőváltás  
gyakorlatai 

3. o.: szövegek 
4. o.: versek, szövegek 

olvasással 
 

 
 

b) 
A hangmagasságváltás 
gyakorlatai 

1. o.: — 
2. o.: — 
3. o.: szövegek 
4. o.: versek, szövegek 

 
emlékezet- 
ből mon-
dással 

 
 

c)  
A tempóváltás  
gyakorlatai 

1. o.: — 
2. o.: — 
3. o.: szövegek 
4. o.: versek, szövegek 

 
 
szövegal-
kotással 

 

8.  
Beszédszünet- 
gyakorlatok 

1. o.: — 
2. o.: — 
3. o.: szövegek 
4. o.: versek, szövegek 

1–2. o.: olvasással és/vagy 
emlékezetből mondással 
3. o.: különböző idő-
tartamú szünetekkel 
4. o.: különböző idő-
tartamú és fajtájú (értelmi, 
érzelmi, logikai) szüne-
tekkel 

naponta 1–2 
alkalommal 
4–5 percig 

 
A tanítási gyakorlat is bizonyítja, hogy az 1–4. évfolyamokra felbontott kiejtési gyakorlattípusok 

megfelelő transzformációkkal és példaanyaggal az 5–6. évfolyamokon is hatékonyan alkalmazhatóak. 
 
 

A kiejtési gyakorlattípusok rendszeres bemutatása 
 
Amikor  
 

a) a légzéstechnikai, 
b) az artikulációs, 
c) a beszédritmus, 
d) az időtartam, 
e) a hangsúly, 
f) a hanglejtés, 
g) a beszédfolyamat-váltás, 
h) a beszédszünet 

 
típusainak, valamint a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatoknak a módszertani kérdéseit tárgyaljuk, akkor 
a pedagógiai technológia bemutatását 
 

a) az Ismeretek, a háttér-információk, vagyis a jellemző tudnivalók felvázolásával kezdjük;  
b) majd a követelmények rögzítésével a fejlesztéshez adunk szempontokat, tekintettel az adott 

kiejtési norma követésére; 
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c) ezután az általunk helyesnek vélt, a tanítási gyakorlatban rendszeresen kipróbált, alkalmazott 
hatékony módszereknek az ismertetésével folytatjuk. 
 
 
Budapest–Kecskemét, 2011-02-23 

Dr. H. Tóth István CSc 
 


