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BEVEZETŐ 

  Az utazó gyógypedagógus a gyermek, tanuló életkorát, aktuális állapotát, a szakértői 

véleményben jelölt fejlesztendő területeket, valamint a többségi pedagógussal történő 

konzultációk során szerzett információkat figyelembe véve tervezi meg habilitációs 

foglalkozásait. A tanulás és tevékenység szervezése sokféle lehet: önálló, irányított, páros, 

csoportos, cselekvésben megvalósuló, feladatlappal, fejlesztő játékkal segített. A sérülési 

területeket, tág életkori határokat figyelembe véve nagyon sokféle feladatra van szükség a 

változatos, érdekes, aktuális célnak megfelelő foglalkoztatáshoz. Utazó intézményegységünk 

pályázati vállalását ez motiválta és ennek szándékával adjuk közre kötetünket.   

 Felépítését a készség- és képességterületek számba vételével, valamint a 

gyógypedagógiai szakterületek alapján, a kompetencia területeket bemutató rövid bevezetővel 

indítva differenciáltuk. Az autizmus spektrumzavar fejezet felépítése ettől eltérő: részletesen 

tárgyalja az érintett gyermekek fejlesztésének területeit, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, 

további linkeket, szakirodalmat is megjelölve.  Ezzel segítjük a szakterületen kevésbé jártas 

gyógypedagógus kollégákat és az autizmussal érintett gyermeket integráló pedagógusokat.  

 A különböző területek feladatait bátran használhatjuk más sérülés, zavar esetén is. 

Minden egyes feladat a főbb fejlesztési területek megnevezésével indul, az alapfeladatot és 

annak néhány lehetséges változatát bemutatva. Ezek saját tapasztalat alapján bővíthetők. 

 Igyekeztünk „beszédes” címeket választani, hogy a gyermek, tanuló gondolkodása, 

feladatra irányultsága már a kezdetnél egy adott területre, tevékenységre összpontosuljon. Egy-

egy fejlesztési területre a navigációs ablak (Ctrl+f) segítségével lehet az egész kötetre 

kiterjedően rákeresni. Életkor szerint nem differenciáltunk, mert az értelmi képességek, a 

képességprofil ismeretében a gyógypedagógus választ tudatosan a feladatok közül. A pszichés 

fejlődési zavar fejezetben alapvetően az olvasási, számolási készség, szövegértés képessége 

mentén bontottuk szét a bemutatott feladatokat óvodai és iskolai korosztályra.  

 Tudatos törekvésünk, hogy a most elkészült feladatbankot folyamatosan bővítsük, 

gazdagítsuk. Ezt szolgálja a kapcsos könyv jellegű szerkesztés is, amely lehetővé teszi újabb 

változatok, újabb feladatok beépítését, integrálását a meglevő rendszer bármelyik részébe, 

fejezetébe.  

 

A gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak eredményes fejlesztést, a gyermekeknek 

élményteli fejlődést kívánunk! 

 

2021. június havában, a kötet szerzőinek nevében 

 

Lugosiné Neumann Márta  

gyógypedagógus, szakmai vezető 
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• Magyar Kornélia – tanulásban akadályozottak pedagógiája-autizmus spektrumzavarok 
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A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 

PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

MOZGÁS - nagymozgás  

 alapmozgások, kinesztézia, mozgáskoordináció  

 elemi mozgásminták, fejlődéstani nagymozgások  

 alapvető tartási és mozgási funkciók 

 egyensúly (statikus/dinamikus) 

 bilaterális motoros koordináció 

 keresztező mozgások, testközépvonal átlépő gyakorlatok 

 keresztcsatorna gyakorlatok 

 orientáció, irányok  

 saját testen, térben 

 testkép, testséma, testvázlat 

 kondicionlis képességek, vitálkapacitás, állóképesség 

  erősítés, nyújtás, lazítás , lábtorna 

 nehezített állás-járás, lábboltozat erősítése 

 mozgástervezés, -kivitelezés 

 mozgásritmus, tempó, rugalmasság, pontos mozgáskivitelezés 

 mozgásutánzó játékok, óvodáskori állatutánzó mozgások 

 célba dobás, célzó mozgások, labdagyakorlatok, babzsákos gyakorlatok  

 akadálypálya (összetett mozgássorok)  

MOZGÁS – finommotorika 

 kéz, ujjak 

 kézizomzat erősítése 

 ujj- és kézmozgások összehangoltsága, automatizmusa 

 koordináció  

 szem-kéz koordináció 

 kéz-kéz koordináció 

 manipuláció, eszközhasználat  

 praktikus mozgások  

 önellátás, önkiszolgálás 

MOZGÁS - grafomotorika (rajz- és íráskészség) 

 vizualitás 

 szemmozgás gyakorlatok 

 perifériás látás 

 fixálás fejmozgás közben, szemmel követés: szabályos/szabálytalan mozgások 

 orientáció, kivitelezés 

 szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

 síkbeli tájékozódás, laphatárok, vonalhatárok 

 3 ujjas ceruzafogás, nyomaték 

 vonalkövetés, vonalvezetés 

 irány- és formakövetés, szögek, arányok 

 ritmusérzék, sorrendiség 



 ábrázolóképesség 
 

BESZÉD, KOMMUNIKÁCIÓ 

 beszédészlelés, beszédinditás, artikuláció  

 ajak- és nyelvtorna 

 beszélőkedv felkeltése 

 beszédpercepció 

 auditív differenciálás 

 artikulációs mozgások, helyes ejtés 

 szó/hangsorismétlés 

 szókincs, szógyűjtés 

 szólánc 

 hangdifferenciálás 

 hangkeresés 

 hangidőtartamok: indirekt 

 analízis-szintézis: nagycsoport,  

 zöngésség 

 ritmus 

 beszédértés, beszédkészség, beszédfigyelem 

 szókincs 

 értésellenőrzés 

 szótag, szó, mondat 

 grammatikai viszonyok 

 mondatalkotás 

 szöveg 

 szövegértés 

 szóbeli/írásbeli szövegalkotás 

 szövegfeldolgozás 

 kommunikáció  

 nonverbális/verbális kommunikáció 

 írásbeli kommunikáció 

 kommunikációs helyzetek 

 

KOGNITÍV FUNKCIÓK 

 

ÉSZLELÉS, ÉRZÉKELÉS 
 vizuális alapfunkciók (vizuális zártság, Gestalt: rész-egész, alak-háttér, alakonstancia, 

nagyságkonstancia, tárgyi modalitások, színérzékelés, kontrasztérzékelés)) 

  auditív ()hangutánzás, hangfelismerés, hangdifferenciálás 

 szaglás 

 tapintás/taktilitás (formák, tárgyak, hideg-meleg stb.) 

 ízlelés 

 bőrérzékelés 

 proprioceptív érzékelés, kinesztézia, sztereognosztikus, egyensúly 

 idői orientáció  (időészlelés, nap, hét, hónap, évszak, időrendiség, ritmus) 



 síkbeli tájékozódás, térbeli tájékozódás, térészlelés, térbeli elhelyezkedés, relációk 

 keresztcsatornák  (vizuális-taktilis, vizuális –kinesztetikus, vizuális-auditív stb.) 

FIGYELEM 

 vizuális (letapogatás, szemfixáció, -reprodukció, rész-egész, Gestalt látás) 

  auditív 

 terjedelem, megosztás, szelektívitás 

 akaratlagosság, koncentráció, tartósság, megfigyelőképesség (tartóssága, 

elmélyültség, terjedelem) 

EMLÉKEZET 

 vizuális, auditív, verbális, mozgásemlékezet 

 szekvenciális (auditív, vizuális, motoros, taktilis) 

 rövid távú, megtartó, munkamemória 

GONDOLKODÁSI MŰVELETEK 

 analízis-szintézis rész-egész 

 válogatás, rendezés, csoportosítás, összefüggés 

 lényegkiemelés, absztrakció, megkülönböztetés 

 összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás 

 relációk, kapcsolatok, analógiák, kiegészítés 

 rendezés, osztályozás, ok-okozati összefüggés 

 indukció, dedukció (logikai következtések) 

 aritmetikai gondolkodás, számolástanulás előkészítése 

 általános tájékozottság (név, életkor, óvodai jel,  lakcím,  szülők teljes neve; időjárás, 

évszak-hónap-nap stb.) 

 síkbeli és térbeli ábrázolás összekapcsolása 

SZERIALITÁS 

 vizuális 

 auditív 

 idői (napok, hónapok, napszakok, évszakok) 

 mozgás (motoros, sorrend)  

 síkbeli, téri, ritmusszekvenciák  

KÉPZELET 

 reproduktív  

 alkotó  

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG 

 saját személyi adatok, jellemzők, elhelyezés térben, időben, családi/társadalmi 

környezetben 

 emberi-társadalmi helyzetek életkori szintű megítélése 

 praktikus, műveleti megoldások élethelyzetekre 

 

 

 

 

 

 



AFFEKTÍV TERÜLET, SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
 

AFFEKTÍV KÉSZSÉGEK, ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

 érzelmek felismerése, kifejezése, megértése, szabályozása  (frusztráció és konfliktus 

kezelés, empátia, önismeret 

 interperszonális intelligencia, együttműködés, kivárás, sorra kerülés, nézőpont váltás 

 intraperszonálisintelligencia, saját érzelmek, szándékok azonosítása, megértése, önismeret, 

önbizalom, önuralom, indulatok, érzelmek kifejezése, késleltetés, feladattudat, szervezett 

tevékenységekhez fűhődő érzelmi viszony, siker/kudarc érzelmi megnyilvánulásai 

KONATÍV KÉSZSÉGEK 

 mozgósító készségek: érdeklődés, munkakedv, kiváncsiság, játékkedv, kitartás, 

motiválhatóság 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 

 társas és személyközi készségek, egymásra figyelés, empátia, elfogadás, együttműködés 

 társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, kapcsolatkezelés 

 szociális érdek-érvényesítő képességek, együttműködés, segítés, versengés, vezetés 

 szociális problémamegoldó képesség, problématájékozódás, -megoldás 

 megküzdési stratégiák, proszociáis viselkedés 

 normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony 

 alkalmazkodó képesség szerepekhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK, TANULÓK 

FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARTYIK KATALIN 

PAPP GABRIELLA  

 

 



BEVEZETŐ 

Látássérült gyermeknek a gyengénlátó, aliglátó és vak gyermekek számítanak. Diagnózisukat és 

szakértői véleményüket az FPSZ Látásvizsgáló Szakértői Bizottságtól kapják. Látássérült 

személynek számít az, akinek vízusa, látásélessége 0,3 alatti (látásteljesítménye 30% alatti), a 

jobbik szemén, korrekcióval, azaz szemüveggel. Tehát elmondható, hogy a vizuális funkciók 

nagy mértékben sérülnek, mivel a 30%-os látás is csak korrigáltan valósul meg. A vízus alapján 

30% és 10% között beszélhetünk a mindennapokban gyengénlátó gyermekről, 10% és 3% között 

aliglátó gyermekről, alatta lévő teljesítmény esetén pedig a vakság fogalma válik használatossá. 

A vízuson, látásélességen kívül viszont még számtalan más terület is sérülhet a szem komplex 

rendszerében.  

Probléma adódhat a szemben, a látóidegben vagy éppen az agyi feldolgozás során. A tünetek 

megjelenhetnek a színlátásban, a látótér széli vagy középső részein, a kontrasztérzékenységben, 

a fényérzékenységben, a kétszemes látás összehangoltságának nehezítettségében és a vizuális 

ingerek agyi feldolgozásának feldolgozásában (pl.: lassúbb reakcióidő, a vizuálisan komplex 

feladatok áttekintésének nehezítettsége stb.). A diagnózist a látássérült személy már 

születésétől megkaphatja, de lehet, hogy csak később derül ki avagy csak később alakul ki az. 

Korai szembetegség esetén különösen számottevő a korai intervenció fontossága, hiszen már 

akkor megkezdődik a látásteljesítmény maximális kihasználására való ránevelés, az arra való 

törekvés. 

A pedagógus részéről nagyon fontos, hogy ismerje a gyermek szemészeti diagnózisát, tudja, 

hogy milyen tünetekkel, nehézségekkel járhat az a mindennapokban azért, hogy a lehető 

legjobb módon segíthessen számára. 

Látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus 

Az integrációban részt vevő látássérült gyermekek segítéséért a korai fejlesztéstől látássérültek 

pedagógiája szakos gyógypedagógus felel. Feladata, hogy megfigyelje a gyermek intézményen 

belüli boldogulását, tájékozódását, mindennapos tevékenységét és abban probléma esetén 

adaptációs technikákat javasoljon a pedagógusoknak környezeti szervezés vagy módszertani 

szempontból egyaránt. Ezen kívül megvalósítja a szakember a látásnevelés fejlesztő folyamatát. 

A látásnevelés teszi lehetővé a meglévő látás minél hatékonyabb felhasználását az agykérgi 

ingerfeldolgozás folyamatának fejlesztésével. Cél, hogy amit lát a gyermek, azt megtanulja 

értelmezni is és ehhez támaszkodjon a logikai gondolkodására is. A kép nem élesedhet ki 



feltétlen, ezért nagy jelentőségű a következtetés képességének hatékonysága. Ehhez a 

gyógypedagógusok játékos feladatokat alkalmaznak. A látásnevelés fő területei pedig a vizuális 

differenciáló képesség, vizuális analízis-szintézis, formaészlelés, vizuális emlékezet és vizuális 

képzelet. A fő területen belül pedig számtalan al célkitűzés valósul meg a szembetegségekhez 

igazodva. Iskoláskorban pedig a vizuális képességek kiegészülnek a látásteljesítményből adódó 

kompenzációt és megerősítést igénylő részképességekkel. Alsó tagozatban a célok között 

szerepelhet a biztos, vonalhatárokat tartó írás, magabiztos betűdifferenciálás és 

olvasástechnika, tájékozódás vonalközben és négyzetrácsban, zsúfoltságkezelés, finommotorika 

és grafomotorium fejlesztése, törekvés a pontosabb hajtogatásra, mérésre, vágásra, 

érzékszervek tudatos bevonása a tanítási szituációkban, több szempont figyelembe vétele, az 

énkép erősítése és reális önértékelés kialakítása. Felső tagozatban tovább bővül a kör tanulási 

stratégiák tanításával, a kommunikáció és helyesírás fejlesztésével, gépírás elsajátításával, 

vonalzó és körző használatával, az aláírás gyakorlásával, a mindennapos tevékenységek és a 

közlekedés és tájékozódás megtámogatásával. A cél, hogy a gyermek környezetével 

összhangban jól érezze magát, képes legyen kompenzációs technikákkal tanulmányait folytatni 

és bátran merjen kérdezni, segítséget kérni képességeinek reális felmérésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÉLBADOBÓ 

 szem-kéz, szem-test koordináció 

 reláció szókincs 

 távolság felmérés 

 vizuális differenciáló képesség 

 finommotorika, nagymozgás 

 gondolkodási műveletek - analízis-szintézis, azonosítás, párosítás 

 ritmusérzék, sorrendiség 

 kitartás, feladattartás 

 
Alapfeladat 
Célba dobás zoknival 

 
Változatok 

 A zoknik gombóccá hajtogatása is a gyermek feladat 

 Zoknipárosítás is végezhető a gombócgyúráshoz, akár mozgással is, mint pl. kúszás, mászás, 
gurulás, nyuszi ugrás, pókjárás, rákjárás, törpejárás, óriásjárás, szökdelés stb. 

 Adott számú zoknival dobunk célba 

 Relációk pl. közelebb, távolabb gyakorlása 

 Becslés, mértékegységek gyakorlására pl. 50 cm-re, 1 méterre, 7 dm-re 

 Sikeresség esetén távolabb lehet lépni 

 Megcélozható a gyerek által épített WC papír piramis  

 
Eszközigény 

 
adott számú zokni/kislabda, WC papír guriga, színes tál, mérőeszköz 

  
Megjegyzés 

 

 A távolságot fokozatosan növeljük 

 Mindenképpen sikerélménnyel záruljon a feladat 

 A tálka legyen kontrasztos, erős színű, a gyermek számára jól látható  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TÁRGYSZÁLLÍTÓ 

 szem-kéz koordináció 

 térbeli tájékozódás 

 vizuális figyelem 

 nagymozgás 

 finommotorika 

 kéz-kéz koordináció 

 figyelemmegosztás 

 
Alapfeladat 

 

Kis tárgyak szállítása evőeszközön egy kijelölt útvonalon.  

 
Változatok 

 

 Apró termések, gabonák lehetnek kanálban 

 Haladás ugrálókötélen, akadálypályán 

 Ügyesebb kéz, majd gyengébb kéz használata 

 Keresztezett kéztartással, szájban tartott szállítóeszközzel 

 Mondókák, matematikai műveletek mondása feladatvégzés közben 

 
Eszközigény  
 

kanál (evő- majd kiskanál), csipesz, két hurkapálca, kicsi tárgyak 

 

 

 

 

 

 

 



LUFIÉRINTŐ   

 szem-kéz koordináció 

 kéz-kéz koordináció 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 

 auditív észlelés 

 auditív figyelem 

 fixálás fejmozgás közben, szemmel követés: szabályos/szabálytalan mozgások 

 vizuális alapfunkciók 

 testséma 

 térbeli tájékozódás 

 formadifferenciálás 

 reakcióidő 

 
Alapfeladat 

 

Felütött lufi megérintése, elkapása. 

 
Változatok 

 

 Érintés szóban vagy képkártyán meghatározott testrésszel, pl. csak könyökkel, orral, lábbal, 
hassal, térddel, csuklóval stb. 

 Lufira rajzolt tárgyképek felismerése távolabbról, majd a tárgy kiválasztása dobozból, 
szótagolása, jellemző tulajdonságainak meghatározása 

 Egyszerre több lufi megérintése a talajra érés előtt 

 

Eszközigény 

 

lufi, madzag, köles/hajdina/rizs 

 

Megjegyzés 

 Vak gyermekekkel is játszhatjuk ezt a játékot. Ilyenkor a lufiba apró terméseket rejtünk. A 

termések zörgése segíti az irányfelismerést és a távolság becslését. A lufi végéhez madzagot 

is köthetünk, a csuklónkhoz rögzítve a zörgő lufit egymásnak is passzolhatjuk, növelve a 

váratlan helyzetek megoldását.  

 

 

 

 



CSIPEGETŐ 

 finommotorika 

 szem-kéz koordináció 

 színdifferenciálás 

 formadifferenciálás 

 vizuális figyelem 

 számlálás 

 vizuális alapfunkciók 

 szemmozgás gyakorlatok 

 ritmusérzék, sorrendiség 

 
Alapfeladat 

 

Tálcán szétszórt különféle termények felcsipegetése, különválogatása. 

 
Változatok 

 

 Kerettörténet lehet a baromfiudvar, rajzoljunk tyúkokat, etessük más-más mennyiségű 
terméssel 

 Készítsünk terményképet a magvakból 

 Matematika műveletek végzéséhez is használhatjuk 

 Sorozatalkotás termésekkel 

 
Eszközigény 

 

 kukoricaszem, lencse, bab, tálkák, A4 lap, filctoll, peremes tálca 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



VILLAMŰVÉSZET 

 szem-kéz koordináció 

 vizuális képzelet 

 formadifferenciálás 

 finommotorika 

 színdifferenciálás 

 taktilis érzékelés 

 vizuális analízis-szintézis 

 
Alapfeladat 

 

Képi alkotás létrehozása villa segítségével. 

 
Változatok 

 

 A feladat más nyomhagyó eszközzel is kivitelezhető 

 Lapra festékkel 

 Gyurmában hagyott lenyomattal 

 Viszonyfogalmak használatával készítettjük el az új mintát  

 Színkerevés, színek meghatározását is gyakorolhatjuk 

 Csukott szemmel a gyurmába rajzolt alkotás felismerése 

 
Eszközigény  
 

 villa, kanál, gombok, pálcika, festék, lap, gyurma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYÖNGYMINTA 

 finommotorika 

 vizuális figyelem 

 szem-kéz koordináció 

 síkbeli tájékozódás 

 színdifferenciálás 

 formadifferenciálás 

 sorozatalkotás 

 szerialitás 

 nagyság konstancia 

 
Alapfeladat 

 

Készítsünk kiterített gyurmalapra gyöngyökből képet. Ha elkészült, szedjük ki a gyöngyszemeket 
a gyurmából. 

 
Változatok 

 

 Szavakat is kirakhatunk nagyobb tanulókkal 

 A megtalált gyöngyöket számolhatjuk, csoportosíthatjuk méret, szín, forma szerint 

 Rakhatunk ki belőlük sorozatot 

 
Eszközigény 

 

 gyöngyök, gyurma, tálca, tálka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TEKERGETŐ 

 szem-kéz koordináció 

 kéz-kéz koordináció 

 finommotorika 

 vizuális figyelem 

 

Alapfeladat 

  
Kössünk hosszabb madzagra egy tárgyat, majd tekerjük fel a madzagot. 

 
Változatok 

 

 Versenyezhetünk több tanuló esetén 

 A madzagot tekerhetjük kisebb vagy nagyobb (WC papír guriga, ceruza) hengerre 

 A feltekerést követően az alaphelyzetbe állás, letekerés is külön feladat  

 Egymás után kell képrészletet szállítani, alaphelyzetet felállítani, újabb feladatot 
végrehajtani, és a kapott képrészletekből egészet kirakni 

 Tantárgyi feladványok is „szállíthatóak” a játék során 

 
Eszközigény 

 

 WC papír guriga/ceruza, zsineg, olló, kis doboz, puzzle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUPAKFOCI 

 szem-kéz koordináció 

 finommotorika 

 térbeli tájékozódás 

 síkbeli tájékozódás 

 logikai gondolkodás 

 iránydifferenciálás 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 

 ritmusérzék, sorrendiség 

 vonalkövetés 

 
Alapfeladat 

 

Mutatóujjal kapura lövés kupakokkal. 

 
Változatok 

 Kaput rajzolhatunk, vagy építhetünk könyvből, kéznél lévő tárgyakból is 

 Kapura lövés egy kupakkal mutatóujjas pöcköléssel 

 Kapura lőhetünk egy kupak más kupakokkal való mozgatásával is 

 A kapu előtt vonalas pálya is rajzolható (pl. cikk-cakk vonal), amelyen végigvezetés után a 
kupak kapura lőhető adott távolságról 

 A lövési távolság lemérésével vonalzóhasználat is gyakorolható  
 

Eszközigény 

 

 5-7 db kupak, kapurajz, könyvek 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



HO-HO-HO-HORGÁSZ 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 

 szem-kéz koordináció 

 kéz-kéz koordináció 

 eszközhasználat 
 

Alapfeladat 

 

Kupakok kihalászása lavórból/edényből, vízből. 

 
Változatok 

 

 Csipesz, kanál, pálcikák használatával 

 Váltott kézzel 

 Szín szerinti válogatás 

 Sorozat szerint kihalászás 

 Kupakokban szótagok, szóképzés gyakorlása 

 Kupakokban számok, matematikai műveletek gyakorlása 

 Kakukktojás játék 
 

Eszközigény 

  

 5-7 db kupak, nagykanál, kiskanál, villa, 2 pálcika, feladványkártya 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYÍRJ KI!  

 szem-kéz koordináció 

 eszközhasználat 

 kéz-kéz koordináció 

 több szempont figyelembe vétele 

 síkbeli tájékozódás 

 vizuális emlékezet 

 színdifferenciálás 

 formadifferenciálás 

 
Alapfeladat 

 

Nyírj a vonal mentén! Használd az ollót pontosan! 

 
Változatok 

 Jegyezd meg, milyen színek mellett haladtál el 

 Milyen formák mellett haladtál el 

 Mondj ilyen színű/formájú tárgyat 

 Rakd ki sorban az elemeket 

 Számok, betűk, szavak is írhatók a nyírás útvonala mentén 

 
Eszközigény 

 

 feladatlap, olló, színes lapok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CSIPESZELŐ 

 formadifferenciálás 

 szem-kéz koordináció 

 finommotorika 

 színdifferenciálás 

 több szempont figyelembe vétele 

 logikai gondolkodás 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 
 

Alapfeladat 

 

Tedd a csipeszeket az utasításnak megfelelő helyre! 

 
Változatok 

 

 Szín szerint 

 Szín és forma szerint 

 Mennyiségek szerint 

 Párok keresése 

 
Eszközigény 

 feladatlap, csipeszek, parafatábla, térképtű, befőttesgumi 

 

Megjegyzés 

 A lapok készülhetnek laminált lapra, kartonra, parafatáblára térképtűvel. Parafatáblán a 
térképtűk befőttes gumival összeköthetők párkereséskor. 

 Laminálás esetén a csillogó, visszatükröződő felület elkerülése érdekében matt fólia 
használata javasolt. 

 

 

 

 

 

 



VONALAZÓ 

 grafomotorium 

 eszközhasználat 

 szem-kéz koordináció 

 finommotorika 

 síkbeli tájékozódás 

 kéz-kéz koordináció 

 több szempont figyelembe vétele 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 

 

Alapfeladat 

A vonalzóhasználat és körzőhasználat gyakorlása. 

Változatok 

 Vonalzóhasználat vízszintes vonalon 

 Vonalzóhasználat ferde vonalon 

 Vonalzóhasználat pontok összekötésével 

 Körzőhasználattal szakaszfelező merőleges 

 Körszerkesztés a sugár lemérésével 

 Körzőhasználattal mozaikminták szerkesztése 

Eszközigény 

 feladatlap, vonalzó, körző 

Megjegyzés 

 A vonalzón pufi festékkel bejelölhetünk fontos értékeket (pl. 5, 10) 

 Válasszunk lehetőség szerint olyan körzőt, amelybe saját ceruza illeszthető az erős 
nyomaték érdekében 

 Törekedjünk szerkesztéskor a pontosságra, amennyire a gyermek látása lehetővé teszi.  

 Olvasótelevízió alatt is használhatóak a feladatlapok 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZÓDJ VONALKÖZBEN 

 síkbeli tájékozódás 

 finommotorika 

 vizuális figyelem 

 vizuális megfigyelő képesség 

 logikai gondolkodás 

 szem-kéz koordináció 

 grafomotorium 

 szerialitás 

 
Alapfeladat 

 

 Tájékozódás nagy méretű vonalközben. 

 

Változatok 

 Házikó színező kiszínezése (padlás, szoba, pince) 

 A3-as házikós vonalközben apró tárgyak, képek rakosgatása 

 A3-as házikós vonalközben sorozatalkotás megadott vonalközben gyurmával 

 A3-as házikós vonalközben betűelemek kirakása gyurmából 

 A3-as házikós vonalközben betűelemek vázolása 

 A4-es nyomtatásban a gyakorlatok kivitelezése elölről 

 Betűelem és betű tanulás speciális füzetben 

 
Eszközigény 

 

 A/3 feladatlapok, tárgyak, gyurma, íróeszköz, fóliafilc, matt lamináló fólia 

 
Megjegyzés 

 

 Aliglátó gyermeknél a vonalakat pufi festékkel megerősíthetjük 

 A lapok matt lamináló fóliával sokáig felhasználhatók 

 Fóliára nyomtatva világítódobozon is használható 

 

 

 

 



ALÁÍRÁS    

- síkbeli tájékozódás 

- kontrasztérzékelés 

- grafomotorium 

- méretdifferenciálás 

- vizuális figyelem 

- taktilis érzékelés 

 

Alapfeladat 
 

Föntről-lefelé, csökkenő méretű keretben haladva aláírásgyakorlás. 

 
Változatok 

- Aláírás gyakorlása nagyobb méretű, kartonból kivágott kerettel  

- Aláírás gyakorlása feladatlapon csökkenő méretű és vékonyodó keretben 

- Aláírás gyakorlása aláírókeretben 

- Aláírás gyakorlása hivatalos formanyomtatványokon 

 
Eszközigény 

íróeszköz, karton, feladatlap, aláírókeret, pufi festék, formanyomtatványok 

 
Megjegyzés 

- A keret pufi festékkel megerősíthető. 
- A feladatlap olvasótelevízió alatt vagy elektronikus nagyítóval is használható. 

 

 

 

 



ÁRNYJÁTÉK 

- alak-háttér differenciálás 

- vizuális alapfunkciók 

- szemmozgás gyakorlatok 

- fixálás fejmozgás közben, szemmel követés: szabályos/szabálytalan mozgások 

- formadifferenciálás 

- Gestalt látás 

- reakcióidő 

- vizuális figyelem 

- vizuális megfigyelő képesség 

- síkbeli tájékozódás 

 

Alapfeladat 

Mit látsz a falon? Árnykép kivetítése falra, kép megnevezése, fényforrás követése szemmel. 

 

Változatok 

- Közeledő, távolodó fényforrás vizsgálata 

- Fényforrás követése különböző irányokból, majd körkörösen 

- Saját minta készítése fényforrással falon és annak felismerése (pl. négyzet, szív) 

- Árnykép elkapása, megnevezése a fényforrás letakarása, majd felfedése után  

- Nagyobb tanulókkal betűvel, rövid szavakkal is próbálhatjuk 

- Kézmozgások helyes utánzásával árnyjáték a falon 

 

Eszközigény 

WC papír guriga, frissen tartó fólia, alkoholos filc, zseblámpa, besötétített szoba 

 

Megjegyzés 

- Fényhez való alkalmazkodás segítése a sötét szobában tartózkodást követően. 

- Ha WC papír gurigára frissen tartó fóliát húzunk, arra alkoholos filccel bármit rajzolhatunk, 
írhatunk. 



DIMENZIÓK 

- alak-háttér differerenciálás 

- Gestalt látás 

- térbeli és síkbeli ábrázolás összekapcsolása 

- vizuális emlékezet 

- formadifferenciálás 

- síkbeli tájékozódás 

- vizuális képzelet 

- logikai gondolkodás 

 

Alapfeladat 

Válasszunk ki a lakásból néhány olyan tárgyat, amit gyakran használunk. Vizsgáljuk meg a rá 
jellemző tulajdonságokat. Rajzoljuk körbe! Jellemezd síkban! 

 

Változatok 

- A tárgyak körbe rajzolása nagy lapon 

- Egy-egy tárgykörvonal letakarása: Mi hiányzik? 

- Több tárgykörvonal letakarása: Miket rejtettem el? 

- A tárgyak új szemszögből való felismerése helyváltoztatással, letakarással 

- Folytasd, mi lehet belőle még? 

 

Eszközigény 

tárgyak (kb. 6-8), nagy lap (pl. csomagolópapír), filctoll/vastagabb ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAPINTÓSDI 

- tapintás/taktilitás  
- csoportosítás 
- logikai gondolkodás 
- általános tájékozottság 
- érzékszervek bevonása 

 
Alapfeladat 

Rejtsünk tárgyakat pléd alá, találjuk ki, mi lehet az! 

 
Változatok 

- Tulajdonságok szerint csoportosítsuk a takart tárgyakat 
- Verbális utasítást követően válasszuk ki a kért tárgyat 
- Barchoba játék tapintással 

 

Eszközigény 
hétköznapi élet tárgyai, pléd 

 

Megjegyzés 
- Ismert használati tárgyakkal kezdünk, később ismeretlen eszközzel is bővíthető a játék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTCAI BÚJÓCSKA 

- alak-háttér differenciálás 

- vizuális figyelem 

- formadifferenciálás 

- Gestalt látás 

- síkbeli tájékozódás 

- zsúfoltságkezelés 

- kontrasztérzékelés 

- vizuális megfigyelő képesség 

- segédeszközhasználat 

 

Alapfeladat 

Az elrejtett ábrák képen való megtalálása. 

 

Változat 

- Polcon elrejtett tárgy megtalálása játékok között 

- Magazinokban ábrák megtalálása verbális közlést követően 

- Elrejtett ábrák megtalálása képen (nagyító vagy olvasótelevízió használatával) 

 

Eszközigény 

játékok, magazin, feladatlap, olvasótelevízió, nagyító 

 

Megjegyzés 

- Olvasótelevízió és nagyítóhasználat gyakorlására is alkalmas a feladat. 
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„VILLA-MINTA” avagy ALAKZATOK - MÁSKÉPP 

- szerialitás 
- mintamásolás 
- vizuális emlékezet 
- több szempont figyelembe vétele 
- vizuális analízis-szintézis 

 
Alapfeladat 

Minta, forma, sorozat kirakása evőeszközökkel 

 
Változatok 

- Sorozatalkotás az elemszám növelésével (pl. 2, majd 3, majd 4 elemű sorozat) 
- Sorozatalkotás emlékezetből, az elemszám felvillantása után önálló képalkotás 
- Geometriai forma lemásolása evőeszközökkel 
- Geometriai forma lemásolása emlékezetből  
- Önálló képalkotás eszközök segítségével 

Eszközigény 
evőeszközök 

 
Megjegyzés 
- Gyengébb kontrasztérzékenység esetén figyeljünk a megfelelő háttér megválasztására. 
- Zsúfolt háttéren a formamásolás, sorozatalkotás nehezebb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



DOMINÓPÁRBAJ 

- vizuális differenciáló képesség 
- párosítás 
- logikai gondolkodás 
- alak-háttér differenciálás 
- forma és színdifferenciálás 
- szerialitás 
- vonalkövetés 
- síkbeli tájékozódás 

 
Alapfeladat 
Dominó játék a hagyományos szabályoknak megfelelően. 

 
Változatok 

 
- A játék megvalósítása rajzolt vonalú alaptáblán vonalkövetéssel pl.: 
- Képkirakás megbeszélt forma szerint pl. négyzet, téglalap 
- Fóliára vagy fehér lapra nyomtatva világító dobozon is használható 
- Egyesével kivágva memória kártyaként is játszható 

 

Eszközigény 

feladatlap, fólia, világítódoboz 
 

 

 

 

 

 

 

 



CSAPJ LE RÁ! 

- színdifferenciálás 

- mozgásutánzás 

- nagymozgás 

- térbeli és síkbeli tájékozódás 

- szerialitás 

- keresztcsatornák bevonása 

- vizuális és auditív emlékezet 

- szem-kéz, szem-test koordináció 

Alapfeladat 

Színritmus követése tenyérmozgással. Mutatom a ritmust, add vissza a színeken! 

 

Változatok 

- Egymás mellett állva kell a sorozatot követnie 

- Szemben állva kell a sorozatot követnie 

- Négykézláb állva, hason fekve, testközépvonal átlépéssel, páros lábon/egy lábon ugrálva 
csap a színsorra 

- Verbális utasítás után a kimondott színsor mozgáskivitelezése 

- A kimondott szín és megjelölt kéz sorozatának megjegyzése, kivitelezése 

- A színekre formát, számot, betűt rajzolva tovább bővíthető a feladat 

Eszközigény 

A/3 lap, zsírkréta vagy ragasztó és színes lapok 

Megjegyzés 

- A ritmus tartása segíti a mozgás követését. 

- A hibát javítsuk következetesen. 

- Sikerélmény biztosítása a cél. 

- Zárásként a saját feladványát bemutathatja. 

