140 játék, hogy gyorsabban olvassunk.
7-11 éves gyermekek számára
Játékok a könyvből
Egy, kettő, három, négy vagy több.
A gyermek úgy olvassa végig az olvasmány adott részét, hogy
csak a betűk számát mondja vissza 1-2-3-4 vagy több.
Hogy (4) nézel (több) ki (2), te (2) kevély (több) ló (2)?
Itt a gy betű 2 betűnek (karakternek) számít, ezt tisztázzuk előre a gyermekekkel.
A feladattípus célja: fixációszélesség rugalmas változtatása, szóanalízis gyakoroltatása
Megjegyzés: Nem alkalmas a játék hosszú olvasmányok feldolgozására, csupán egy
bekezdésre alkalmazzuk.
ABC gyakorlása
Az első játékos az olvasólapról elolvas egy a betűvel kezdődő szót. A következő ugyanezt teszi
egy á betűvel kezdődő szóval. A 3. játékos egy b betűvel kezdődő szót, és így folytatjuk
tovább (majd ismét az első játékossal). A játékosok igyekeznek az ábécé lehető legtöbb
betűjével kezdődő szót találni. A játék változata lehet, ha nem adott betűvel kezdődő szót
kerestetünk, hanem adott betűt tartalmazó szót.

A feladattípus célja: ábécé begyakoroltatása, gyors pásztázás, jelváltoztatás következtében
gyors adaptáció és megosztott figyelem fejlesztése, minden irányú, gyors, kereső
szemmozgás trenírozása.
Megjegyzés: az ilyen típusú feladatok a vizuális észlelés mellett tornáztatják a szemizmokat és
hozzászoktatnak a gyors szemmozgáshoz. Kérjük meg a gyermeket, hogy lehetőség szerint a
figyelmük ne legyen feszült (a szemizmokat tartsák lazán).
Megváltoztatott szó
A felnőtt elolvas egy kb. 12 soros szöveget. A gyermek az olvasottakat szemmel követi.
Olvasás közben a felnőtt megváltoztat egy vagy több szót (gyakorlottságtól függően) rokon
értelmű szavakra. A gyermek a felolvasás végén jelzi a megváltoztatott szavakat. Szerepcsere
lehetséges.
Példa: Szenvedélyesen szerette a nagymamáját. Felolvasva: Nagyon szerette a nagymamáját.

A feladattípus célja: megfigyelőkészség-, szókincs-, emlékezet fejlesztése, szimultán
együtthaladás.
Cenzúra
Egy sütőpapírra a felnőtt fekete foltokat rajzol, hogy kitakarjon bizonyos szótöredékeket.
Később az olvasólapra helyezve a gyermeknek el kell olvasnia a szöveget, a hiányosságok
ellenére. Az előkészített másolópapírt további olvasmányokhoz is felhasználhatjuk. Egyáltalán
nem szükséges, hogy teljesen illeszkedjen a sorokhoz.
A feladattípus célja: alkalmazkodás fejlesztése, a kitakart szavak azonosítása a kontextus
alapján (szófelidézés), olvasástechnika és szimultán szövegfeldolgozás gyakoroltatása.

Olvasástechnikai feladatok a regresszió kiküszöbölésére
„Regresszió – az a rossz szokás, mikor vissza-visszaugrunk a már elolvasott szövegre, mivel
úgy haladtunk előre, hogy nem fogtuk fel az olvasottakat. A regressziógátló gyakorlat erről
igyekszik leszoktatni, vagyis az olvasástechnikával párhuzamos szövegfeldolgozást segíti elő
(gyorsabb olvasás, hatékonyabb tanulás).”

Játékok:
1. A felnőtt egy olvasmány minden második sorát hangosan és gyorsan olvassa. A gyermek az
egész tevékenységet a szemeivel követi, és felszólításra megmutatja, hol állt meg a felnőtt.
A feladattípus célja: alkalmazkodás a felolvasóhoz, együtthaladás megtapasztalása,
szemmozgás gyorsítása.
2. A fejlesztő és a gyermek felváltva olvasnak 1-1 sort hangosan.
3. A fejlesztő és a gyermek egy-egy mondatot olvasnak felváltva. (Ez nehezebb, mint az 1
soros olvasás, nagyobb figyelmet és jobb alkalmazkodást kíván. A gyermekek gyakran vissza
akarnak térni az 1 soros olvasásra.)
4. A felnőtt és a gyermek a mondatot közösen olvassák, olyan formában, hogy az első szót a
felnőtt, a másodikat a gyermek, a harmadikat a felnőtt, a negyediket a gyermek... és így
folytatódik tovább. Ezt a feladatot érdemesebb egy rövidebb bekezdésen kipróbálni, és egy
közös ritmust kialakítani. Frontális osztálymunka során is ajánlott, a gyors váltások fokozzák a
figyelmet.
A 2-3-4 feladattípus célja: a szerepcsere megakadályozza a gyermek akaratlan
visszatéréseit a felnőtt által elolvasottakra (regressziógátló funkció).

