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Mi az az artikulációs zavar/ pöszeség?

• Az adott nyelv artikulációs normájától való eltérés.

• Kisgyermekek esetében általában a beszéd éretlenségének 
következménye, amely egyben tünete is, zömében 4 éves korig tart, 
azonban esetenként akár 6 éves korig is elhúzódhat.



Mi okozhatja a beszédhibát?
• Beszédszervek ügyetlensége: gyengék a beszédszervek izmai 

• Cumi és az ujjszopás: A nyelv alapesetben nyeléskor a szájpadláson 
helyezkedik el, viszont a cumi és az ujj lenyomja, emiatt nem felfelé hanem 
előre mozdul el

• Beszédszervek fejlődési rendellenessége: lenőtt ajak és/vagy nyelvfék, a 
fogazat – és a szájpad rendellenességei

• Halláskárosodás

• Hallási differenciálóképesség hiánya 

• Pontatlan hallásfigyelem 

• Beszédészlelés fejlődésének elmaradása

• Hiányzik a jó beszédpélda



• Az előbb felsorolt okok közül minél több jelen van, annál súlyosabb 
fokban jelenik meg az artikulációs zavar/pöszeség a gyermek 
beszédében.

• Pár példa:
Ép beszéd Részleges pöszeség Általános pöszeség

Tíz zsák padlizsánt Tíz zsát padjizsánt tíd zát padjizánt

Holnap megyünk a Hojnap megyünk a Ojnap medunk a 

győri vásár győji vászáj Dóji vátáj



Milyen esetben indokolt a terápiás 
eljárás?
• Ha az élettani pöszeség 5 éves korra sem rendeződik spontán.

• Abban az esetben, ha a logopédus a gyermeket kiszűri a kötelező 
szűrővizsgálat során.



Miért baj az, ha a gyermek nem ejti a 
hangokat tisztán?
• Problémát okozhat az írás-és az olvasás elsajátításában, ha a gyermek 

még iskolás korában is cseréli a hangokat. (pl.: írási-olvasási 
nehézségek léphetnek fel.)

• Könnyen válhat gúnyolódások célpontjává is.



Milyen formában zajlik a terápia?

• Lehetőség szerint kiscsoportos formában zajlanak a foglalkozások.

• A gyermekek által látogatott intézményekben.

• A foglalkozások játékos formájúak, amelynek célja, hogy a gyermekek 
jól érezzék magukat a terápia során, illetve örömmel látogassák 
azokat.



Miből áll a terápiás folyamat?
• A terápiát légző-illetve artikulációs gyakorlatokkal kezdjük.

• A fújó-szívó gyakorlatok során a gyermek megtanulja a kiáramló 
levegőt megfelelően irányítani.

• Az ajak-nyelvgyakorlatokkal erősítjük a nyelv izmait, valamint a száj 
körüli izmokat.

• Hallásukat is fejlesztjük különböző játékos feladatokkal.

• Megtanuljuk helyesen képezni a hangokat.

• Egyéb olyan területeket is fejlesztünk, amelyeken a szűrővizsgálat 
során lemaradást tapasztaltunk. (pl.: grafomotorika, szókincs, verbális 
emlékezet, stb.)



Fújó-szívó gyakorlatok



Fújó-szívó gyakorlatok

• Hozzájárulnak a megfelelő beszédlégzés kialakításához.

• Az esetlegesen renyhébb beszédképzésben szerepet játszó izmok 
megerősítését szolgálják.



Ötletek fújó-szívó gyakorlathoz otthonra:
• Papírzsebkendő/szalvéta, lufi, toll, forró étel fújása

• Ital fogyasztása szívószál segítségével

• Buborék fújása

• Gyertyaláng elfújása, a láng táncoltatása

• Szélforgó fújása

• Festék fújása

• Ping-pong labda, vattapamacs fújása

• Papírszelet fújása asztalról

• Vattapamacs fújása F-P-T hangokkal



Ajak-nyelvgyakorlatok



Ajak-nyelvgyakorlatok:
• Ezen gyakorlatok segítségével erősítjük meg az nyelv, valamint a száj 

körüli izmokat.

• Az egyszerűbb, könnyen kivitelezhető mozgásokkal kezdjük mindig a 
terápiás folyamatot.

• A gyakorlatok segítségével megtanulunk szájtérben tájékozódni.

• A foglalkozások során a logopédus bemutatja a gyakorlatokat, 
amelyeket a gyermek leutánoz.

• FONTOS, hogy a gyakorlatokat mindig tükör előtt végezzük.



Ajak-nyelvgyakorlatok otthonra: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_by6v1F2pQ

https://www.youtube.com/watch?v=a_by6v1F2pQ


Ajak-nyelvgyakorlatok otthonra: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NVEXrwNlTQ

https://www.youtube.com/watch?v=9NVEXrwNlTQ


Hallásfejlesztés



Hallásfejlesztés:
• Játékos feladatok útján megtanítjuk a helyes-helytelen ejtés, 

valamint a hangzások közötti különbség felismerését.
• Kezdetben mindig egymástól teljesen eltérő hangokat 

használunk, majd később fokozatosan áttérünk az egymáshoz 
közeli hangok megfigyelésére, majd a különböző hangok 
ejtésváltozatának differenciálásához.