                                        színes lapok 

                                          

 

 

 



SORAKOZZ! 

- vizuális figyelem 

- vizuális megfigyelő képesség 

- síkbeli tájékozódás 

- szerialitás 

- vizuális emlékezet 

- több szempont figyelembe vétele 

- színdifferenciálás 

 

Alapfeladat 

Színkártyákból soralkotás. 

 

Változatok 

- A színkártyák színeinek kettéosztása 

- Színsor másolása 

- Síkban elforgatott lapok másolása 

- Kártyatakarással kirakott sor másolása 

- A sorozat megfigyelése után soralkotás az elemszámok növelésével  

 

Eszközigény 

színes lapok 

 

Megjegyzés 

- Az elemszám, takarás fokozatosan növelhető, nehezíthető. 

-  

 

 

 

 

 



SZÍNEK TENGERÉN 

- színdifferenciálás 

- testséma 

- vizuális differenciáló képesség 

- vizuális és auditív emlékezet 

- szerialitás 

- nagymozgás 

- logikai gondolkodás 

- főfogalom alá rendelés 

- hangdifferenciálás 

 

Alapfeladat 

Tárgy-, képpárosítás színkártyához. 

 

Változatok 

- Színek differenciálása, érintésük utasítás szerint meghatározott testrésszel 

- Tárgyak, majd képek párosítása színkártyához 

- Tárgygyűjtés nagymozgásokkal, akadálykerüléssel 

- A körülírt kép színkártyához párosítása 

- A kimondott kezdőhanggal kezdődő tárgyak, képek színhez illesztése 

- A fő fogalom alá tartozó tárgyak, képek színekhez párosítása 

- A kimondott tárgy vagy képsor színhez illesztése 

 

Eszközigény 

színkártyák, tárgyak (vagy képek) 

 

 

 



LESELKEDŐ 

- vizuális alapfunkciók – pásztázás, fixálás 

- vizuális figyelem 

- logikai gondolkodás 

- kompenzáció 

- vizuális analízis-szintézis 

- lényegkiemelés 

 

Alapfeladat 

Mellkasra/hátra/homlokra függesztett kép, számsor, betűsor megnevezése távolról közeledve a 
statikus helyzetben lévő gyermek/tanuló felé. 

 

Változatok 

- Ismert, egyeztetett képekből válogatunk, nagyobbakkal szavak, számok írhatók 

- Kép egy-egy részletét kitakarva kell felismerni a feltűzött motívumot, szót 

- Meghatározott távolságban rögzített pontszámok gyűjtésével ellenőrizhetjük a felismerés 
távolságát, viszonyíthatunk korábbi eredményeihez 

- Mozgó helyzetből álló kép fixálása 

- Felhasználható tantárgyi ismeretszerzéshez, fő fogalom alárendeléséhez  

 

Eszközigény 

kép, esetleg sál, biztostű 

 

Megjegyzés 
- A képek méretét, nehezítettségét, kontrasztját a gyermek látásteljesítményéhez igazítjuk. 

- Ezzel a gyakorlattal jobban motiválhatjuk a gyermeket a távoli fixálásra, táblaolvasásra. 

 

 

 



KONTRASZTOK 

- kontrasztérzékelés 

- színdifferenciálás 

- lényegkiemelés 

- logikai gondolkodás 

- vizuális differenciáló képesség 

- vizuális figyelem 

- vizuális emlékezet 

- síkbeli tájékozódás 

- fő fogalom alá rendelés 

Alapfeladat 

Különböző kontrasztú képek párosítása, azonosítása a cél.  

 

Változatok 

- Memóriajátékként, bingójátékként is játszható 

- Színkártyák válogatása kontraszt alapján  

- Színkártyákhoz tárgyak párosítása 

- Kivágott képek megfigyelése, párosítása 

- Csoportosíthatjuk szín, jellemző tulajdonság, alak, kezdőhang szerint  

- Szét nem vágott lapon a síkbeli tájékozódás gyakorlására alkalmas 

- Fóliára nyomtatva világító dobozon is használható 

Eszközigény 

feladatlap, fólia, világító doboz, színkártyák 

Megjegyzés 
- Gyengébb kontrasztérzékenység esetén az erős képekkel kezdjük. A még felismert árnyalatig 

haladjunk. 

 

 

 

 



ÍZEK, ILLATOK  

 

- érzékszervek bevonása 
- ízlelés  
- tapintás/taktilitás  
- szaglás 
- logikai gondolkodás 

 
Alapfeladat 

Gyümölcsök, fűszerek, különböző illatok, ételek felismerése. 

 
Változatok 

- Ételek tapintása csukott szemmel (aminél lehetséges) 
- Ételek ízlelése 
- Szagok, illatok érzékelése 
- Illatok, ízek párosítása 
- Illatok, ízek csoportosítása 

 

Eszközigény 
ételek, illatok (Kinder tojás műanyagja, üvegcsék) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉPES MOZGATÓ  

- vizuális figyelem 

- ritmus 

- vizuális megfigyelő képesség 

- logikai gondolkodás 

- térbeli tájékozódás 

- több szempont figyelembe vétele 

- keresztcsatornák bevonása 

 

Alapfeladat 

A ritmussor kivitelezése balról-jobbra haladva a megbeszélt tárgyjeleknek megfelelően. 

 

Változatok 

- Ritmusmozdulatok tárgyjeleinek megismerése (pl. tányér=taps, alma=földre csapás 
tenyérrel, banán=keresztben vállérintés, tolltartó=két puszidobás a levegőbe) 

- Tárgyakkal egyszerű ritmussor kipróbálása 

- Tárgyakkal a ritmussor kivitelezése, visszaadása, majd új ritmusa ütése. Cél a folyamatos 
ritmusadás újabb feladvánnyal 

- Tárgyakkal a ritmussor kivitelezése egyenletesen lüktető zenére, új ritmussor beépítésével 

Eszközigény 

4-5 tárgy (mindegyikből lehet 4-5 darab) 

 

 

 

 



VONALKÖVETŐ 

- vonalkövetés 

- pásztázás 

- síkbeli tájékozódás 

- kontrasztérzékelés 

- színdifferenciálás 

- logikai gondolkodás 

Alapfeladat 

Vonalkövetés a kereszteződések értelmezésével. 

Változatok 

- Vonalhaladás érzékeltetése tépőzáras táblán egy vastagabb kötéllel, cipőfűzővel, fonallal  

- Vonalhaladás érzékeltetése tépőzáras táblán 2-4 különböző színű vastagabb kötéllel, 
cipőfűzővel, fonallal 

- Vonalhaladás érzékeltetése tépőzáras táblán 2-4 azonos színű vastagabb kötéllel, 
cipőfűzővel, fonallal 

- Vonalkereszteződés érzékeltetése különböző, majd azonos színű, változó vastagságú 
vonalakkal nagy felületen, pl. csomagolópapír 

- Vonalkereszteződés érzékeltetése azonos színű vonalakkal nagy felületen, pl. 
csomagolópapír 

- Vonalkereszteződések érzékelése feladatlapokon 

Eszközigény 

tépőzáras tábla, kötél, cipőfűző, fonal, filctoll vagy zsírkréta, nagy méretű papír, feladatlapok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁTRIX FELADATOK 

- síkbeli tájékozódás 

- vizuális figyelem 

- több szempont figyelembe vétele 

- logikai gondolkodás 

- grafomotorium 

 

Alapfeladat 

A sor és oszlop figyelembe vételével a táblázat kiegészítése. 

 

Változatok 

- Tárgyak rajzolása felső sorba, színek jelölése első oszlopba 

- Sornak és oszlopnak megfelelő színű tárgy jelölése a mátrixon 

- Szavakkal, számokkal, műveletekkel is elvégezhető 

- Összetettebb szempontsorok is alkalmazhatóak 

- Kész megoldáskártyák esetén a kép helyzetét ponttal jelölhetjük (bal alsó sarkán egy pont), 
hiányában nehezíthető a feladat 

 

Eszközigény 

mátrix tábla, színes ceruza, radír, olló 

 

Megjegyzés 
- Fokozatos nehezítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉZŐPONT 
- vizuális megfigyelő képesség 

- vizuális figyelem 

- vizuális emlékezet 

- logikai gondolkodás 

- színdifferenciálás 

- formadifferenciálás 

- nagyságdifferenciálás 

- síkbeli tájékozódás 

- nézőpontváltás 

- több szempont figyelembe vétele 

- önellenőrzés 

- vizuális analízis-szintézis 

Alapfeladat 

           Felül és oldalnézet alapján konstruálás a látottaknak megfelelően. 

Változatok 

- Építés oldalnézet alapján azonos/különböző formájú elemekből 

- Építés felülnézet alapján azonos/különböző formájú elemekből 

- Építés emlékezetből önellenőrzéssel 

- Építés emlékezetből időre 

            Eszközigény 

      kivágott színes alakzatok és épített képük, műanyag poharak 

 

            Megjegyzés 
- A térbeli és síkbeli ábrázolás összekapcsolása folyamatos feladat. A síkbeli konstruálás előtt 

építsünk tárgyakkal (pl. poharakkal) minta alapján. 

 

 



JANCSI ÉS JULISKA HAZATALÁL 

- síkbeli tájékozódás 
- logikai gondolkodás 
- vizuális figyelem 
- relációs szókincs 
- vizuális emlékezet 
- sorozatalkotás, szerialitás 
- több szempont figyelembe vétele 
- grafomotorium 

 
Alapfeladat 
A labirintus megoldása többféleképpen. 

 
Változatok 

- Feladatlap megoldása ujjal végig vezetve 
- Feladatlap megoldása ujjnyomdával, nyomdával 
- Feladatlap megoldása termésekkel kirakva, majd végig tapintva 
- A labirintus megoldása zsírkrétával, filctollal vagy ceruzával, a vonalhatárok érintését 
elkerülve 
- Formák, ábrák rajzolása az útra, sorrendjük megjegyzése 

 
Eszközigény 
nyomda, termések (pl. dió, gesztenye, bab, lencse), ragasztó, zsírkréta, filctoll 
 
 
 

 
 
 
                                                                                           
 

 
 



KUKUCS! 
- vizuális analízis-szintézis 

- vizuális megfigyelő képesség 

- lényeges és lényegtelenebb tulajdonságok differenciálása 

- formadifferenciálás 

- logikai gondolkodás 

- vizuális alapfunkciók 

- szemmozgás gyakorlatok 

- vizuális képzelet 

 

Alapfeladat 

Tárgyak felismerése részletükből. 

 

Változatok 

- Összegyűjtött tárgyak megfigyelése 

- Összegyűjtött tárgyak felismerése lényeges részletükből 

- Összegyűjtött tárgyak felismerése kevésbé lényeges részletükből 

- Tárgyak felismerése részletükből és a részletből más tárgyakra asszociálás  

- Tárgyak felismerése részletükből a távolság növelésével 

- Tárgyak részletének felismerése a lényeges tulajdonságuk tapintásával 

 

Eszközigény 

tárgyak, terítő/pléd/sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REJTŐZKÖDŐ 

- vizuális analízis-szintézis 

- vizuális megfigyelő képesség 

- logikaigondolkodás 

- alak-háttér differenciálás 

- formadifferenciálás 

- Gestalt látás 

 

Alapfeladat 

A mintázattal lefedett kártyák egyeztetése eredeti képükkel. 

 

Változatok 

- Kép és mintával fedett kép párosítása  

- Memóriajáték, bingó játék 

- Fekete Péter kártyajáték 

 

Eszközigény 

feladatlap, fólia, világító doboz 

 

Megjegyzés 
- Fóliára nyomtatva világító dobozon is alkalmazható 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



RÉSZLETEZŐ 

 
 

- vizuális analízis-szintézis 
- vizuális figyelem 
- vizuális megfigyelő képesség 
- síkbeli tájékozódás 
- Gestalt látás 
- formadifferenciálás 
- vizuális emlékezet 
- grafomotorium 

Alapfeladat 
     A képrészletek összeillesztése, megkeresése az adott képen. 

 
Változat 

- Félbevágott képek összeillesztése 
- A fotók síkbeli formákhoz párosítása (pl. kör, háromszög, négyzet stb.) 
- A képrészletek megkeresése kis kerettel  
- A képrészletek megkeresése, ceruzával jelölése a képen 
- Több képrészlet mutatása, majd lefordításuk után megkeresésük a nagy képen, 
önellenőrzéssel 

 
Eszközigény 
feladatlapok, segítő keret, íróeszköz 

 
 
 

     
 



RÉGÉSZET 

- vizuális emlékezet 

- vizuális figyelem 

- vizuális analízis-szintézis 

- síkbeli tájékozódás 

- finommotorika 

- logikai gondolkodás 

- zsúfoltságkezelés 

- olvasástechnika 

- betűdifferenciálás 

- szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 
Tálcára tett képek, szavak kártyáinak lefedése liszttel, majd felfedésük ecsettel.  

 
Változatok 

- Képek megfigyelése vagy szókártyák elolvasása 

- Memóriajáték 

- Eltérő nézőpontból lefotózott képpárok keresése 

- Különböző betűtípussal nyomtatott szókártyák megkeresése 

- A képek, szókártyák megkeresése az ügyetlenebb kéz bevonásával 

 
Eszközigény 

- tálca, liszt, ecset, kép vagy szókártyák 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



HELYRAJZ 

- vizuális megfigyelés 
- vizuális figyelem 
- térbeli tájékozódás 
- vizuális emlékezet 
- vázlatírás 
- grafomotorium 
- tanulási technika 

 
Alapfeladat 
Képek, szavak, rövid információk elhelyezése a szoba, lakás különböző pontjaira, áttekintésük 
után azok megjegyzése, majd felidézése. 
 

Változatok 
- Választott képek, információk megfigyelése, leírása, összegyűjtése 
- Növekvő mennyiségű információ elrejtése 
- Gondolattérkép alkotása 

 
Eszközigény 
lap, cellux, olló, íróeszköz 
 

Megjegyzés 
- A feladat segít információk megjegyzésében, és a vizuális megfigyelés mélyítésében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



VARÁZSLATOS VÁLTOZTATÁS 

- vizuális analízis-szintézis 
- formadifferenciálás 
- általános tájékozottság 
- szókincs 
- vizuális képzelet 
- vizuális megfigyelő képesség 
- grafomotorium 
- logikai gondolkodás 
- tapintás/taktilitás 

 
Alapfeladat 
Tárgyak különböző felhasználási lehetőségeinek bővítése. 

 
Változat 
 

- Térbeli tárgyak tapintásos felismerése 
- Térbeli tárgyak felismerése körülírásuk alapján 
- A tárgyak mindennapi funkcióinak áttekintése 
- A tárgyak funkciójuktól eltérő használati lehetőségeinek feltérképezése 
- Letakart tárgy felfedett részletéből következtetés, használati lehetőségek bővítése 
- Tárgyak lerajzolása, új tárggyá átalakítása 

 

Eszközigény 
otthoni tárgyak, lepedő vagy sál, rajzlap, ceruza 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ÉPÍTŐMESTER 

- síkbeli és térbeli ábrázolás összekapcsolása 

- térbeli tájékozódás 

- síkbeli tájékozódás 

- relációs szókincs 

- vizuális analízis-szintézis 

- vizuális képzelet 

- vizuális figyelem 

- vizuális megfigyelő képesség 

- szerialitás 

- finommotorika 

- szem-kéz koordináció 

 
Alapfeladat 
Síkbeli és térbeli formaalkotás. 

 
Változatok 

- Gyurmagolyóval/pillecukorral és fogvájóval síkbeli forma/térbeli test alkotása 

- Kinyomatott minta alapján vagy síkbeli formán 

- Különböző színű gyurmagolyóval/pillecukorral és fogvájóval építés síkban, térben 

- Építés szóbeli instrukció alapján 

- Térbeli építmény alkotása önálló elképzelés szerint 

 

Eszközigény 
gyurma (esetleg pillecukor), fogpiszkáló, kinyomatott síkbeli formák vagy térbeli testek ábrája 

 

 
 
 

 

 



HOGYAN TOVÁBB? 

 

- vizuális képzelet 
- általános tájékozottság 
- kreativitás 
- síkbeli tájékozódás 
- grafomotorium 
- logikai gondolkodás 
- vizuális analízis-szintézis 
- vizuális figyelem 
- vizuális megfigyelő képesség 

 
Alapfeladat 
Képkiegészítés vizuális képzelet bevonásával. 

 
Változatok 

- Lapra rajzolt geometriai formák kiegészítése rajzzá, képpé 

- Vonalelemek kiegészítése formává, képpé 

- Képrészletek kiegészítése képpé 

- Befejezetlen képek kiegészítése képpé 

- Párbeszéd: felváltva rajzolunk vonalat, így közös alkotás születik váratlan megoldásokkal 

 

Eszközigény 
íróeszköz, lap, feladatlap 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKADÁLYPÁLYA 

- nagymozgás, tájékozódás és közlekedés 
- szerialitás 
- vizuális észlelés, figyelem, auditív észlelés, figyelem, Gestslt látás 
- keresztcsatornák működtetése 
- kinesztikus észlelés, tapintás/taktilitás 
- mozgáskoordináció, szem-kéz, szem-láb, szem-test,  
- testséma, lateralitás, téri irányok 
- vizuális alapkészségek: lokalizáció, fixálás, követés, tekintetváltás, pásztázás, akaratlagos 

szemmozgás, perifériás látás 
- nagymozgás, tájékozódás és közlekedés 
- szerialitás 
- vizuális észlelés, figyelem, auditív észlelés, figyelem, Gestslt látás 
- keresztcsatornák működtetése 
- kinesztikus észlelés, tapintás/taktilitás 
- mozgáskoordináció, szem-kéz, szem-láb, szem-test,  
- testséma, lateralitás, téri irányok 
- vizuális alapkészségek: lokalizáció, fixálás, követés, tekintetváltás, pásztázás, akaratlagos 

szemmozgás, perifériás látás 

Alapfeladat 

          Építsünk akadálypályát biztonságos térben a közlekedés során felmerülő váratlan helyzetek   

          megtapasztalásához 

Változatok 
- Az akadálypálya elemeit változatos sorrendben építjük 
- Egyéni igényhez igazodó segítségnyújtás 

 
Eszközigény 

- pad, lépőkövek, csúszda, trambulin, alagút, karikák, bordásfal, zsámoly 

Megjegyzés 

A mozgásfejlesztés mellett a megoldási lehetőségek felismerését, begyakorlását is 
elősegíti.  
A pálya megismerése minden esetben bemutatással, testi irányítással kezdődik. Egyre 
csökkenő segítségnyújtással a nagyobb önállóság elérése a cél. Tapasztalat alapján 

következtetések megbeszélése. 
 

 
 
 

 

 



LABIRINTUS 

 vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 

 taktilis és haptikus észlelés, figyelem, memória, képzelet 

 szem-kéz koordináció   

 analizis-szintézis 

 absztrakció 

 testséma, lateralitás,  

 síkbeli és téri tájékozódás, irányészlelés 
 vizuális alapkészségek: lokalizáció, fixálás, követés, tekintetváltás, pásztázás, akaratlagos 
szemmozgás, perifériás látás 

 problémamegoldó gondolkodás 
 

Alapfeladat 

Kavicsból készített útvesztőn a kijárat megtalálása a cél. A gombok kiindulási pontként 
szerepelnek.  

Változatok 

- LEGO-ból is elkészíthető 
- Az útvonalak a lap elfordításával új lehetőséget kínálnak 
- Látásmaradvány esetén a vizuális információk felhasználásával megrajzolhatjuk az útvonalat    

        színes filccel/krétával 
- Látásmaradvány esetén az útvonal áttekintése is feladat lehet. 
- Csak szemmozgással követjük az útvonalat 

 
Eszközigény 

- karton/műanyag lap, kavicsok, gomb, LEGO elemek, LEGO alaplap 

 
Megjegyzés 

- Egyszerűbb labirintussal kezdünk, fokozatosan nehezedő útvonalak. 

 

      

 

 

 



LAKBERENDEZÉS 

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- szem-kéz koordináció   
- analizis-szintézis 
- absztrakció 
- testséma, lateralitás, téri irányok 
- síkbeli és térbeli tájékozódás 
- finommotorika 

Alapfeladat 

Termek, szobák feltérképezésekor, vagy útvonalak tanulásakor a megismert helyiséget, bejárt 
útvonalat építsük meg LEGO elemekből. Idézzük fel, ismételjük át a tapasztalatainkat a tárgyak, 
bútorok egymáshoz viszonyított helyzetéről. 

 

Változatok 

- Kezdetben kész makro térképen történik az ellenőrzés, később saját maga is megépítheti 
a szobát 

Eszközigény 

- LEGO, alaplap 

Megjegyzés 

- Az alaplapon alkalmazzunk egyértelmű iránymeghatározásokat, viszonyfogalmakat saját 
magunkhoz, valamint másik tárgyhoz képest.  

- Használjuk a terem/szoba felidézésekor az égtájak szerinti (É, D, K, NY, ÉK, DNY stb.) 
vagy az  óraanalógia (pl. velem szemben 12 óránál) szerinti helymeghatározást. 

-  

        

 

 



ZSÁKBAMACSKA  

- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, képzelet 

- finommotorika   

- keresztcsatornák működtetése 

- beszédészlelés 

- téri tájékozódás 

- általánosítás 

- összehasonlítás 

- lényegkiemelés 

 

Alapfeladat 

Hétköznapi tárgyak felismerése lencsével, rizzsel, búzadarával teli tálban. Szóbeli utasítást 
követően a tálból a választott tárgy kikeresése, kiemelése. 

Változatok 

- Válogatás téma szerint pl. új hang tanításánál (kulcs, kocka, kanál, krumpli)  

- Válogatás anyagminőség szerint 

- Válogatás felhasználás szerint 

- Válogatás hőmérséklet szerint 

- Két tálban ugyanolyan apró tárgyakat helyezünk el, majd egyszerre, két kézzel kell 

kiválasztani a tálakból a megnevezett dolgot pl.bal kézzel kulcs, jobb kézzel kréta 

keresése 

- Tárgyi modalitások mentén: kicsi/nagy, kisebb/nagyobb 

- Vizuális/taktilis információt követően kell kiválasztani a tárgyakat a tálakból pl. ezt 

keresd, ilyet keress 

Eszközigény 

csúszásgátló fólia, tálca, tálak, lencse/rizs, hétköznapi élet apró tárgyai/természetben megtalálható apró 
termények 

       

             

 

 



VARÁZSDOBOZ 

- finommotorika 

- szem-kéz koordináció 

- vizuális, taktilis figyelem 

- logikai gondolkodás 

- aritmetikai gondolkodás 

- téri irányok 

- síkbeli tájékozódás 

- szám és mennyiségfogalom 

 

Alapfeladat 

Mennyiségek érzékelése a doboz két oldalában. Nagyobb méretű gyufás skatulya belső részéhez 
keresztben falat illesztünk, mely a középvonalig tart. A többi szakaszon szabadon tudnak  átjutni 
mozgatással a benne található apró gyöngyök. 

Változatok 

- Bontás gyakorlása 
- Összeadás, kivonás gyakorlása 
- Pótlás gyakorlása 

 

Eszközigény 

- nagyobb méretű gyufás skatulya, csomagoló papír, kisebb kartonlap darab, laposabb 
egyforma gyöngyök 

 

Megjegyzés 

- A dobozba helyezett gyöngyök kevésbé gurulnak szét nyitás után, ha laposabbak. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



PÉNZÉRMÉK 

- általános tájékozottság 

- összehasonlítás 

- lényegkiemelés 

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet 

- taktilis észlelés, figyelem, emlékezet 

- matematikai műveletek 

- szerialitás 

- intermodalitás 

- szám és mennyiségfogalom 

Alapfeladat 

A magyar fémpénzérmék jól megkülönböztethetőek méretük, vastagságuk, anyaguk/színük és 

oldaluk recéssége alapján.  

Változatok 

- Többféle matematikai feladat, művelet végzésére alkalmas pl. bontás, pótlás, pénzváltás, 
adott mennyiség kirakása, halmazképzés, vásárlás 

Eszközigény 

- fémpénzek, tálak, tálca 
 

Megjegyzés 

- Biztos felismerés után egyre nagyobb önállósággal tudják használni a fémpénzeket 
a  
hétköznapi életben is. 

 

 

 

 

 



PÖTYIMATEK   

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 
- szem-kéz koordináció   
- analízis-szintézis 
- lateralitás, téri irányok 
- síkbeli tájékozódás 
- vizuális alapkészségek: lokalizáció, fixálás, követés, tekintetváltás, pásztázás 
- finommotorika 
- szám és mennyiségfogalom 

 
Alapfeladat 

Pötyi-táblán kétféle méret és szín használatával az összeadás és kivonás műveletének megértését 

segíthetjük. 

Változatok 

- Termésekből, kisebb méretű, azonos tárgyakkal is végezhető 

- Számfogalom kialakulását követően abakusszal történnek az alapműveletek 

 

Eszközigény 

Pötyi-tábla kétféle méretű tüskével, később abakusz 

Megjegyzés 

- Látásmaradvánnyal rendelkező gyermek esetén a kontrasztos színválasztásra figyeljünk. 

 

 

 

 

 

 



ANYAGPÁROSÍTÓ 

- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, memória, képzelet 
- mozgáskoordináció   
- finommotorika 
- összehasonlítás 
- lényegkiemelés 
- sorozatalkotás 

 

Alapfeladat 

Háztartásban fellelhető anyagok felismerése, azonosítása, párosítása üdítős üveg kupakjába 

ragasztott anyagminőségekkel. 

Változatok 

- Kartonra is ragaszthatók az anyagok 

- Közösen is elkészíthető 

- Sorozatok alkotására is alkalmas 

 

Eszközigény 

- nagyobb méretű kupakok, különféle textíliák, szövetek 

Megjegyzés 

Kereséskor egyik kupakot különválasztom, egyik kézzel tapintom a benne lévő anyagot. Másik 

kezemmel választott sorrend szerint tapintom a kupakok belsejét, míg meg nem találom az 

ugyanolyat. Ekkor a talált párt különválasztom az összekeveredettektől.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUPAKMEMÓRIA 

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, memória 
- szem-kéz koordináció   
- szerialitás 
- síkbeli tájékozódás 
- finommotorika 

 

Alapfeladat 

Nagyobb méretű, egyszínű kupakokban 2x12-féle apró eszköz található. A párok megnevezése, 
megtalálása után a játék a hagyományos memóriajáték szabályaival azonos módon történik.  

Változat 

- Logikai kapcsolat szerint keresés 
- Mondatalkotás az eszközökkel 
- Hiányos mondat befejezése az odaillő kupak beazonosításával 

 

Eszközigény 

- páros mennyiségű, nagyobb méretű kupakok, bármilyen apró tárgyból két ugyanolyan 

Megjegyzés  

- Csúszásgátló fólia használatával a kupakok a helyükön maradnak 

- A játék megkezdése előtt tisztázni kell az elrejtett tárgyak nevét, funkcióját 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOL HALLOD? 

- taktilis és haptikus észlelés, figyelem 
-  test-kéz koordináció   
- analízis-szintézis 
- lateralitás, téri irányok 
- síkbeli tájékozódás 
- szerialitás 
- beszédészlelés 
- szókincsbővítés 
- intermodalitás 

 

Alapfeladat 

Hangok felismerése a szavakban.  Fonológiai tudatosság alakítása. Tépőzárvonalra annyi kupakot 
helyezünk, ahány hangból áll a szó. A szavakat alkotó hangok helyére golyót rakunk. Pl. Hol hallod 
a ’s’ hangot a sáska szóban? Mutasd! 

Változatok 

- A szóalkotó hangok számának megfelelő kupak kirakása 

- Adott hang jelölése önállóan a szóban 

- Szótagra bontás tapssal 

- Hangokra bontás 

 

Eszközigény 

tépőzár, műanyag kupakok, gyöngyök, cipősdoboz teteje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRAILLE ELŐKÉSZÍTÉS – sorváltás, szavak-szóköz kapcsolat 

- finommotorika 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem 
- kéz-kéz koordináció   
- lateralitás, téri irányok 
- síkbeli tájékozódás 
- differenciálás 

 
Alapfeladat 

Különböző gabonákból készített vonalsorban váltakozó mennyiségű terményt ragasztunk, kisebb-

nagyobb szakaszban. Segítheti megérteni, hogy a sorokban különböző mennyiségű szavak 

találhatóak, melyeket szóközök választanak el. 

Változatok 

- Pötyi tábla 

- Tojástartó 

- Bonbonos doboz 

- Egyre kisebb méretű magvakkal, közelítve a Braille-írás jelének nagyságához 

 

Eszközigény 

gabonák, ragasztó, tojástartó, golyók, Pötyi tábla      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRAILLE ELŐKÉSZÍTÉS  

- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, memória 
- test-kéz koordináció   
- analizis-szintézis 
- testséma, lateralitás, téri irányok 
- térbeli tájékozódás 
- logikai gondolkodás 
- szerialitás 
- mondatalkotás 
 

Alapfeladat 

Hatpontrendszer (két oszlop, 3 sorban) megismerése, irányok megnevezése viszonyfogalmakkal, 

majd számozással. Tárgyak térbeli helyzetének pontos meghatározása függőleges, majd vízszintes 

rendszerben, végül síkban. Egyre csökkenő méretű rekeszekben, majd gombás, szöges táblákon 

gyakoroltatjuk a téri elhelyezkedést, az egymáshoz való viszonyokat.  

Változatok 

- Szekrényen, polcon való tájékozódás egy, majd több tárggyal 

- Megnevezés viszonyfogalmakkal, majd számozással 

- Egyre csökkenő méretben ugyanezek a gyakorlatok: nagyobb, kisebb dobozban, gombás,  

          majd szöges táblán 

- Szóbeli utasítást követően kell az adott helyre tenni a kért tárgyat 

- Tárgyak térbeli helyzetének meghatározása a feladat 

 

Eszközigény 

Bármilyen szekrény/polcrendszer, házilag elkészíthető doboz, rekesz, 6 db-os tojástartó, 
bonbonos doboz 

 

                                       

 

 

 

 



RITMUSKUPAKOK 

- ritmusérzék 

- intermodalitás 

- finommotorika 

- logikai gondolkodás 

- taktilis észlelés, figyelem, emlékezet 

 

Alapfeladat 

Tépőzárvonalra kupakok segítségével ritmussorokat rakhatunk ki. A szünet jele üres kupak, TÁ-t a 

nagyobb golyó, TITI-t a kisebb golyó, TÁá-t két gombóc jelöl. 

 

Változatok 

- Dekorgumira pufifestékkel rajzolt jelek 

- Világítódobozon nagy méretű ritmusjelek 

 

Eszközigény 

- kis méretű, műanyag kupakok, gyöngyök, ragasztópisztoly, tépőzárcsík, cipősdoboz 
tető/kartonlap 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOTTAOLVASÁS 

- síkbeli tájékozódás 

- ritmusérzék, sorrendiség 

- zenei hallás 

- auditív figyelem, memória 

- keresztcsatornák működtetése 

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- ujj és kézmozgás összehangoltsága 

 

Alapfeladat 
Világítódobozra zsírpapírt ragasztunk, ötvonalas rendszernek megfelelően vastag fekete vonalakat 
húzunk. Kottaolvasást gyakorolhatjuk a ráhelyezett kupakokkal. 

 

Változatok 

- Segítőnk kezét a padra helyezve ujjaink segítségével is megmutathatjuk a hallott hangok 

helyét 

- Kézkotta jelével gyakorlunk 

- Olvasott kotta megszólaltatása 
 

Eszközigény 

világítódoboz (light boksz), zsírpapír, kupakok 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITT CSÖRÖG, ITT ZÖRÖG 

- auditív észlelés, figyelem, emlékezet 

- téri tájékozódás 

- szerialitás 

 

Alapfeladat 

Hová bújt a tárgy? Hangot adó tárgy elrejtése ismert helyiségben. Hangforrás megtalálása.  

 

Változatok 

- Irányok és helyszín megnevezése adott helyzetből 

- Irányok és helyszín megnevezése máshoz viszonyítva 

- Irányok és helyszín megnevezése változó helyzetből 

 

Eszközigény 

rádió, telefon, TikTak Boom nevű társasjáték bombája, csörgőlabda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



GYÍ, TE PACI! 

- nagymozgás 

- testséma 

- kinesztézia 

- lateralitás 

- téri irányok 

- beszéd 

- auditív észlelés, figyelem, emlékezet 

 

Alapfeladat 

A gyermek vezetése ugrálókötél segítségével. A bekötött  szemű? lovacska az irányító által 

megfogalmazott irányban halad. Kezdetben a szóbeli utasításokat követi, később a kötélnek 

megfelelő jelzés szerint választ haladási irányt.  

Változatok 

- Akadálypályán haladás 

- Szűk átjárón haladás 

- Vonal mentén haladás 

Eszközigény 

- ugrálókötél, sál 

    

 

 



BRAILLE KÓDFEJTŐ 

- logikai gondolkodás 

- auditív emlékezet 

- képzelet 

- szerialitás 

- szóbeli mondatalkotás 

- beszédértés 

- téri tájékozódás 

 

Alapfeladat 

Tanult braille betűk betűjeleinek gyakorlása logikai következtetésekkel. 

Valamely pontjel hozzáadásával új betűjel keletkezik, melyik az? Pl. melyik a betű, amihez ha 3-es 

pontot teszek, l (betűjele 1,2,3)betű lesz belőle?  

Gondolkodás menete: l betűből leveszem a 3-as pontot, marad az 1,2, 

Válasz: b betű (betűjele 1,2) 

 

Változatok 

- Braille betűjelhez pontot adok 

- Braille betűjelhez elveszek 

- Tükörkép 

Eszközigény 

Braille betűk ismerete nélkül Braille tábla  

 

                             

 

 

 

 

 

 



TOJÁSTARTÓ TETRISZ  

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- szem-kéz koordináció, test-kéz koordináció   
- analízis-szintézis 
- lateralitás, téri irányok 
- síkbeli tájékozódás 
 

Alapfeladat 

Helyezd a tartóra a különböző színű vagy méretű elemeket úgy, hogy ne maradjon ki egy egység 
sem az alaptáblán, és minden elem a felkerüljön. 

 

Változatok 

- Több elem, mint amennyi a tábla, így változatos lehetőség próbálása 
- Tojástartók számának növelése (4 db tojástartó), formák véletlenszerű adogatása, 

minél 
- kisebb számú szabad hely kihagyása 
- Közös játékkészítés 
- Útvonalterv készítése 

 

Eszközigény 

- nagy méretű tojástartók, festékek, sniccer 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



SPATULAKÉP 

- vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- taktilis és haptikus észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet 
- szem-kéz koordináció   
- analizis-szintézis 
- összehasonlítás 
- vizuális alapkészségek: lokalizáció, fixálás, követés, tekintetváltás, pásztázás, akaratlagos  
     szemmozgás, perifériás látás 
 

Alapfeladat 

Képrészletből a kép elképzelése, hiányos párjának felismerése többől, két részlet  

összeillesztése egésszé. 