A regresszió gátló gyakorlatok következő részében az olvasástechnika mellett a szövegértés is
szerepet kap. Ezek a regresszió gátló gyakorlatok a figyelmet növelik és a szellemi
tevékenység fenntartását serkentik. Az olvasás közbeni aktivitás fokozásának eszköze lehet az
olvasandó mondat egy részének a takarása.

Takard el az alját!
A felnőtt eltakarja a sornak az alját egy vonalzóval vagy egy papírral. A gyermeknek így kell
elolvasnia a sort. Frontális osztálymunka során, vagy ha meg akarjuk őrizni a feladatlapokat
későbbi használatra, szövegszerkesztővel érdemes dolgozni.
Először csak a vonalköz alá futó betűk alsó részét takarjuk el (j, g, y, p stb.).

A
következő fokozat a vonalköz aljának az eltakarása.

Legvégül csak a vonalköz kb. felét láttatjuk.

A feladattípus célja: fokozza a figyelmet, a betűk vizuális észlelésének finomítása (újabb
tájékozódási szempontok megalkotása), szükségszerűen igényli a szöveg párhuzamos
értelmezését.
A félbevágott szavak olvastatása a gyermek tekintetét a betűk felső részére irányítja a
szóazonosítás során – ez elősegíti a szavak egészben történő felfogását.
A szavakat ugyanis a gyenge olvasó gyakran a szó elejének vagy egy jellegzetes részének
azonosításával véli felismerni, és téves következtetésre jut – az első pár betű azonosítása
után már csak találgat.
A takart betűk elkészítésének egy lehetséges módszere szövegszerkesztővel:
Egy pl. 16 pontos betűméretű szövegből egy sort tegyünk egy beszúrt táblázat egyik
cellájába.

A Táblázat tulajdonságainál állítsuk be a sor magasságát pontosan 1,5 cm-re, a Táblázat fül
Beállítások részénél pedig az alapértelmezett cellamargót fent 1 cm-re, majd a táblázatnak
tegyük áttetszővé a szegélyeit.

Szemtorna a gyorsabb olvasásért
„Perifériás látás, fixációszélesség fejlesztése: az olvasás sebességének növelésében van szerepe. A
látótér tágítása biztosítja, hogy egy pillantással minél többet lássunk meg a szövegből, anélkül, hogy a
szemünk elmozdulna a fixációs pontról.”

Jöjjön hát néhány feladat, melyek a vizuális észlelést és a szemmozgást is fejlesztik, és hogy
még mi mindent, azt a későbbiekben részletezem.

Melyik ékezetről van szó?
Egy A/4-es lapot a felnőtt négy részre oszt, és beírja a következő ékezeteket:

A gyermek az olvasmányából kikeres bizonyos számú szót, amik az adott ékezethez tartoznak,
és megmondja a felnőttnek, hová kell beírnia. Megfelelő gyakorlás után szerepcserével is
játszható.

Mennyi ékezet?
A gyermeknek úgy kell végighaladni a sorokon, hogy csak az ékezetek számát kell hangosan
kimondania.
„Az ökör már igen idős volt, mégis minden reggel igába kellett hajtania a fejét, és (14)
keményen dolgoznia. (2)” (Aesopus-meséi: Az egér és az oroszlán, T.K.K)
Kerestethetjük a sorokban található ékezeteket típus szerint is.
A feladattípus célja: fejleszti a kereső olvasást (skipping), a (gyakorta elfelejtett) ékezetek
észlelését, a figyelmet valamint a helyesírást is. Továbbá a tekintetet a betűkarakterek
felső részére irányítja, ami segíti a szó egészbeni felfogását, párhuzamosan az értelmezést
vonja maga után, és mindezek hatására gyorsul az olvasás tempója.

