
Takács Rita 
 

Pedagóguskommunikáció az olvasástanításban 
 
 
Bevezető 
 

Azért esett erre a témára a választásom, mivel alsó tagozatos pedagógusként rendkívül 
fontosnak tartom a gyerekekkel való megfelelő kommunikációt. Ehhez pedig kiváló teret biztosít 
a szövegfeldolgozás, illetve a szöveggel való munka. 

Egy rövid történet, vagy mese feldolgozása, esetleg reprodukálása közben fejlődnek nemcsak 
a gyerek kommunikációs képességei, de bővül a szókincse, s nem utolsó sorban megtanulja 
kifejezni az érzelmeit, gondolatait, tehát megtanul kommunikálni a társaival és a pedagógussal. 
A kérdésekre adott válaszok, a gesztikuláció, mimika mind hozzátartoznak a pedagógus-gyerek 
kommunikációhoz. Mivel a gyermek utánzással tanul, ezért nagyon fontos, hogy a pedagógus 
kommunikációja, beszéde példaként szolgáljon a gyerek számára. 

A róka és a kakas című olvasmány feldolgozására esett a választásom, melyet első osztályban 
fogok megvalósítani. A szöveggel való munka számtalan kommunikációs szituációra nyújt 
lehetőséget. 
 
Témakör: Hang és betűtanítás 
Feladat: Az olvasás gyakorlása. Beszédfejlesztés mondóka tanulásával. Szövegértő képesség 

fejlesztése. 
Eszközök: kesztyűbáb, képek, tankönyv 
Osztály: 1. 
 
 
Az óra menete: 
 
1. Motiváció:  
A mese szereplőinek kitalálása képek és vers alapján: 
„ Most nem fogom elmondani, kiről szól a történet, hanem nektek kell kitalálni a szereplők nevét. 
Ebben segítségetekre lesznek a következő képek. Ha a képek kezdőbetűit kitaláljátok, 
megkapjátok az egyik szereplő nevét!” 
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„Ha figyelmesen végighallgatjátok a következő versikét, akkor kitalálhatjátok a másik szereplő 
nevét!” 

Én vagyok az udvar 
tarajos királya. 

Igazságot teszik 
haragos viszályba! 

Híres hangom versenyt 
száll a fellegekkel. 
Én ébresztem fel a 
népet kora reggel. 

(Kakas) 
 

Ezt követően megbeszéljük azokat a szavakat, melyeket a gyerekek nem értettek. Közben 
bátorítással és dicsérettel ösztönzöm őket arra, hogy merjék szavakban is kifejezni a 
gondolataikat.  

Szókincsfejlesztés: Tulajdonságok meghatározása táblakép alapján. „Figyeljétek meg a táblán 
látható képeket! Gyűjtsük össze, hogy mit tudunk ezekről az állatokról, milyen tulajdonságokkal 
rendelkeznek és próbáljuk meg utánozni a mozgásukat!” (nonverbális kommunikáció) 
 
2. Szövegfeldolgozás:  
- Előkészítés: „Figyeljük meg a tankönyvben található képeket! Próbáljuk meg kitalálni, hogy 
miről szólhat a történet!” Irányító kérdésekkel segítek a gyerekeknek és megpróbálok mindenkit 
bevonni a társalgásba.  
Kérdések: Miért ment a róka a baromfiudvarba? 
    Hogyan juthatott be? 
    Mit akart csinálni? 
Elmesélem a mese előzményeit saját szavaimmal, majd megkérdezem: „Kíváncsiak vagytok, hogy 
mit történt ezután?” 
 - Néma olvasás 

A kakas és a róka 
Az ól mellé oson a róka. 

Mi kellene neki? 
Kiskakast kíván enni. 

Kérleli a róka a kakast: 
- Nézz ki, kakaskám! 
A kiskakas okos volt, 

nem nézett ki. 
 
- Kérdésekkel ellenőrzöm, hogy a gyerekek megértették-e a történet tartalmát.  
- Hangos olvasás: Figyelmeztetem a gyerekeket az előforduló hibákra. A helyesen olvasó 
gyerekeknek jutalom feladatot adok.  
- Mese befejezés: „Találd ki, hogyan végződhetne másképp a történet?” 



- Szókincsgyarapítás: A gyerekeket két csoportra osztom. A lányok lesznek a kakasok, a fiúk a 
rókák. És azt mondom: „Emelje fel a kezét, akire érvényesek a felsorolt tulajdonságok: okos, 
ravasz, mohó, éhes, bátor, hízelgő.” 
 
3. Befejező rész: 
A lassabban olvasó tanulók egyénileg gyakorolják az olvasást. A gyorsabban haladók önálló 
feladatot kapnak: Felírom a táblára a következő mondatokat: 
A róka békát kívánt enni. – H 
A kakas az ólban volt.  – I 
A róka kérlelte a kakast. – I 
A kakas kukorékolt. – H 
A róka elvitte a kakast. – H  
 
- Megdicsérem a gyerekeket, hogy ügyesen megoldották a feladatokat. Házi feladatként 
készítsenek rajzot a történethez a mesenaplóba.  

 