Változatok 

- Különböző színű dekorgumiból 

- Téma szerinti képkészítés 

- Nagyság szerint képkészítés 

- Változatos anyagminőségű formás párosítása 

 

Eszközigény 

- spatula, dekorgumi, olló, ragasztó, különböző textúrák 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK, TANULÓK 

FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŐKE VIKTÓRIA 

MERNYEINÉ TŐKE GYÖNGYI 

 

 

 



HALLÁSSÉRÜLÉS 

„A hallássérülés a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülése, mely 

az éptől eltérő hallásteljesítményt eredményez” (Keresztessy Éva) 

Gyógypedagógiai értelemben hallássérülésről akkor beszélünk, ha a hallás szerve, az 

idegpályák, vagy a központi idegrendszer megfelelő területe veleszületett vagy szerzett 

okok miatt súlyosan és visszafordíthatatlanul károsodást szenved. 

A hallássérülés fajtái jellege szerint 

Idegi eredetű: A belső fülben lévő csiga (cochlea) szőrsejtjei, vagy az agyhoz vezető 

idegrostok károsodnak.   

Belső fül hallássérülése, amikor, a szőrsejtek roncsolódnak, ezáltal a belső fül nem képes 

átalakítani a hangot rövid elektromos impulzusokká, így a hallóideg sem tudja továbbítani 

az információt az agyba. 

Idegpálya roncsolódása az amikor, a hallóideg sérült vagy hiányzik, így a jelek nem jutnak 

el az agyba. 

Az enyhe halláscsökkenéstől egészen a teljes siketségig terjed, elsősorban a magasabb 

frekvenciák meghallása sérül és többnyire maradandó. Jelentősen lehet csökkenteni a 

tüneteket hallókészülék használatával, hallásneveléssel és műtéttel. 

Okai lehetnek: sérülés; túlzott zaj; vírusos fertőzések, pl.: kanyaró, mumpsz; ototoxic 

gyógyszerek, amelyek károsítják a hallást; agyhártyagyulladás; diabétesz; stroke; kifejezett 

magas, elhúzódó láz; Meniere-betegség; akusztikus daganatok; öröklődés 

Vezetéses hallássérülés: A külső vagy középfül zavarai, a hangvezető rendszer 

károsodásai, mely során a hang akadályba ütközik, a hallást megnehezíti. (dobhártya, 

hallócsontok nem képesek rezegni.   

Ez a fajta hallássérülés lehet átmeneti vagy maradandó.  

Jellemző ennél a típusnál, a gyenge hang észlelése, a hallássérülés mértéke nem haladja 

meg a 60 dB-t. Orvosilag és műtéti úton jól kezelhető. 

Okai lehetnek: a hallójárat, középfül fertőzése; folyadék jelenléte a középfülben; fülzsír 

lerakódása; daganatok a fülben; Otosclerosis, rendellenes csontkinövés a középfülben. 

Kevert hallássérülés: Néha előfordul, hogy mind a két típusú hallássérülés jelen van. 

Gyakran fokozatosan alakul ki, és az érintett számára sokszor nem azonnal észlelhető. 



Tünetei: képtelen a beszéd teljes megértésére; gyakran visszakérdez; a nap végére 

elfárad; kerüli a zajos helyeket; a kérdésekre nem adekvát választ ad.  

 

A hallássérülés fajtái súlyossági foka szerint 

Enyhe: 25-40 dB hallásveszteség 

Közepes: 40-60 dB hallásveszteség 

Súlyos: 60-90 dB hallásveszteség 

Átmeneti sáv a súlyos nagyothallás és a siketség között: 90-110 dB hallásveszteség 

Siketség: 110 + dB hallásveszteség 

 

Siketek és nagyothallók 

A hallásveszteség lehet egyoldali, vagy kétoldali, annak mértéke szerint pedig 

beszélhetünk nagyothallásról, illetve siketségről. 

 

Nagyothallók: akiknek a hallásküszöb értéke mindkét fülön 30-80 dB között van, a 

nagyothallók között vannak enyhe, középsúlyos és súlyos fokú hallássérültek. A 

nagyothallókat segíti a beszédben hallásmaradványuk, a hallókészülékek igénybevételével 

tudnak kommunikálni. Idővel tökéletesen megtanulnak szájról olvasni is. 

Siketek: akiknek a hallásküszöb értéke mindkét fülön 80dB felett van, továbbá nem 

rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal.  

A siket embereknek a jelnyelv segít az önkifejezésben, számukra speciális oktatási 

intézményeket tartanak fent, ahol a beszédre is tanítják őket. 

 

Szurdopedagógus 

A szurdopedagógus a hallássérült gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógus, szakember. Ő 

a hallássérülteknél a korai kiejtés és beszédfejlesztést segítő szakember, aki a későbbiek 

során támogatja és segíti az inkluzív nevelés megvalósulását, a gyermek folyamatos 

fejlődését az óvodás és iskolás évei alatt.  

 

 

 



A szurdopedagógus általános feladatai: 

 Hallás és beszédfejlesztés - a beszédhanghallás, az artikuláció és a magyar 

nyelvnek megfelelő beszédmód komplex, folyamatos fejlesztése 

 Szókincsfejlesztés: a gyermek passzív és aktív szókincsének növelése, 

 fogalomhasználatának fejlesztése. 

 Kommunikációs fejlesztés: aktív, kifejező beszéd kialakítása, szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás fejlesztése. 

 Szövegértés és lényegkiemelés fejlesztése – hallott és írott szöveg feldolgozása, 

információszerzés. 

A szurdopedagógus  feladata az átfogó részképességfejlesztés.  

Ennek területei: 

 hallás komplex fejlesztése  

 hangdifferenciálás (időtartam, zöngés-zöngétlen, magas-mély, halk-hangos) 

 figyelem – vizuális és auditív 

 emlékezet – vizuális és auditív 

 orientáció, testséma, testkép 

 testi ügyesség, koordináció 

 irányok, tájékozódás síkban és térben 

 nagymozgások és finommozgások 

 ritmus, ritmus és mozgás 

 időbeli tájékozódás (képes napló, naptár, élménynaptár készítése) 

 gondolkodási műveletek  

 szerialitás 

 beszéd komplex fejlesztése  

 beszédpercepció, beszédértés 

 artikuláció 

 szókincs – passzív és aktív szegmensei 

 grammatika, nyelvi helyesség tudatos használata 

 szövegértés – szóbeli és írásbeli   

 kifejező beszéd – szóbeli és írásbeli   

 önkifejezés, érvelés, vita 

 

 

 



Az utazó szurdopedagógus feladatai az integrációban 

A hallássérült tanulók közvetlen fejlesztésével kapcsolatban 

 habilitációs, rehabilitációs órák tartása az integráló intézményben, egyéni 

fejlesztési terv alapján 

 az előírt pontos adminisztráció vezetése 

 tanulói portfólió vezetése (előre meghatározott elemekkel) 

 

A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás 

 gyermek képviselete, érdekérvényesítésük segítése. (törvényi szabályzók ismerete, 

differenciált oktatás támogatása) 

 szemlélet és attitűdformálás 

 javaslattétel megfelelő speciális tanulói környezet kialakítására 

 javaslat adása egyéni tanmenethez 

 javaslat adása speciális eszközök beszerzésére 

 ösztönzés, gyógypedagógiai módszerek alkalmazására 

 befogadás segítése érzékenyítéssel  

 előmenetelének nyomon követése, jövőkép tervezése (számukra megfelelő, elérhető, 

befogadó óvodák, iskolák ismerete).  

 kommunikációs lehetőség biztosítása, team szemléletű munkára ösztönzés 

 

A szülőkkel és külső segítőkkel való kapcsolattartás 

 tájékoztatás 

 konzultációk, megbeszélések 

 tanácsadás a tanulási, nevelési problémákkal, vagy a továbbtanulással 

kapcsolatban 

 speciális eszközök beszerzésére javaslat 

 

 

 

 



Finommotorika – szókincs, hangdifferenciálás  

vizuális figyelem, tájékozódás, hangdifferenciálás, beszédértés, szókincs, finommotorika 

Eszközigény: képes korong, színes ruhacsipeszek  

A mellékletben szereplő korong képeit az aktuális gyakorlóanyag szerint alakíthatjuk. 

Kivágjuk, vastagabb papírra felragasztjuk.  

A korongon szereplő képekhez többféle gyakorlófeladat kapcsolható. 

Feladatok 

hangdifferenciálás: Tegyél csipeszt arra a képre, amelyik „t” hanggal kezdődik! Tegyél 

csipeszt arra, amelyikben van „sz” hang! 

beszédpercepció: Melyik képre gondolok? Titkos nyelven mondom: e-e-ő 

fő fogalom alá rendezés: Az állatokat jelöld kék csipesszel, a gyümölcsöket zölddel, stb.! 

beszédritmus: Keressük meg azokat a képeket, amelyeknek a nevét letapsolva kettőt 

tapsolunk! (iskolásoknál: Keressük meg azoknak a szavaknak a képeit, amelyek két 

szótagból állnak!) 

beszédértés:  Találd ki, melyik képre gondoltam!  Tedd oda a csipeszt! Növény, magas, 

hosszú kemény szára van, és lombja.  

szóbeli kifejezőkészség:  megjelölünk csipesszel egy képet, mondja el róla, amit tud. 

Milyen? 

 

 



Mondóka: beszéd – ritmus – mozgás 

hallás, auditív figyelem, beszédértés, beszédritmus 

Eszközigény: babzsák vagy labda, mondóka, ritmusbot 

Feladat 

A kiválasztott mondókát elmondjuk, letapsoljuk, lekopogjuk.  

Soronként megismerkedünk a mondóka tartalmával: Lerajzoljuk vagy előre gyártott képes 

mondókát használunk. (melléklet) 

A mondókát – ha alkalmas rá -, eljátsszuk kéz- és testmozdulatokkal.  

A mondóka ritmusára soronként babzsákot dobunk vagy labdát gurítunk egymásnak 

felváltva. 

 

 

 

 

 

 

 



Figyelem – Mi hiányzik? 

szóbeli kifejezőkészség, vizuális figyelem 

Feladat 

A feladatlapot elé tesszük, megbeszéljük a képeket.  Figyelj! Jól nézd meg a képeket! Mit 

látsz? 

Ezután, ha nem vette észre, felhívjuk a hibákra a figyelmét!   

Most nézd meg jól még egyszer a képeket! Minden rendben van a képeken? Mi hiányzik?  

Próbálja meg önállóan megfogalmazni, hogy mi hiányzik. Utána elbeszélgethetünk a 

képről, hogy hogy javíthatnánk ki stb.  

 

 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – érzékelés (Milyen?) 

beszédértés, figyelem és emlékezet, szókincs, fogalommagyarázat, testséma 

Feladat 

A táblázatot kinyomtatjuk, a kártyákat kivágjuk.  

Megkeressük az 5 érzékszervünket, megbeszéljük melyikkel, mit csinálunk? (szagolunk, 

látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk). Gyűjtünk tulajdonságokat mindegyikhez. Milyen? 

A szókártyákat a táblázat segítségével rendezzük. Figyel, azt mondom savanyú, mivel 

érzem? 

A képkártyákat a szókártyákhoz párosítjuk. Mit látunk a képen? Mi ez? Milyen?  

 

 



Mi a hiba? 

szóbeli kifejezőkészség, vizuális figyelem, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó 

gondolkodás 

Feladat 

A feladatlapot elé tesszük, megbeszéljük a képeket.  Figyelj! Jól nézd meg a képeket! Mit 

látsz? 

Ezután, ha nem vette észre, felhívjuk a hibákra a figyelmét!  Most nézd meg jól még 

egyszer a képeket! Minden rendben van a képeken? Mi a hiba?  

Próbálja meg önállóan megfogalmazni, hogy mi a hiba, Utána elbeszélgethetünk a képről, 

hogy hogy javíthatnánk ki, mit mivel cserélnénk fel stb.?  

 

 

 

 

 



Képkereső 

beszédértés, vizuális és auditív figyelem, szókincsfejlesztés 

Feladat: 

A kártyákat kivágjuk, a képeket a gyermek elé egyenként pakoljuk az asztalra. Közben 

megkérdezzük, mit lát, ismeri-e, mi a neve? Ha nem ismeri, megnevezzük.  

A szókártyák a pedagógusnál maradnak, összekeverjük és kérjük a gyermeket, húzzon 

belőle egyet. Felolvassuk a meghatározást, kérjük válassza ki azt a kártyát, amelyikre 

ráismer.  

A játékot meg is fordíthatjuk, kirakjuk a képeket, én választok egyet, a gyermek próbálja 

meg körül írni, megmagyarázni, mit látunk. 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – memóriajáték 

beszédértés, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli tájékozódás, 

finommotorika 

Eszközigény: memóriakártyák, olló, ragasztó, karton 

Feladat 

 Memóriajáték ellentétek témakörben. 

A kártyákat nyomtatjuk, kivágjuk, színes lapra vagy kartonra ragasztjuk, ha tudjuk 

lamináljuk.  

A kártyák felét, a párok egyik tagját kirakjuk, közösen megkeressük a párját, megbeszéljük 

a kifejezést, mondunk rá példát.  

Lefordítjuk a kártyákat, összekeverjük és sorokba rendezzük. (feladat nehezítése: ha 

összekeverve rendezetlenül hagyjuk az asztalon) 

Játék közben, aki fordítja a kártyákat, mindig megnevezi a képet.  

Fordíts fel két kártyát! Mit látsz? Mond el! Ha párt találtál vedd el a kártyákat! 

 

 

 

 



Komplex fejlesztés lego duploval 

vizuális figyelem, tájékozódás síkban, irányok, beszédértés, szókincs – színek, 

finommotorika, számfogalom 

Eszközszükséglet: Lego duplo kockák (2x2-es méretben), jelkártyák, 6-os tojástartó 

Lego duplo kockák felhasználásával szinte minden képesség fejleszthető játékosan. 

A következő feladatok könnyen elkészíthetők, a mellékelt sablonok színek és fekete-fehér 

(színezhető) formában is szerepelnek.  

Feladat 

Rakd ki a kockákat a minta szerint! Figyelj a színekre! 

 

A feladat elvégzése után és közben is beszélgethetünk a színekről, irányokról (bal, jobb, 

fel, le), bevezethetjük a sor és oszlop fogalmát, számlálhatunk, számolhatunk, bővíthetjük 

a számfogalmat, megtaníthatjuk a több, kevesebb és ugyanannyi fogalmakat.  

       

 



Feladat  

Húzz egy kártyát! Építsd fel a tornyot a minta szerint! Figyelj a színekre! 

Haladhat fentről felfelé, lentről felfelé is, de előtte beszéljük meg az irányt. 

 

 

A feladat elvégzése után és közben is beszélgethetünk a színekről, irányokról (bal, jobb, 

fel, le), bevezethetjük a sor és oszlop fogalmát, számlálhatunk, számolhatunk, bővíthetjük 

a számfogalmat, megtaníthatjuk a több, kevesebb és ugyanannyi fogalmakat.  

A feladat hossza, vagyis a torony elemszáma egyén és képesség szerint változhat pár 

elemtől akár 10 elemszámig is.  

 

 



Feladat 

Húzz egy kártyát! Rakd a kockákat a tartóba a minta szerint! 

 

 

 

A feladat elvégzése után és közben is beszélgethetünk a színekről, irányokról (bal, jobb, 

fel, le), bevezethetjük a sor és oszlop fogalmát, számlálhatunk, számolhatunk, bővíthetjük 

a számfogalmat, megtaníthatjuk a több, kevesebb és ugyanannyi fogalmakat.  

Ha 10-es tojástartóval dolgozunk a sablonokhoz plusz oszlopokat adva bővíthetjük.  

 

 



Kommunikáció 

szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, fő fogalom alá 

rendezés 

Képtörténet, irányított beszélgetés 

Példák a kérdésre, beszélgetésre 

Milyen állatokat látsz a képen? 

Hány kacsa van a kútban? 

Számold meg a gyerekeket! Melyik fiú, melyik lány? Miért? 

Hol van az öreg/idős bácsi? Mit csinál? 

A padon hányan ülnek? 

Ki eszik fagyit? Mutasd meg! 

Milyen színű a papírsárkány? 

Mit csinálnak az állatok? Igazából tudnak olvasni?  stb.  

 

 

 



Szóbeli kifejezőkészség - eseménysorrend 

szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, szeriális sorrend, érvelés – vita, magyarázat 

Vágd ki a képeket! Rakd sorrendbe! Meséld el, mi történik! 

 

A feladat elvégzése után a téma kiterjeszthető és egy beszélgetés kezdeményezhető 

belőle. 

 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – fő fogalom alá rendezés 

válogatás, differenciálás, osztályozás, síkbeli tájékozódás, számlálás - számfogalom 

Eszközigény: két dobókocka és a játéktábla. (következő oldalakon) 

Játék menete: Dobunk mindkét kockával, megkeressük az egyik kocka számát vízszintesen 

(sor) a másikat pedig függőlegesen (oszlop). Megmondjuk a kép nevét, majd elmondjuk 

róla zöldség vagy gyümölcs. Ha ügyesen tudja a nevét, le is tapsolhatja. (pl. al-ma) 

Fogd meg mind a két dobókockát! Dobjuk el őket! Milyen számokat mutat!  Keressük ki 

fentről lefelé melyik számot dobtad, tedd oda a z ujjad!  A másik kocka hányas számot 

mutat? Lépjünk annyit jobbra? Hova léptél? Mi van a képen? Zöldség vagy gyümölcs? 

 

 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – fő fogalom alá rendezés 

Kakukktojás 

beszédértés, kifejező beszéd, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli 

tájékozódás, finommotorika, számfogalom 

Eszközigény: dobókocka és a játéktábla. (következő oldalon) 

A kakukktojás játék képanyaga az aktuális tudásanyag tartalomhoz igazítható.  

Dobj egy kockával! Mennyit dobtál? Keresd meg azt a sort! Olvasd el mik vannak a 

sorban! Balról jobbra haladj!  

Melyik nem illik a sorba? Melyik a kakukktojás? Miért? 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – fő fogalom alá rendezés 

beszédértés, kifejező beszéd, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli 

tájékozódás, finommotorika, számfogalom 

zöldség -  gyümölcs 

Eszközigény: reklámújság, korongok, képek  

Játékok 

A reklámújságot átlapozzuk, megbeszéljük mit látunk benne, ki mit venne meg? Miért azt 

választotta? 

Nézd meg a képeket ! Melyiket láttad az újságban?  

Felismered melyik mi? Mondd meg a nevét! Színezd ki!  

A képeket megnézzük, megnevezzük, a reklámújság segítségével kiszínezzük, melyik 

milyen színű. 

Szétvágjuk, kikészítünk két tálat, és szétválogatjuk a képeket. 

Nézd meg a képeket! Ennek mi a neve? Zöldség vagy gyümölcs? Tedd bele abba a tálba, 

ahova illik!  

Először számoljuk meg a gyümölcsöket, tegyünk ki annyi korongot, amennyit számoltunk.  

Most számoljuk meg a zöldségeket. Ide is tegyük ki a korongokat.  

Mennyit számoltál? Mutasd meg a kezeden! Melyik több?  

Korongok 

     

Ha duplán nyomtatjuk, kivágjuk, színes papírra felragasztva memória készíthető belőle.  

 

 

 



Figyelem és emlékezet 

hallási és vizuális figyelem, beszédértés, emlékezet, szerialitás, szókincsfejlesztés 

Beszéljük meg melyik képen, mi van! 

(tehén, kacsa, kakas, malac, liba, légy, kecske, kígyó) 

Beszéljük meg, melyik állat milyen hangot ad ki! 

(mú, háp háp, kukurikú, ui ui, gá gá, zzz, mek mek, ssz) 

Játékok 

Kártyákat vágjuk ki! Az egyik állat hangját utánozzuk! A gyermek mutassa meg, melyik 

állat az!  Figyel! Fülelj! Melyik állat hangját hallod? Mutasd meg! 

Halkan mondjuk az egyik állat nevét! A gyermek próbálja meg utánozni, milyen hangot ad 

ki! Figyel! Fülelj! Most halkan mondom! Melyik állat hangját hallottad? Utánozd te is! 

Mutasd meg! 

Emlékezet fejlesztése 

Három állat nevét mondjuk. A gyermek rakja ki olyan sorrendben a kártyákat, ahogy az 

állatok neveit hallotta. Az elemszám bővíthető, a feladat nehezíthető a gyermek szintjének 

megfelelően.  

Figyel! Fülelj! Három állat nevét /hangját mondom! Hallgasd meg mind! Melyiknek volt az 

első, második, harmadik? Rakd ki a képeit! 

 

Duplán nyomtatva a képeket memória játék is lehet! 

 



Hallási figyelem és emlékezet, általános tájékozottság 

hallási figyelem, beszédértés, vizuális, auditív és szeriális emlékezet, szókincsfejlesztés 

Vágjuk ki a kártyákat és a szókártyákat! Beszéljük meg melyik mit jelent! Lehet a képeket 

a szókártyákkal párosítani. (ha még nem olvas, felolvassuk neki, nagyobb testvér is 

bevonható) 

Figyelj, melyiket mondom, mutasd meg!   

Hallási emlékezet 

Elsorolok hármat, négyet. Várd meg míg elmondom mindet! Hogy emlékszel? Hogy volt 

sorban?   

Először mondja el utána, tegye ki kártyákkal!  

Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztés 

Sorba leteszem, közben megnevezem, majd lefordítom őket. 

Jól figyeltél? Emlékszel? Mondd el hogy volt sorban! 

Vagy rámutatok egyre, és megkérdezem: Itt mi volt?  

 

 

süt a nap esik az eső 
havazik felhős az ég 
köd van fúj a szél 

A végén gyakorlásként utasítások alapján vagy csak szabadon a képek ki is színezhetjük! 



Beszédértés és auditív figyelem 

Hallási figyelem, beszédértés, emlékezet, szókincs, szerialitás, tájékozódás síkban és 

időben 

Hallgasd meg a következő mesét! 
Mese: A fecske meg a szalmaszál 

https://www.youtube.com/watch?v=QW7ee5QAJjM 

Közös beszélgetés: Kik a szereplők, mi történt ? stb. 

A képeket rakjuk eseménysorrendbe (segít a táblázat) 

Próbálja elmesélni ő is.  

Most hallgasd végig úgy a mesét, hogy ha fecske szót hallod tapsolj egyet! 
Ha a szalmaszál szót hallod, koppints egyet! 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QW7ee5QAJjM


Beszédértés és vizuális figyelem 
auditív és vizuális figyelem, beszédértés, szókincsfejlesztés, tájékozódás síkban 

Eszközszükséglet: képek, korongok 

Feladatötletek: 

Mutasd meg azokat a cicákat, akiknek csíkos a bundája! 

Mutasd meg kinél van lufi, csésze, kifli, virág stb.! 

Mutasd meg azt a macskát, amelyik az első sor második képén van! 

Tegyél korongot arra a macskára, aki eszik! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik ül és felemeli az egyik mancsát! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik kiölti a nyelvét! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik szembe fordul, nincsen a kezében semmi, 

integet! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik szembe fordul, a bal kezében van egy lufi! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik lábán papucs van! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik nem széken ül! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyiknek fehér a bundája! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyiknek nincs nyitva a szeme! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik szomorúan néz! 

Tegyél korongot arra a macskára, amelyik szemben áll velünk és zöld színű a szeme! 

Az utolsó macskáról te mesélj! 

 

Duplán nyomtatva a képeket memória játék is lehet! 



Hallás 

hangdifferenciálás, hallási figyelem, hangemlékezet, szerialitás 

Eszközszükséglet: kulcs, papír vagy alufólia, pohár, pénzérme 

Bemutatjuk a hangokat, elé tesszük hozzá a képeket.  

Játékok 

1-1 hangot mutatunk háta mögött, mutassa meg melyik volt. Figyel! Fülelj! Melyiket 

hallod? Mutasd meg! 

3 hangot mutatunk, rakja ki sorrendben a képeket. Figyel! Fülelj! Most három hangot 

mutatok! Melyik volt az első? Második? Harmadik?  

Kirakunk 3 képet sorrendben, és mutatunk 3 hangot, de egyik nem szerepel a képen, 

melyik nem volt? 

Figyel! Fülelj! Három hangot mutatok! Melyiknek nem hallottad a hangját? 

 

 

Hangdifferenciálás 



 (időtartam, magas-mély, halk-hangos)  

hangdifferenciálás, hallási figyelem, hangemlékezet, szerialitás 

Eszközszükséglet: hangszerek vagy tableten hangok felvételei 

 hangok képkártyái 

 magas – mély, rövid – hosszú, halk – hangos kártyák 

Játékok 

Bemutatjuk a hangokat, elé tesszük hozzá a képeket. Megbeszéljük a hangok 

tulajdonságait (magas-mély, halk-hangos, röviden vagy hosszan halljuk). 

Hangszer hangjainak felismerése. Figyel! Fülelj! Melyiket hallod? Mutasd meg! 

Hangszerek hangjainak csoportosítása. Milyen állatot látunk a képen? (medve, maci) Mit 

mond? (brumm-brumm, mély hangon dörmög). Ezt az állatot, hogy hívják? (egér) Mit 

mond? (cin-cin, magas hangon cincog) Megszólaltatjuk a hangszereket közösen, 

csoportosítjuk, hogy mély vagy magas a hangja. 

Mozgásos játék magas és mély hangokkal: Megszólaltatok egy hangszert, ha magas, 

akkor feláll és nyújtózkodik, ha mély, akkor leguggol.  

Játék hangokkal halk és hangos megszólaltatással. Először mutassuk be, ő döntse el 

hangosan vagy halkan hallotta, válassza ki hozzá a kártyát, mutassa fel. Utána ő próbálja 

meg úgy megszólaltatni a kiválasztott hangszert, ahogy én kérem. Ezt a halk-hangos 

játékot eljátszhatjuk a saját hangunkkal is.  

A rövid – hosszú differenciálása hasonló játékokkal végezhető.  

         
           dob, csengő, rumbatök, triangulum,  

                        ritmusbot, csörgő 

 

 



Szókincsfejlesztés – társasjáték 

beszédértés, kifejező beszéd, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli 

tájékozódás, finommotorika, számfogalom 

Eszközigény: dobókocka, 2 bábu és a játéktábla. (következő oldalon) 

A társasjáték képei az aktuális tudástartalomhoz igazítható.  

Rakjuk a bábut a rajt mezőre! Dobj a kockával! Mennyit dobtál? Lépj annyit! Mire léptél? 

Élő vagy élettelen? Ha jól válaszolt, akkor oda léphet, ha nem akkor marad ahol állt.  

 

 

 

CÉL 



Finommotorika, tájékozódás síkban – színek és irányok  

vizuális figyelem, tájékozódás síkban, irányok, beszédértés, szókincs – színek, finommotorika 

Eszközigény: színes  pomponok, 30 db-os tojástartó festve, csipesz  

 

A tojástartót megfestjük annak alapján, milyen színű és mennyiségű pomponunk van.  

A gyermeknek megmutatjuk az eszközöket, megbeszéljük a színeket, a csipesz használatát 

gyakoroljuk.  

Feladat: Rakd ki a pomponokat a színek szerint! vagy Rakj minden lyukba egy pompont, figyeld a 

színeket! 

Itt megbeszélhetjük a sor, az osztlop, a balról jobbra és a fentről le fogalmakat, majd a következő 

feladattal gyakorolhatjuk. Olvasás előkészítésként is használhatjuk óvoda nagycsoportjában.  

Feladat  

pl. Milyen színű az a pompon, ami a harmadik sorban a második? vagy Keressük meg a második sort, 

és ott lépjünk négyet, ez a negyedik oszlop. Milyen színű? 

 

 

 

 

 



Téri orientáció, testséma 

beszédértés, tájékozódás saját testen, figyelem és emlékezet 

Eszközigény: olló, testrészeket jelölő dobókocka elkészítve 

Először megbeszéljük a dobókocka oldalain szereplő képeket, testrészeket. Megmutatjuk magunkon. 

Megbeszélhetjük melyikből van egy, illetve kettő, Jobb és bal oldal fogalmát is tisztázzuk.  

Dobókockával dobunk, majd a képen szereplő testrészhez utasítást adunk.  

Ez lehet érzékeléssel kapcsolatos utasítás: 

szem: Nézz körül, sorolj fel 5 színt, amit látsz a szobában! Nézz körül, mesélj, mit látsz, mik vannak a 

szobában? ; kéz: Tapogasd meg a falat, mit érzel? Milyen? Sima vagy érdes? 

Ez lehet mozgással kapcsolatos utasítás: 

Fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet! Kacsints a bal szemeddel! stb. 

 

 



Tájékozódás térben – robotjáték 

beszédértés, térbeli tájékozódás, figyelem és emlékezet 

Eszközigény: olló, irányokat jelölő dobókocka elkészítve 

Először megbeszéljük a dobókocka oldalain szereplő  utasításokat, jeleket, majd dobókockával 

dobunk, óvodás gyermeknek felolvassuk, iskolás maga is elolvashatja az utasítást! Az alapján lép a 

gyermek. 

Figyelj, ez egy érdekes dobókocka, nézzük meg milyen jelek vannak az oldalán! 

Dobj és lépj!  

Pár lépésig ismételjük, majd megkérjük próbálja elmondani honnan indult, hova érkezett meg, mit lát. 

(pl. szekrény előtt áll, pad mellett stb.) A robotjáték közben beszélgetés kezdeményzehető: 

Most hol állsz? Mi van előtted? Mögötted? Emeld fel a bal kezed! Mi van tőled balra? stb. 

 

 



Tájékozódás síkban - szókincsfejlesztés 

beszédértés, kifejező beszéd, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli tájékozódás, 

finommotorika fő fogalom alá rendezés 

Eszközigény: olló, játéktábla, képek 

Mond el, miket látsz a képeken! Vágd ki őket! 

A fenti táblázatba kell ezeket a képeket a nyilak segítségével elrendezni. (a nyilakat segítségképpen ki 

is lehet színezni: balra  piros, jobbra kék, felfelé zöld, lefelé sárga) 

A jobbra mutató nyílhoz tegyél egy járművet, a felfelé mutató nyílhoz tegyél egy bútort, a balra 

mutató nyílhoz tegyél egy állatot, a lefelé mutató nyílhoz pedig egy gyümölcsöt! 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés - vizuális figyelem 

szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, fő fogalom alá rendezés 

Mesélj a képről! Keresd meg a képen a kutyát, a rollert, a perecet, a galambot, a biciklit és a virágot! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                        

 

 

 

 

 

 



Hallási diszkrimináció – szókincs aktivizálása  
hangdifferenciálás, hallási figyelem, hangemlékezet, szerialitás, szókincs, íráshasználat 

 

Eszközszükséglet: tablet, internet, hanganyag youtube csatornán, feladatlap 

Feladat 

Elsőként nevezd meg a képeken látható állatokat. Majd kérd meg a segítődet, hogy indítsa el a 

hangfelvételt. Állathangokat hallasz egymás után. Számozással jelöld, hogy milyen sorrendben 

szólalnak meg az állatok!  

Amennyiben pl. az első osztályos kisgyermek még nem ismeri a számjegyeket, vagy nem tudja leírni 

azokat, mutasson arra a képre, amelyik állat hangját hallotta. A kezdeti sikerek után törekedjünk rá, 

hogy a gyermek minél rövidebb ideig hallja a hangot, és abból azonosítsa az állatot. 

https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7isotxZyk3Q


Olvasd el a következő állathangokat! Írd a mellettük levő vonalra, hogy melyik állat ad ilyen hangot!  

Amennyiben a gyermek még nem olvas és ír, úgy olvassuk fel az állathangokat és szóban adja meg 

válaszát. 

gá-gá-gá........................................................................................................................................ 

kot-kot-kot.................................................................................................................................... 

szszszszsz..................................................................................................................................... 

uhu-uhu-uhu................................................................................................................................. 

zzzzzzzzzz..................................................................................................................................... 

A négyzetbe rajzold le a kedvenc állatod. Választhatsz a fentiek közül, de más állatok közül is. A 

vonalra írd is le a kedvenc állatod nevét! 

              

 

                  

                        .........................................................................................................          

 

 

 

 

 

 

 

 



Szövegértés – lényegkiemelés, önkifejezés 

olvasás, szövegértés, lényegkiemelés, írásbeli kifejezőkészség, önkifejezés 

 

Feladat 

Válaszolj röviden, egy-két mondattal az alábbi kérdésekre. A válaszadáshoz használd az internetet.  

 

 

 
 

 

 



 



Szókincsfejlesztés – összetett szavak 
szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, szövegértés, szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség 

 

Feladatok 

Keresd meg az összeillő szavakat, alkoss belőlük összetett szavakat! Összekötéssel jelöld a 

megoldásokat! 

A feladat megoldható úgy is, hogy kivágjuk a szókártyákat, a gyermeknek adjuk és párosítja.  

ünnep gyűrű 

tükör kereszteződés 

sütő giliszta 

főző fülű 

fürdő tojás 

jegy könyv 

üzlet kezű 

törzs nap 

kő tőke 

út főnök 

földi fülke 

zöld műves 

kemény tök 

mese vezető 

szőlő köpeny 

megfejtés: ünnepnap, tükörtojás, sütőtök, jegygyűrű, szőlőtőke, mesekönyv, törzsfőnök, földigiliszta, 

főzőfülke, útkereszteződés, fürdőköpeny, üzletvezető, kőműves, zöldfülű, keménykezű 



Az összetett szavak közül keresd ki, melyikre gondoltam! Mondj / írj vele egy mondatot 

meghatározás szó mondat 

házasságkötés jelképe   

kezdő, újonc   

föld alatt élő állat   

ruhadarab   

foglalkozás (2 szó)   

szigorú   

közlekedési fogalom   

étel   

egy népcsoport vezetője   

helység a házban   

 

Alkoss összetett szavakat a következő előtagokkal. Hányat találtál? 

előtag  összetett szavak 

papír   

ház   

test   

virág   

autó   

 

 

 



Szókincsbővítés – játék a főnevekkel 
szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, fő fogalom alá rendezés, 

szövegértés, írásbeli kifejezőkészség 

 

 
Szófelhő készítő program: https://wordart.com/ 

 

Feladatok 

Nézd meg jól a gondolatfelhő szavait!  

Másold le azt az 5 főnevet, amelyet először láttál meg! 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Keres a következő kérdésekre illő szavakat! Egy kérdésre több válasz is lehetséges. 

Melyik puha?............................................................................................................................... 

Melyik a leghidegebb?................................................................................................................. 

Melyik 

ehető?............................................................................................................................... 

Melyik gyümölcs?........................................................................................................................ 

Melyiket használjuk az iskolában? .............................................................................................. 

https://wordart.com/


Melyik készülhet fából? 

............................................................................................................... 

Melyikre van szükséged a 

strandon?............................................................................................ 

Olvad el a következő állításokat, és döntsd el, igaz vagy hamis?  