Sorvégek menti ugrálás játék
A felnőtt soronként (nem túl gyorsan) felolvas egy szót hangosan (a mondatokból kiemelve).
A szavakat lefele haladva a sor bal, majd a következő sor jobb oldalról választja ki, így haladva
cikcakkban lefele. Majd váratlanul félbeszakítja az olvasást, és a gyermeknek meg kell
mutatni az utolsó elhangzó szót. Időt kell hagyni a megtalálásához, ideális az lenne, ha
azonnal rámutatna. Később szerepcsere. Mikor a gyermek választja és olvassa a szavakat,

figyelni kell, hogy ne csak névelőket illetve rövid szavakat válasszon. Stopperrel mérhetjük az
időt.
„Az összenőtt szemöldökű gázt adott. Megnyomta a lapátfülűt,
a lapátfülű a fekete szeműt, a fekete szemű a szőkét, a szőke
a veres képűt, a veres képű a napszemüvegest, a napszemüveges
az aranyfogút, az aranyfogú a piszét, a pisze a nagy orrút, a nagy
orrú a kefehajút, a kefehajú a pepitasapkást, a pepitasapkás a
bajuszost, a bajuszos Kobakékat, Kobakék pedig Fricit.”
(Hervay Gizella: Kobak könyve, Koinónia, 2002.)
A feladattípus célja: a fixáció szélesítése, a viszonyítási pontok gyors megtalálása.
A következő játék az előbbi bővített változata. A játék során a felnőtt minden sor első és
utolsó szavát olvassa fel hangosan. A gyermek a szemével követi az elhangzottakat, és
megmutatja, melyik szónál állt meg a felnőtt. Stopperrel mérhetjük az időt, és a motiváció
fenntartásához szerepcserével játsszuk. Az olvasás iránya fentről lefele és balról jobbra halad,
de a játék változata lehet, ha lentről fölfele haladunk, esetleg jobbról-balra (jól bemozgatja a
szemeket minden irányban).
„Kedves kenguruk, küldök nektek füvet. És ha jó leszek,
Mama vesz nekem egy háromkerekű biciklit, akkor azt
átszerelem. Szerelek egy kétkerekű biciklit belőle, és a
harmadik kereket elküldöm nektek játszani.
Karikázzatok jól! Kobak”
(Hervay Gizella: Kobak könyve, Koinónia, 2002.)
A feladattípus célja: szemmozgásfejlesztés, nagy vízszintes pásztázás; kontextus (jelentés)
nélküli viszonyítási pont (kulcsszó) gyors megkeresése és megtalálása; sorváltás
begyakorlása.

A megfelelő szempillantás játék
Előre beszéljük meg a gyermekkel, hogy csak 2 vagy 3 vagy 4… stb. betűszámú (karakter)
szavakat fog a lehető leggyorsabban felolvasni. A betűket megszámlálni közben tilos.
„Itthon nem kell tanulni, mert mindent megtanultunk az iskolában, és egész délután
úszkálhatunk a tető-fürdőmedencében, és napozhatunk a tetőteraszon. Mozgólépcsőn
jövünk le este vacsorázni, és ágyból nézzük a televíziót.”
(Hervay Gizella: Kobak könyvek, Koinónia, 2002.)
A feladattípus célja: a szavak terjedelmének a beazonosítása, fixációszélesség rugalmas
alakítása

A leghosszabb szó megtalálása
Cél az adott oldalról a leghosszabb szavak megtalálása, a betűk megszámlálása nélkül.
„Itthon nem kell tanulni, mert mindent megtanultunk az iskolában, és egész délután
úszkálhatunk a tető-fürdőmedencében, és napozhatunk a tetőteraszon. Mozgólépcsőn jövünk
le este vacsorázni, és ágyból nézzük a televíziót.”

