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Miről olvashatsz a könyvben? 
 
Minden nap közlekedünk. 

A közlekedés azt jelenti, hogy  

elmegyünk egyik helyől a másik helyre. 

A látássérült emberek is közlekednek. 

 

4 látássérült ember történetét olvashatod. 

A könyvből megtudod, 

hogyan közelekednek a látássérült emberek! 

 

A könyvet könnyen érthető kommunikációval 

írtuk.  

A könnyen érthető kommunikációról olvashatsz 

ide kattintva: 

http://konnyenertheto.gonczirita.hu 

 

Jó olvasástt! 
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Jenő egy látássérült fiú. 

 

Jenő szemüveget hord. 

 

Jenő nem látja jól a mozgó autókat. 

 

Jenő látja az átkelőket és az álló villamost. 

 

Jenő egyedül közlekedik. 

 

Néha fél a sok mozgó jármű között. 



 

 
 

 

Miki egy látássérült férfi. 

 

Rosszul látja a lépcsőket, az átjárókat. 

 

Miki nem látja a megállóban a villamos 

számát. 

 

Veszélyes az utcákon egyedül sétálnia. 

 



Például, 

könnyen eleshet a járdák szélén, vagy 

lezuhanhat egy lépcsőről. 

 

Miki segítséggel közlekedik. 

 

Mikinek 1 ember segít.  

 

A segítő embert látóvezetőnek hívjuk. 

 

Miki megfogja a látóvezető karját. 

 

A látóvezető mindig 1 lépéssel Miki előtt 

sétál. 

 

Miki fogja a látóvezető karját, és 

követi a látóvezetőt. 



 

 

Például  

együtt szálnak fel a villamosra. 

 

A látóvezető száll fel először a villamosra, 

Miki követi a látóvezetőt. 

 

Miki bátran közlekedik a látóvezetővel. 

 



Kérdések 

Karikázd be a válaszodat! 

 

Több válasz is lehetséges! 

 

 A válaszok ellenőrzéséhez kérj segítséget! 

 

Jenő egy látássérült fiú? 

        igen 

        nem 

 

 Jenő jól látja a mozgó autókat? 

        igen 

        nem 
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Jenő egyedül közlekedik? 

        igen 

        nem 

 

Hogyan nevezzük Miki segítségét? 

       vakvezetőkutya 

       látóvezető 

       látókutya 

 

Miki és a látóvezető külön sétálnak? 

        igen 

        nem 

 



Miki a látóvezetőnek közlekedéskor 

megfogja: 

      a karját 

      a fejét 

      

A villamosra Miki és a látóvezető közösen 

száll fel.  

 Sorrend: 

      Miki száll fel előbb, utána a látóvezető 

      A látóvezető száll fel előbb, Miki követi 



 

Zsolt egy látássérült ember. 

 

Zsoltnak eszköz segít a közlekedésben. 

 

Az eszköz 1 fehér színű bot. 

 

Fehér botnak nevezik. 

 

Zsolt a fehér botot maga előtt tartja. 

 

A bot előbb éri el az akadályt, mint Zsolt 

lába. 

 

A fehérbottal kitapintja az akadályt. 

 

Zsolt nem ütközik akadályba. 



Zsolt a fehér bottal kitapintja a következő 

lépcsőt. 

 

Lefele a lépcsőn leesik a bot vége az első 

lépcsőfokra. 

 

Zsolt tudja, hogy lépcső következik. 

 

A fehér bot figyelemfelkeltő is. 

 

A fehér bot jelzi a többi embernek, hogy 

Zsolt nem lát. 

 



 
 

 

Léda egy látássérült felnőtt nő. 

 

Lédának állat segít a közlekedésben. 

 

Ez az állat 1 kutya. 

 

Vakvezetőkutyának nevezzük. 

 

Ez a kutya sokat tanult, okos. 

 

A vakvezetőkutya sokat tanult, hogy 

Lédának segítsen. 



Léda a kutyával együtt szokott sétálni. 

 

A kutyán van 1 hám.  