I vagy H betűt írj a mondat utáni négyzetbe! 

A mesét csak a gyerekek szeretik.   

A medve vadon élő állat. 

Az eper ősszel érik. 

A szék is egy bútor.  

Zsebkendő csak papírból készülhet.   

A pók hálót sző.  

A fejsze nem egy szerszám.   

 

Tegyél fel még te is 5 kérdést a gondolatfelhőben található szavakkal kapcsolatban! 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



Szókincs, fogalomfejlesztés 
szókincs, olvasás, szövegértés, vizuális figyelem, fő fogalom alá rendezés 

 

Nevezd meg a következő képeket! 

 

 

 



Töltsd ki a táblázatot a fenti képek felhasználásával! Mindegyik csoportba 8-8 szót írj! 

ÉLŐLÉNY 
 

ÉLETTELEN DOLOG 

 
..................................................................
.... 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 
..................................................................
........ 

 
.................................................................
........ 

 Most is az 1. feladat képeire figyelj! Az ábrán különböző csoportokat láthatsz. Írd le a 

csoport közös nevét a minta alapján!  

 
emlős állat 

 
nyúl, mókus 

  
repülőgép, helikopter 

  
kalap, sapka 

  
orr, láb 

  
televízió, fényképezőgép 

  
pók, sas, csiga 

 
 

 
pók, sas, csiga, fa 

 

 

 



Szerialitás 
 

szerialitás, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszociáció, grammatika 

 

Feladatok 

Állítsd számozással sorba a történet képeit!  

 

 

 

Írj mindegyik képhez egy olyan szót, ami eszedbe jut az adott képről! Meséld is el a 

történetet! 

 

 
1. kép 

 
............................................................................... 

 
2. kép 

 
............................................................................... 

 
3. kép 

 
.............................................................................. 

 
4. kép 

 
.............................................................................. 

 



Összekeveredett a szavakban a betűk sorrendje.  

Állítsd megfelelő sorrendbe a betűket és írd le a kapott szót!  

A képek segítenek. Kezdetben takard le őket, próbálkozz úgy a feladat megoldásával!  

 

a-ó-k-m-c  

ő-r-d-e  

o-t-a-r-t  

l-ő-f-e-h  

a-a-r-p-i-p  
 

 

                                                        

 

Összekeveredtek a szavak a következő mondatokban. 

Tégy rendet! Írd le helyes szósorrendben a mondatokat! 

 

                   
                        kisbaba                          sír.                       A                   sokat   

 
................................................................................................................................................... 

 
                          alma.                         piros                    Szép                   az 

 
................................................................................................................................................... 

 
                            az                            sütit.                Szeretem              epres         

 
................................................................................................................................................... 

 
                      kedvenc                      Melyik                     a                   meséd?                    

 
................................................................................................................................................... 

 
                    rollereztem                        a                testvéremmel.       Tegnap 

 
................................................................................................................................................... 

 



Képrejtvények 
vizuális percepció, analízis-szintézis, szókincs aktivizálás, fogalommagyarázat 

 

Fejtsd meg a következő képrejtvényeket! A megfejtéseket értelmezd  is! 

 

 

        Megfejtések: szivárvány, kerékpár, kardigán, szivattyú, csapás, tündér, könyvtár, madártej, egység, zárójelentés        



Hiányzó írásjelek a szövegben 
olvasás, szövegértés, grammatika, vizuális figyelem  

Pótold a hiányzó írásjeleket a következő szövegben! Használj színes ceruzát! 

   Mátyás király és felesége Beatrice nagyon szerették a csukamájat Noha Beatrice mint 

királyné óvakodott kifejezni kimutatni mennyire kedveli az efféle csemegét meg a jó magyar 

vörösbort A király álruhában vagy gyakran anélkül is többször kilovagolt az egyik útszéli 

fogadóba vagy megparancsolta főszakácsának vagy a legügyesebb kuktának készítse el 

számára kedvenc csemegéjét.  

    Történt egyszer, hogy Mátyás hosszú fárasztó csatából hazatérve Csór község fogadójában 

szállt meg s megparancsoltatta  a fogadósnak hozzon neki csukát Vajon tudta -e a fogadós 

kicsoda a jeles vendég aki csukát rendelet Csak nem akar elkészülni a finom étel de miért nem 

hozzák már Több mint egy órát várakozik a király türelmetlenül bosszúsan.  

    Közben besötétedett nyugat felől sötét felhőket hozott a szél a királyi palást meg-

megremegett a felség haragjától A király haragjának más oka is volt a csatában odaveszett 

seregének jó része s kedvenc paripája  

    Végül Mátyás megelégelte a várakozást s felemelkedett az asztaltól anélkül hogy éhségét 

csillapíthatta volna Kétszer illetőleg háromszor rázkódott meg haragjában a király Egykori 

seregére gondolt szegény lovára az itthoni fogadtatásra Sem teste sem lelke nem kívánta az 

ítélkezéssel járó fáradságot Beatrice a felesége otthon a palotában éppen most tért 

nyugovóra  

    Gondolván egy nagyot bekiáltott a fogadósnak a király A ravasz fogadós persze azonnal 

odasietett A vendég haragját látva szabadkozni kezdett s bár a király dühe szemmel láthatólag 

nem csillapodott csak némi késlekedés után hozta ki a csukát Mikor a halat föltálalták rögtön 

észrevette Mátyás hogy a csuka mája nincs a tálon Hát a máj hol van kérdezte A fogadós aki 

maga is kedvelte ezt a finom csemegét így válaszolt Ez a csuka Csór folyójából való Annak 

pedig nincs mája                                                                             (A csóri csuka - magyar népmese) 

 

El tudod mesélni, miről szólt a történet? Ha nem, olvasd át még egyszer, figyelj a tartalmára! 



Hallás 

hangdifferenciálás, hallási figyelem, hangemlékezet, szerialitás 

Eszközszükséglet: hanganyag cd-n vagy tableten  

Hangok: 

https://drive.google.com/drive/folders/18fDkATAN62OKcxQ3eav6gSwUfPZMmxmm?usp=sha

ring 

Bemutatjuk a hangokat, megbeszéljük melyik minek a hangja. Kisebbeknek társítunk hozzá 

képet.  

Játékok 

1-1 hangot lejátszunk, mutassa meg melyik volt. Melyiket hallod? Mutasd meg/ mondd meg! 

3-5 hangot mutatunk, rakja ki sorrendben a képeket.! Most több hangot mutatok! Minek 

hallottad a hangját? Figyelj! Mutatom még egyszer. Melyik volt az első? Második? Harmadik? 

stb. 

Kirakjuk az összes hang képét, mutatunk 3-5 hangot, de egyik nem szerepel a képen, melyik 

nem volt? 

Melyiknek nem hallottad a hangját? 

 

Szerepcsere: ő utánozza valamelyik hangot, nekem kell megmondani/ megmutatni melyik volt 

az. 

https://drive.google.com/drive/folders/18fDkATAN62OKcxQ3eav6gSwUfPZMmxmm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18fDkATAN62OKcxQ3eav6gSwUfPZMmxmm?usp=sharing


Találós kérdések 
szókincs, olvasás, szövegértés 

 

Fejtsd meg a következő találós kérdéseket! Ha nehézségekbe ütköznél, a képek segítenek, de 

azokat csak szükség esetén használd!  

 

a) Se hárfája, se gitárja, 

    Mégis szól a muzsikája. Mi az?                                   

 

b) Hálójával nem halat fog,  

    nem a vízben halászik,  

    hanem a fák ágai közt 

    legyekre vadászik. Mi az?  

 

c) Az erdőben emberke, 

    vállán van az esernyője. Mi az?  

 

d) Kicsi golyó vékony száron,  

    piroslik a lombos ágon.  

    Ja, de édes, ja, de jó,  

    kisgyermeknek ez való. Mi az? 

 

e) Kinn sem vagyok, benn sem vagyok,  

    ha vendég jön, rajtam kopog. Mi az?  

 

 

 

................................................. 

................................... 

 

..................................................

. 

 

..................................................

.. 

 

..................................................

. 

 

..................................................

. 



Szó- és mondatpiramisok 

szókincs aktivizálás, olvasás, írásbeli kifejezőkészség 

 

Alkoss szópiramisokat toldalékok felhasználásával a minta alapján! 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lány 

................................. 

.................................. 

.................................. 

áll 

állvány 

állványok 

állványokat 

rajz 

.......................................... 

....................................... 

...................................... 

 

toll 

..........................................

. 

..........................................

..........................................

.. 

..........................................

.... 

könyv 

.........................................

.........................................

.........................................

.. 

lap 

........................................

........................................

........................................

... 



Most mondatpiramisokat alkoss! Használd a fantáziád bátran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anya főz. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............. 

Peti elrejtette. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

. 

 

Leült a fotelba. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

. 



Nyelvi játék kicsiknek 
szókincs, emlékezet, olvasás, szövegértés 
 

Gondoltam egy képre. Először csak egy kérdést olvass el, és amennyiben nem tudod még a 

választ, akkor olvasd el a következőt is. Így haladj lépésről - lépésre.  

A feladat versenyszerűen is végezhető: az a tanuló kap magasabb pontszámot, aki kevesebb 

kérdés alapján találja ki, hogy melyik képről kapott információkat. 

 

 
 

 



a)  - Állat. 

    - Emlős állat. 

    - Kis testű emlős állat. 

    - Szürke a bundája. 

    - A cica az ellensége.                 

                                                              

 

b)  - Tárgy. 

     - Műanyagból készül. 

     - Többszínű.  

     - Ütővel működtetjük.  

     - Hangszer. 

 

 

c)  - Élőlény. 

    - Növény. 

    - Sárga színű. 

    - Édes az íze. 

    - Lámpás is készíthető belőle. 

 

 

d)  - Tárgy. 

     - Használati tárgy. 

     - Több részből áll. 

     - Billentyűzettel működtetjük. 

     - Monitor is tartozik hozzá.  

 

 

 

........................................................

.. 

 

 

 

......................................................

. 

 

 

........................................................

. 

 

 

........................................................

.. 

 



Hallás utáni szövegértés – információs szöveg 
auditív figyelem, beszédértés, rövid távú memória, időrend, érvelés 

 

Feladat 

Balatoni hangosbemondó 

https://www.youtube.com/watch?v=VLu7SWBs4gg 

Hallgasd meg a videót 1:05 percig. Utána válaszolj a kérdésekre! 

Melyik állomáson hallható a hangosbemondó? 

.................................................................................................... 

Milyen vonat érkezik? 

.............................................................................................................................................. 

Honnan érkezik a vonat? 

.......................................................................................................................................... 

Hányadik vágányra érkezik a vonat? 

...................................................................................................................... 

Melyik állomásokon áll meg a vonat? 

................................................................................................................... 

Mi a végállomás? 

...................................................................................................................................................... 

Hallgasd meg a videót 5:10- 5:30 percig! 

Honnan érkezik a vonat? 

........................................................................................................................................ 

Sorrendben mondj 3 megállót, ahol megáll a vonat! 

............................................................................................ 

Kötetlen beszélgetés a Balatonról 

Kinek milyen emléke, élménye van a Balatonról? Mesélj!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLu7SWBs4gg


Szókincsfejlesztés – játék a mondatokkal 
szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, szövegértés, szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség 

 

Feladatok 

Húzz egy kártyát, fejezd be szóban vagy írásban a mondatot! 

A kártyákat kivágjuk, felváltva húzunk, amit én olvasok fel, ő fejezi be (hallás utáni 

szövegértés), majd amit ő olvas fel én is befejezhetem, illetve gyerekek párban is végezhetik.  

 

Ma elkéstem az iskolából, mert  

Nem szeretem a hideget, ezért  

Sokat tanultam erre a dolgozatra, de  

Úgy gondolom ideje indulni, mert  

Tegnap későn értem haza, pedig  

Azért kaptam anyukámtól esernyőt, hogy  

Gyorsvonattal jöttem a Balatonra, mégsem  

Már napok óta keresem a szemüvegem, 
pedig 

 

Beírtam a naptárba a születésnapodat, 
mégis 

 

Idén kevés eső esett, így   

Tegnap nagyon sok eső esett, ezért  

Ki kell sikálnom a cipőmet, mert  

Nem értem oda időben a találkozóra, ezért  

Szeretem a gyümölcsöt, de  

Gyűjtöm a pénzt, mivel   

 

 

 



Keresd a megkezdett mondatok befejezését. Párosítd azokat! 

A kártyákat kivágjuk, párban vagy önállóan is dolgozhatunk.  

  

Péter születésnapjára kapott egy  farkasok.  

Ha szakad az eső, vigyél magaddal mesét.  

Ha esik a hó, jó ha van otthon  baglyok. 

Aki szeret olvasni az a  olvasmányt.  

Az erdőben élnek a  késik.  

Hallottam éjszaka, hogy 
huhognak a  

mesekönyvet.  

Ideje elkezdeni olvasni a nyári 
kötelező 

iskolában. 

Minden este anyukám olvas 
nekem  

esernyőt. 

Itt állok a buszmegállóban, de a 
busz  

hólapát.  

Beteg voltam tegnap, nem voltam könyvmoly. 

 

Alkoss mondatokat úgy, hogy a következő kifejezések szerepeljenek benne! 

A feladat elvégezhető önállóan írásban, vagy párban szóban is.  

szavak  mondat 

hagyma, krumpli, leves   

hallom, sírás, segít   

mese, mond, nap   

beteg, gyógyul, holnap   

létra, fest, plafon, fehér   

 

 



Földrajzi nevek helyesírása 
olvasás, szövegértés, helyesírás, grammatika, írásbeli kifejezőkészség 

 
Összekeveredtek az egyes földrajzi nevek összetételi tagjai. Írd le helyesen a földrajzi neveket! 

csont, elefánt, part,  
 

 
......................................................................... 

mező, hely vásár, hód 
 

 
......................................................................... 

magyar, moson, óvár 
 

 
......................................................................... 

telep, Béla, alsó 
 

 
......................................................................... 

új, Duna, város 
 

 
......................................................................... 

Balaton, György, szent 
 

 
......................................................................... 

 

A következő földrajzi nevek elé alkalmi jelzők kerültek. Folytasd a megkezdett minta szerint!  

azosztrákalpokalja                                                          az osztrák Alpokalja 
 

alengyelmagastátra 
 

azerdősészakiközéphegység 
 

asötétcseherdő 
 

 

Most Te lásd el alkalmi jelzővel a következő földrajzi neveket! 

 
a(z) ..................................................................... Dobsinai-jégbarlang 

 
a(z) ..................................................................... Fehér-tenger 

 
a(z) ..................................................................... Appenninek 

 
a(z) ..................................................................... Tisza 

 

 

 

 



Szólások, közmondások 

szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, szövegértés, szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség 

Feladatok: 

Keresd meg a szólások, közmondások helyes befejezését! Összekötéssel jelöld a 

megoldásokat! 

A feladat megoldható úgy is, hogy kivágjuk a szókártyákat, a gyermeknek adjuk és párosítja.  

Párosítás után beszéljük meg a jelentésüket: Mit gondolsz, ezt mire mondjuk? Mit jelenthet? 

  

Az ígéret szép szó, idő kell. 

Jó munkához aranyat lel. 

Lassan járj, 
anyja sem érti a 
szavát.  

Gyakorlat teszi nehéz. 

Többet ésszel, elvész a gyerek. 

Néma gyereknek partot mos. 

Minden kezdet híg a leve.  

Lassú víz, nem csinál nyarat. 

Aki másnak vermet 
ás, 

mint erővel. 

Olcsó húsnak úgy alussza álmát. 

Ki korán kel,  maga esik bele. 

Legjobb 
ha megtartják, úgy 
jó. 

Sok bába közt tovább érsz. 

Ki mint veti ágyát,  az egyenes út. 

Egy fecske a mestert. 

Elkeveredtek a szólások, közmondások meghatározásai. Tegyél rendet! Az összetartozó 

párokat írd táblázat "Megoldás" részébe a minta alapján! 

 



Szólás, közmondás Megoldás Magyarázat 

A) Bámul, mint borjú az új kapura. A4 1. Semmi se sikerül neki. 

B) Jobb adni, mint kapni.  2. Kijut valami bajból. 

C) Szegény embert még az ág is 
húzza. 

 
3. Nagyon elhagyatott, teljesen 
árva. 

D) Ágy alá temette minden 
szerencséjét. 

 4. Nagyot néz. 

E) Zöld ágra vergődik.  
5. A gyorsan nyújtott/kapott 
segítség a legértékesebb. 

F) Árva, mint az ágon ülő madár.  
6. Csak akkor örülhetsz 
valaminek, ha a vége is jól 
sikerült 

G) Amilyen az adjonisten, olyan a 
fogadjisten. 

 
7. Leleplez valakit, beismerésre 
kényszerít. 

H) Kétszer ad, ki gyorsan ad.  
8. Ahogy másokkal viselkedsz, 
ők is úgy viselkednek veled. 

I) Kiugratja a nyulat a bokorból.  
9. Semmihez nincs 
szerencséje. 

J) Nyugtával dicsérd a napot.  
10. Jobb, ha az ember jómódú, 
ezért segíthet másokon. 

 

A következő szólásokat próbáld megmagyarázni te a saját szavaiddal! 

Szólás  Magyarázat 

Lóg az orra.   

Eltörött a mécses.   

Enyves kezű.   

Kemény fából faragták.   

Elverte a vagyonát.   

 

 

 

 

 

 



Érvelés, vita 
vita, érvelés, önkifejezés, szókincs, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, grammatika 

Tanulmányozd át az alábbi képeket! Társaddal, vagy felnőtt segítőddel kezdeményezzetek 
párbeszédet a természet védelme, a környetkárosító hatások tárgykörben. Osszátok fel a 
szerepeket: egyikőtök képviselje azt az álláspontot, hogy Földünket veszélyezteti a nagyfokú 
környezetkárosítás, társatok pedig érveljen amellett, hogy szűkebb és tágabb környezetünk 
nincs is nagy veszélyben.   
 

 
Válassz ki egyet a fenti képek közül, azt, amelyik a leginkább inspirál saját gondolataid 

megfogalmazására! Gondolataidat jegyezd le 5-10 mondatban! Írásodnak adj címet is! Kérlek, 

ügyelj a helyesírásra, a választékos szóhasználatra! Végezz önellenőrzést!  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 



Hallás - hangdifferenciálás 

Kérd meg segítődet, hogy indítsa el az alábbi videót, úgy, hogy Te ne lásd a képernyőt, kijelzőt!  

Közel 4 percben egy nagyvárosi utca hangjait hallod majd. Ezek közül próbálj meg azonosítani 

minél többet! Kicsi nehezítés is vár rád, a zajokat egy kellemes zeneszám dallamai próbálják 

elfedni. Írd le sorban a hallott zajok forrását, majd nézd végig ismét a videót, most már 

képekkel. Ekkor össze tudod hasonlítani tippjeidet a videó valós hangforrásaival. Figyelj! Egy-

egy hang ismétlődhet is! 

https://www.youtube.com/watch?v=WeOARQs9jTE 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

...............................................................                                          ............................................................. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeOARQs9jTE


Aktív szókincs 
olvasás, szövegértés, aktív szókincs, emlékezet, szövegalkotás, önkifejezés 

Leírtam néhány szókezdetet. Folytasd a minta szerint a szógyűjtést! Törekedj rá, hogy minden 

szókezdethez 3-5 befejezés kerüljön a táblázatba!   

nyu.....  bo.....  csi..... 

nyurga bozontos csipkebogyó 

   

   

   

   

 

em.....  vi.....  ta..... 

említ virágárus tangóharmonika 

   

   

   

   

 

A következő táblázatban mondatkezdeményeket látsz. Fejezd be a megkezdett mondatokat 

kedves szerint! Törekedj valóságos tartalmak leírására! A mondatokat a kék mezőbe írd! 

A szomszédunk külföldi, 
így............... 
 

 

Elmentünk a Bakonyba, 
és................... 
 

 

A szomszéd mesélte nekem, 
hogy....... 
 

 

Se otthon, se 
máshol............................ 
 

 

Anyukám mindig azt mondja, 
hogy..... 
 

 

Miután 
felébredtem,............................. 
 

 

A porcicák még az ágy alatt 
is............. 
 

 

Mire észrevettem, 
már......................... 
 

 

Holnap megyünk, 
mert......................... 
 

 

Nem hiszi el, 
noha................................ 

 



A következő feladatok közül egyet válassz ki, azzal fogsz dolgozni! A kiválasztott feladattal 

kapcsolatban ír 5-7 mondatot! Ügyelj a helyesírásra! Végezz önellenőrzést! 

a) Írd le röviden kedvenc könyved tartalmát!  

b) Írd le, hogyan választasz barátot magadnak! 

c) Írd le, mit csinálnál, ha eltévednél az erdőben egyedül, telefon nélkül! 

d) Írd le, hogy miért fontosak a családi beszélgetések! 

e) Írj a legkedvesebb számítógépes játékodról!  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés – memóriajáték 

beszédértés, szókincs, figyelem és emlékezet, rendszerezés, síkbeli tájékozódás, 

finommotorika 

Eszközigény: memóriakártyák, olló, ragasztó, karton 

Feladat 

Memóriajáték ellentétek témakörben. 

A kártyákat nyomtatjuk, kivágjuk, színes lapra vagy kartonra ragasztjuk, ha tudjuk lamináljuk.  

A kártyák felét, a párok egyik tagját kirakjuk, közösen megkeressük a párját, megbeszéljük a 

kifejezést, mondunk rá példát.  

Lefordítjuk a kártyákat, összekeverjük és sorokba rendezzük. 

Játék közben, aki fordítja a kártyákat, mindig felolvassa a kártyán szereplő kifejezést.  

Nehezítés: a kártyák számának növelése, vagy ha a kártyákat nem rendezzük sorba 

Fordíts fel két kártyát! Olvasd el, keresd a párját! 

 



 

 

 

 

 



Szókincsfejlesztés - fogalomfejlesztés 
Szókincs, fogalomfejlesztés, gondolkodási funkciók, feladatértés, szóbeli, írásbeli 

kifejezőkészség, memória 

 

Feladat 

Színezd ki a foglalkozásokat ábrázoló rajzokat (1. 2. melléklet), majd vágd körbe valamennyit a 

szaggatott vonalat követve! Ragaszd egy kemény lapra őket, vagy kérj meg egy felnőttet, hogy 

laminálja a kártyácskákat. A kártyákkal egyénileg és csoportosan is dolgozhatsz.  

Húzz egy kártyát! 

Nevezd meg, majd írd le a rajta látható foglalkozású embert!  

Mondj egy eszközt, majd írd is le, melyre szüksége van munkája során!  

Mondj, majd írj egy mondatot a húzott kártyán szereplő emberrel, a foglalkozásával 

kapcsolatban.  

A mondatok között legyen kijelentő, kérdő, óhajtó, felkiáltó és felszólító mondat is. 

 

FOGLALKOZÁS ESZKÖZ MONDAT 

 
...............................
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.......................................................... 

.......................................................... 
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.......................................................... 
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...........................................................
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További javaslatok a kártyák használatához: amennyiben már megismert a tanuló valamennyi 

kártyát, azok alkalmasak memóriafejlesztésre szóban és írásban, lehet szógyűjtő versenyt 

rendezni több tanuló bevonásával egy-egy foglalkozás kapcsán, de fejleszthetjük a vizuális 

észlelést is, ha nagyon rövid időre felvillantunk egy-egy képet, a tanulónak pedig a rövid 

expozíciós idő alatt kell azonosítania a rajta látható foglalkozást. 

 

1. számú melléklet 



 

2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 



Szókincs aktivizálás - szómagyarázat 
szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés , szövegértés, írásbeli 

kifejezőkészség 

 

Feladat 

Írd le egyetlen igével a következő mondatokat! Mit csinál? 

 

A falat valamilyen színűre színezi.  

Sokfogú szerszámmal összegyűjti a faleveleket.   

Kannából vizet önt a növényre.  

Horoggal halat fog ki a vízből.  

Autójával megáll a kijelölt helyen.  

Lábait lassan, egymás után téve halad előre.   

Szájában mentolos gumidarabot csócsál.  

Papírból hajót és repülőt készít.  

Egy közlekedési eszközzel elmegy valahova.  

Ceruzával írt szöveget eltöröl a papírról.   

Csendben van, fülel.   

Összead, kivon, oszt, szoroz.  

Az osztályról fotót készít.  

Ruhát gépben tisztít.  

Bicskával ágdarabot hegyesít.  

Kisgyermeknek ételt ad.  

A létra tetejére megy.  

Nedves, mosószeres ronggyal tisztít padlót.  

Téglából házat készít.  

Üveget kicsi részekre aprít.  

 

 



Írd körül a következő szavakat, úgy hogy más ráismerjen!  

 

lapoz  

ír  

iszik  

sakkozik  

kiabál  

biciklizik  

vásárol  

süt  

napozik  

telefonál  

ültet  

szagol  

vág  

énekel  

megjavít  

fest  

kinyit  

repül  

vezet  

tép  

 
 
 
 
 



Hibás szöveg javítása 
 

olvasás, szövegértés, lényegkiemelés, írásbeli kifejezőkészség, nyelvi készségek 
 

Feladat 
Olvasd el figyelmesen a következő újságcikket, és keresd a hibákat! Húzd alá, javítsd ki! 
 

Környezetudatosan élik mindennapjaikat a Szabadhídvégiek. Nem csak mondják, mutatják is!  

forrás: Fejér Megyei Hírlap Online (www.feol.hu) 

 

Az Együtt Szabadhídvégért Egyesület (ESZE) szervezésében valósult meg a mezőszentgyörgyi 

ifjúsági és táncegyesület által elnyert pályázat, amely tíz klubfoglalkozást tartalmaz. 

Amennyiben Peládyné Jámbor Krisztina, az ESZE alelnőke jól számolt, a pénteki már az ötödik 

alkalom volt a településen. Korábban szemétszedés és temetőtakarítás is szerepelt a közös 

programok között, most az úlyrahasznosítás volt terítéken Csór Krisztina kézműves jóvoltából. 

A jövőben futtástt is terveznek a klubbfoglalkozások keretében. 

– Mivel a pályázat elsősorban a gyermekeknek szól, igyegszünk megmozgatni őket – indokolta 

a programok sokféleségét az alelnök. 

Csór Krisztina azt mutatta meg, mikként lehet újrahasznosítani az othóni anyagokat és hogy 

azokból miként kellnek életre kézműves csodák 

A javítókulcs segítségével ellenőrizd a munkádat! 
 

Javítókulcs 

Környezettudatosan élik mindennapjaikat a szabadhídvégiek. Nem csak mondják, mutatják 

is!  

Az Együtt Szabadhídvégért Egyesület (ESZE) szervezésében valósult meg a Mezőszentgyörgyi 

Ifjúsági és Táncegyesület által elnyert pályázat, amely tíz klubfoglalkozást tartalmaz. 

Amennyiben Peládyné Jámbor Krisztina, az ESZE alelnöke jól számolt, a pénteki már az ötödik 

alkalom volt a településen. Korábban szemétszedés és temetőtakarítás is szerepelt a közös 

programok között, most az újrahasznosítás volt terítéken Csór Krisztina kézműves jóvoltából. 

A jövőben futást is terveznek a klubfoglalkozások keretében. 

– Mivel a pályázat elsősorban a gyermekeknek szól, igyekszünk megmozgatni őket – indokolta 

a programok sokféleségét az alelnök. 

Csór Krisztina azt mutatta meg, miként lehet újrahasznosítani az otthoni anyagokat és hogy 

azokból miként kelnek életre kézműves csodák. 

A feladat elvégzése után a téma átbeszélhető, az újságcikk feldolgozható lényegkiemeléssel, 

beszélgetéssel. 



Szövegértés – információs szöveg 
olvasás, szövegértés, lényegkiemelés, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, véleményformálás, 

érvelés-vita 

Feladat 

Olvasd el figyelmesen az újságcikket!   Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyeket nem értesz! 

Önálló vagy hangos olvasás után, de a kérdések megválaszolása előtt ezeket a kifejezéseket 

megbeszéljük, pontosítjuk.  

Válaszolj a kérdésekre!  Ez történhet szóban vagy írásban is.  

Próbáld meg összefoglalni saját szavaiddal, hogy miről szólt a hír!   

Először próbálja meg elmondani, mi az amire emlékszik, mi az ami számára lényeges 

információ volt a cikkből, majd kérdésekkel kiegészíthetjük az összefoglalást.  

Mi a véleményed a tervről? 

A témával kapcsolatban kezdeményezhető beszélgetés, párbeszéd, melyben érvelés és vita is 

kialakítható. 

Kérdések az újságcikkhez 

1. Mi az újságcikk címe és alcíme? 

2. Tudjuk-e ki írta a cikket? 

3. Hol zajlanak vízügyi beruházások? 

4. Miért volt rá szükség? 

5. Mit jelent az a kifejezés, hogy „pályázati konstrukció keretében megvalósítható”? 

6. Mikor készültek a ma használatban lévő mólók? 

7. Mit építenek a Velencei tónál? 

8. Mi a cikkben szereplő kép forrása? 

9. Milyen világbajnokságra készülnek a tónál? 

10. Mikorra várható a fejlesztés befejezése? 

 

 

 



Magyarázd meg a következő kifejezéseket! 

A cikkből kiválasztunk olyan szavakat, amelyek szerintünk nehezebben érhető számára, vagy 

nehézséget okoz a szöveg feldolgozásában. 

milliárdos beruházás, partfal, móló, konzorcium, koncepcióterv, komplex fejlesztés, 

konstrukció, rehabilitáció,  projekt,  kihasználtság, professzionális 

Milliárdos vízügyi beruházások zajlanak 

 2020. 03. 08. 11:30 Fejér Megyei Hírlap Online (www.feol.hu) 
 

A partfalak átépítése negyvenhét helyszínt érint a Velencei-tónál  

Az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával több olyan vízügyi beruházás zajlik Fejér megyében, 

melyek a többi között az idegenforgalmat, a sportot, az árvízi biztonságot és a környezetvédelmet szolgálják. Az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma mindezeket több mint 19 

milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg.  

Az utóbbi néhány évben a Velencei-tó és környezete az idegenforgalom kedvelt célpontjává vált, ami a tó 

környéki önkormányzatok fejlesztéseinek is köszönhető. 2014-ben elkészült az a koncepcióterv, mely a Velencei-

tó és környezete komplex fejlesztési elképzeléseit foglalta magában. Az ebben megfogalmazott célokkal van 

összhangban a vonatkozó pályázati konstrukció keretében megvalósítható, a Velencei-tavi partfal komplex, 

fenntartható rehabilitációja című vízügyi projekt. 

 

Velencei-tó: partfalak, vendégmólók 

Amint megtudtuk: a Velencei-tónál már csaknem két éve folyamatban lévő munkálatok leglátványosabb eleme a 

partfalak átépítése, mely – körülölelve a tó keleti medencéjét – 47 helyszínt érint. A tó körüli partvédőművek 

jellemzően az 1960-as és 1970-es években épültek, nem csoda, ha az azóta eltelt időben jelentősen leromlott az 

állapotuk. A felújításukat mégsem csak ez indokolja, hanem a partvédőművek magassági és műszaki kialakítására 

vonatkozó jogszabályok változása is. Tavaly a fürdőzni vágyók a kijelölt strandterületeken a megújult 

partszakaszokat a strandszezon idejére már ideiglenesen birtokba vehették, ami idén is hasonlóan történik majd. 

A horgászok bizonyára a csónakok elhelyezésére alkalmas vendégmólók kialakítását kísérik érdeklődő 

figyelemmel. Az elbontásra ítélt mólókkal kapcsolatos munkák ütemezését a Mohosszal egyeztetve tervezték 

meg, hogy a projekt megvalósulásának ideje alatt is biztosítsák a szükséges kikötési lehetőséget. 

Az elbontott vendégmólók visszaépítése az érintett önkormányzatok javaslatainak figyelembevételével történik 

majd, a helyszínt és a befogadóképességet a korábbi kihasználtságot szem előtt tartva határozzák meg. A 

sportolók és a közönség örömére a múlt év őszén a World Rowing Masters Regatta evezős-világbajnokságot a 

már megfelelően átalakított és felújított evezőspályán rendezhették meg. A pálya teljes hosszán elbontották a 

függőleges partvédőművet, helyette rézsűs partfal épült kőszórással. Az így kialakított partfal a hullámokat szinte 

teljes mértékben elnyeli, alkalmasabbá téve ezzel a versenypályát a professzionális sportolásra, nívósabb 

nemzetközi versenyek megrendezésére. A kivitelezési munkák terv szerinti megvalósítását a különösen enyhe tél 

is segítette. A megújult Velencei-tavat a nagyközönség előreláthatóan 2021 őszén veheti birtokba. 

Szent László-patak: mederrendezés Martonvásárnál 

Fotó: vízügy  

  



Hanganalízis, beszédészlelés, auditív diszkrimináció 
hangdifferenciálás, hallási figyelem, hanganalízis, szerialitás 

 

Feladat 

A szavakat egyszer mondjuk el, és a tanuló lehetőség szerint ne ismételje meg hangosan válasza előtt. Az 

ismeretlen szavak jelentéstartalmát beszéljük meg. 

A következő szavakban hallasz-e "f" hangot?  

fahéj, hárfázik, megvon, széf, befogad,  piláf, vész, telefonál, taft, fércel, vigyáz,  vijjog 

A következő szavakban hallasz-e "zs" hangot?  

zsemlemorzsa, garázs, menedzser, zsák, háromszög, kutyusból, szita, zsámoly, kérdés 

A következő szavakban hallasz-e "b" hangot?  

bálna, lapos, reped, kebel, repül, háborgat, himbálja, lomb, labda, kódol, robogó, láp 

Természetes beszédmóddal, egyszer mondjunk el minden szót. A jelentéstartalom megfogalmazásánál 

segítsünk egyszerű magyarázatokkal, amennyiben szükséges! 

Ismételd a következő szavakat! Röviden mondd is el, hogy mit jelentenek! 

vegetáció, szalamandra, vegetáriánus, konzultáció, autonómia, reneszánsz, űrlaboratórium, fizimiska, 

rezervátum, devalválódik, obszervatórium, avanzsál, prekoncepció, autodidakta, enteriőr, metropolisz, 

centralizáció, demonstrál, deklarál 

A feladatod az előzőhöz hasonló lesz, csak ebben az esetben álszavakat kell ismétlened minél pontosabban.  

ocsanak, lámenige, szulinór, halamábis, sidolen, kumavitot, vángeregél, göszidécsel, beredázás, fárkacák, 

ögyitlázó, telopron, vüzsülgése, herbegő, geszkőme, prompici,  

Szópárokat hallasz. Döntsd el, hogy egyformán, vagy nem egyformán hallottad a két szót? Magyarázd is 

meg a hallott szavak jelentését! 