A játék egy változata lehet, hogy kikeresünk egy jó hosszú szót, és a gyermeknek kell egy
hasonló hosszúságút találni becsléssel, a betűk megszámlálása nélkül: „Keress a szövegben a
«megtanultunk»-hoz hasonló hosszúságú szavakat!”
„Itthon nem kell tanulni, mert mindent megtanultunk az iskolában, és egész délután
úszkálhatunk a tető-fürdőmedencében, és napozhatunk a tetőteraszon. Mozgólépcsőn
jövünk le este vacsorázni, és ágyból nézzük a televíziót.”
A feladattípus célja: fixációszélesség növelése
A gyakorlatok az olvasástechnikát célozzák meg, nem foglalkoznak célzottan a szövegértéssel,
de hatnak az olvasásértéshez szükséges anticipációs képességre. Gondolkodásra késztetik a
gyermeket és fent tartják a figyelmet. És mint korábban említettem, a jó szövegértésnek
szükséges, bár nem elégséges feltétele a jó olvasástechnika.
Tanácsok a játékokhoz:
A játék előtt a gyermek némán elolvassa az olvasmányát.
Ez a játék cinkosságot szül a felek között, nem kell ezt erőltetett munkává torzítani.
Minden játékhoz legalább két félre van szükség: egy játékosra és plusz egy főre (a
praxisomban ez vagyok én), fontos a szerepeket, időnkét felcserélni a viccesség kedvéért.
Ezen foglalkozások alatt a gyermekek nem írnak semmit, ha valami miatt nélkülözhetetlen az
írás, azt a felnőtt csinálja.
A foglalkozások ideje maximum 15 perc.
Az adott játék utasítása igény szerint többször legyen elismételve, elmagyarázva vagy
bemutatva, mindaddig, amíg az nem okoz problémát.
Egy adott olvasmánynak csak bizonyos részeit fogjuk bevonni a játékba, a foglalkozások nem
érintik az egész szöveget. A felhasznált szövegrészlet mindig az adott gyermek igényeihez
igazodik. Ajánlott az iskolai tananyagból választani egy adott részletet. Bármilyen kis plusz
gyakorlás javítja az iskolai teljesítményt, ezáltal emeli a gyermek presztízsét. Ha már időt
töltünk, tegyük azt hatékonyan. Természetesen van az a helyzet, amikor ez nem célravezető
(erős ellenállás esetén olyan olvasmányt érdemes választani, aminek témája érdekli a
gyereket).

„Enyém a szó”
A játék célja: az olvasás gyorsabb követése, a kollektív ritmus követése, anticipáció.
Két (felnőtt, gyerek) vagy több személy játszhatja.
A játék menete: valaki elkezd hangosan olvasni, a másik szemmel követi az olvasottakat.
Amikor készen áll rá, átveszi a szót a hangosan olvasótól. Ez utóbbi elhallgat, és némán fogja
követni az olvasót. Bármelyik követő bármikor lehet parancsnok, azaz elkezdheti a hangos
olvasást. Ekkor a hangosan olvasó automatikusan elhallgat, és követővé válik.

Kövess!
A játék célja: az olvasás gyorsabb követése, a kollektív ritmus követése, anticipáció, a
söprögető szemmozgás fejlesztése.
Két (felnőtt, gyerek) vagy több személy játszhatja.

A felnőtt elkezdi a hangos olvasást, a gyermek, szemmel követi az olvasottakat. A felnőtt
hirtelen abbahagyja az olvasást. A gyermeknek meg kell mutatni, hogy hol állt meg a felnőtt –
azonnal, vagy hagyhatunk neki egy kis keresési időt. Az olvasási tempót szükség szerint
fokozhatjuk, illetve a szerepeket felcserélhetjük.

Kövess akadályokkal! – játékvariáció
A felnőtt hangosan olvas, a gyermek követi az olvasást. A felnőtt abbahagyja a hangos
olvasást, és némán magában folytatja (2-3 szót), majd hangosan olvas tovább. Ezt néhányszor
megismételheti. A gyermeknek, valahányszor a felnőtt elkezd hangosan olvasni, igyekeznie
kell megmutatni, hogy hol tart a felnőtt.

Stopperóra
a) A gyermek, hangosan elolvas tíz sort vagy egy kijelölt bekezdést. Stopperrel mérjük az
olvasási időt (soronként vagy bekezdésenként). Majd megbeszéljük, hogy bizonyos részeket
miért olvasott lassabban (nehezebb betűkapcsolatok, hosszabb szavak stb.), mint másokat.
Tapasztalatból mondom, soronként nagyon nehéz mérni az időt és kezelni az adatokat.
b) A gyermek magában elolvas egy bekezdést, közben lemérjük az időt. Majd ugyanazt
hangosan is elolvassa, és így is lemérjük az időt.
Összehasonlítjuk a mért időket, és megpróbáljuk megérteni, megmagyarázni, hogy mi okozza
a különbséget.
A stopperóra használata önmagában fokozza az olvasási tempót. A mért idők az adott
teljesítmények összehasonlítására alkalmasak, és jelzik a fejlődést.

