ÉRTHETŐ BESZÉD / KIEJTÉSMÓD
BRIEF SUMMARY OF ACTIVITY
Ez egy bemelegítő gyakorlat rádiós műsorvezetés előtt. Az elméleti tanfolyami részek elválasztására is
használhatjuk szünetképpen.

AIM OF THE ACTIVITY
A kiejtésmód javítása.

EXPECTED OUTCOMES
Érthető beszéd. Jobb artikuláció.

INFORMATIONS FOR TRAINERS

EXPERIENCE AND SKILLS REQUIRED

INFRASTRUCTURE, SETTING, RESOURCES

LENGTH
15 perc

MATERIALS
Példamondatok listája.

DESCRIPTION

HOW THE ACTIVITY SHOULD TAKE PLACE
A részvevők a szájukban lévő izmokat arra fogják használni, hogy megtanulják helyesen kiejteni a szavakat.
Különböző mondatokat választanak ki és azokat felmondják hangosan. Példák: „Jó reggelt, Önök XY-t hallják”.
„Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs? " stb. Először gyakoroljunk be egy mondatot és utána
mondjuk hangosan a következő módokon: 1. a nyelvünk a bal oldalon legyen és mozgassuk a fölső fogaink
hátsó részéhez 2. a nyelvünk a jobb oldalon és mozgassuk a fölső fogaink hátsó részéhez 3. a nyelvünk a bal
oldalon legyen és mozgassuk a alsó fogaink hátsó részéhez 4. a nyelvünk a jobb oldalon és mozgassuk a alsó
fogaink hátsó részéhez 5. a nyelvünket helyezzük a szájpadláshoz, közel az elülső fogainkhoz 6. a nyelvünk

álló helyzetben érjen hozzá a szájpadlásunkhoz 7. A nyelvünk visszahajlítva érje el a szájpadlásunk hátsó
részét 8. a nyelvünket helyezzük az első fogaink és az ínyünk közé 9. toljuk előre a nyelvünket a korábbi
különféle helyzetek után és mondjuk ki a mondatot újra hangosan. Tegyük fel a kérdést és válaszoljunk:
érzünk különbséget a kiejtési módok között?

RECOMMENDED MAX. NUMBER OF PARTICIPANTS AND TRAINEES TO TRAINERS RATIO
Maximum 12 részvevő

RISK AND POSSIBLE ADAPTATION

VARIATIONS
Esetleg rögzíthetjük a különböző mondatokat az eltérő kiejtési módok előtt és után.

TIPS FOR TRAINERS
Használjunk nyelvtörőket ehhez a feladathoz.

PARTICIPANTS

ANALYSIS AND EVALUATION
A rögzített felvételek megmutatják a kiejtésbeli eltéréseket attól függően, hogy milyen helyzetben volt a
nyelvünk a szájban.

SCHEDULING
Használjuk ezeket a gyakorlatokat bemelegítésnek a „Rádiós műsorvezetés” foglalkozás előtt. De elválasztó
szünetnek is jó az elméleti oktatási részek között.