örül-őrül kötet-köttet 
tikkad-tikkad ment-kent 
doboz-toboz nyűg-nyűg 

kappan-kattan fattyú-faggyú 
gomb-gomb villan-villan 
bálna-válna lemez-nemez 

hal-hall kandúr-pandúr 
vonat-fonat irodalom-birodalom 

kell-kell láb-láp 

 

 

 



Játék a betűkkel, szótagokkal, szavakkal, mondatokkal 
Vizuális észlelés, aktív szókincs, szótagolás, mondatalkotás 

 

Gondoltam egy betűre! Írd a betűket a meghatározások után, majd írj egy olyan szót is, amely a kitalált 

betűvel kezdődik! 

Ez az ABC 2. betűje ..........                                               ..................................................... 

Ez az ABC utolsó betűje ..........                               ..................................................... 

Ez a betű a "k" betűt követi az ABC-ben ..........           ..................................................... 

Ez a betű az "n" betű előtt áll az ABC-ben ..........        ..................................................... 

Ez a betű az "r" és az "sz" betűk között van ..........     .....................................................  

Szótagvadászat! Nevezd meg a képeket! Írd őket a táblázat megfelelő helyére! A rózsaszín mezőbe Te 

keress odaillő szavakat! 

 

 
Egy szótagú 

 

 
Két szótagú 

 
Három szótagú 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 



Egy betű és egy szám  meghatároz egy állatot! Írd a kódok mellé a megfelelő állat nevét! 

D3  

G1  

C2  

H5  

B4  

A4  

 

 

 

 Most Te határozd meg a következő állatok kódját! 

 katicabogár 

 béka 

 bagoly 

 pillangó 

 mókus 

    csiga 

 

 



Töltsd ki a táblázatot a minta alapján! Használd bátran a fantáziád! Figyelj! Mindig kerek egész mondatokat 

alkoss! 

 

 
Valamilyen 

 

 
Valaki vagy valami 

 
Valahol 

 
Valamit csinál 

 
A fekete 

 
pók 

 
a fák között 

 
pókhálót sző. 

 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kifejező beszéd szóban  
Szókincs aktivizálás, szociális készségek, önismeret, önkifejezés 

Vágd ki a következő kártyákat!  

A tartós használat érdekében javasolt a kártyák laminálása. A kártyák tetszés szerint bővíthetők változatos 

kérdésekkel, feladatokkal. 

 

Húzz egy kártyát, és mesélj a rajta szereplő kérdéssel kapcsolatban! Próbálj 3-5 mondatot is 

megfogalmazni. A feladat izgalmasabb, ha többen végzitek egyszerre. Rendezhettek versenyt is, mindenki 

annyi pontot kap, ahány mondatot meg tudott fogalmazni.  

 
 

 

 



Szójátékok 
Fogalomfejlesztés, írásbeli kifejezőkészség, nyelvtani szabályok alkalmazása, fogalmi gondolkodás 

Mi lesz a szó párja a megkezdett szabály alapján? Az általad beírt 6 szó jelentését is fogalmaz meg röviden! 

Használhatsz szótárt, vagy internetet.  

 
RÉM 

 
MÉR 

 
Valamely nagyságot egy mértékegységgel összehasonlít. 

 
KAR 

  
 

 
PÁL 

  

 
ÍR 

  

 
MOZI 

  

 
KERÉK 

  

 
KUPAK 

  

Keresd meg a furcsa szavakban a két-két elbújt növénynevet! Írd le mindkettőt, majd a leírt szavak közül 

színezd kékre a gyümölcsöket, zöldre a zöldségeket! 

 

GOMBANÁN 

 

GOMBA BANÁN 

 

RÉPADLIZSÁN 
 

  

 

MANDARINGLÓ 
 

  

 

PAPRIKARALÁBÉ 
 

  

 

RÉPARADICSOM 
 

  

 

ORGONARANCS 
 

  

 

GOMBARACK 
 

  

 

HAGYMANDARIN 
 

  

 

 

 

 

 

 



Ha ügyesen pótolod a szavakban a hiányzó magánhangzókat, fiú és lányneveket kapsz megfejtésül. A lány 

neveket kösd a lányt ábrázoló rajzhoz, a fiú neveket kösd a fiút ábrázoló rajzhoz!  

                                                                                                     

 
T_H_M_R 

 
ZS_MB_R 

 

 
_NN_M_R_ _ 

 

 
M_RC_LL 

 
V_R_N_K_ 

 

 
D_R_TTY_ 

 

 
FL_R_ _N 

 

 
_L_X_NDR_ 

 
 

KR_SZT_ _N 
 

 
L_V_NT_ 

 

 
B_T_ND 

 

 
L_KR_C_ _ 

 
 

 

Mindig csak egy betűt változtathatsz az előző szóhoz képest! Olvasd el figyelmesen a meghatározásokat! 

Z Ö L D  

    Bolygónk neve. 

    Nem alá. 
    Irányába. 

    Valaminek az egykettede. 
    Színültig 

 

 



Grammatika 

szókincs, emlékezet 

 

Olvasd el a következő szöveget! Karikázd be a j betűket piros, az ly betűket kék színnel! 

 

"A folyón hajók és uszályok úsznak. A vízen ringatózó bóják jelzik, hogy a parttól távolabb mélyül a folyam. 

A kajakosokat sirályok kísérik. Az egyik hirtelen lecsap, és a tarajos hullámok közül kiragad egy halat. A parti 

fák ágai hajladoznak a szélben. Letört gallyakat sodor a hömpölygő folyó." 

 

Folytasd a szóláncokat a minta alapján! Törekedj rá, hogy a folytatásban szerepelő szavakban legyen j vagy 

ly betű!  

 

 

 

 

 

 

 



Kiestek a j /ly betűk az alábbi szavakból. Pótold valamennyit!  

 
a_tó 

 

 
kirá_ 

 
ká_ha 

 
sa_t 

 
bo_gó 

 
ha_ó 

 

 
sirá_ 

 
bé_eg 

 
a_ándék 

 
he_ 

 
 

 
_uk 

 

 
ha_ 

 
go_ó 

 
ma_om 

 
bú_ik 

 
 

moso_ 
 

 
var_ú 

 
_uh 

 
ha_nal 

 
kasté_ 

 

 

Nevezd meg az alábbi képeket! Figyelj! Mindegyik szó tartalmaz j/ly betűt. Ügyelj a helyesírásra! 

 

 

 

 

 



Szövegértés  

szövegértés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás, önkifejezés, szókincs és nyelvi készségek 

 

Feladatok: 

Olvasd el az alábbi mondatokat, majd állapítsd meg, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! Válaszodat 

aláhízással jelezd! 

"A nagy példányszámú újság ötödikei számában, a csütörtökiben, a legnépszerűbb költő, Varró Dániel 

új, humoros versét olvashattuk." 

A vers az újság ötödik számában jelent meg.                                                 IGAZ  -  HAMIS               

Elolvastuk a verset.                                                                                             IGAZ  -  HAMIS                                

Varró Dániel Költő.                                                                                             IGAZ -  HAMIS               

Varró Dániel népszerű.                                                                                      IGAZ  -  HAMIS               

Varró Dániel újságában jelent meg a vers.                                                     IGAZ  -  HAMIS                

Ötödike csütörtökre esett.                                                                                IGAZ  -  HAMIS               

Varró Dániel humoros.                                                                                      IGAZ  -  HAMIS               

Az újságot sokan veszik.                                                                                    IGAZ  -  HAMIS               

Az újságban csak versek jelennek meg.                                                          IGAZ  -  HAMIS     

A következő szöveghez Te írj eldöntendő állításokat az előző feladat alapján! Próbálkozz 3-5 állítás 

megfogalmazásával! 

"A környező igen magas hegyekről szabadon zúdul a hideg északi szél a magyar tengerre, a Balatonra." 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

 



Irányok 
vizuális figyelem, irányok, analízis, szintézis 

 

Feladat: 

Gyakoroljuk az irányokat! 

A nyilaknak megfelelő irányban olvasd össze a betűket! A kapott szót írd is le!  

 

 
 

e z ü s t 
 
...................................................................................... 

 
 

r í d a r 
 
...................................................................................... 

 
 

l á m p a 
 
...................................................................................... 

 
 

r o k u c 
 
..................................................................................... 

 
 

a b m o g 
 
...................................................................................... 

 
 

m a l a c 
 
...................................................................................... 

 

A táblázatban rövid mondatok bújtak el. Elolvashatod őket, ha figyelsz a nyilakra, amik az olvasás irányát 

jelzik.  

 
 
 

    

    

. . É A ! F 

l k h n k á 

é o e y e r 

z s s a r a 

s o v m é d 

a m a e k t 

t t g s t v 

í e y é e a 

v z o l z g 

ü e k t i y 

S K . . V ?  

 

 Másold is le a mondatokat! Ügyelj a szavak helyes tagolására és a mondat végi írásjelre.  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Húzd alá a kijelentő mondatokat pirossal, a kérdő mondatot kékkel, a felkiáltó mondatot zöld színnel!  



Tagold a következő szókapcsolatokat! Milyen szavak bújtak el bennük? Több megoldás is lehetséges. Írd 

le valamennyit! 

TEÁZOL   .................................................................................................................................... 

HATALMASOK   ........................................................................................................................ 

JÓLÉLEK   ................................................................................................................................... 

EGYPAPÍR   ................................................................................................................................ 

ÁLLATOK   ................................................................................................................................. 

 

Tudnál Te is hasonló szórejtvényt írni? Próbálkozz bátran!  

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallás utáni szövegértés 
vizuális és auditív figyelem, rövid távú memória, időrend, érvelés 

 

Nézd meg a videót a "Kerek mese" sorozatból, majd végezd el a meséhez kapcsolódó feladatokat! Ha 

bizonytalan lennél egy-egy válaszban, ismét megnézheted Lili történetét.  

https://kerekmese.hu/videok/lili-a-jatszoteren-lilimesek/ 

Igaz/hamis állításokat olvashatsz Lili történetével kapcsolatban. Emlékezz vissza 

a mesére, és válaszol a kérdésekre. Válaszaidat a kérdések után található 

négyzetben jelöld (I vagy H). 

Lili reggeli után indul a 

játszótérre._________________________________________ 

Lili minden reggel elmegy a játszótérre. _____________________________________ 

A játszótéren már sok kisgyerek van. ________________________________________ 

Lilit a kútnál lelocsolja egy fiú. ____________________________________________ 

A homok kastélyon csillag minta látható. _____________________________________ 

Lili lefényképezi a kastélyt. _______________________________________________ 

A kastélyt elmossa az eső. ________________________________________________ 

Lili és Szofi fél a hintán. _________________________________________________ 

A két lány hintázás után motorozik. _________________________________________ 

Motorozás után Lili és Szofi haza indul. _____________________________________ 

A rakéta tetejére a cica ért fel elsőként. ______________________________________ 

A három barát űrutazásra indul. ____________________________________________ 

A kút elromlik, de Szofi megszereli. ________________________________________ 

Lili egyedül indul hazafelé. _______________________________________________ 

A cica gazdátlanul kóborol tovább. _________________________________________                           

 

Összekeveredtek a történet mondatai. Emlékszel? Számozással állítsd időrendi sorrendbe a következő 

mondatokat! 

https://kerekmese.hu/videok/lili-a-jatszoteren-lilimesek/


_____Lili a játszótérre megy. 

_____Út közben találkozik egy cicával.  

_____Lili homokozni szeretne, de túl selymesnek találja a homokot, ezért vízért indul.  

_____A kútnál egy fiú lelocsolja a kislányt.  

_____Lili a vizes homokból kastélyt épít.  

_____A fiú lerombolja a kastélyt.  

_____Szofi segít a kastély újraépítésében.  

_____A lányok hintáznak, majd motoroznak.  

_____Szofi nem mer felmászni a rakétára, de Lili segít neki.  

_____A rakétával elutaznak a Macsesz Bolygóra.  

_____Lili hazamegy, de valaki követi.  

_____Lili befogadja a cicát, így ezentúl nem kell egyedül játszania.  

Jellemezd a történet szereplőit! Írj minden szereplő neve alá 2-3 tulajdonságot! Szóban indokold, miért 

azokat a tulajdonságokat írtad!  

 
Lili 

 

 
Szofi 

 
fiú 

 
cica 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

             

 

 



Nyelvi társasjáték 

szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, nyelvi készségek fejlesztése, olvasás, 

szövegértés, általános ismeretek 

Eszközigény: dobókocka, bábu, társasjáték lap 

Eszközkészítés: Bármilyen témához, szabadon választható feladatokkal generálható társasjáték tábla.  

http://www.toolsforeducators.com/boardgames/boardgame.php 

 

 

 

 

http://www.toolsforeducators.com/boardgames/boardgame.php


Szókereső 
vizuális figyelem, szókincsfejlesztés, tájékozódás síkban, válogatás, egyeztetés, fő fogalom alá rendezés 
 

Feladatkészítés: 

https://www.edupics.com/wordsearch.php  

A feladatkészítő oldalon megadhatjuk a szókereső címét és a felhasználni kívánt kifejezéseket.  

Feladat 

Keresd ki a betűhalmazból a megjelölt szavakat. Fentről lefelé és balról jobbra haladj! Könnyített verzió, 

mikor a megadott szavakat láthatja 

Keress a betűhalmazból ruhadarabokat! Fentről lefelé és balról jobbra haladj! A lap alján szereplő szavakat 

megmutatjuk és letakarjuk, vagy egyszerűen levágjuk róla, és csak ellenőrzéskor adjuk oda. 

         

                                                                                                                         www. edipics.com 

 

 

https://www.edupics.com/wordsearch.php


Hibakutatás 

olvasás, szövegértés, lényegkiemelés, írásbeli kifejezőkészség, nyelvi készségek 

Feladatok 

Minden mondatban találsz egy helytelen szóalakot. Húzd alá a szót, majd írd le helyesen a mondatot! 

 
A következő szövegben 5 helyesírási hiba található. Keresd meg és húzd alá valamennyit, majd írd le 

helyesen a szöveget.  

Vera kedvenc étele a palacsinta. A legjoban a turósat szereti. Nagyon sok túrót tesz a palacsintában, mert 

azt mondja, úgy a legfinomab. Mikor az anyúkája palacsintát készít, ő mindig nagyon hálás érte.  

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

 



Szókincsaktivizálás 
szókincsfejlesztés, ok-okozati összefüggés, válogatás, egyeztetés, fő fogalom alá rendezés 

 
Feladatok: 

Adj címet a képeknek! Írd is le azokat a képek feletti vonalakra!  

Az 1. képről gyűjts 5 szót a „Ki?” „ Mi?” kérdésre! 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Az 2. képről gyűjts 5 szót a „Mit csinál?” kérdésre! 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 



Az 3. képről gyűjts 5 szót a „Milyen?” kérdésre! 

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Összekeveredtek a mondatok. Válogasd szét őket! Melyik mondat melyik képhez tartozik?  

A kép számát írd a mondat utáni négyzetbe! 

 

Nézd, milyen magasra másztam!   

Szerinted tegyek még bele csokit?   

Tegnap este magas láza volt.  

Gyógyszert kell szednie, és ágyban kell maradnia.  

Te fel tudod törni a tojásokat?   

Jaj, nem harap meg a kutyád?   

Melyik mesét szeretnéd hallani?   

De ügyesen gyógyítod a macidat!   

Anya biztosan nagyon büszke lesz ránk.  

Válassz ki egyet a 3 kép közül, majd írd le röviden (3-5 mondattal), hogy szerinted mi történik a képen.  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

 

 

 

 



Hangdifferenciálás 
hangdifferenciálás, hallási figyelem, hanganalízis, szerialitás 

 

Eszközszükséglet: kivágott feladatlap, piros és kék gemkapocs 

Feladat: 

 

Vágd ki a nagy négyzetet! Nevezd meg hangosan a képeken látható tárgyakat, élőlényeket, cselekvéseket! 

Jelöld piros gemkapoccsal azokat a szavakat, amelyekben rövid i-t hallasz. Azokat a szavakat, melyekben 

hosszú í található, kék gemkapoccsal jelöld. 

 

 

 

 

 

 

 



Olvasd el a szavakat! Keresd meg a hozzájuk tartozó képeket, és kösd össze a szót a megfelelő képpel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emlékezet 
hallási és vizuális figyelem, beszédértés, emlékezet, szerialitás, szókincsfejlesztés 

 

Feladat 

A szemeddel nézd végig a képeket, és próbál megjegyezni közülük minél többet. Ha elkészültél, letakarom 

a képeket, és kérlek, sorold fel, amit sikerült megjegyezned! 

 

 
 

Most képek helyett szavakat látsz. Olvasd el mindegyiket némán, és közben itt is jegyezz meg minél többet 

közülük. Ha elkészültél, letakarom a szavakat és kérlek, sorold fel, amit sikerült megjegyezned! 

 

 
ÓCEÁN 

 

 
VERÉB 

 
SZŐLŐSZEM 

 
ZEBRA 

 
KAVICS 

 

 
DARÁZS 

 
TROMBITA 

 
MANDULA 

 
KÁRTYA 

 

 
GYUFA 

 
KANAPÉ 

 
MÉCSES 

 

 

 



A következő táblázatban álszavakat, jelentéssel nem bíró szavakat olvashatsz. A feladat az előzőekkel 

megegyező, emlékezz vissza minél több álszóra. 

 

 
BOMRU 

 

 
KETÖR 

 
VIDAS 

 
GÜRZI 

 
MAFI 

 
UTRUM 

 

Ha a két szótagú álszavakkal boldogultál, próbálkozz a három szótagú álszavakkal is. 

 

 
BAZSAMA  

 
BOTÁKU 

 

 
TELOPROM 

 
URKOLA 

 
REPEGÉS 

 
FÁRKACÁK 

 

  

A szavak után egy rövid szöveggel tudsz dolgozni. Olvasd át a szöveget annyiszor, ahányszor szükségesnek 

érzed, majd próbáld meg minél pontosabban elismételni. 

 

 
 

Most kérlek, ne lapozz vissza, csak idézz fel az első feladat képei közül minél többet. Írd is le őket! 

 

.........................................................                            ........................................................... 

.........................................................                            ........................................................... 

.........................................................                            ........................................................... 

.........................................................                            ........................................................... 

.........................................................                            ........................................................... 

.........................................................                            ........................................................... 

 

 

 

 
 A kislány egyedül van a szobában. Nagyon álmos, de sötét van és 
fél. A papája bejön a szobába. Felkapcsolja a kislámpát, 
megsimogatja a kislányt, és mesél neki egy mesét. A kislány már 
nem fél, becsukja a szemét és elalszik.  
 



Érvelés – produktív szövegalkotás 
hallási és vizuális figyelem, beszédértés, szerialitás, szókincs, nyelvi készségek, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, érvelés - vita 
 

Feladat 

Fejtsd meg a történet címét a betűmátrix segítségével! 

 A B C D E F G 

1 a á b c cs d dz 

2 dzs e é f g gy h 

3 i í j k l ly m 

4 n ny o ó ö ő p 

5 q r s sz t ty u 

6 ú ü ű v w x y 

7 z zs . ? ! , : 

 

A1; E1; C4; G3; A1; E2 

................................................................................ 

Mit gondolsz, a cím alapján miről szólhat a történet? Kik lehetnek a szereplői? Hol játszódhat?  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................... 

Íme, a történet első és utolsó mondat! Most mit gondolsz, mi lehet a cselekménye a történetnek. 

Néhány mondatban fogalmazd meg elképzeléseidet! 

"Aznap mindketten korán ébredtünk. (............................................) Soha nem gondoltam, hogy ilyen 

gyorsan meg fog gyógyulni."  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

 



Vizuális figyelem – szövegértés 

hallási és vizuális figyelem, beszédértés, szókincsfejlesztés, szövegértés, szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség 

Feladat 

Nézd meg figyelmesen a hat körben elhelyezett ruhákat! Kiválasztok egy kört. Állításokat olvasok a körre 

vonatkozóan, azok alapján próbáld kitalálni, hogy melyikre gondoltam! 

 

1. - Barna színű télikabát található a képen. 

- Lábbeli is van képen. 

- Olyan lábbeli van a képen, amit nyáron viselünk. 

 



2. - Van csíkos ruhadarab a képen. 

- Egy barna színű öv is található a képen. 

- Van a képen egy olyan ruhadarab, melyet csak lányok/nők viselnek. 

 

3. - Kék színű ruhadarab látható a képen. 

- A kék színű ruhadarab nem lábbeli. 

- A kék ruhadarabon piros csíkok is vannak. 

Kérlek, most te mondj az előzőekhez hasonló állításokat a következő képekről!  

 

 

www.waytomasterenglishblogspot.com 

2-3 állítást írj is le! Ügyelj a helyesírásra! 

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

http://www.waytomasterenglishblogspot.com/


 

 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEKEK, TANULÓK 

FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGER FANNI 

VÁRNAGY PÉTERNÉ SEREGHY FRUZSINA 

 
 
 



BEVEZETŐ 

   Mozgáskorlátozott minden olyan személy, aki hosszantartó fizikai károsodással él, amely számos egyéb 

akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 

szerepvállalását. A tartó- és/vagy mozgató szervrendszer veleszületett vagy szerzett sérülése, károsodása 

és/vagy funkciózavara következtében a mozgásos tapasztalatszerzés, a szocializáció, jelentős és maradandó 

akadályozottsága áll fenn. 

Mozgáskorlátozottság felosztása 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

 Petyhüdt bénulást okozó kórformák 

 Korai agykárosodás utáni mozgás rendellenességek 

 Ortopédiai és egyéb kórformák 

 Súlyos halmozott sérülés 

   A szomatopedagógia a gyógypedagógia egyik ága, a mozgáskorlátozottakkal való speciális pedagógiai 

foglalkozás bármely életkorban. A szomatopedagógia a mozgáskorlátozott embert teljes egészében, 

képességeinek összességében tekinti, értékeli, és rehabilitációs szükségletei szerint vonja be a 

gyógypedagógiai hatásrendszerbe. Ezért a szomatopedagógia a mozgáskorlátozott személyek társadalmi 

integrációját segítő, speciális nevelési szükségleteit, elv- és feltételrendszerét, fejlesztésük, nevelésük, 

oktatásuk, személyiségük kibontakoztatásának célját tűzi ki.  A szomatopedagógia más típusú sérülés 

specifikus gyógypedagógiai ágakkal is szoros kapcsolatban áll, hiszen a mozgáskorlátozottság bármely más 

fogyatékossági típussal együtt járhat. 

   A mozgásnevelés a szomatopedagógus legfőbb eszköze, speciális fejlesztés, mely a gyógypedagógia, 

illetve a gyógytorna aktív és passzív eljárásainak felhasználásával általános, pszichés, mentális és 

szomatikus fejlesztést valósít meg. Alkalmazza a sérült, károsodott tartási és mozgási funkciók, 

akadályozott cselekvések és tevékenységek, motoros képességek helyreállítását célzó gyógyító és 

pedagógiai jellegű hatásrendszereket. Célja a mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók mozgásterápiájának, 

adaptált testnevelésének és sportjának, tevékenységtanításának nevelési, oktatási és képzési rendszerének 

ötvözése. Életkortól, fogyatékosságtól és funkcionális állapottól függő rehabilitáció egyéni megvalósítása 

jellemzi. 

 



Feladatai 

 elméleti es gyakorlati ismeretek nyújtása 

 javítás, korrekció, kompenzáció 

 egészségi és étkezési szokások 

 speciális eszközhasználat 

 mindennapos tevékenykedtetés → önkiszolgálós és önálló életvezetés 

 aktív mozgásra, fizikai aktivitásra felkészítés 

 pályaorientáció, munkavégzésre felkészítés 

 személyiség fejlesztése 

 szocializáció 

   A legfőbb célja a szomatopedagógiai folyamat analízise révén, annak megtervezéséhez és 

megvalósításához elvek, ajánlások kidolgozása. Egyéni és csoportos fejlesztési programok, terápiás tanítási-

tanulási és nevelési eljárások, eszközök, differenciáldiagnosztikáján alapuló metodikai specialitások, 

speciális technikai eszközök kialakítása, kipróbálása, eredményességük nyomon követése. Emellett fontos 

része a tapasztalatok, kutatások eredményeinek általánosítása, rendszerbe foglalása, mindezek gyakorlati 

hasznosítása, a mozgáskorlátozott személyekkel összefüggő gyermek – és ifjúságvédelmi, közoktatás – és 

szociálpolitikai döntések speciális fejlesztést, nevelést, oktatást segítő segédletek, tantervek, 

törvénykezések elvi-elméleti megalapozásának segítése.  

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HABILITÁCIÓJA, REHABILITÁCIÓJA 

1. Orvosi rehabilitáció 

 célja: optimális működőképesség kialakítása 

 feladatai: megelőzés, gyógyítás, utókezelés 

 eszközök: konzervatív kezelések, műtéti kezelések és primer utókezelés,  

 egészségi állapot gondozása 

2. Mozgásrehabilitáció 

 kiindulópontja: orvosi diagnosztika és terápiás javaslat 

 szomatopedagógia: a mozgásrehabilitációt integrálja a nevelés folyamatába 

 

 



3. Szociális rehabilitáció 

Szomatopedagógiai rehabilitáció  

Célja: Speciális fejlesztéssel „gyógyító” nevelés útján segítse elő, hogy a mozgásfogyatékos gyermek fizikai 

és szellemi energiák, lehetőségeik kibontakoztatása révén alkotó tevékenységre képes emberré, felnőtté 

váljon, aki a közösségbe beilleszkedve önmaga és közösség javára cselekedni képes. 

 életkor specifikus 

 sérülés specifikus 

 személyiségorientált 

Színterei 

 közoktatási intézmények (fogyatékosság-specifikus és többségi) 

 a mozgáskorlátozottak gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményei 

 többségi iskolák, alapítványi iskolák 

 egyéb gyógypedagógiai intézmények 

 szakiskolák 

 pedagógiai szakszolgálatok 

 korai fejlesztő központok 

• Korai fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek 

• Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonai (eü. gyermekotthonok) 

• Halmozottan fogyatékosok napközi otthonai 

 

 

 

 

 

 

 



FEJLESZTŐ FELADATOK 

MOZGÁS - NAGYMOZGÁS 

Elemi mozgásminták, fejlődéstani nagymozgások fejlesztése, gyakorlása 

Csúszás, kúszás 

 Hason fekvés, babzsákfogás magastartásban. Kúszás előre csak lábbal. 

Hason fekvés, bokák között babzsák. Kúszás előre csak karral. 

Katonakúszás előre, mindkét kézben babzsákkal. 

 Hason fekvés. Botgurítás előre, majd katonakúszással kúszás a bot után. 

 Padon hason fekvés, mell alatt támasz a padon. Páros kartolással csúszás hátrafelé. 

Karok magastartásban, padot fogva karhajlítással, húzással haladás előre. 

 Hanyatt fekvés, tarkó alatt babzsákfogás. Hajlított térddel lépegetve haladás fejjel előre. 

Gyakorlat megismétlése emelt csípővel. 

Páros lábtolással csúszás fejjel előre. 

 Hernyó- Hanyatt fekvés, bot magastartásban. Csúszás fejjel előre, a test hernyószerű hullámzásával 

segítve a haladást. 

Mászás 

 Térdelőtámasz. Babzsák felhelyezése tarkóra, majd hát domborítása, homorítása. 

 Terpesz térdelőtámasz, babzsák a nyakon. Könyökhajlítás mellkast a talaj felé nyomva, majd 

könyöknyújtással vissza kiindulóhelyzetbe. 

 Terpesz térdelőtámasz. Törzsfordítás jobbra babzsák-emeléssel oldalsó középtartásba, majd vissza 

kiindulóhelyzetbe. Gyakorlat megismétlése másik oldalra. 

 Térdelőtámasz. Váltott karral karika ráhúzása egy bójára.  

 Térdelőtámasz. Váltott lábemelés csípőmagasságig derék homorítása nélkül. 

Térdelőtámaszban ellentétes kar és lábemelés. 

 Padon térdelőtámaszban mászás előre, hátra. 

 Mászás talajon akadályok kerülésével, alagúton átmászással, fel- és lemászással 

Járás 

 Járás különböző felületeken, padon, korongokon, kiszsámolyon, kötélen 

 Törpejárás, óriásjárás, sarokjárás, külső- és belső talpélen járás 



 „Karomjárás”- Járás előre, bekarmolt lábujjakkal 

 Járás átlépéssel, fel- és lelépéssel, akadálykerüléssel 

 Járás iramváltásokkal, előre és hátrafelé 

 Járás előre, magastartásban váltott karral nyújtózkodva 

 Járás előre/hátra/oldalazva fejtetőre helyezett babzsákkal 

 Járás előre/hátra/oldalazva, botot a hát mögött könyökhajlatban tartva.  

 „Vízhordó”- Járás előre/hátra/oldalazva bottal a nyakban, karokat előre átvetve a boton.  

MOZGÁS – NAGYMOZGÁS  

 Kondicionális képességek 

Nehezített járás 

 Járás padon előre, oldalazva, hátrafelé lépegetve; Járás felfordított padon 

 Járás kötélen, ugrókötélen egyensúlyozva 

 Járás színes babzsákokon  terpeszállásban, babzsákokkal a lábak között haladunk; csak az egyik 

lábbal lépünk a babzsákokra, másik a talajon; tyúklépésben haladunk a babzsákokon; magas térd, 

majd sarokemeléssel lépkedünk; csak bizonyos színű babzsákokra léphetünk 

 Futás közben tapsra megállás/leguggolás/lefekvés/hátrafelé haladás/irányváltás 

 Fel- és lelépések zsámolyra, dobogóra, szivacselemekre 

 Állatok járásának utánzása (pókjárás, rákjárás, sánta róka, mackójárás) 

 Haladás közben karikából ki- és bebújás 

 Haladás közben két kézben tartott boton átlépések 

 Mocsárjárás 

Nehezített állás 

 Állás dinerpárnán, billenő deszkán, rugós deszkán 

 Állás minél kisebb alátámasztási felületen 

 Állás egylábon; lábkeresztezéssel 

 

                           

               

 



MOZGÁS – NAGYMOZGÁS  

Mozgástervezés – akadálypálya 

Akadálypálya elemei, felhasználási lehetőségei 

Karika 

 célba dobás talajra helyezett karikába, állásból/térdelésből/törökülésből 

 célba dobás falra függesztett karikába 

 labda pattintása karikába 

 babzsákok célzása egyre távolabbi karikába 

 páros lábbal ki-be szökdelés karikába 

 klasszikus ugróiskola 

 ugrás vízszintes síkban, különböző magasságokban rögzített karikákba 

 hason fekvésben karikafelrakás egy talajra tett bójára, majd karikalevétel 

 fekvőtámaszban karika felrakása zsámolyra, majd másik kézzel levétel 

 fekvőtámaszban lépegetés karikába, majd ki a karikából 

 átbújás függőlegesen rögzített karikákon 
Zsámoly 

 Fel- és lelépések, átlépések 

 Fel- és leugrások páros lábbal 
 szlalom 

Alagút 

 kúszás 

 mászás előre/hátra 

 labda átgurítása/átrúgása megfelelő erővel 
Pad 

 Járás padon előre/hátra/oldalazva 

 Mászás 

 Medvejárás, pók- és rákjárás, nyusziugrás 

 hason fekve húzás/ tolás 
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Mozgásutánzó játékok, óvodáskori állatutánzó mozgások 

Cicanyújtózkodás- A gyermek négykézláb állásban helyezze a testsúlyát hol előre a nyújtott karjára, hol 

pedig hátra a lábára. Hátra nyújtózáskor – a cica az első lábait nyújtóztatja - a fejét egészen hajtsa le, a 

karjai maradjanak nyújtva, és a fenekével üljön le a sarkára. Előre nyújtózáskor – a cica a hátsó lábait 

nyújtóztatja - a fenekét emelje fel a lábáról és amennyire csak tud, dőljön előre, miközben a fejét felemeli. 

 

Cica hát – kutya hát- Szintén négykézláb állva a gerincet, vagyis a törzset kell mozgatni. A gyermek 

domborítja a hátát, mint a cica, akkor behúzza az állát a mellkasához, amikor homorítja, mint a kutya, 

közben a fejét hátra emeli.  

 

Manóséta- A térden járás, a térden való lépegetés előre és hátra felé, olyan, mint amikor mesében a 

manók a bokrok alatt a nagy fűben jönnek-mennek. Ez a gyakorlat a gyermekeket arra készteti, hogy a 

keresztezett mozgásmintájú járást gyakorolják. Mivel térden nehéz a lépegetés, ezért az ellentétes karjuk 

lendítésével önkéntelenül segítik a lábemelést. Ügyelni kell arra, hogy térden járás közben a lábfejüket ne 

emeljék fel, hanem húzzák a talajon, mert ezzel is segítik a biztos egyensúly megtartását. 

 

Kutyajárás- Négykézláb mászás, térden és tenyéren, előre és hátra. Ellentétes kezével és lábával lépjen 

egyszerre fejét tartsa felemelve, nézzen előre. Lehet öreg kutya, aki lassan, óvatosan lépeget és figyeli, 

hogyan teszi a lábát, és lehet vidám kutya, aki gyorsan szalad a gazdihoz. 

 

Medvejárás- Négykézláb járás, tenyéren és talpon, előre és hátra. Ellentétes kar-láb mozgással, hajlított 

térddel haladás.  

Sántaróka járás- Négykézláb járás, tenyéren és talpon, de az egyik láb nincs a földön, hanem behajlítva 

van. Így csak három lábon lépked a róka. 

 

Tyúklépés- Úgy kell egyenes vonalban lépegetni, hogy a sarok és a nagylábujj minden lépésnél összeérjen. 

 

Óriáslépés- Lábujjhegyen magasra felnyújtott karokkal kell lépegetni.  

 

Nyusziugrás- Guggoló támaszból indul mindkét állatmozgás. Először a karok lendülnek előre, majd a két 

lábbal egyszerre ugrik utána, miközben a két tenyerére támaszkodik. Ugrás közben nem egyenesedik fel, 

hanem guggolásban marad. 

 



Pókjárás, rákjárás- Négykézláb helyzet, de a has felfelé néz, karok hátul támasztanak. Felemelkedik a fenék 

és a karok, lábak keresztezett mozgásban lépegetnek előre, a rákjárásnál hátra.  
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Alapmozgások - mozgáskoordináció 

Statikus egyensúly fejlesztése 

 Állás kisterpeszben, becsukott szemmel egyensúly megtartása kibillenés nélkül; gyakorlat 

megismétlése egymás elé helyezett lábakkal. 

 Egylábon állás; mérlegállás; állás alátámasztás csökkentésével, magasság növelésével (zsámoly, pad, 

felfordított pad, dobogó). 

 Terpeszállás, csípőretartás, babzsák a fejtetőn; fejfordítás jobbra-balra 

 Törökülés, támasz a térden, babzsák a fejtetőn; hinta jobbra-balra popsiemeléssel 

 Terpeszállás, bot tenyérre helyezése, egyensúlyozása. 

 Gimnasztikai labdán ülés; lábak felemelésével egyensúly megtartása kapaszkodás nélkül. 