Fordított olvasás
A játék célja, hogy a gyermek más perspektívában lássa a szavakat, amelyeket részben a
jelentés, részben a kontextus segítségével ismer fel. Célja a tájékozódási pontok áthelyezése,
a rutinoktól való eltérés.
a) A gyermek és a felnőtt felváltva olvasnak szavanként jobbról balra egy-egy sort (például az
előző mondat: sort, egy-egy, balra, jobbról).
b) A korábbi feladat, csak most az olvasást a legutolsó sorban kezdjük és felfelé haladunk.
c) A felnőtt jobbról balra olvas viszonylag gyors tempóban, majd hirtelen megáll. Meg kell
jelölni azt a helyet, ahol abbamaradt az olvasás.

Minden második sor
Célja: figyelem, sepregető szemmozgás, összefüggések, anticipáció, megakadályozza a
visszatéréseket.
A felnőtt hangosan és gyors tempóban olvassa egy szöveg minden második sorát. A gyermek
ezt szemmel követi, és megpróbálja megmutatni, hol áll meg a felnőtt.
A játék lehetséges variációja: Egyik sort a felnőtt olvassa, a másikat a gyermek (nem kell
megállni).

Minden második mondat
Az előzőhöz nagyon hasonló játék, csak nem egy sort olvas a felnőtt, hanem egy mondatot.
Az előző játéknál sokkal nehezebben követhető, sokkal több figyelmet és összehangolt
munkát igényel.

A felejtések játék és variánsai
Célja: fenntartja a figyelmet, rugalmasságot igényel, a kialakult rutinoktól való
elvonatkoztatás
A felnőtt olvas, és szisztematikusan kihagyja a sorok első szavát. A gyermek szemmel követi.
Mikor a felnőtt megáll, a gyermek megmutatja, hogy hol hagyta abba.
Ugyanez a feladat, csak a sorok utolsó szavait hagyja el a felnőtt.
Ugyanez a feladat, csak minden sor első és utolsó szavát egyaránt el kell hagyni.
Ugyanez a feladat, csak random módon kell egy-két szót kihagyni a sorból.
Ugyanez a feladat, a felnőtt csupán minden második szót olvassa el.
Szerepcsere lehetséges, sőt, kötelező.

Minden második szó, hibákkal
Szükséges hozzá valamilyen hangot adó eszköz, például egy csengő.
A felnőtt egy adott szöveg minden második szavát olvassa, de néha nem tudja tartani a
ritmust, és téveszt. Vagy két egymást követő szót kiolvas vagy több szót is kihagy. Ilyenkor a
gyermek észreveszi, és csöngetéssel jelez. Szerepcsere javallott.

Szópingpong
Nagyon nehéz játék! Egy szót a gyermek olvas, a másikat a felnőtt. Nem kell így sokat olvasni,
inkább arra kell törekedni, hogy a felek között kialakuljon egy ritmus.

Nagybetűk keresése
Célja: gyors, söprögető szemmozgás, jelkeresés, figyelem
A szövegben a felnőtt hangosan felolvassa a nagybetűket tartalmazó szavakat, és csakis
ezeket. Mikor befejezi az olvasást, a gyermek megmutatja, hol állt meg. Szerepcserével
folytatódik a játék. Kihagyások nem megengedettek.
Játékvariáció: Bővíteni lehet az olvasott szavak számát, ha a nagybetűvel kezdődő szavak
mellett a megelőző vagy az őket követő szavakra is kiterjesztjük az olvasást.

Központozás
Célja: gyors, söprögető szemmozgás, jelkeresés, figyelem
A felnőtt sorról sorra haladva olvassa az írásjeleket: vessző, pont, kettőspont, felkiáltójel stb.
A gyermek a szemével követi az olvasottakat, és végigpásztáz a szövegen. Megmutatja, hol
állt meg a felnőtt. Szerepcsere során nem állítjuk meg a gyermeket, ha kihagy egy-két
írásjelet, de megmutatjuk neki, hogy mit felejtett ki.
Nehéz feladat, figyelmet és aktív részvételt igényel.