• Megkeressük a tanult hang helyét szavakban. 



Ötletek hallásfejlesztéshez otthonra:

• Hallgatózós: Tudod-e, hogy a hangok birodalmában vagy akkor is, ha 
éppen otthon ülsz a szobádban? Hunyd csak be a szemed egy kis időre és 
nyisd ki a füled! Figyelj nagyon a különböző zajokra, hangokra (pl.: utcai 
zaj; kutyaugatás;  autóberregés, stb. ; lépcsőházi hangok, cipőkopogás, 
beszéd, stb. ; lakásban hallható zörejek: óraketyegés, a szomszéd 
vízcsapjának búgása, stb.) Többen is játszhattok így. Ki figyelt fel több 
hangra ?



Ötletek hallásfejlesztéshez otthonra:
• „Keresd meg hol szól! : Kösd be a szemedet egy kendővel vagy sállal. 

Huncut Manó kíváncsi, hogy így is tudsz-e jutni valahová, ha csak a 
füledre támaszkodhatsz. Anyu, apu vagy a testvéred tőled távolabb 
megáll (ott is marad azon a helyen) és folyamatosan valamilyen 
hangot hallat (tapsol, csenget, stb.). A hangra figyelve kell eljutnod 
hozzájuk. Olyan helyet válasszatok a játékhoz, hogy ne legyen köztetek 
akadály, nehogy eless!



Ötletek hallásfejlesztéshez otthonra:
• Név – út  játék: Jelöljünk ki egy kiinduló pontot a szoba egyik falánál, 

távolabb pedig a cél helyét. A gyermek a kiindulópontra áll és csak 
akkor léphet egy lépést előre, amikor a felsorolt szavak között a saját 
nevét meghallja. Pl.: „ház, kályha, virág, Péter, alma, baba, Péter, autó, 
labda, szék, Péter … stb”. A szavakat monoton hangon kell sorolni. Ha a 
gyermek nem lépett előre nevét hallva, akkor megállítjuk, és egyet 
vissza kell lépnie. Ha nem téved, jutalom várja a célnál. Ezt a játékot 4-
5 fős gyermekcsoporttal is eljátszhatjuk, ilyenkor minden gyermek 
nevét beillesztjük a tárgynevek sorába. Ha versenyjátékot tervezünk, 
akkor minden gyermek kezébe négy kockát adunk, ha valaki hibázik, 
egy kockát letesz. Akinek a célnál minden kockája a kezében van, az a 
győztes. Aki elveszítette valamennyi kockáját útközben, az kimarad a 
játékból a következő körig.



Ötletek hallásfejlesztéshez otthonra:

• http://hallod-e.hu/

• http://www.ovdafuled.hu/gyermek.php?fbclid=IwAR2TMcglEZDWYt
mWesOBxSwvBzM62BOu9xylyUlXAHdRV_y1h8Gl-K3fnho

http://hallod-e.hu/
http://www.ovdafuled.hu/gyermek.php?fbclid=IwAR2TMcglEZDWYtmWesOBxSwvBzM62BOu9xylyUlXAHdRV_y1h8Gl-K3fnho


A beszédhangok elsajátításának folyamata 



Hangfejlesztés



Hangfejlesztés:
• A hangok tanulása során minden beszédhanghoz képet és/vagy 

játékot társítunk. Pl.: „r” hang-motor, „sz” hang-kígyó, „z” hang 
méhecske, „c” hang cica…stb.

A gyermekek könnyebben be tudják azonosítani 
a tanulandó  hangot. 



Hangfejlesztés:

• Amennyiben megerősödtek az artikulációhoz szükséges izmok, 
hozzálátunk a hangok fejlesztéséhez indirekt, ill. direkt módszerekkel.

• Indirekt módszer:   pl.: a sziszegős kígyó hangjának utánzása.

• Direkt módszer: a gyermekben tudatosítjuk, hogy  az adott hang 
kiejtése folyamán mi az, amire figyelnie kell. Pl.: „sz” hangnál a 
nyelvünk megtámaszkodik az alsó fogsor mögött, zárjuk a fogsort, a 
szánk mosolyog.



Rögzítés: 
• A gyermek már jól ki tudja ejteni izoláltan a tanult hangot.

• Hangkapcsolatokban, szótagokban gyakoroltatjuk a gyermekekkel a 
már kialakított beszédhangot.

• pl.: „sz” hang rögzítősora: szi, szé, sze, szá, sza, szo, szö, szu, szü

isz, ész, esz, ász, asz, osz, ösz, usz, üsz

iszi, észé, esze, ászá, asza, oszo, öszö, uszu, üszü



Automatizálás



Automatizálás:
• A tanult hang már rögzült, szótagokban jól ejti.