 Egyensúlyozás billenő, rugós elemeken, diner párnán, lépőkorongokon, lépegető ösvényen. 

Dinamikus egyensúly fejlesztése 

 Járás előre/hátrafelé/ oldalazva fejtetőre helyezett babzsákkal. Karok oldalsóközéptartásban vagy 

csípőn. 

 Helyben járás a test tengelye körül, fejtetőn babzsákkal egyensúlyozva. 

 „Törpejárás” előre/hátra/ oldalazva, csípőre tett kézzel. 

 Mászás előre térdelőtámaszban, babzsák a nyakon; gyakorlat megismétlése alkartámaszban. 

 Járás előre váltott térdemeléssel, ellentétes karú térdérintéssel. 

 „Pontozó járás”; előszőr lábujjal, majd teljes talppal talajt érintve haladás előre. 

Gyakorlat megismétlése sarokérintéssel. 

 „Érintő járás”; Karok oldalsó középtartásban, talaj lábujjal érintése után láblendítés magasra 

 „Kötéltáncos”; járás talajra fektetett kötélen 

 Talajra helyezett különböző magasságú akadályok átlépése. 

 Állásban bot mélytartásban, átlépés a boton mindkét lábbal, haladás előre. 
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Gerincmobilizálás 

Alapvető tartási funkciók, hanyagtartás javítása 

 Hanyatt fekvés hajlított térddel, talpak a talajon. Karok rézsutos mélytartásban. 

Medencebillentéssel hátra a medence talajhoz nyomása, majd billentéssel előre lazítása. 

 Sarokülésben medencebillenések előre, hátra. Kezek a térden. 

Gyakorlat megismétlés farizomfeszítéssel, popsiemeléssel 

 Törökülésben ágyéki szakasz domborítása, medencebillentés hátra, majd medencebillentéssel előre 

fejtetővel nyújtózás felfelé. 

 „Cicahát”- Térdelőtámaszban háti gerincszakasz domborítása 

„Kiskutya”- Térdelőtámaszban popsi billentés jobb-balra 

„Szaglászó kiskutya”- Terpesz térdelőtámaszban hajlított könyökkel támasz a váll alatt, kézfejek 

befelé néznek. Vállhinta előre-hátra, jobb-balra folyamatosan. 

 „Törzshullám”- Sarokülés terpeszben, támasz váll alatt. Könyökhajlítással és homorítással 

törzshullám előre, majd könyöknyújtással és domborítással hátra. 

 „Almaszedés”- Szögállás, karok magastartásban. Váltott karral nyújtózkodás felfelé. 

Gyakorlat kivitelezhető hanyatt fekvésben is. Ekkor a lábakkal is nyújtózhatunk lefelé. 

Megismételjük azonos oldali és ellenoldali végtagok nyújtásával is. 

 „Hinta”- Hanyatt fekvés, térdek mellkashoz húzva, karokkal átölelve. Hintázás jobbra, balra. 

Hanyatt fekvés, karok magastartásban. Hintázás egész testtel jobbra, balra fordulva. 

 „Kifli-gombóc”- Hanyatt fekvés, karok magastartásban. Törzshajlítás jobbra, lábcsúsztatással jobbra, 

majd törzsemeléssel és térdfelhúzással gombóc középen 
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Kondicionális képességek – erősítés 

Nagylabdás hátizomerősítő gyakorlatok  

 Ülés a labdán, derékszögtartás, könyökhúzás hátra, majd engedés kiindulóhelyzetbe.  

 Ülés a labdán, mélytartás. Törzshajlítás előre kilégzés. Belégzéssel emelkedés döntésbe, kar 

magastartásba. Hát egyenes, a derék megtartott, fej gerinc vonalában a két kar között.  



 Ülés a labdán, csípőre tartás medencebillentéssel. Hát enyhén gömbölyű, kilégzés. Belégzéssel, 

medencebillentéssel, lapockazárás döntés előre, majd a derekat kiegyenesítve karnyújtás hátsó 

rézsútos mélytartásba kilégzéssel lassan vissza a kiindulóhelyzetbe.  

Karikás hátizomerősítő gyakorlatok 

 Hajlított terpeszállás, törzsdöntés előre, támasz a függőlegesen a talajra állított karikán. 

Törzsfordítás jobbra, karemeléssel oldalsó középtartásba, majd vissza kiindulóhelyzetbe. 

Ellenkezőleg is.  

 Hajlított terpeszállás, törzsdöntés 45° előre, karika függőlegesen magastartásban. Karhajlítással 

a karika behúzása vállhoz, majd karnyújtással vissza a kiindulóhelyzetbe. Folyamatosan.  

 Hason fekvésben karika magastartásban, lábak terpeszben. Törzsemelés után karikatolás bal 

oldalsó középtartásba. Vissza középbe, majd ellenkezőleg is. 

Láb és lábszár izmait erősítő nagylabdás gyakorlatok 

 Ülés a labdán, kéz a labda oldalát, vagy a tetejét fogja. Váltott lábemelés visszafeszített lábfejjel, 

folyamatosan. Lehet rugózás is közben. 

 Ülés a labdán, kéztámasz a térden a lábfej folyamatos visszafeszítése. A térdek közé 

szivacslabdával. Váltott lábemelés és nyújtás visszafeszített lábfejjel. Ebben az esetben már a 

csípőhajlító izmok is dolgoznak.  

 Nyújtott ülés a talajon, hát egyenes, labda a lábfej és a tenyér között gurítása.  Lábfej 

visszafeszít, a kar ellenáll. 

Váll-vállöv-kar izomerősítő gyakorlatok súlyzóval 

 Szögállás, súlyzók hátsó rézsútos mélytartásban, egymás felé fordított tenyérrel. Kilépés előre 

bal támadó állásba, súlyzó lendítéssel mellső középtartásba. Majd ellentétesen is.  

 Alapállás, súlyzók mélytartásban. Kilépés balra hajlított terpeszállásba, súlyzók oldalsó 

középtartásban. Lábzárással emelkedés lábujjhegyre, súlyzóemeléssel magastartásba. 

Ellenkezőleg is.  

 Hasonfekvés, bal kar magastartásban, jobb kar oldalsó középtartásban, jobb kar oldalsó 

középtartásban, súlyzók a kézben. Karemelés (homok marad a talajon). Könyökhajlítással 

súlyzók behúzása váll mellé. Jobb karnyújtás magas-, bal karnyújtás rézsútos mélytartásba. 

Karleengedés kiinduló helyzetbe. 

Törzsizom erősítés tornabottal 

 Hasonfekvés, bot magastartásban. Törzsemeléssel a botot tarkóra tesszük. A kezeket a boton 

szétcsúsztatjuk, a lapockák közelednek egymás felé. 



 Hanyattfekvés, magastartásban botfogás. Felülés térdhajlítással, bot a térdet érinti, és 

ereszkedés hanyattfekvésbe bot leengedéssel mélytartásba. Botlendítéssel magastartásba, 

kiinduló helyzetbe. 
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Kondicionális képességek  

Bokatorna, lábboltozat erősítése 

 Ülés zsámolyon, jobb talp alatt gumilabda. Teljes talp, majd sarok és lábujjak beleszorítása a 

labdába. Labda gurítása lábfejjel előre sarokig, majd hátra lábujjakig. 

 Állás babzsákon, lábujjakkal karmolás, majd ujjak terpesztése. 

Állásban egyik lábbal babzsákfelvétel térdemeléssel/sarokemeléssel, majd átadás kézbe bekarmolt 

lábujjakkal. 

Lábfejek visszafeszítve, rajtuk babzsák. Térdemeléssel babzsák emelgetés váltott lábbal. 

Lábfejen tartott babzsák feldobása meg elkapása kézzel. 

Lábfejen tartott babzsákkal célba dobás karikába. 

 Zsebkendő tépkedése lábujjak segítségével ülésben, majd állásban. 

 Gesztenye, radír, alufólia golyó, stb. felmarkolása lábujjakkal, majd egy kijelölt körbe helyezése. 

Lehet közvetlen mellettünk a kör, vagy sarokjárással távolabbi kört is megközelíthetünk. 

 Egy nagyobb tál kukoricába/lencsébe/babba apró tárgyakat rejtünk el, majd a lábujjak segítségével 

kiemeljük azokat. 
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Mozgástervezés, mozgás kivitelezés 

Célzómozgások, célba dobás 

 Járás közben babzsákdobás test előtt egyik kézből a másikba. Gyakorlat egyenes pályán, illetve 

szlalom közben is megismételhető. 

 Járás közben babzsákfeldobás pároskézzel.  

Járás közben babzsák feldobás és elkapás egy kézzel. 

 Állás egymással szembe, labda átadása kétkezes mellső átadással, kétkezes fejfeletti átadással 

pattintás nélkül és pattintva. 

 Zsámolyokat helyezünk egymástól egyre távolabb. Karikában állva egy-egy babzsákot dobunk 

minden zsámolyba, egyre messzebbre haladva. 

 Gyermek egy zsámoly tetején áll. Karikát a kezemben tartva, különböző magasságokba és 

irányokba helyezve a gyermek babzsákkal céloz a karikába. 

 „Várjáték”- Építő elemekből, dobozokból, téglákból várat építünk, majd stabil és/vagy billenő 

felületről babzsákkal vagy labdával leromboljuk azt különböző távolságokból. 
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Orientáció, téri észlelés, téri tájékozódás  

 A gyerek feladata, hogy az egész teret megnézze és különböző helyváltoztató mozgásokkal 

bebarangolja. Más-más perspektívát jelent a gurulás, a mászás a futás, a táncolás. Felmászhat egy 

magaslatra, és onnan szemlélheti a leendő, vagy már bejárt útvonalat.  

 



 Próbája ki ugyanazon távolságot milyen mozgásformával lehet a leggyorsabban, leglassabban 

megtenni. 

 

 Pici lépés, nagy lépés, kicsi ugrás, nagy ugrás – ugyanazt a távot hány lépéssel, hány ugrással lehet 

megtenni – mindenki tartsa fejben a lépések és ugrások számát, és hasonlítsák össze. 

 

 A tér hosszúságát és szélességét próbálja ki dobásra alkalmas tárgyakkal is, pl. hány babzsák-

dobásnyi a terem hossza, és mennyi a szélessége mennyi egyenesen és mennyi átlósan – 

verbalizálja is a téri tapasztalatokat.  

 

 A teremben lévő tárgyak segítenek a játékban. „Bújj az asztal alá ,mert…-  a gyerek indokolja meg 

hogy miért kell elbújnia. „Ülj a székre, mert…, Állj a szék mellé, mert… 

 

 „Csónakos”- Egy „csónakban” ülünk, zsákokat kell kidobálni, hogy el ne süllyedjen a csónak. Dobáld 

ki a zsákodat (babzsák), aztán mond meg, hogy merre esett le! 
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Kinesztézia, taktilitás, testészlelés, praxia  

Becsüld meg!- A gyermek kezébe adunk két tárgyat és becsülje meg, hogy melyik könnyebb illetve 

nehezebb; melyik kisebb, illetve nagyobb; melyik milyen anyagból készült. 

Milyennek érzed?- A tárgyat, amit a hasadra, hátadra, lábadra teszek (használhatunk jégakkut, 

melegített tárgyat, spriccelés, gépi rezgést, enyhén szúrósat, stb.) hidegnek, melegnek, kellemesnek, 

kellemetlennek? 

Hol érintettelek?- A testrészek izolált észlelése gyakorolható, ha egy vékony lepedővel letakarjuk a 

gyermeket, és csak egy-egy végtagot, testtájat simítunk végig, ő pedig megmondja, hogy melyik testrészén 

érezte az érintést.  

Te vagy egy terep!- A gyermek maga a terep, amin a kisautónak végig kell mennie. Merre megy a 

kisautó? A gyerek maga, vagy az autót vezető partner mondja a testtájakat. Ugyanez labdagörgetéssel is 

megoldható.  

Körberajzolás- A gyerek a földön fekszik egy csomagolópapíron. A terapeuta mellé térdel és 

körülrajzolja. A gyerek a felnőtt kérésére megmutatja az ábrán a testtájakat, és berajzolja a részleteket.  



Testbeszéd- Tartásoddal fejezz ki különböző állapotokat, fáradtságot, betegséget, elkeseredést. Milyen a 

tested ilyenkor, milyenek az izmait? Amikor jól érzed magad, vagy örülsz, hogyan mozogsz?  

Gesztusok- Győzd meg a társadat valamiről magyaráz el neki valamit, vitatkozz, kételkedj, mesél egy 

történetet, stb. Ne csak szóval, kifejező kézmozdulatokkal, testbeszéddel! 
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Alapmozgások, keresztező mozgások 

Minden gyakorlatot végezhetünk nyitott és csukott szemmel is. 

Egy kézzel keresztezés 

 állás közben jobb kézzel a bal oldali, bal kézzel a jobb oldali testrészek érintgetése (fentről lefelé 

haladva) – jobb kéz bal fül, bal kéz jobb fül, jobb kéz bal váll, bal kéz jobb váll stb. 

 felülés közben jobb kézzel bal oldali testrészek érintgetése 

 futás közben bal kézzel jobb oldali váll, térd érintése 

Két kézzel keresztezés szimmetrikusan 

 állás közben testrészek érintgetése (fentről lefelé haladva) – fül, váll, derék, térd, boka 

 felülés közben jobb kézzel a bal fül, bal kézzel a jobb fül fogása 

 guggolások közben bal kézzel jobb váll, jobb kézzel bal váll érintése 

Két kézzel keresztezés aszimmetrikusan 

 jobb kézzel bal váll, bal kézzel jobb térd megérintése 

Két kézzel és lábbal is keresztezés 

 terpesz-kereszt szökdelés közben a kezekkel is keresztezünk 

 lábat keresztbe lendítjük, majd a karokkal keresztezünk (ez a két mozgás váltakozik) 

Egyik kézzel keresztezés, másik kézzel azonos oldal érintgetése 

 bal kézzel jobb oldali testrészek, jobb kézzel szintén jobb oldali testrészek érintgetése (bal kéz 

jobb váll, jobb kéz jobb váll) 
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Mozgástervezés, mozgásritmus, tempó 

1. Eszköz: ritmus eszközök, triangulum dob, cintányér, csörgők, botok, stb. 

 Mindenki tetszés szerinti testhelyzetet választ, kezébe veszi a botocskát vagy valamilyen hangszert, 

olyan ritmusban kopog, ahogyan akar. Nagyon hangos ne legyen, ne akarja túlkopogni a társait.  

 Folytassák a kopogást, de törekedjenek közös ritmus kialakítására, és addig folytassák, amíg kialakul 

az összhang. Ha ez elsőre nem sikerül, többször is próbálkozzunk vele a sikeres alkalmazkodásig. 

 Ütemtartó lánc: a terapeuta egyenletes ritmusban kopog jelzésre belép az első gyerek, átveszi az 

ütemet, a terapeuta pedig elhallgat. Újabb jelzésre belép a második, kilép az első, majd belép a 

harmadik, kilép a második, stb. Arra kell, törekedni, hogy az eredeti ritmus töretlenül folytatódjék 

(figyelem fejlesztés, alkalmazkodás). 

 Megegyezés szerinti jelzésre váltsanak a hangosból a halkra, illetve a gyorsból a lassúra.  

 Mindenki kedve szerint cseréli a hangos és halk kopogást, a lassút és a gyorsat, és a gyerekek 

találjanak ki történéseket a kopogáshoz (valaki szalad az utcán, állatok járása, stb.). 

 Szabad mozgás (mozgásfantázia) a különböző ritmusú kopogásokra-történhet párban, csoportban 

és egyénileg, a mindenkori helyzet szerint.  

2. Eszköz: labdák 

 Maga előtt leejti, majd elkapja és lép egyet, így halad a teremben. Csukott szemmel is.  

 Feje fölé dobja, elkapja, lép egyet, így halad a teremben. 

 Feje fölé dobja, leesik maga elé és elkapja, lép egyet, így halad tovább.  

 Feldobja, egyet tapsol, elkapja és lép egyet, és így halad tovább. Lehet variálni a taps számot.  

 Maga mellett vezeti a labdát, de csak minden negyedik ütemre, megfordul és visszafele már minden 

nyolcadik ütemre vezeti a labdát. Lehet kísérni hangszerrel az ütemezést.  

 Egymással szemben álló, ülő, guggoló, térdelő, fekvő pár akik egymásnak gurítják a labdát, kézzel, 

lábbal, fejjel, stb. Majd lassú és gyors zene ritmusára végzik a gurítást. 

 Egymással szemben lévő pár, mindegyiknél van labda, az egyik alsó dobással dob, a másik 

pattintással egyszerre dobják és kapják a labdát.  

 Csoportban, körben állnak a labda kézről kézre dobják. Akinél éppen a jelzéskor van, az leejti, 

lepattintja, feldobja, vagy másik irányba megy a labda. 

 

 



3. Eszköz: kötél 

 Lefektetett kötél mentén megy végig, majd csukott szemmel is próbálkozzon. A kötél egyik oldaláról 

a másikra, cikk-cakkban, páros lábbal, közben halad előre.  

 A köteleket geometriai formákban, betűelemek, betűk, számok alakjában fektetjük a földre, a 

gyerek helyváltoztató mozgással követi.  

 

MOZGÁS – NAGYMOZGÁS 

Kondicionális képességek, nyújtás 

Hatása: ízületi mozgékonyság növelése; kontraktúrák oldása; relaxáció 

 
 Szögállás, magastartás, ujjfűzés, tenyér fölfelé. Nyújtózkodás fölfelé, váltva és mindkét karral 

egyszerre.  

 Szögállás, tartóratartás ujjfűzéssel. Karhúzás hátra, felső háti szakasz homorításával, 

lapockaközelítés egymáshoz.  

 Törökülés, magastartás, csuklókeresztezés. Nyújtózkodás fölfelé. 

 Terpeszülés, kéztámasz a talajon a csípő mellett. Törzshajlítás balra, bal lábra bal kézzel bokafogás, 

jobb karemelés magastartásba.  

 Térdelés, mélytartás. Kiülés balra, törzsfordítás balra, jobb kar nyújtva a comb előtt a talajon, bal 

kar hátul keresztben fogja a jobb kart.  

 Térdelőtámasz. Térdnyújtással csípőemelés és törzsdöntés.  

 Térdelőtámasz. Bal karnyújtás keresztbe a jobb kar alatt. Bal váll a talajon, fejfordítás jobbra. 

Ellenkezőleg. 

 Sarokülés, alkartámasz a talajon, homlok a kézfejen. Törzsemelés, bal kar kéztámasszal balra, jobb 

lábnyújtás jobbra. Ellenkezőleg.  

 Hanyattfekvés. Bal térdhajlítás, kézkulcsolás a térd alatt, bal comb húzása a mellkashoz. 

Ellenkezőleg. 

 Hanyattfekvés, bal térdhajlítással és kézkulcsolással a térdhajlatnál. Térdnyújtás lábszárfogással, és 

lábhúzás mellkashoz. Ellenkezőleg.  

 Hasonfekvés, alkartámasz. Törzsemelés.  

 

 



MOZGÁS – NAGYMOZGÁS 

Vitálkapacitás 

Hatása: mellkastágítás, mellkasfejlesztés 

 Csücsörítős- Hanyatt fekve, nyugodt állapotban légzés orron át; belégzés orron át, kilégzés szájon át 

csücsörítve; kilégzés ’S’ hanggal hosszan, mozdony hangot utánozva; kilégzés hosszan, ’sziszegve’; 

mély belégzés, majd kilégzéskor évszakokat/napokat/hónapokat soroljuk 

 Babzsák liftezés- Hanyatt fekve mellkasi és hasi légzés elkülönítése, érzékeltetése, gyakorlása (hasad 

emelkedik/mellkasod emelkedik) 

Hanyatt fekvés, lapockák közt labda, vagy párna, babzsák a hason. Erőteljes kilégzés után belégzés orron 

át a hasizmok elernyesztésével, majd belégzés szájon át a hasizmok elernyesztésével. Gyakorlat 

megismétlése a babzsákkal a mellkason, belégzéskor mellkas emelkedésével, kilégzéskor mellkas 

süllyesztésével. Megfigyeljük a babzsák mozgását. 

 Galacsin szívás/fújás- Szívószállal nagyobb papírgalacsinok tálba emelgetése, majd onnan egyetlen 

erős fújással a galacsinok kilökése 

Papírcsíkot az orrunk hegyéhez tartva, levegőt az orron kifújva próbáljuk lebegtetni a papírcsíkot 

 Pingponglabda fújó verseny- Bóják vagy babzsákok között négykézláb mászással szlalomozva 

pingponglabda fújás. Győz, aki a leggyorsabban fújja át a labdáját a célvonalon. Lehet időre játszatni, 

vagy egyszerre több pályán versenyezni. Ne játszassuk túl sokáig a játékot a hiperventilláció 

elkerülése érdekében.  

 

 

 

 



MOZGÁS - FINOMMOTORIKA 

Hatása: Kézfej és az ujj izmainak erősítése, differenciált ujjmozgások kialakítása 

 Krepp-papír tépése, majd apró galacsinokká gyűrése; galacsinok felragasztása megadott vonalvezetés 

szerint 

 Különböző alakzatok kirakása gesztenyével, kukoricával, lencsével 

 Ujjal betűelemek írása grízbe vagy borotvahabba 

 Egy lap egyik felére ujjal pöttyöket festünk, majd óvatosan félbehajtva, jól összenyomjuk  

 „Teregetős játék”- Kifeszített madzagra képek felcsipeszelése megadott sorrendben  

 Gombválogatás- 2-2 egyforma gombot kiválogatunk, majd az egyik felét az asztalra, a másik felét egy 

zsákba rejtjük; tapogatással kell megtalálni a párokat 

 Nyomdázás szivaccsal, krumplival, falevéllel 

 Tészta, gomb vagy gyöngy fűzése vastagabb/vékonyabb madzagra  

 Formabeillesztős vagy puzzle játék  

 Különböző száraz terméseket (bab, lencse, sárgaborsó…) belekanalazunk egy vastagabb szájú üvegbe, 

majd alapos összerázás után megpróbáljuk szétválogatni őket 

 Egyszerű origami figurák hajtogatása 

 Zoknik párosítása és felcsavarása 

 Duplo, lego építés 

 Színesrúd készlet elemeinek lemásolása különbözőképpen  

 Mozgással kísért mondókák; pl: „Hüvelykujjam almafa…” 

 Kézgyakorlatok: Pl: Két kézfejedet emeld magad elé, bal tenyered nézzen fölfelé, jobb kezedet szorítsd 

ökölbe, de azt lefelé fordítsd. Változtassuk a kéztartást (jobb föl nyit, bal le zár) előbb lassan, majd 

egyre fokozódó ritmusban. Próbálkozzunk azzal is, hogy a kézmozgást mondókával kísérjük. 

     

 

 



MOZGÁS – FINOMMOTORIKA 

Manipuláció, eszközhasználat, praktikus mozgások  

Mielőtt ollót adnánk a gyermek kezébe. 

Csipeszes gyakorlatok 

 Mosás, teregetés: babaruhákat kézzel „kimosni”, majd egy kifeszített kötélre, madzagra csipeszelni.  

 Napocska készítés: kemény kartonra sugarasan csíptetni, napocskát készíteni 

 Éhes krokodil: az éhes krokodil mindent bekap, ami előtte van, pl. papírcsíkokat, gyöngyöket, stb.  

 Útitársak: (csoportos gyakorlat) készítünk egy cipősdobozból egy buszt. A csipeszeket megfestjük, 

minden gyerek kap 8 csipeszt, 2 pirosat, 2 sárgát, 2 kéket, és 2 zöldet. Ők lesznek a busz utasai. 

Színes dobókockával dob az egyik gyerek, és ha pl. sárgát dob, akkora a sárga utas szállhat be a 

buszba, (rácsípteti a doboz szélére). Addig dob, amíg van a kocka színével megegyező utasa. Ha 

nincs, akkor a másik gyermek következik. Az győz, akinek minden utasa felszállt a buszra.  

Jégfogó csipeszes gyakorlatok 

 Termések: jégfogó csipesszel mogyorókat, diókat, bogyókat emeljen egy kosárba 

 Horgászos: gyurmából készített halakat, golyókat emeljen egy tálba 

Lyukasztóval végzett gyakorlatok 

 Kalauzos: egy akadálypálya a vonat és közben egy játéklyukasztóval kezelje a jegyeket. 

 Befűzős: egy képeslapot körbe kilyukaszt és utána belefűzhet egy színes szalagot.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZER ADAPTÁCIÓJA 
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A konduktív pedagógiai módszer és a konduktor kompetenciái  

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló 

sokoldalú személyiségfejlesztés, szemléletmódja lehetőséget ad már csecsemőkortól a gyermekek korai 

fejlesztésére. 

A konduktív pedagógia, más néven a Pető-módszer elsősorban pedagógiai módszer, bármilyen életkorban 

alkalmazható, az önálló életvitel elérésében segít. 

 A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése életkortól függetlenül  

 a tanulás technikájának elsajátíttatása, azaz a tanulási képességek fejlesztése  

A módszer lényege hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse 

az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. 

 Célja 

 a diszfunkció minél korábbi felismerése 

 az életkoruktól eltérően fejlődő gyermekek korai fejlesztése  

 a másodlagos diszfunkciók, tartáshibák, kontraktúrák, tanulási nehézségek megelőzése 

 a család szemléletének formálása 

Kompetencia területei 

 központi idegrendszeri sérülés következtében kialakuló fő-és társtünetek megelőzése, komplex 

fejlesztése gyermek- és felnőttkorban 

- Cerebrál paresis, Parkinson-kór, Sclerosis multiplex 

- spina bifida 

- spinális tumorok, traumák 

- koponyatraumák, agytumorok posztopetatív állapotban 

 pre-, peri- és posztnatális sérülések 

 sérült kognitív funkciók fejlesztése 

 adaptált formában utazó konduktív pedagógia ellátás  

Nem ajánlott az alábbi diagnózisok esetén 

- csontrendszer, ízületi, izomrendszer betegségei 

- végtaghiány 

- gyorsan progrediáló anyagcsere betegségek 

- súlyos érzékszervi fogyatékosság(teljes vakság) 

- nem kontrollálható epilepszia 

- mély mentális hiánytünet 

 



A konduktív pedagógiai módszer adaptációja 

A súlyosan, halmozottan sérült gyermekek fejlesztése, ellátása speciális körülményeket igényel, csak 

szegregált intézményben biztosítható eredményesen. 

Az integrált nevelés és oktatás területén a mozgássérült és a eltérő mozgásfejlődésű gyermekek, tanulók 

fejlesztése szükségessé teszi a módszer adaptációját. 

A komplexitás elvét alkalmazza a gyermek, tanuló fejlesztésében. A mozgásos feladatok kivitelezéséhez, 

téri tapasztalatok megszerzéséhez megfelelő méretű termet és szőnyeget kell biztosítani. A fejlesztő 

eszközök, játékok a konduktív pedagógiai eszköztár mellett más, mozgásfejlesztésre alkalmas eszköz lehet.  

 

Intézményen belüli alkalmazhatósága 

 a gyermek/tanuló fejlesztése 

 korai fejlesztés 

 speciális bölcsőde 

 nevelési tanácsadó 

 diagnosztikus tevékenység szakértői bizottságban 

A szakértői véleményben a mozgáskorlátozottság diagnózis mellett 

 nyelvi fejlődési zavar 

 látássérülés 

 hallássérülés 

 pszichés fejlődési zavar és  

 autizmus spektrumzavar  

sajátos nevelési igény esetén társuló terápiás fejlesztést lát el az utazó konduktor.  

A konduktív nevelés a konduktor személyéhez fűződik.  

Segítő pedagógusként  

 

 tudatosítja a célt 

 megmutatja cél eléréséhez vezető utat, melynek folyamán   

 céltudatos cselekvés aktív tanuláshoz vezet  

 

Alapjául a Pető-módszer szolgál, mely a feladatsorban kiemelt ritmikus intendálás segítségével komplex 

fejlesztési lehetőséget nyújt az érintett mozgássérült, vagy mozgásfejlődésükben érintett gyermekeknek. 

 

A konduktív pedagógiai módszer verbális facilitációként, segítségadásként a ritmikus intendálást használja, 

ennek részletes leírása megjelenik a feladatoknál.   



A ritmikus intendálás gyakorlata során a konduktor még a mozgás indítása előtt verbálisan megfogalmazza 

a mozgás szándékát (intenció), és azt a diszfunkciós személy magára vonatkoztatva, egyes szám első 

személyben intendálja.  

Például: Mindkét lábamra nehezedve felállok 1-5  

(a mozgás végrehajtására rendelkezésre álló időt a konduktor és a gyermek közösen intendálja 

feladatonként megadott számsorral) 

 

Az utazó konduktor feladatai  

 Egyéni és csoportos foglalkozások keretében kialakít egy komplex pedagógiai programot a gyermek 

képességeinek, mozgásállapotának megfelelően. Magában foglalja a mozgásnevelést, 

beszédnevelést, önellátást, óvodai és iskolai nevelés-oktatás támogatását.  

 Gyermekeknél játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, énekkel és 

mondókával kísérve éri el a gyermek saját képességeik megismerését, aktív használatára, miközben 

komplexen fejleszti személyiségét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONDUKTÍV FELADATBANK 

Utazó konduktív pedagógiai ellátás 

A továbbiakban a foglalkozások felépítése és a mintafeladatok, eszközök mindegyike a konduktív 

pedagógiai alapján alkalmazható. A módszer lényegét és hatékonyságát átörökítő módon lehetőséget 

biztosít az integrációban történő mindennapos használatra. 

 

A foglalkozások és a feladatok felépítése 

 

A foglalkozásokon alkalmanként 45 perces időtartamban komplex mozgásnevelés történik.  

Ez magában foglalja a nagymozgást, állás-járást és a finommotorikai tevékenységet fekvő, álló és ülő 

helyzetben végzett feladatsoron keresztül. A fokozatosság és az egymásra épülés elvét alkalmazza 

figyelembe véve a gyermek aktuális terhelhetőségét, a kitűzött, elérendő célok és részcélok 

megvalósulását.  

A feladatsor felépítésénél szükséges figyelembe vennünk az integráló, fogadó intézmény infrastrukturális 

lehetőségeit, eszközbéli ellátottságát is. 

 

A továbbiakban a mintaként szolgáló feladatok az egyéni szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével 

alakíthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konduktív mozgásfejlesztő foglalkozás felépítése 
 

TAGOLÁS 
 

TEVÉKENYSÉGEK 
 

 

MEGVALÓSÍTANDÓ ÁLTALÁNOS CÉLOK 

 
Bevezető 
rész 

Előkészítő tevékenységek 

 

 kiinduló helyzet elfoglalása 

 feladathelyzet megnevezése 

 elérendő célok meghatározása 

 motivációs tartalom ismertetése 

 

 szabálykövető magatartás kialakítása 

 önellenőrzés és önértékelés fejlesztése 

 kogníció és beszédmozgás fejlesztése 

 
Fő rész Légző gyakorlat 

 

 légzésritmus tudatosítása 

 tüdőkapacitás növelése 

Testséma, testtudat fejlesztő 
feladatok 

 tájékozódás saját testen 

 testséma, testtudat növelése 

 

Hely- és helyzetváltoztatás tanulása 

fekvő helyzetből kiindulva, irányok 

pontosításával 

 

 lateralitás zavarok megelőzése 

 izmok és ízületek kimozgatása 

 nagymozgások fejlesztése 

 

Testtartás javítása 

 

 testtartás normalizálása, hátizomzat 

erősítése 

Állás-járás feladatok lábtorna 

 csoportos vagy differenciált 

egyéni 

 önálló közlekedés tanulása 

 egyensúlyi koordináció fejlesztése 

 lábboltozat erősítése 

Finommotorika, grafomotorika 

feladatok ülő helyzetben 

 

 kézizomzat, csuklóízület erősítése, 

lazítása 

 tárgyhasználat fejlesztése 

 szem-kéz koordináció fejlesztése 

 precíziós kézmozgások 

 ujjak differenciált mozgása 

 ceruzafogás, íráskészség fejlesztése 

 

 
Befejező 
rész 

Értékelés, önértékelés 

 a foglalkozások elején 
meghatározott célok 
megvalósulásának tükrében 

 fejlesztés további irányának 

meghatározása 

 reális önértékelés fejlesztése 

Átközlekedés tevékenységváltáshoz 

 

 önálló közlekedés tanulása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



FEJLŐDÉSTANI NAGYMOZGÁSOK 

fordulás, 
gurulás 

 fordulás hasról hátra, illetve a hátról hasra 

kúszás 

 lejtőn  

 szőnyegen ellentétes kar-láb mozgással 

 akadályok kerülésével 

mászás 

 alagúton keresztül (nehezítésként labdát gurítva) 

 szlalomban bójákat kerülgetve (nehezítésként labdát gurítva test 

előtt/ háton babzsákot egyensúlyozva) 

 padon (nehezítésként bordásfal fokára feltámasztott padon 

felfelé/lefelé) 

járás 

 egyenetlen talajon, különböző vastagságú, keménységű 

szőnyegen/szivacson 

 fellépések, lelépések 

 belelépések, kilépések 

 akadályok átlépése, kikerülése 

 ellentétes térd-kéz érintéssel 

 meghatározott lépésszélességben (két földre fektetett kötél között) 
 

futás 

 szobor játék (tapsra, jelre megállni) 

 különféle fogójátékok 

 „Házatlan mókus”  

 „Tűz- víz-repülő”  

 futás, majd adott jelre különböző feladatok végrehajtása  

(pl. 1 taps = egyenesen megállni, karok magastartásban; 2 taps = 

törökülés, kezek tarkón; 3 taps = egy lábon megállni; fokozatosságot 

figyelembe véve) 

ugrás 

 trambulin használata, rugózás bordásfalba kapaszkodva 

 trambulinon ugrálás bordásfalba kapaszkodva zárt lábbal, terpesztett 

lábbal 

 trambulinon/talajon terpesz-zár folyamatosan végezve  

 lábzsámolyra felugrás-leugrás, átugrás akadályokon, szökdelés a talajra 

helyezett kötél egyik oldaláról a másikra – helyben végezve, előrefelé 

haladva 

 különböző ugróiskolák használata 

 bemutatást követően mozgásutánzás (pl. zárt-zárt-terpesz; zárt- terpesz-

terpesz-zárt; zárt-zárt-terpesz-zárt-zárt stb.) 

 térdek/bokák között tárgyat pl. babzsákot megtartva szökdelés 

meghatározott célig pl. bójáig, majd célba dobás 

 szökdelés egy lábon 

 

 

 



EGYENSÚLY (STATIKUS – DINAMIKUS) 

gurulás  a test hossztengelye körül (nehezítésként fej fölött labdát 

megtartva) 

 folyamatosan a szőnyegen, adott jelre megállni (pl.:1 taps= hason 

fekvő helyzetben, 2 taps= háton fekvő helyzetben) 

 egyenetlen talajon (pl. szőnyegen szétszór babzsákokon), 

különböző vastagságú, keménységű szőnyegen/szivacson 

ugrálás  trambulinon 

 talajon 

gyakorlatok 
gimnasztikai labdán 

 labdán ülve vagy hason fekvésben 

 labdán ülve tartásjavító feladatok végzése (feladatok kis súlyzóval, 

pálcával, babzsákkal) 

 labdára ráhasalva, gördülés előre, kézzel kitámasztani, megtartani 

a pozíciót, majd gördülés vissza hátra 

járás-, futásfeladatok 

különböző 

eszközökön 

 járás zsámolyon, rugós zsámolyon, két vonal között, gerendán, 

taktilis korongokon 

 futás körbe/szabadon, majd adott jelre sebességváltoztatás – 

növelés/csökkentés 

 járás/futás körbe, majd adott jelre irányváltoztatás (180 fokos 

fordulat), majd haladás tovább 

 jelre 360 fokos fordulat, majd haladás tovább 
 

KERESZTEZŐ MOZGÁSOK, TESTKÖZÉPVONAL ÁTLÉPŐ GYAKORLATOK 

ellentétes oldali 

testrész megérintése 

 kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, pókjárás, rákjárás, 

indián járás, indián szökdelés (ellentétes oldali kéz és láb mozgás)  

 járás közben bal kéz-jobb térd, jobb kéz-bal térd érintése; bal 

könyök-jobb térd, jobb könyök-balt térd érintése 

 járás törzs/nyak/comb körül babzsákot adogatva 

 mondókára végzett 2 ütemű mozgásos feladat (pl. taps test előtt, 

majd vállak keresztezett megérintése); páros gyakorlat – taps test 

előtt, taps keresztben (jobb kézzel társ kezének érintése), taps test 

előtt, taps keresztben (bal kézzel társ kezének érintése) 

 „Simon mondja” játék: Az utasításokat abban az esetben kell 

végrehajtani, ha elhangzik a feladat előtt a kifejezés. pl. Fogd meg 

a bal kezeddel a jobb füledet/ válladat/ könyöködet/ térdedet/ 

combodat! Tedd a zöld/ kék/ sárga/ piros  

 babzsákot a bal válladra/ lábfejedre/ talpad alá! Érintsd meg jobb 

kezeddel a bal térdedet és bal kezeddel a jobb térdedet! Érintsd 

meg a bal kezeddel a jobb könyöködet és jobb kezeddel a bal 

térdedet! 