Ékezetek
Sorról sorra haladva kell olvasni azokat a szavakat, amelyek ékezeteket tartalmaznak, de csak
azokat. Mikor az olvasó megáll, a partnere megmutatja az utolsó elolvasott szót. Nem
megengedett a szókihagyás.
Játékvariáció: azoknak a szavaknak az olvasása, melyek nem tartalmaznak ékezeteket.
Összeszokott párok esetében lehetséges, hogy az egyik olvasó csak az ékezetes szavakat
olvassa, a másik meg az ékezetek nélkülieket.

Mennyi ékezet is?
a) Meg kell találni azt a sort, amelyben a legtöbb ékezet van. b) Vagy azt, amelyben a
legkevesebb.
c) Olyan sorokat kell megjelölni, amelyek 3 különböző ékezetet tartalmaznak.

Még mindig ékezet – Keress hasonlót!
Célja: figyelem, analízis, fókuszálás a betűk felső harmadára, helyesírás
A felnőtt felolvas az olvasmányból egy tetszőleges, ékezetet tartalmazó szót, de nem mutatja
meg azt. A gyermek megkeresi a mondott szót, tanulmányozza a benne található ékezetes
betűket, és keres egy másik olyan szót, ami hasonló ékezetes betűket tartalmaz.

„A tiltott szó” játék
A játékhoz szükséges egy csengő is. Olvasás előtt megegyezünk abban, hogy bizonyos
szavakat nem olvasunk, helyette megnyomjuk a csengőt, vagy használhatunk egy kódot
helyette.
Azok a szavak, amelyeket nem olvasunk el, lehetnek személyes névmások, igék, p betűvel
kezdődő szavak stb.

Olvass robot módra!

a) Javasoljuk a gyereknek, hogy úgy olvasson, mintha robot volna. Úgy mondja ki a szavakat,
izoláltan. Legyen a szó rövid vagy hosszú, hezitálás nélkül kell felolvasnia az adott részt.
b) Úgy olvasson, hogy két-két szó alkosson egy egységet. Ne hezitáljon közben. Például: „Ma
mehetünk / a játszótérre / hintázni, labdázni / miközben te / a játszótér / körül futsz.”
c) Ugyanez a feladat, csak a szavakat hármasával csoportosítsuk, alkossanak egy-egy
egységet.
d) Kérjük meg a gyereket, hogy egy szuszra mondja ki az összes szót két írásjel között, amit
megértett. (Nehéz feladat!)

Kapj el, ha tudsz!
A felnőtt egy adott szöveg tetszőleges passzusát olvassa hangosan (nem túl gyorsan), a
gyermek megpróbálja megtalálni az adott részletet. Utána javasolt a szerepcsere.

Törpölés
A felnőtt elolvas egy részt, úgy, hogy az összes akciószót a „törpöléssel” helyettesíti.
Természetesen adekvátan ragozva. Egyéb fantáziaszóval is játszható. Később szerepcsere.

Tiltott szavak, az igék
A felnőtt és gyermekek felváltva olvasnak 3-3 szót. Az első olvasó az első sorból, a második a
másodikból és így tovább. Ezt a három szót egy szuszra kell kimondani, és nem lehet köztük
ige.

„A szavak hossza” játék
a) A szavakat alkotó betűk megszámolása nélkül kell megtalálni az adott oldal leghosszabb
szavát.
b) Mutatunk egy szót a gyermeknek. Neki kell keresni egy ugyanannyi betűt tartalmazó szót.

Szóhorgászat:
Horgásszuk ki a passzusból:


a leghosszabb szót,



amelyik az adott részben többször is előfordul,



a leggyakoribb írásjelet,



azt az írásjelet, ami csak egyszer fordul elő,



a tulajdonneveket,



azokat a szavakat, amelyek kötőjellel vannak elválasztva,



a felszólító, a kérdő vagy a felkiáltó mondatokat.

Ablaktörlő-játék
A gyermek olvas, a felnőtt ablaktörlőként mozgat egy ceruzát a szövegen, Minél lassabban
mozgatja, annál nehezebb az olvasás. Egy ceruzát vagy bizonyos tárgyat, tárgyakat (különböző
méretűeket) helyezzünk el az olvasott szövegre, és kérjük meg a gyereket, hogy a takarás
ellenére próbálja meg elolvasni.