 

A hámot a kutya hátához rögzítik. 

 

A hám jelzi, hogy a kutya dolgozik. 

 

A kutya munka során csak Lédára figyel. 

 

A kutya megáll, ha akadály van Léda előtt.  

 

A kutya megáll a felfelé lépcső előtt. 

 

Az első lépcsőfokra felteszi a lábát. 

 

Léda tudja, hogy felfele kell menjenek. 



A kutya követi Léda parancsait. 

 

Léda mondja a kutyának, keressen 

ülőhelyet. 

 

A kutya a villamoson helyet keres 

Lédának. 

 

Lédának biztonságos a kutyával közlekedni.  

 

 



Kérdések 

Karikázd be a válaszodat!  

 

Több válasz is lehetséges! 

 

 A válaszok ellenőrzéséhez kérj segítséget 

 

Zsolt a fehér botot a feje fölött tartja? 

        igen 

        nem 

 

Zsolt a fehér bottal ki tudja tapintani a 

lépcsőket? 

        igen 

        nem 
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Hogyan nevezzük Léda segítségét? 

       vakvezetőkutya 

       látóvezető 

       látókutya 

 

A kutya ülőhelyet keres Lédának? 

        igen 

        nem 

 



Barátok tanácsai 

 

Jenő, Miki, Zsolt és Léda barátok. 

 

Ma is találkoztak a cukrászdában. 

 

Léda vakvezetőkutyáját beengedték a 

cukrászdába. 

 

A kutya kapott vizet a tálba. 

 

A kutya csendben lefetyelte a vizet. 

 

Jenő mesélte, hogy romlik a látása. 

 

Egyre bizonytalanabb a közlekedés. 

 



A buszok kijelzőjét nem látja távolról. 

 

Miki javasolta, hogy fotózza le az 

állomáson a kijelzőt. 

 

Nagyítsa ki a fényképet, és  

akkor el tudja olvasni a kijelző szövegét. 

 

Jenő jó javaslatnak tartotta a fotózást. 

 

Jenő majd kipróbálja. 

 

Miki javasolja Jenőnek, hogy  

kérje látóvezető segítségét. 

 

Miki mesél a látóvezetőről. 

 



Miki elmeséli, hogy  

a látóvezető 1 látó ember. 

 

A látóvezetőbe karol Miki, és együtt 

sétálnak. 

 

Zsolt javasolja Jenőnek, hogy  

tanuljon meg fehérbottal közlekedni. 

 

Baj lehet, ha nem tud a látóvezető menni, 

vagy megbetegszik a vakvezetőkutya. 

 

A fehérbot mindig kéznél van. 

 

Lédának is van fehér botja. 

 

Léda kutyája is volt már beteg. 



Léda mégis ajánlja a vakvezetőkutyát. 

 

A kutya segítőtárs. 

 

Léda ritkán használja a fehér botját. 

 

A vakvezetőkutyájában bízik 

közlekedéskor. 

 

Léda a kutyával ügyesnek érzi magát. 

 

Léda javasolta, hogy  

Jenő tanuljon vakvezetőkutyás 

közlekedést. 

 

Jenő elgondolkodik, hogy  

vakvezetőkutyája legyen. 



Jenő kicsit fél a kutyáktól. 

 

Léda javasolja, hogy  

Jenő látogasson el a vakvezetőkutya 

kiképző helyre. 

 

Jenő elgondolkodott a barátai javaslatán. 

 

Jenő szeretné biztonságosnak érezni a 

közlekedést. 

  



TÖRTÉNET FELDOLGOZÁS 

 

1) Mit gondolsz a következő mondatokról? 

 

Léda biztonságban érzi magát a 

vakvezetőkutyával.  

 

Léda ügyesnek érzi magát.  

 

2) Kösd össze a mondatot a megfelelő 

szóval! 

Ügyesnek érzem 

magam.                              Bizonytalanság 

 

Félek a 

közlekedéstől                      Önbizalom 



3) Rajzold le vagy írd le, hogy  

neked mitől van önbizalmad 
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