 

 
 

 



 

KERESZTCSATORNA GYAKORLATOK 

kéz váltott nyitása-

csukása, ellentétes  

kéz-térd érintés, 

ellentétes könyök-

térd érintés 

 bal kéz ököl, jobb kéz nyitva és csere-csere 

 bal kéz kézháton, jobb kéz tenyérrel lefelé és csere-csere 

 ellentétes kéz/könyök- térd érintés helyben végezve majd járás 

közben   

 

TESTKÉP, TESTSÉMA, TESTVÁZLAT 
IRÁNYGYAKORLATOK SAJÁT TESTEN, SÍKBAN, TÉRBEN 

testrészek 

megmutogatása 

mondókával kísérve  

vizuális kontrollal 

tükör előtt, 

testrészek 

azonosítása, 

megnevezése, 

irány 

gyakorlatok, 

helyviszonyok 

meghatározása 

 

 a gyermek különböző testrészeinek megérintése, megsimítása;  

ezt követően a gyermek megmutatja és meg is nevezi megérintett 

testrészeit 

 a szóban megnevezett testrészeket a gyermek megérinti saját 

testén 

 mondókák a gyermek életkorához, kognitív képességeihez 

illeszkedve (bal, jobb oldal differenciálása is jelenjen meg; bal 

csuklóra piros szalag is köthető segítségadásképpen) 

 a gyermek nevezze meg, mutassa meg az emberrajzról hiányzó 

testrészt saját testén, majd a rajzot egészítse ki 

 instrukciók végrehajtása pl. Állj az asztal/szék elé/ mellé/ bal 

oldalára/ jobb oldalára/ mögé/ közé/! 

babzsák, kedvenc játék/plüssállat/kisautó elhelyezése a térben 

Lépj előre hármat! Lépj balra egyet! Lépj előre négyet!  

Lépj jobbra kettőt! Lépj hátra hármat!  

 rajzolás instrukciók alapján  

pl. Rajzolj a lap közepére/ bal oldalára/ jobb oldalára egy …-t! 

Rajzolj egy…-t a …. mellé/ fölé/ alá!  

A …. jobb oldalára rajzolj egy …-t! Rajzolj a lap bal/jobb felső/alsó 

sarkába egy …-t! 

 asztalon sorban elhelyezett tárgyak balról jobbra haladva történő 

megnevezése, kézzel mutatva  

 adott tárgyak sorba helyezése instrukciók alapján, ezt követően 

sorrend leolvasása, majd kérdések megválaszolása az egyes 

játékok elhelyezkedésére vonatkozóan 

  

ERŐSÍTÉS, NYÚJTÁS, LAZÍTÁS 

lábboltozat erősítés/ 

bokatorna 

 bokaízület passzív kimozgatása 

 különböző felületeken járás mezítláb 

 óriásjárás, sarkon járás, járás bekarmolt lábujjakkal 

 talp alatt labda, pálca görgetése 

 nyújtott ülés, támaszkodni test mögött: lábfejjel spicc-pipa 

váltakozása; lábfej körzése befelé-kifelé 

 hajlított ülés, támaszkodni test mögött: lábujjhegyre emelkedés, 



majd sarokra gördülés; lábujjakkal araszolás előre, majd hátra 

 lábujjakkal babzsák felemelése – célbadobás karikába, lábujjakkal 

kendő felemelése – integetés a kendővel, papírtépés, gyöngyök 

felszedése, rajzolás lábujjak közé fogott ceruzával/zsírkrétával 

általános/ 

testszerte történő 

izomerősítés, 

terhelhetőség 

növelése 

 pókjárás, rákjárás, nyusziugrás, kúszás 

 padon hason fekvés, kezekkel pad szélén kapaszkodva haladás 

előre karhúzással/haladás hátra kartolással 

 izomerősítő gyakorlatok különféle súlyokkal, megtartással, 

ismétlésszám növelésével   

 hason fekvés, karok magastartásban – törzsemelés, babzsákok 

felpakolása zsámolyra/padra 

 háton fekvés, alkarra támaszkodva váltott térdfelhúzás mellkashoz, 

biciklizés levegőbe emelt lábakkal 

 különböző szökdelések, ugrások, törpejárás, óriás és sarkon járás 

 guggolás-felállás babzsákot megtartva fej tetején 

 háton fekvés, lábak talpon – térdek közé helyezett labda 

összeszorítása-ellazítása; csípő emelése-leengedése 

 karkörzés előre, hátra 

 pálcára fogás, karok magastartásban – nyújtózás a plafon felé; 

karok magastartásban – váltott karral nyújtózás plafon felé 

 sarokra ülés, nyújtózás karokkal előre, tenyerek a talajon 

 pálcára fogás, karok magastartásban – törzs törzshajlítás jobbra, 

vissza középre, balra 

 pálcára fogás, pálca a nyakban – törzsfordítás jobbra, vissza 

középre, balra 

 hát domborítása (cica-hát), hát homorítása (kutya-hát)  

 hason fekvés, csípő talajon, karokkal felsőtest feltolása 

 háton fekvés, térd hashoz húzása – kezekkel való átkulcsolása 

MOZGÁSRITMUS, RUGALMASSÁG, MOZGÁSKIVITELEZÉS 

ugráskészség 

fejlesztése, 

mozgásutánzás 

bemutatást követően 

 trambulin használata, lábzsámolyról, zsámolyról leugrás; átugrás 

akadályokon, különböző ugróiskolák használata, bemutatott 

mozgássor utánzása pl. ugrás zárt lábbal-ugrás zárt lábbal-

terpeszugrás;  zárt- terpesz-terpesz-zárt; zárt-zárt- terpesz-zárt-

zárt stb.) 

 ritmusutánzás – bemutatott kopogás/taps ritmusát a gyermek 

visszatapsolja/kopogja 

 mondókára végzett 2 ütemű (pl. taps test előtt, majd vállak 

keresztezett megérintése), 4 ütemű mozgásos feladat 
 

MOZGÁSUTÁNZÓ JÁTÉKOK, ÁLLATUTÁNZÓ MOZGÁSOK 

állatutánzó járás, 

mozgásutánzás 

 

 gólyajárás – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, szlalomban 

bóják körül, padon 

 tyúklépés – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, gerendán 



haladva 

 békaügetés – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, 

szlalomban bóják körül 

 nyusziugrás – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, 

szlalomban bóják körül, térdek között babzsákot megtartva 

szélesebb stabil padon haladva, bordásfalra feltámasztott padon 

haladva 

 pókjárás/ rákjárás – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, 

szlalomban bóják körül, ölben babzsákot hordva 

 törpejárás – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, szlalomban 

bóják körül 

 óriásjárás – egyenes vonalon, akadályokat kerülgetve, szlalomban 

bóják körül, padon 

 indiánjárás, indiánszökdelés 

 bemutatást követően a gyermek utánozza a mozdulatsort 

pl. tükörtánc vagy színes babzsákokra lépés sorrend utánzásával 

 

CÉLZÓ MOZGÁSOK 

célba dobás, 

mondókával 

összekötött 

babzsákos feladat, 

kijelölt útvonalon 

haladás labdával,  

páros gyakorlat, 

bábuk ledöntése 

labda gurításával/ 

rúgásával 

 babzsákkal különböző távolságokról zsámolyba /hulla-hopp 

karikába/társnak 

 mondókák a gyermek életkorához, kognitív képességeihez 

illeszkedve 

 kislabdával felfordított zsámolyba, függőlegesen rögzített hulla-

hopp karikába 

 célba reptetés papírrepülővel 

 labda pattintása/feldobása-elkapása helyben és mozgás közben 

végezve, gurítása padon, vezetése lábal 

 labda gurítása, dobása (normál méretű szivacslabda), rúgása 

társnak 

 „Bowling”  
 

ÖSSZETETT MOZGÁSSOROK, AKADÁLYPÁLYA 
 

eddigiekben felsorolt 

mozgásminták 

egymásra építése, 

alkalmazása 
 

 

 tetszőleges kombináció a gyermek terhelhetőségének, állapotának 

és a foglalkozás céljainak figyelembevételével 

 

KÉZIZOMZAT ERŐSÍTÉSE 

gyurmázás, 

tépés,  

gyűrés, csippentés 

 kezek ökölbe szorítása, megtartása, majd ujjak széttárása 

 kis méretű szivacslabda összeszorítása, majd szorítás lazítása 

 tenyér nyitva, ujjak egymás mellett – ujjak terpesztése, majd 

egymás mellé zárása 



 különböző csipeszes feladatok  

 gyurma gyúrása egyik kézből a másikba átvéve 

 gyurma sodrása, hengerítése 

 hengerből gyurmadarabok lecsippentése, majd a darabok 

gömbölyítése – előrajzolt formára helyezése 

 különböző papírok tépése, gyűrése, csippentése  
 

UJJ- ÉS KÉZMOZGÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA, AUTOMATIZMUSA 

kézfeladatok 

mondókákkal kísérve 

 bal kéz ököl, jobb kéz nyitva és csere-csere 

 bal kéz kézháton, jobb kéz tenyérrel lefelé és csere-csere  

 kezek ökölben ujjak nyitása egyesével 

 könyök asztalon, kezek kulcsolva, ujjak differenciált mozgatása 

 azonos ujjak összeérintése (hüvelykujj-hüvelykujj, mutatóujj-

mutatóujj…) 

 ujjak csippentése (hüvelykujj- mutatóujj, hüvelykujj-középsőujj, 

hüvelykujj-gyűrűsujj, hüvelyujj-kisujj; visszafelé is elvégezhető) 

 mondókák a gyermek életkorához, kognitív képességeihez, 

motivációs tartalomhoz illeszkedve 
 

SZEM - KÉZ KOORDINÁCIÓ, FINOMMOTORIKA 

játékok használata,  

eszközhasználat 

 labda gurítása meghatározott vonalon egyenesen vagy görbén  

 babzsák, labda célbadobása 

 legók/ gombok/ gyöngyök válogatása, differenciálása 

szín/méret/forma alapján 

 legótorony építése, gyöngyfűzés 

 marokkó 

 puzzle, dominó 

 parafadugóval gyöngysor festése 

 ollóval vágás gyakorlása – gyurmarúd vágása, szívószál vágása, 

papír vágása (egyenes-, cikkcakk-, íves vonalon vágás; különböző 

formák, alakzatok vágása) 

 varrós játék – előre elkészített lyukak, tompa tű, vastag fonal 

 papírhajtogatás 

 ceruzafogás, pontok összekötése, párok összekötése, labirintus, 

vonalkövetés, formamásolás, tájékozódás pontrácsban 
 

 

KÉZ – KÉZ KOORDINÁCIÓ 

csomókötés, 

cipőkötés, 

hármas fonás 

 

 Megmutatjuk a gyermeknek, hogy hogyan kötjük be a cipőnket 

(lassan végezve).  

Ajánljuk fel, hogy próbálja meg  mindkét kézzel (,,nyuszifül” 

baloldalon bal mutató- és hüvelykujjal tartva /,,nyuszifül” 

jobboldalon jobb mutató- és hüvelykujjal tartva)  

Döntse el melyik kényelmesebb; a kettő közül, amelyik mellett a 



gyermek dönt, úgy gyakoroljuk a továbbiakban. 

 A tevékenységet mondókával is összeköthetjük:  

„Köss egy csomót, jó erőset, 

Csinálj egy nagy egérfület, 

Rátekered, átbújtatod, 

A kis fülét meghúzhatod.” 

 

 

PRAKTIKUS KÉZMOZGÁSOK 

mindennapi eszközök 

használata 

 üvegek, flakonok tetejének lecsavarása, visszacsavarása 

 ruhák be és kigombolása 

 cipzárhasználat gyakorlása 

 cipőkötés 

 lakat nyitása kulccsal 

 
 

ÖNELLÁTÁS, ÖNKISZOLGÁLÁS 

személyes higiénia   minél önállóbban elvégzett mosdó használat, kézmosás, 

öltözködés, étkezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NYELVI FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK, 

TANULÓK FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZIKSZ ZSUZSANNA 

VÉCSEINÉ BARANYAI MAGDOLNA 

 



BEVEZETŐ 

 

Munkánkat elsősorban azoknak a kollégáknak ajánljuk, akik óvodás és kisiskolás korú 

gyermekek nyelvi fejlődését, fejlesztését tűzték ki célul. 

A zavartalan nyelvelsajátítás feltétele az ép ideg- és hallási rendszer, az intakt beszédszervek, 

valamint a verbális ingerekben gazdag beszélő környezet.  

A beszéd az emberre jellemző örökletes sajátosság, melynek kialakulása a törzsfejlődéshez 

köthető. Az emberi agy szerkezetének, működésének és fejlődésének függvényében jön létre. A 

beszéd fejlődése önálló fejlődési irányvonal mentén történik. Az anatómiai és fiziológiai alapot 

a beszédközpontok adják, melyek az agy domináns féltekéjében találhatók (Balogh, 2005).   

Az anyanyelv-elsajátítás, a kommunikáció fejlődése és a beszéd megjelenése a fejlődés során 

folyamatosan és ugrásszerűen megy végbe. A fejlődés szakaszai meghatározott sorrendben 

követik egymást, univerzálisak, minden gyermekre egyformán jellemzőek, függetlenek a 

földrajzi területektől, nyelvektől, nyelvtípusoktól és kultúráktól. A szakaszok kezdete, tartalma 

és változása egyénenként eltérő lehet. A szakaszok közötti átmenet gyakran észrevétlenül 

megtörténik, sőt az is megfigyelhető, hogy két egymást követő periódus jellemző jegyei 

szimultán módon jelennek meg. A nyelvelsajátítás kreatív folyamat. Szűkebb értelemben 

néhány évet igényel csupán, míg tágabb értelmezés szerint élethosszig tart. Az állandóan 

változó világ újabb és újabb nyelvi, illetve nyelvhasználati tudást nyújt és folyamatos kihívást 

jelent számunkra.  (Kenesei, 2004). 

A beszéd alapvetően két szinten megy végbe. Az alsóbb szintek felelősek például a hangsorok 

helyes felméréséért. Ez a beszédészlelés szintje. A felsőbb szinten már az információ 

feldolgozása történik, vagyis az elhangzott üzenet megértése. Ez a megértés területe. Ha 

valamely szint megsérül, akkor az információ-feldolgozás csak részlegesen vagy tévesen 

történik meg (Csépe, 2011).  

Specifikus beszéd-nyelvfejlődési zavarok nemzetközi besorolása - BNO: F 80 

A szakirodalom a beszéd és nyelvi zavart mutató gyermekek elnevezésénél a megkésett 

beszédfejlődés helyett ma már a nyelvi késés kifejezést használja. Az akadályozott 

beszédfejlődés és szenzoros-, motoros-, szenzo-motoros diszfázia helyett pedig az átfogóbb, 

teljes nyelvi rendszert érintő SLI (specifikus nyelvi zavar) kifejezés került használatba (Rudas, 

2019). 

A fejlődés, megelőzés és a fejlesztés elválaszthatatlan fogalmak.  A belső érési folyamatok 

által irányított fejlődés elindulása, lefolyásának intenzitása és kiteljesedése mindig azzal a 

környezeti ráhatással van szoros kapcsolatban, amelyben a fejlődés megvalósul. A fejlődés 

tényleges meghatározói a belső érés és a környezet kölcsönhatása. Az egészséges genetikai 



program optimális kibontakozása a megfelelő környezeti feltételek biztosítása mellett 

valósulhat meg (Martonné, 2002). 

Napjainkban az info-kommunikációs eszközök térhódítása miatt az élőszó, az élő beszéd kezd 

háttérbe szorulni. Helyét átveszik a mobiltelefon, az internetes csatornák, a média. 

Óvodáskorban utánzáson alapul a gyermekek tanulása, ilyenkor legfogékonyabbak a beszéd 

elsajátítására. E szenzitív időszakban a beszédfejlődés szempontjából nélkülözhetetlen a 

kommunikációs ingerekben gazdag környezet biztosítása. Ez a kommunikációs minta nem 

minden gyermek számára egyformán biztosított (Gyarmathy, 2007).  

A játék az óvodáskor fő tevékenységi formája, a kisiskolásnak is kedvelt tevékenysége. A játék 

segíti az érzelmek kifejezését és levezetését, fejleszti a gondolkodást, kreativitásra, 

kommunikációra ösztönöz. Mindezt úgy teszi, hogy a cselekvést spontán késztetés irányítja, 

miközben a gyermek örömet érez. Fontos, hogy megfelelő időben és megfelelő előkészítéssel 

adjuk a gyermek kezébe a megfelelő eszközöket (Horváth, 2002).  

Dr. Bagdy Emőke: „mindenből ki kell hozni a legjobbat. Egy jó pedagógus a személyiségével 

tanít. A pedagógus olyan isteni szikra kereső szakember, aki a szakértelmét arra használja, 

hogy megtalálja a gyerekben az erősséget, és ehhez a személyiségét használja 

munkaeszközként.” Ha megfelelő kommunikációs készséggel, jó pszichológiai és pedagógiai 

érzékkel rendelkezik a logopédus, akkor a logopédiai, pedagógiai és pszichológiai módszerek 

együttes, megfelelő arányú alkalmazásával érhet el sikert. Az eredményes munka feltétele a 

logopédus önismerete, saját határainak elfogadása, a tervezett feladatok átgondolása, a 

tapasztalatok folyamatos kiértékelése. Mindezek biztosítják, hogy eredményesen végezze 

munkáját, és saját személyiségével összhangban válassza ki a rendelkezésre álló módszerek, 

eszközök és feladatok közül a legmegfelelőbbet (Bagdy, 2018).  Ezt a munkát kívánjuk segíteni 

az összeállított feladatgyűjteménnyel. Célunk, hogy bővítsük a saját és a felhasználó kollégák 

módszertani repertoárját. 
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BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDINDÍTÁS, ARTIKULÁCIÓ 

RAJZOK BESZÉDHANGOK UTÁNZÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Mit mond az oroszlán?   á ó í  Figyeld a száját! Egyre nagyobbra nyitja. Utánozd te is! 

 

 

 
 

 
 

 
 



RAJZOK A HANGUTÁNZÁSHOZ, HANGKAPCSOLATOK CIKLIZÁLÁS TANULÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Az oroszlán és a maci találkoznak. Így köszönnek egymásnak: Á – M / M - Á. Figyeld a szájukat! Utánozd te is! 
 

 
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 



RAJZOK A HANGUTÁNZÁSHOZ, HANGKAPCSOLATOK, CIKLIZÁLÁS TANULÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Az oroszlán és a maci találkoznak. Így köszönnek egymásnak: Ó - M / M – Ó . Figyeld a szájukat! Utánozd te is! 
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

                     

 



RAJZOK A HANGUTÁNZÁSHOZ, HANGKAPCSOLATOK CIKLIZÁLÁS TANULÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Utánozd velem az állatok hangját! Figyelj a szádra! (Ha tudja, nevezze is meg őket!) 
 

     
 

 

       

    
 



RAJZOK A HANGUTÁNZÁSHOZ, HANGKAPCSOLATOK, CIKLIZÁLÁS TANULÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Utánozd velem az állatok hangját! Figyelj a szádra! (Ha tudja, nevezze is meg őket!) 
 

 

 

 

     
 



RAJZOK A HANGUTÁNZÁSHOZ, HANGKAPCSOLATOK, CIKLIZÁLÁS TANULÁSÁHOZ 
Beszédpercepció, artikulációs mozgások ügyesítése, helyes ejtés gyakorlása 
Utánozd velem az állatok hangját! Figyelj a szádra! (Ha tudja, nevezze is meg őket!) 
 

     
 

          
 

 
 



HANGUTÁNZÓ 
Beszélőkedv felkeltése, auditív differenciálás, szókincs bővítés 
Mutass arra az állatra, amelyiknek a nevét mondom! Utánozd a hangját! Most én mutatom, te mondod! 
 

                                      

                                  

                    

 

 



HANGUTÁNZÓ 
Beszélőkedv felkeltése, auditív differenciálás, szókincs bővítés 
Mutass arra az állatra, amelyiknek a nevét mondom! Utánozd a hangját! Most én mutatom, te mondod! 
 

 

 

                            

 

         



MI KELL NEKI? 
Beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítés, auditív differenciálás 
Melyik állat hangját hallod? Mutass rá! / Mondd ki a nevét! Mi kell neki? Soroljuk el!  
Felhasználási javaslat: nyomtatás, laminálás, kivágás 
 
 
 

 

    

 

      

  

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZEKÖTŐS   Beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítés, grafomotorika, vizuomotoros koordináció

 



 SZÁJKÉPEK      

Artikulációs mozgások, helyes ejtés gyakorlása, verbális memória 
Mondd utánam! Próbáld meg egyedül is elmondani! A képek segítenek. 

 
 
 

      

    

 

 

 



SZÍVD FEL! 

Szívások, vizuomotoros koordináció, artikulációs mozgások 

A szívószállal szívd fel a virágokat és leveleket! Helyezd el a képeket a fa lombján! Megmutatom. 

Javaslat: Felnőtt- kivágja a leveleket és virágokat. Gyermek – szívószállal felszívja és a fán elhelyezi azokat. 

Esztétikusabb és tartósabb, ha előtte kiszínezzük és lamináljuk. 

 

 

 

 

      

      

 

      



SZÍVD FEL! 

Szívások, vizuomotoros koordináció, artikulációs mozgások 

 



BR- ZÖNGÉS AJAKPERDÍTÉS GYAKORLÁSA 

Artikulációs mozgások, helyes ejtés, hangkapcsolat gyakorlása szótagsor ismétléssel 

         

 

 



DR- ZÖNGÉS NYELVHEGYI PERDÍTÉS GYAKORLÁSA 

Artikulációs mozgások, helyes ejtés, hangkapcsolat gyakorlása szótagsor ismétléssel 

 

 

 

 

           

            
 



K HANGZÓ AUTOMATIZÁLÁSA VÁLTAKOZÓ FONETIKAI HELYZETBEN 

K hangzó rögzítése szótagokban és automatizálása szavakban, fonológiai tudatosság fejlesztése, analízis - szintézis 

 

         

        



SZÓLÁNC  

Artikuláció, helyes ejtés, verbális memória 
 

 

                 

                       
 
        prizma briós apró zebra kapribogyó bringa pruszlik kolibri paprika ibrik április jobbra  

 pracli brikett epres brácsa ciprus ábra seprű bricsessz napra briliáns praliné 



SZÓLÁNC  

Artikuláció, helyes ejtés, verbális memória 

hajó ajtó éj pólya hópehely tej majom juh jég hajvaj tojás  

golyó fej játék sajt ibolya Judit bélyeg jobb bagoly lyuk japán 

 



HALLÁSCSISZOLÓ 

Hangdifferenciálás, helyes ejtés, akusztikus figyelem 

               

            

            
pracli, drót, trambulin, Brumi, zebra, sodrófa, metró, priccs, trón, nadrág, apró, kolibri 



PÁRKERESŐ 

Auditív differenciálás, akusztikus figyelem- és emlékezet, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 

Hallgasd meg a hangjukat!/Utánozd/Utánozzuk a hangjukat!  Kösd össze a hasonló hangot adó dolgok képét! 
 
 
 
 

 

            

 

 



HANGTALÁLÓ 

Hangtalálás, auditív differenciálás, fonológiai tudatosság 

Mondd ki a képek nevét! Kösd össze azokat a képeket,  amelyek azonos hanggal kezdődnek! 

 

    

    



HANGKERESŐ 

Hangtalálás, auditív differenciálás, analízis-szintézis  

 

 

            

  
 

     ♥       

 

 
 

            
      

       síp, hal, lábos, toll, puska, zsák, sellő, kávé, kas, táska, szív, híd, mosógép, hús, éjszaka, ásó            



HANGKERESŐ 

Hangtalálás, auditív differenciálás, analízis-szintézis                       

     

 

                 
 

         ♥                                

 

 

trambulin, kifli,  pólya, potroh, petrezselyem, centrifuga, levél, pracli, vaj, citrom,  

    pisztráng, brácsa, trikó, villám, golyó, metró                                 

   



HANGKERESŐ 

Hangtalálás, auditív differenciálás, analízis-szintézis 
 
 

  

♥                                

 

 

        vasaló, tulipán, tojás, levél, pók, teve, fóka, vív, fésű, tévé, fedő, vonó, fa, páva, fiú, öv                               
      

 

 



HANGKERESŐ 

Hangtalálás, auditív differenciálás, analízis-szintézis 

 

 

 

   ♥                                

 

 

     

      szíj, majom, tojás, éj(szaka), ág, juh, kutya, pólya, fésű, golyó, nap, tévé, fa, vaj, pehely, fiú 



HOSSZÚ VAGY RÖVID? 

Hangidőtartamok, beszédészlelés, auditív differenciálás, mondatalkotás 
Mondd ki a képek nevét! Hosszú vagy rövid magánhangzót hallottál a szavakban?  
Ha van benne hosszú magánhangzó, kösd a hosszú kígyóhoz! Ha nincsen benne, a rövid kukachoz kell kötnöd! 

 

o – ó  ö – ő  u – ú  ü - ű 

 

 

Mondatalkotás önállóan 

Fogalmazz a képekről mondatokat! 

 Pl. A hattyú a vízben úszik. 

 

Mondatalkotás segítséggel 

Fejezd be a mondatokat!/ Én elkezdem, te befejezed! Most fordítva! 

Pl. A vívó kezében … 

Az etető a … 

A gomba … 

A nyakunkba tesszük a …  
 



BESZÉDÉSZLELÉS   

Hangidőtartamok, auditív észlelés, auditív differenciálás, szövegértés, mondatalkotás 
 
 
 
 

             Pótold a hiányzó magánhangzókat! Írd le jól a szavakat! 
 
 

                            
 
 
                             Oszloponként egy – egy szót foglalj mondatba! 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



BESZÉDÉRTÉS, BESZÉDKÉSZSÉG, BESZÉDFIGYELEM 

KIVEL LAKNAK? 

Általános tájékozottság, szókincs bővítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Kivel laknak az állatok? Segíts megkeresni! Mondd el a nevüket és utánozd a hangjukat is! 

  

 



MI A NEVE? 

Szókincs bővítése, beszélőkedv felkeltése, auditív differenciálás  
Tegyél korongot arra az állatra, amelyiknek a nevét hallod! 
Vedd le a korongot a kakasról! Utánozd a hangját! Mi ez? 
Ha már tud beszélni: Mondjuk el az állatok nevét!... Most csak a madarakat sorold fel!... 
 

     

 



MIT ESZNEK? 

Általános tájékozottság, beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Utánozd az állatok hangját! Mondd el a nevét! Mit esznek? Vezesd oda az ujjad! Kösd össze ceruzával is! 
 

           

 



FOLYAMATÁBRA RAJZOS VERSHEZ 

Beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítése, verbális- és vizuális memória, grafomotorika, vizuomotoros koordináció 
Hallgasd meg és kövesd a rajzot! Mondd utánam! Rajzold velem! 
 

 
 

 

       

 

 



FOLYAMATÁBRA RAJZOS VERSHEZ 

Beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítése, verbális- és vizuális memória, grafomotorika, vizuomotoros koordináció 
Hallgasd meg és kövesd a rajzot! Mondd utánam! Rajzold velem! 
 

 

            

            



VADÁLLAT VAGY HÁZIÁLLAT? 

Általános tájékozottság, beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Mondom az állatok nevét. Melyikről beszélek? Mutass rá! / Mondd el rámutatva az állatok nevét! 
Szerinted hová tartozik? / Vadállat vagy háziállat? Vezesd egy vonallal a ketrechez vagy a házhoz! 
 
 

      

     



PÁRKERESŐ 

Beszélőkedv felkeltése, szókincs bővítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció, auditív differenciálás   
Óvónő vagy Anya kivágja a képeket. Keresd meg az állatok másik felét! Ragaszd egymás mellé!  
Vagy: Kösd össze a képet másik felével! Mondd el az állatok nevét! Utánozd a hangjukat! 

                             

                  



HOVÁ MENNÉNEK? 

Általános tájékozottság, szókincs bővítés, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Hová mennek az állatok? Vezesd őket egy vonallal a helyes irányba! 
 

                

                

 



KAKUKKTOJÁS 

Szókincsbővítés, fő fogalom alá rendelés, válogatás-rendezés-csoportosítás, grafomotorika, szerialitás 
Rakj rendet a polcon! Keresd meg a kakukktojást! Színezd ki! Sorold el (segítséggel) a képek nevét! 
 

 

 

Mi következik a sorban? Mondd el! Folytasd a rajzot! / Vezesd oda a ceruzával!           

           



CSOPORTOSÍTÁS 

Szókincs, fő fogalom alá rendelés, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Mondd el az összetartozó képek nevét! Hogy hívjuk ezeket egy szóval?  
Keresd meg középen a hiányzó képet! Vezesd egy vonallal az üres helyre! 

 
 
 
 

 

 

 



KICSI VAGY NAGY? 

Viszonyfogalmak gyakorlása, szókincs bővítése, analógia, grafomotorika és finommotorika 
Mi a különbség a két kör között? Látod, a kis kör alatt vannak a kis járművek. A nagy kör alá szerinted  
mik fognak kerülni?  Vágd ki és ragaszd a párjuk mellé a képeket! Ha van kedved, kiszínezheted a szárazföldi 
járműveket! Végül takard le a képeket, sorold fel emlékezetből a járműveket! 
 

 

 



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG : A hét napjai 

Mondjuk együtt a verset!  Próbáld meg egyedül is elmondani!  

Válaszolj a kérdésekre! A képek segítenek. 

 

 

                                                
 

 

  Mit csinálsz hétfőn?    Mikor szitálsz? 

  Mit csinálsz csütörtökön?   Mikor terítesz? 

  Mit csinálsz kedden?    Mikor pipálsz? stb. 

       Mondd el a hét napjait! A képek segítenek. Milyen nap van a kedd előtt/ a szerda után?     

          Melyik két nap a hétvége?  A többi öt nap munkanap. 

        
       

 

 



HOL A LABDA? 
Térbeli viszonyszavak gyakorlása, analógia, mondatalkotás  
Hol a labda? Mondjuk együtt! (a fiók előtt, a fiók mögött, a fiók mellett, a fiókban) 
Most a ház következik.  Mondjuk/mondd el! Melyik hiányzik? Rajzold be! Segítek… 
Válaszadás analóg mondattal: A labda a fiók előtt van. A labda a fiók mögött van. stb. 
 

        

Irányok megnevezése, gyakorlása 

Mondd el, hogy merre mutatnak a nyilak! 
Folytasd a sort! 
Színezd a balra mutatókat pirosra, a jobbra mutatókat kékre! 

 

          



 
ÉRTÉSELLENŐRZÉS 
Értésellenőrzés, mondatalkotás szóban, szókincsbővítés, tájékozódás, iránytudat 

Mondd el sorban a képek nevét! A bal felső sarokból indulj! Most állításokat fogok mondani a képekről. pl. A kanna a 

cipő fölött van. Ha szerinted igazat mondok, tapsolj és ismételd meg! Ha nem igaz, vagyis hamis, csóváld meg a 

fejed! Mondd el úgy, hogy igaz legyen! Most te is mondj igaz/hamis állításokat a képekről! 

 

 

 



MIT MONDANÁL? 1. 
Kommunikációs helyzetek, beszédkészség, mondatalkotás, szókincs empátia 
Mit mondanál a következő helyzetekben? Ha tudod, írd le! 

       

 
 

                               

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIT MONDANÁL? 2. 
Kommunikációs helyzetek, beszédkészség, mondatalkotás, szókincs empátia 
Mit mondanál a következő helyzetekben? Ha tudod, írd le! 
 

                                 
 

               
 
 

                          
 

 
 
 

 

 

 

 

 



SZÖVEG 

IGAZ – HAMIS ÁLLÍTÁSOK 
Szövegértés, fonológiai tudatosság 
 
 

    
 

       



TALÁLÓS KÉRDÉSEK  
Szövegértés, szókincs, logikai következtetés, absztrakció, grafomotorika, vizuomotoros koordináció 

Hallgass meg! … Mi lehet ez? Találd ki! A képek segítenek. Kösd össze a megfelelő képpel! 

                    

                      

 
 



MI HIÁNYZIK?  
Szövegértés, szókincs, logikai következtetés, megfigyelőképesség, analógia 

 

 Húzd alá azokat a szavakat, amelyekhez nincs ábra!  

   

 
 



 
MONDATALKOTÁS  
Szövegértés, szóbeli kifejezőkészség, grafomotorika 
 

 

  



MONDATALKOTÁS  
Szövegértés, ok – okozat, logikai következtetések, grammatikai viszonyok 
 

1. Írd a képek alá helyesen a nevüket! J vagy LY? 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak valamelyikével! 

