
Gyarmathy Éva 

Írás és helyesírás 

 

A diszlexiások többségének nehézséget jelent az írás. Lassan és nagyon 
sok hibával írnak. Ez nehezíti a tanulást és a siker elérését.  

 

A gyenge írás színvonalromláshoz és információvesztéshez vezet. Ha a 
diszlexiás az írásra, a külalakra koncentrál, az a helyesírás és a tartalom 
rovására történik, mivel nem képesek egyszerre mindegyikre figyelni. Ha 
viszont a helyesírásra és a tartalomra figyelnek, a kézírásuk minősége 
általában rosszabb. Ez az egyik oka, hogy a számítógépek olyan 
hasznosnak bizonyultak a diszlexiásoknak. 

 

Minthogy az írás ilyen nehézségekkel jár számukra, a diszlexiások 
igyekeznek kevesebbet írni, és kevésbé színesen, kevésbé pontosan 
fejezik ki magukat. 

 

• Nem írnak le mindent, amit szeretnének. 

• A könnyebben írható, rövidebb szavakat és egyszerűbb 
kifejezéseket használják. 

• Gyakran nem tudatosan hoznak ilyen döntéseket. 

 

Ez a színvonalcsökkenés nemcsak azért káros, mert a diszlexiások nem 
tudják írásban feltárni teljes tudásukat, hanem azért is, mert ha 
rendszeresen egyszerűbb kifejezéseket használnak, nem fejlődik, sőt 
inkább csökken szókincsük gazdagsága, változatossága. Emiatt 
gondolkodásuk is lesüllyedhet ennek a lebutított szövegnek a szintjére, 
és valódi képességeik mindenki számára rejtve maradhatnak. 

 

A cél a készségek fejlesztése mellett a készségek hatékonyabb 
kihasználása is. A gyengébb kézírás és helyesírás mellett is lehet magas 
színvonalon írni. Az alábbi módszerek segíthetnek jobb írásbeli 
teljesítményeket produkálni. 

 



1. Pókábra használata: 

 

a) Vázoljuk fel pókábrán a témát 

b) Írjunk egy vagy két kulcsszót minden főágra 

c) Írjunk az alágakra egy-egy szót, ami az adott részhez kapcsolódik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa:  Az írás témájában egy esszé vázlata pókábrán  

Így nem vesznek el a gondolatok az írással való gyötrődés közben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍRÁS 

ELEMEI 

ESZKÖZÖK 

ZAVARAI 
ESZKÖZ 

mondatok 

FORMÁI 

betűk 
szavak 

szövegszerkesztő 

írógép 

toll, ceruza 

hátrányok kommunikáció 

eredete 

anyaga 

kezelése 

világa 

nyomtatott 

kép 

írott 

TÖRTÉNELME 

múlt, jelen, jövő 



2. A szókincs védelme 

1. Írjuk le a témát 

2. Írjuk le a szereplőket, épületeket, járműveket, eszközöket, 
élőlényeket, mindenfélét, amiről írni szeretnénk 

3. Írjunk mindenhez jelzőket  

4. Írjunk hozzájuk illő igéket 

 

Példa (amelyet szintén lehet pókábrán ábrázolni): 
Élet a Marson 
Marslakó – zöld, nyálkás, barátságos, rücskös,  
 – csosszan, remeg, karatyol, integet 
Épület – fényes, nedves, boltozatos, lakályos 
           – meredezik, csúcsosodik, elterül, megbúvik 
Jármű – lánctalpas, légpárnás, fém, sugárzó, sugárhajtású 
   – nyikorog, suhan, zúg, zakatol, száguld, halad 
Növény – buja, tüskés, indás,  
     – terjed, behálóz, 
Állat – apró, hatalmas, tüskés, nyálkás, uszonyos, iszonyú 
        – oson, cikázik, surran, vágtázik stb. 

Írásunk színes marad, mert megtartjuk a képzeletünkben meglévő 
sokszínűséget. 

 

3. Diktafon és diktálás 

Ha van rá lehetőség, diktafonon (vagy digitális felvevőn, esetleg magnón) 
lehet gondolatokat rögzíteni. A tanár segíthet diktálással leírni a 
szöveget. Így megteheti, hogy nem az írást, hanem a tartalmat 
osztályozza. 

 

4. Szövegszerkesztés 

Ha a kézírás gondot jelent, segítség a számítógép. Könnyű laptopot 
hordani, és a diszlexiások így használhatják fogalmazások megírásakor, 
jegyzeteléskor, vagy bármikor, amikor írniuk kell. 



Helyesírás 

 

A fejlesztésében segíthet 

• Álszavak írása 

• Szótagolás, szótagra tapsolás, számolás 

• Szabályok megtanulása 

• Mindig jó szavakat lásson a tanuló 

• Addig ne legyen diktálás, amíg nem biztos az adott szavak 
helyesírása 

• Rendszeres, rövid diktálás 

 

Érdemes mindig ellenőrizni a szavak helyesírását. Ha lehet, ne írjon le a 
tanuló rosszul szavakat, mert később nehezebb lesz megjegyezni a 
helyes alakot. 

Noha elméletileg szövegszerkesztővel a helyesírás-ellenőrzés megoldott, 
a gyakorlatban meglehetősen közel kell lenni a megoldáshoz, hogy a 
kiválaszthassuk a helyes szót a felkínált lehetőségek közül. Ebben 
segíthet, ha olyan szótárt használunk, amely a jelentést is mutatja. Így 
nagyobb eséllyel választjuk ki a megfelelő szót. 

Hasznos lehet bizonyos szabályokat és szótársításokat találni, amelyekkel 
kiküszöbölhetjük gyakori hibáinkat. Ha egy csoport egyik tagját 
megtanuljuk helyesen leírni, az segítséget nyújt a többihez is. 

 

A jobb helyesírás érdekében: 

• Hangosan ki lehet mondani a leírandó szót 

•  Szabályok alkalmazása 

•  Szógyűjtés 

•  Javítás csak teljes szavakkal 

•  Helyesírás ellenőrző program 

•  Kiolvastatás géppel 

 