• Elsőként szavakban gyakoroltatjuk 4 fonetikai helyzetben a következő 
sorrendben: szó elején, szó végén, szó belsejében, mássalhangzó-
torlódásban.

• Amennyiben szavakban már biztosan jól ejti, szószerkezetekben 
gyakoroljuk tovább a hangot.

• Mindezek után különböző hosszúságú mondatokban, történetben, 
végül versben, majd spontán beszédben gyakoroljuk. 



Ötletek automatizáláshoz otthonra:
• „C” hang automatizálása szóvégi fonetikai helyzetben:

https://wordwall.net/resource/1046844/logop%C3%A9dia/c-hang-
automatiz%C3%A1l%C3%A1sa-sz%C3%B3v%C3%A9gi-fonetikai-helyzetben

https://wordwall.net/resource/1046844/logop%C3%A9dia/c-hang-automatiz%C3%A1l%C3%A1sa-sz%C3%B3v%C3%A9gi-fonetikai-helyzetben


Ötletek automatizáláshoz otthonra:

• „Sz” hang automatizálása versben:



Szenzoros és motoros differenciálás



Szenzoros és motoros differenciálás

• Célja, hogy a gyermek elsajátítsa a nem megfelelően ejtett 
hangzópárok helyes ejtését.

• A szenzoros differenciálás esetében hallás útján különböztetjük meg a 
cserélt hangzópárokat.

• A motoros differenciálásnál pedig különböző helyzetekben gyakoroljuk 
őket.

• Elsőként izolált helyzetben, külön szavakban, ellentétes szavakban, 
ellentétes mondatokban, majd egy szón belül is.



Példafeladatok szenzoros és motoros 
differenciáláshoz:

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/logo-kucko.html

Dékány J. - Krasznár J.-né – Korompai I.-né - Szekeres Zs. (2006). 
Gyakorlófüzet a sziszegő hangok tanításához. Budapest: 
Logopédia Kiadó.

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/logo-kucko.html


Egyéb fejlesztendő területek

• Nagymozgások fejlesztése

• Grafomotorika fejlesztése

• Szókincs bővítése

• Főfogalom alá rendelés

• Vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése

• Szerialitás fejlesztése
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gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája 
óvodáskorban és iskolát kezdő gyermekeknél. Bp.: A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft. 

• Dékány J. - Krasznár J.-né – Korompai I.-né - Szekeres Zs. (2006). Gyakorlófüzet a sziszegő hangok 
tanításához. Budapest: Logopédia Kiadó.

• Ferlingné Csányi Edit- Ferling Ferenc (2000): Játszunk együtt! I. rész. Képességfejlesztő játékok 5-6 
éves gyermekek számára. Sopron.

• Korompai I.-né és Kaprinay É. (é. n.). Logopédiai hívóképek és hívóképes dobókockák a pöszeség 
terápiájához. Logopédiai Kiadó.

• Montágh Imre- Montághné Riener Nelli- Vinczéné Bíró Etelka(2013): Gyakori beszédhibák a 
gyermekkorban. Javított kiadás. Budapest: Holnap Kiadó.

• Szabó Szilvia (2019): Látogatás a hangok birodalmába. Fejlesztő élmények L és R hangok 
gyakorlásához. 

• Szekeres Zs. és Kaprinay É. (é. n.). Társasjáték az r és l hang gyakorlásához. Budapest: Logopédiai 
Kiadó.

• Thoroczkay Miklósné (szerk.) : Beszédhangzók fejlesztése. Módszertani kézikönyv. Budapest: 
Logopédiai Kiadó. 2016.
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a-poszesegrol/ (2020. 04. 22.)

• http://barczigyakorlo.elte.hu/index.php/30-szakmai-dokumentumok/40-
az-artikulacios-zavar  (2020. 04. 30.)

• https://www.linguamedia.co.uk/blog/kak-zhe-vse-taki-luchshe-uchit-
bukvy/attachment/logoped-1/ (2020. 05. 06.)

• http://barczigyakorlo.elte.hu/index.php/30-szakmai-dokumentumok/41-
milyen-lepesekbol-all-az-artikulacios-terapia  (2020. 05. 04.)

• http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/logo-kucko.html (2020 . 05. 11.)

https://demoszthenesz.hu/cikk/magazin/poszeseg/nehany-alapfogalom-a-poszesegrol/
http://barczigyakorlo.elte.hu/index.php/30-szakmai-dokumentumok/40-az-artikulacios-zavar%20(2020
https://www.linguamedia.co.uk/blog/kak-zhe-vse-taki-luchshe-uchit-bukvy/attachment/logoped-1/
http://barczigyakorlo.elte.hu/index.php/30-szakmai-dokumentumok/41-milyen-lepesekbol-all-az-artikulacios-terapia%20(2020
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/logo-kucko.html