 

 

 

3.   Párosítsd a főnevet a tulajdonsággal!  

 

hatalmas  ♣      rigófütty  ____ 

hófehér ⃝      méh  ____ 

hangos ☺      gyík  ____ 

fürge ♥      galamb  ____ 

szorgos ☼      elefánt  ____ 

 Írj egy – egy mondatot a szószerkezetekkel! Pl. A ravasz róka pórul járt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ELLENTÉTEK 
Szövegértés, ok – okozat, analógiák, értésellenőrzés, grammatikai viszonyok, kommunikációs helyzet 
 

1. Írd mellé az ellentétét! 

     nehéz……………..  szomorú ……………...  gyors ………………….. forró …………………… 

 keserű………………  tompa ………………  magas ………………..  olcsó …………………….. 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat az ellentétes jelentésű melléknevekkel! Válogass a fenti 

szópárokból! Pl. A nyalóka olcsó, a gyümölcs drága. 

A párduc …………………………….   , a teknős …………………………….   . 

A cukor ………………………………   , a gyógyszer …………………………  . 

A tégla ……………………………….    , a tollpihe ………………………….  . 

Az országút ………………………………….   , a járda ………………………………..  . 

 

3. Húzd alá azt a szót, amelyik nem illik a sorba! 

beszerez vásárol kereskedik vesz 
alszik szendereg pislog bóbiskol 

fut rohan járkál szalad 
kikapcsolódik mulat szórakozik nevet 

 

4. Folytasd a toldalékolást a minta szerint! Milyen?(ügyes) Hogyan?(ügyesen) 

ügyes helyes sebes tüzes vizes híres 
ügyesen      

 

5. Olvasd el, hogy miről beszélgetnek a gyerekek! 

 

- De szép színes! 

- Milyen erős a csőre! 

- Te is látod? 

- Hihetetlen gyorsan kopogtatja a fát! 

- Ahol ő jár, nem is marad féreg a fában! 

- Ezért nevezik a fák doktorának. 

 

Melyik állatról lehet szó?   ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



SZÓLÁSOK  
Szövegértés, szólások értelmezése, absztakció, lényegkiemelés  

 

 Olvasd el a szólásokat és a jelentéseket! 

 

1.Szöget üt a fejébe.       E Egymás után sok baj ér. 

2.Rájár a rúd.        R  Elgondolkodásra késztet valami. 

3.Kibújik a szög a zsákból.      F  Felismeri a turpisságot. 

4.Átlát a szitán.        K  Ostobán, bambán néz. 

5.Bámul, mint borjú az új kapura.   M Kiderül a valódi szándéka. 

 

 Írd a fenti szólásokat jelölő szám alá jelentésük betűjelét! 

       
 

 

 Húzd alá a halmazban a hosszú magánhangzót tartalmazó szavakat!  

          (á, ó, ő, ú, ű, é, í) 

  

 

 Igazak vagy hamisak az alábbi állítások az aláhúzott szavakra nézve? 

 Jelöld!               igaz=I  hamis=H 

 

 

 

 

 



TANYÁN  
Szövegértés, értésellenőrzés 

 

        

 Nézd meg figyelmesen a képet! 

 
 Fiúnév vagy lánynév? Jelöld! F – L 

 
 

 



TALÁLD MEG!  
Szó, mondat, szövegértés 

 

       
 

        
 

        
    ♥  Ti – peg       … a kecs – ke. 

    ☼ Sí – kos        … a ba – ba. 

    ♣ Me – keg       … a jég. 

 

 



MI EZ?  
Szavak, szövegértés, irányok 

 

           Olvasd el lefelé a szavakat! Húzd alá, amelyik a képhez tartozik! 

 

 

Mondd el, hogy merre mutatnak a nyilak! Jobbra vagy balra? 

 



KIEGÉSZÍTÉS  
Szókapcsolat, analógia, grammatikai viszonyok, szövegértés 

Mi hiányzik? Írd a kép mellé! Mondd el a szókapcsolatot!  
    Hiányzik a kalap teteje. Hiányzik a páva farka. Hiányzik a bárány szája. … 

       

Mit jelent? Húzd alá a szó jelentését! 

       

       

    Válaszolj a kérdésekre a megoldás kivastagításával! 

 
 

 

 

 



JAVÍTÁS  
Mondatalkotás, szórend, szövegértés, grammatikai viszonyok, hangidőtartam    

 

   



A HANGYA  
Szövegértés, szövegfeldolgozás, szerialitás, mondatalkotás, hangidőtartamok 

 Olvasd el a szöveget! 

 
 

 Számozással tedd időrendbe az eseményeket! 

   

 
 

 Te mit tettél volna a hangya helyében? Írd le! 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

 



 Pótold a szóoszlopban a mássalhangzókat! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gondolkodási műveletek: általánosítás,  finommotorika: szem-kéz koordináció, 
grafomotoros fejlesztés, 

Nevezd meg az állatokat! 
Vezesd az állatkölyköket a szüleikhez! Színezd ki a képeket! 

 

 

 

 



vizuális emlékezet, megfigyelés, gondolkodási műveletek: összehasonlítás 

Keresd a Párját! – memória játék 

 

    



 

 

 

 



 

 

 

 
 



vizuális észlelés, gondolkodási műveletek: összehasonlítás, analógia 
Folytasd a sort!   

Melyik cica kerül a zöld négyzetbe? 

A zöld körben megtalálod, miből választhatsz! 

Ne csak mutasd, hanem mondd is el, miért azt választottad! 

 

 

 
 
 
 
 
 



vizuális észlelés, vizuális emlékezet 

Jól nézd meg! Mit csinálnak a cicák? 

Milyen színű párnán fekszenek? Még egyszer jól figyeld meg! 

 

 

 
 
 

 



Emlékezz vissza! Melyik párnára, melyik cica kerül?  
 

gondolkodási műveletek: absztrakció, relációk felfogása, általánosítás 

 

 

 



finommotorika: vizuomotoros koordináció 

Nevezd meg a képeket! 

Először az első majd a második oszlopban lévőket, fentről lefelé haladj!  

Mit gondolsz, melyik képnek melyik lehet a párja? Miért? Kösd össze őket!  

 

 

 

 



Artikulációs, nyelvügyesítő gyakorlatok 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Utánozzuk a következő hangokat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Indirekt artikulációs gyakorlatok 
Nevezd meg a képeket! Színezz! 

Hangutánzás: ismételgesd a hangadást, minél nyitottabban tátogsz annál jobb! 
Társasjáték dobókockával – lépkedj a képeken, ahova érkezel, annak a hangját  
utánozd!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



R hang előkészítő gyakorlatok 

Pontosan végezd a gyakorlatokat, nyelved a padláson a fogaid mögött! 

 

 



 
auditív-differenciálás ( K-T), verbális/vizuális figyelemfejlesztés 
 

Tipi-Kopi- hangjáték 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



auditívfigyelem, beszédészlelés 
 
Mutasd a képet! 
 
A felnőtt mondja a mondatot! 
Melyik képre gondoltam? Mutasd meg! 
Mondd el te is! 
 
 

 
 
 
 
 
 



auditívfigyelem, beszédészlelés 
 
Képről mondat 
 
A felnőtt mondja a mondatot! Melyik képre gondolt?  
Mutasd meg! Mondd el te is! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



beszédészlelés, figyelem, emlékezet, finommotorika: vizuomotoros fejlesztés 
Keresd a „H” hangot! 

 

Hallgasd meg a verset! 
Számold meg, hány „H” hangot hallottál benne! 

Színezz ki annyi pihét, ahány „H” hang van a versben! 
Tanuld meg! 

 
Hipp, hopp 

hepe - 
hupa pipi 
háta pihe 

puha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



beszédmegértés, emlékezet, figyelem, szókincs 
 
Beszéljünk a képről! 

 
A CICA 

 
Mit gondolsz, milyen állatról fogunk ma beszélgetni? Felismered a képen? 
Válaszolj a kérdésekre! 

 

 Mit mond a cica? Utánozd a hangját! 

 Hol alszik a cica? Mutasd meg, mondd el! /A cica kosárbanalszik./ 

 Mutasd meg a: cica szemét, a cica orrát, a cica fülét, a cica bajuszát, a 

cica lábát, a cica száját(Ezeket a testrészeket magadon is 

megmutathatod, sőt, ha tudod, nevezd is meg!) 

 Mit eszik a cica? Te mit szeretsz enni? 

 Számold meg, mennyi cica játszik a gombolyaggal! Milyen színű ez a 

 gombolyag?  

(Keressetek ilyen színű tárgyakat a teremben!) 
 

 

 
 
 
 
 
 



Énekeld el anyával vagy apával a Cirmos „cica haj” című dalocskát!  
Mozogni is lehet hozzá! 
 
 

Cirmos cica haj, hová lett a vaj? (négykézláb mászás) 

Ott látom a bajuszodon,  

(orr alatti részt megsimogatjuk, mintha lenne bajuszunk)  

most lesz neked jaj! (jaj-ra egyet tapsolunk) 

 

 

 



beszédmegértés, emlékezet, figyelem, szókincs 
 
Beszéljünk a képről! 

                                                                A KUTYA 
Ma a kutyussal ismerkedünk egy kicsit. 
 
 Tudod utánozni a kutyus hangját? Va-va És a mérges kutyus morgó hangját? 

 Keresd meg a kutyus házikóját! Milyen színű a teteje? (piros) 

 Keress te is 3 piros színű tárgyat! Mondd el a nevüket, ha tudod! 

 Milyen színű a házikó fala? (sárga) Ilyenből is keress kettőt! 

 Mutasd meg a kutyus: száját, orrát, fülét, lábát, hátát! Neked is vannak 

ilyen részeid? Mutasd meg, nevezd meg! 

 Nézd csak meg, mit eszik a kutyus! Mi lehet az a fehér színű ropogós étel? 

És mi lehet a zöld tálban? 

 Te mit szeretsz enni? 

 Hány kutyus van a nagy képen? Számold meg! Mivel játszanak a kutyusok? 

(labdával)  

 Melyik kutyus néz rád? Mutasd meg! Melyik a sötétebb színű? 

 

 

 
 
beszédmegértés, emlékezet, figyelem, szókincs 



 
Beszéljünk a képről! 

A MACI 
 

 Barna, bundás, erdőben élő állat. Tudod, mi lehet? Hát persze, hogy a 

mackó! Lássuk csak, mit is tudunk erről az állatról! 

 A hideg elől és amikor kicsinyei vannak, ide bújik el. Mit lehet az? A 

maci barlangja. Hú, de sötét van odabent! Szegénynek nincsen 

lámpája. 

 Képzeld, a macinak is van ám: orra, füle, lábai, szemei, és pocakja is 

van. Mutasd megezeket! Magadon is mutasd meg, és mondd a 

nevét!Neked hány szemed van? És hány füled? És mennyi orrod? 

 Hűűű… mik ezek a döngicsélő kis csíkos állatok? Méhecsék! Azt 

mondják: zzzzzz! Megtudod számolni, mennyi van? 

 Vajon mit őriznek olyan nagyon? Persze, hogy a finom, ragadós 

mézet! Nyami, azt a maci nagyon szereti! Milyen színű a méz, tudod? 

 Maci papa és Maci mama nagyon szereti ám a mézet. Melyik lehet Maci 

papa? Segítek: amelyikül. Melyik maci ül? És mit csinál a másik? Áll 

 

 
 

 



Macis mozgásos mondókánk, amit mondjatok és csináljatok együtt! 

 

Mackó, mackó ugorjál, forogjál!  

Tedd fel a kezedet!  

Rakd szét a lábadat! 

Érintsd a földet! 

Mackó, mackó ugorj ki, hopp! 

 

 

 



beszédmegértés, emlékezet, figyelem, szókincs 
Beszéljünk a képről! 

A tehén 

Hú, de aranyos foltos állat! És ha megnő, szarva is lesz. Mi lehet ez? A 
tehén. Azt mondja: MÚ. Te is tudod mondani? Mondd kétszer hangosan, 
majd kétszer halkan! 
A gazdája készített neki egy lakot. Hol van az ajtaja? Te is menj oda az 

ajtóhoz és kopogj rajta! Mondd ezt kopogás közben: Kipp-kopp, kopogok, 

találd ki, hogy ki vagyok! 

Mostanában hűvös szél fújt. Így fúj a szél: pfúúúú. Te is próbáld meg! 

A kis boci is fázott. Hol van a kis boci? 
Ugye milyen aranyos foltjai vannak? Milyen színűek a foltjai? Feketék bizony! 
Mutasd meg az összes foltját! 
Mije fekete még a bocinak? Mondd el, mutasd meg! 

A gazdája finom, friss füvet is tett neki, hogy ne éhezzen. Mibe tette a füvet? A 

kosárba. 

Kik vigyáznak a kis bocira, míg felnő? Anyukája és apukája. Mutasd meg, 

melyik az anyukája? 

Megtalálod a tőgyét? Onnan adja a tejet a bocinak. Ha sok teje van, 

akkor bizony nekünk is juthat belőle. Te is szoktál tejet inni? És kakaót? 

 
beszédmegértés, hallási differenciálás 



Figyelj és Fülelj! 

 

Hallási megkülönböztetés fejlesztése 

A játékok egyre jobban nehezedő feladatokat jelentenek, ezért ne lépjünk át a 

következő szintre addig, amíg az előzőnek a teljesítése nem sikerül a gyermeknek. 

 

1. szint: négy pár különböző hangon megszólaló kis doboz 

hangjának a megkülönböztetése és párosítása - a magas, mély 

szavakkal való megismerkedés 

 Töltsünk meg különböző kis tárgyakkal (pl.: bab, kapocs, rizs, tészta) nyolc vitaminos 

dobozt úgy, hogy hangonként négy párt alkossanak! 

 Szólaltassuk meg őket egyesével és kérjük meg a gyermeket, hogy a hangjuk alapján 

párosítsák őket. Egyszerre csak egy dobozt rázzon meg a gyermek. 

„Ugyanazt a hangot hallottad?” 

Segítő mondat például: „Figyeld csak meg ez a doboz kicsit mélyebb hangot ad, mint 

a másik.” 

Mindig dicsérjük meg a gyerekeket, még akkor is, amikor nem helyes választ adtak. 

 Szerepcsere: ebben a játékban a gyermek adjon fel egy feladványt a szülőnek vagy a 

logopédusnak 

 

 



2. szint: négy különböző hangszer vagy otthoni hangszer hangjának 

megkülönböztetése 

Otthoni hangszerek: két fakanál, két evőkanál, egy evőkanál é egy pohár, egy 

evőkanál és egy műanyag fél literes üveg összeütése 

Hangszerek például: csörgő, dob, cintányér stb. 

 Először mindegyik hangszert/otthoni hangszert egyesével 

szólaltassuk meg és tanuljuk meg a nevüket. Ezt addig gyakoroltatjuk, ameddig mindegyik 

hangszer/otthoni hangszer nevét és hangját biztosan megjegyezte a gyermek. 

 Aztán takarjuk le a hangszereket/otthoni hangszereket és egyesével, majd egymás után 

szólaltassuk meg őket úgy, hogy a gyermek ne lássa! 

„Találd ki, hogy melyik hangszer/otthoni hangszer szólalt meg!” 

Először csak egy hangszerrel játsszunk, majd egyre többet szólaltassunk meg egymás után és 

egyszerre csak egy hangszer szólaljon meg. Figyeljünk arra, hogy ugyanabban a sorrendben 

mondja el a hangszerek/otthoni hangzerek nevét, ahogy mitőlünk hallotta. Így a szeriális 

észlelése is fejlődik a gyermeknek. 

Ne szólaltassunk meg addig több hangszert, amíg kevesebbel nem megy a feladat! Mindig 

dicsérjük meg a gyermekeket, még akkor is, amikor nem helyes választ adtak. 

 „Játszd le, amit én játszok!” Ennél a feladatnál várjuk el a gyerektől, hogy ugyanolyan 

ritmusban adja vissza a hangot, majd hangokat, ahogy hallotta. Például: titi-tá 

 Szerepcsere: ebben a játékban a gyermek adjon fel egy feladványt a szülőnek vagy a 

logopédusnak 

 

 



3. szint: 4 csörgő hangjának megkülönböztetése 
 

 Először mindegyik csörgőt egyesével szólaltassuk meg és adjunk neki egy-egy nevet a 

színűk szerint (például kék csörgő). Addig gyakoroltassuk, ameddig mindegyik csörgő 

nevét biztosan megjegyezte a gyerek. 

 Aztán takarjuk le a csörgőket és egyesével szólaltassuk meg őket úgy, hogy a gyerek ne 

lássa őket! 

„Találd ki, hogy melyik csörgő szólalt meg!” 

„Pontosan úgy szólaltasd meg a hangszert, ahogyan én!” – például tá-tá vagy titi-tá stb. 

Figyeljünk arra, hogy ugyanabban a sorrendben mondja el a gyermek a csörgők 

nevét, ahogy mitőlünk hallotta. Így a szeriális észlelése is fejlődik. 

Először csak egy csörgővel játszunk, majd fokozatosan egyre többel egymás után. 

Ne szólaltassunk meg addig több hangszert, amíg kevesebbel nem megy a feladat! 

Mindig dicsérjük meg a gyerekeket, még akkor is, amikor nem helyes választ adtak. 

 „Játszd le, amit én játszok!” Ennél a feladatnál várjuk el a gyerektől, hogy ugyanolyan 

ritmusban adja vissza a hangot, majd hangokat, ahogy hallotta tőlünk. Például: titi-tá 

 Szerepcsere: ebben a játékban a gyermek adjon fel egy feladványt a szülőnek vagy a 

logopédusnak 

 



4. szint – Játék xilofonnal 

Az előző játékok mintájára játszunk xilofonnal. 

 Először úgy játszunk ezzel a hangszerrel, hogy a gyermek lássa azt, majd 

eltakarva. Beszéljük meg, hogy melyik xilofon rész szól mélyebben, melyik 

magasabban. 

 Azután – eltakarva a hangszert – két különböző 

hangot szólaltassunk meg többször is. 

„Ugyanazt a hangot hallottad?” 

 „Játszd le, amit én játszok!” Ennél a feladatnál várjuk el a gyerektől, hogy 

ugyanolyan ritmusban adja vissza a hangot, majd hangokat, ahogy hallotta. 

Például: titi-tá 

 Szerepcsere: ebben a játékban a gyermek adjon fel egy feladványt a szülőnek 

vagy a logopédusnak 

 

 

 

 

 



hallási differenciálás 

Beszéljünk Titkos Nyelven! 

Nevezd meg a képeket, fentről lefelé haladj! 

Emlékszel, kinek, mi a hangja? „Olvasd el” a gyerekek hangjait! 

Kitalálod, melyik kép nevét mondták a gyerekek titkosan? Kösd össze! 

 

 
nagyapó, gyep, gyémánt, nagyító, ágy, kígyó, hagyma, bogyó 



hangdifferenciállás, figyelem 

Hangkereső 

Anya vagy apa mondja a képek nevét! 

A te feladatod, hogy meghalld, melyik hang bújt el a szóban? Kösd a cipőhöz, 

ha T, a kapuhoz, ha K hangot hallottál! (Tükör, telefon, kakas, kifli, körte, 

teknős, könyv) 

 

 

 

 
 



hangdifferenciállás, figyelem 
 
Hangkereső 

Anya vagy apa mondja a képek nevét! 

A te feladatod, hogy meghalld, melyik hang bújt el a szóban?  

Kösd a cipőhöz, ha T, a kapuhoz, ha K hangot hallottál! (kanál, kenyér, zsák, út, 

elefánt, vonat, gyík)  

 

 

 

 
 
 
 



hangdifferenciállás, figyelem 
Hangkereső 
 
Anya vagy apa mondja a képek nevét! 

A te feladatod, hogy meghalld, melyik hang bújt el a szóban?  

Kösd a cipőhöz, ha T, a kapuhoz, ha K hangot 

hallottál! (cukor, fotel, hinta, szikla, béka, asztal, 

ajtó) 

 

 

 



 

figyelem, emlékezet, hangdifferenciálás finommotorika 

Mik vannak a képen? Mondd el! 
 

 
Mesélek a képekről, hallgasd meg! 

Most soronként mondom, simételd el te is! 

Színezz ki annyi pöttyöt, ahány K hangot mondtál! 

Játsszunk! Ki lesz a kérdező? Ki fog válaszolni? 

Vigyázz a kopogó hangokra! 

 

Milyen a szék?                                                       O O O O O O  

Kék a szék.                                                              O O O O O O 

Kié a kék szék?                                                       O O O O O O  

Ákosé a kék szék.                                                   O O O O O O 

Ákos ajándéka a kék szék.                                    O O O O O O   

Ákos karácsonykor kapta a kék széket?             O O O O O O  

Ákos karácsonykor kapta a kék széket.              O O O O O O  

Ákos kitől kapta karácsonyra a kék széket?       O O O O O O  

Ákos Rékától kapta karácsonyra a kék széket.  O O O O O O  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

figyelem, hangdifferenciálás 

Keresd a hóemberben a „H” hangot 

Kösd a hóemberhez, amibe „H” melegítő hangot hallottál! 

 

 

 



 figyelem, emlékezet, szókincs, ritmusérzék fejlesztése 

Mondóka kotta „ 1,2,3,4, te kis legény …”  

Mondd utánam! Közben mutass rá a képekre ütemezve! 

1, 2, 3, 4, te kis legény … 

 

Egy, kettő, három, négy 

te kis legény hová mégy? 

Nem megyek én messzire 

csak a világ végire! 

 

 

 

 

 

 

 



figyelem, emlékezet, szókincs, ritmusérzék fejlesztése 

Mondóka kotta: „Így törik a diót kop-kop-kop –  

                                 úgy meg a mogyorót rop-rop-rop”  

 

Mondd utánam! Közben mutass rá az ábrákra!  

Egy szótag kimondásakor egy képre hosszan               

vagy röviden                ejtve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



figyelem, beszédészlelés, emlékezet, ritmusérzék fejlesztés, számolási készség 

Mondd és tapsolj! 

Nevezd meg a képeket! 

„Tapsold el” (szótagolás)! Hányat tapsoltál? 

Kösd össze azzal a dobókockával, amin annyi pontot látsz, amennyit tapsoltál! 

 

 



figyelem, beszédészlelés, emlékezet, hangdifferenciálás, szókincs 

Keressük a szavakat! 

Húzd a megfelelő kezdetű szótaghoz a szavakat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



szókincs, gondolkodási műveletek: szintézis 

Alkoss szavakat! 

 

Találd ki a képek alapján, milyen összetett szóra gondoltam? 

 

 

 



szókincs, hangdifferenciálás, beszédészlelés 

KERESGÉLŐ 

Tedd a kosárba a gyümölcsöket! 

1. Húzd oda egy vonallal! 

 

2. Találd ki MELYIK gyümölcsre gondoltam, titkos nyelven fogom 

mondani! e-e (eper), ö-e (körte), a-á (banán), a-a (alma), e-e-e 

(cseresznye) 

3. Most robot nyelven mondom a szavakat, próbáld kitalálni MIRE 

gondolok? e-p-e-r, k-ö-r-t-e, stb 

4. Most nagyon figyelj! Próbáld kitalálni MIT mondok robotnyelven! 

zöldség vagy gyümölcs? b-a-n-á-n, a-l-m-a, b-r-o-k-k-o-l-i, stb 



figyelem, szókincs, gondolkodási műveletek: kiegészítés, analógia 

Építsünk szóláncot! 

 

Húzd a megfelelő számjegyhez a megoldásokat! 

Folytasd ha tudod! A cica lesz az egyes.  A következő sorban a szitakötő az 

egyes. 

 

 

1           2         3          4         5 
 

 

 

 

 

 



figyelem, hangdifferenciálás 

Zöngés és zöngétlen párok 

 

 

 

 



Összekeveredtek a párok, keresd meg őket! Mondd ki! 

 

 

 



 

 

 

 

PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ 

GYERMEKEK, TANULÓK FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

BÓDI ISTVÁNNÉ 

LUGOSINÉ NEUMANN MÁRTA 

LUKÁCS-FÜLÖP LUCA 

MAGYAR KORNÉLIA 

MÁTYÁS GABRIELLA 

SZÉKELY ZSUZSANNA 

SZÜCS RITA 

VARGA IRINA 

VARSÁNYI ISTVÁNNÉ 

 



BEVEZETŐ 

 A pszichés fejlődési zavar sajátos nevelési igényt nem soroljuk az ún. klasszikus 

fogyatékosságok közé. A „zavar” kifejezés azt jelenti, hogy a pszichikus funkciók az átlagtól eltérően 

fejlődtek, ennek nyomán a viselkedés, a tanulási képesség, teljesítmény is eltér az átlagos, 

neurotipikus fejlődéstől.  

 A pszichés fejlődési zavar gyűjtőfogalom érzelmi- és viselkedészavarokat, tanulási zavarokat 

foglalja magába. A diagnózis szerint ide soroljuk a tanulási zavart (F81), motoros funkciók fejlődési 

zavarát (F82), a kevert specifikus fejlődési zavart (F83) és a hiperaktivitást, figyelemzavart (F90), mint 

sajátos nevelési igényt. A szakértői vélemények ezeken a területeken a tanulásban akadályozottak 

pedagógiája, pszichopedagógia szakos gyógypedagógusok mellett gyakran logopédust, 

szomatopedagógust is javasolnak az eredményes fejlesztés, fejlődés érdekében.   

 A komplex tanulási zavarral küzdő gyermekek közös jellemzője, hogy megfelelő 

körülmények, oktatás, módszerek alkalmazása mellett nem képesek megfelelő ütemben fejlődni 

egyes területeken. Ez érintheti az olvasás-szövegértés, írás, számolás területeit, de megmutatkozhat 

egyszerre több területen, tantárgy tanulása során. Az elszenvedett kudarc kihat, teljesítmény 

probléma a viselkedésre, önértékelésre, motivációra, a pedagógus-tanuló kapcsolatra. Sok esetben 

kompenzáló viselkedésként agresszivitás, máskor érdektelenség, a sikerre törekvés érdekében még a 

bohóckodás is megjelenik, emellett testi tünetek is kialakulhatnak.  Mindezek nehezítik a 

beilleszkedést, társas kapcsolatokat, az iskolai eredményességet. Leggyakoribb tanulási zavar a 

diszlexia, amelytől függetlenül vagy vele kapcsolatban kialakulhat diszgráfia, írászavar. Az iskolai 

teljesítményzavarokhoz soroljuk még a diszkalkuliát, a számolási képességek speciális zavarát.  

 A motorium zavarai megjelenhetnek a nagymozgás, finommotorika, a motoros koordináció, 

mozgástervezés- és kivitelezés, cselekvésirányítás nehézségeiben. Sok esetben az feldolgozás során, a 

szenzomotoros területen jellemző a probléma, elmaradás.  

 A kevert specifikus fejlődési zavar diagnózist azok a gyermekek kapják, akik a beszéd, a 

nyelv, az iskolai készségek, motoros, kognitív funkciók, két vagy több területén mutatnak tüneteket. 

Ezek azonban egy-egy területen nem annyira kifejezett zavarok, hogy önálló, elsődleges 

diagnóziskánt megjelölhetők lennének.  

 A hiperaktivitás, figyelemzavar sajátossága, hogy a motorium, az impulzivitás és a figyelem 

területén jelentkező tünetek egyénenként változó mértékű zavara áll fenn, amely negatív módon 

befolyásolja a viselkedést, a teljesítményt. Jellemző az információ feldolgozás nehézsége, az 

ingerkereső magatartás, sok esetben a fokozott mozgáskényszer, mindezek együttesen nehezítik a 

sikeres iskolai teljesítményt, beilleszkedést, harmonikus társkapcsolatokat.  

 

 A gyógypedagógia más területeihez hasonlóan a pszichés fejlődési zavarok terápiája, 

habilitációs, rehabilitációs ellátása során is nagyon fontos a különböző gyógypedagógiai szakterületek 

mellett az integráló óvodapedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal, szülőkkel való együttműködés, 

együttgondolkodás.  

 

 



 

 

 

 

ÓVODAI FELADATOK  

ISKOLAI KÉSZSÉGEKET ALAPOZÓ,  

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIT REJT A KÉP? 

 vizuális figyelem – Gestalt látás 

Alapfeladat 

Két, egymásra tett átlátszó műanyag lapon lévő rajzok megnevezése. 

Eszközigény 

 kis átlátszó műanyag lapok, rajtuk egyszerű rajzzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PULÓVER FONALLAL 

 gondolkodási műveletek – ok-okozati összefüggés, megkülönböztetés 

Alapfeladat: 

Kiválasztani, hogy melyik fonalgombolyagból, melyik pulóvert lehet kötni, és elmondani, hogy miért. 

Kérdések: - „Melyik pulóver készül el rövidebb idő alatt?” „Miért?” 

                     „Melyik készült gyereknek?” „Miért?” 

                     „Melyik évszakban vesszük fel?” „Miért?” 

Változatok: 

 finommotorika – szem-kéz koordináció: A fonalgombolyagok letekerése, majd visszatekerése.  

 gondolkodási műveletek: megkülönböztetés: „Melyik a hosszabb?” 

Eszközigény: 

 Két eltérő hosszúságú fonalgombolyag, színespapírból készült két darab pulóver 

 

 

 

 

 

 



MEMÓRIA – SZEKRÉNY 

 emlékezet – vizuális 

 finommotorika – szem-kéz koordináció 

 vizuális figyelem – szín – forma – nagyság  

Alapfeladat 

Memória játék szabályai szerint egyszerre két fiók kihúzása. Ha nem egyformák a bennük található 

gyöngyök, akkor vissza kell tolni. Ha két egyforma gyöngyöt talál a gyermek, akkor ki kell húznia a 

fiókot, és letenni az asztalra. Akkor van vége a játéknak, amikor minden fiók az asztalon van.  

Változatok 

 A fiókokban lévő gyöngyök csoportosítása szín, forma, nagyság szerint. 

 A fiókokban lévő gyöngyök felfűzése. 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése: A kihúzott fiókok visszarakása megadott szempontok szerint. 

„Tedd a fiókokat a felső sorba, az alsó sorba, a középsőbe!” A fiókokba visszateszi a 

gyöngyöket megadott szempontok szerint. „Tedd a lila virág alakú gyöngyöt a felső sor első 

fiókjába!”  

Eszközigény 

 gyufásdobozokból készített kis fiókos szekrény, különböző méretű, formájú, színű gyöngyök, 

zsinór, amire a gyöngyöket lehet felfűzni. 

 

 

 

 



FŐFOGALOMHOZ KÉPEK GYŰJTÉSE 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat: 

Képek megfigyelése, majd a megfelelő főfogalmat jelölő kis dobozba beletenni a hozzá tartozókat.  

Eszközigény: 

 kis dobozok: ÉLETTELEN (narancssárga színű) – ÉLŐ (zöld színű), kis képek: közlekedési 

eszközök, játékok, ruhák, emberek, növények, állatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉPEKBŐL MONDATOK 

 beszédkészség – mondatalkotás 

Alapfeladat:  

Megadott képekből a gyermek mondatokat alkot. Pl.: fiú, virág – A fiú virágot szed. 

Változatok: 

 beszédfigyelem: Elhangzott mondat alapján képek kiválasztása. „Válaszd ki azokat a képeket, 

amiket a mondatban hallasz!” Pl.: „Almát szedtünk, amit autóval elvittünk a nagymama 

házához.” 

Eszközigény: 

 kis képek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYENES VONAL 

 grafomotorika – szem-kéz koordináció, síkbeli tájékozódás, laphatárok, vonalhatárok, 3 ujjas 

ceruzafogás, vonalkövetés, vonalvezetés 

 gondolkodási művelet - azonosság 

Alapfeladat 

„Kösd össze az egyforma rajzokat!” A gyermek 3 ujjas ceruzafogással, egyenes vonallal összeköti az 

egyforma rajzokat.  

Eszközigény 

 letörölhető, (így újból felhasználható) átlátszó füzetborítóval befedett lap, melynek a két 

szélén azonos rajzok vannak, filctoll   

 

 

 



HULLÁMVONAL 

 

 grafomotorika – szem-kéz koordináció, síkbeli tájékozódás, laphatárok, vonalhatárok, 3 ujjas 

ceruzafogás, vonalkövetés, vonalvezetés 

Alapfeladat 

A gyermek 3 ujjas ceruzafogással, az előre berajzolt hullámvonalakat átrajzolja. 

Eszközigény 

 letörölhető, (így újból felhasználható) átlátszó füzetborítóval befedett, hullámvonalakat 

ábrázoló lap, filctoll 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIKK-CAKK VONAL 

 grafomotorika – szem-kéz koordináció, síkbeli tájékozódás, laphatárok, vonalhatárok, 3 ujjas 

ceruzafogás, vonalkövetés, vonalvezetés 

Alapfeladat 

A gyermek 3 ujjas ceruzafogással, az előre berajzolt cikk-cakk vonalakat átrajzolja. 

Eszközigény 

 letörölhető, (így újból felhasználható) átlátszó füzetborítóval befedett, cikk-cakk vonalakat 

ábrázoló lap, filctoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI VAN A DOBOZBAN? 

 gondolkodási műveletek – analízis-szintézis 

Alapfeladat  

Kiválasztunk egy kártyát és úgy tesszük a doboz tetején kivágott résbe, hogy csak egy kis részletet 

lehessen látni belőle. A gyermek feladata kitalálni, hogy mi van a képen. 

Eszközigény  

 papírból készített doboz, aminek a tetején egy kis rés van, kártyák különböző rajzokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜN LEVELEKKKEL 

 aritmetikai gondolkodás - számolástanulás előkészítése 

Alapfeladat  

A gyermek dob a dobókockával. Megszámolja a pöttyöket, és megnevezi, milyen színű. A falevelekből 

kiválasztja az ugyanolyan színűt, és annyit tesz a sün tüskéjére, amennyit a dobókockán számolt. Újra 

dob. Addig tart a játék, amíg a színes falevelek befedik a sün tüskéjét. Ezután leveszi a faleveleket és 

színek szerint csoportosítja. Kiválasztja, melyik színűből van a legtöbb, legkevesebb, ugyanannyi. 

Eszközigény  

 színespapírból elkészített sün, színespapírból kivágott hat féle színű levelek, dobókocka a 

leveleknek megfelelő színű pöttyökkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVSZAKOK 

 gondolkodási műveletek – általános tájékozottság: évszakok 

Alapfeladat  

„Milyen a fa ősszel?” A gyermek kiválasztja az őszi fához tartozó faleveleket, és felteszi a fára.  

Változatok  

 időben való tájékozódás: A gyermek mind a négy fát elkészíti az évszakok váltakozásainak 

megfelelően. 

Eszközigény 

 négy darab megrajzolt fa, az évszakoknak megfelelően színespapírból kivágott falevelek, 

gyümölcsök, virágok, hópelyhek 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSÖRGŐ DOBOZKÁK 

 figyelem – auditív 

Alapfeladat  

A gyermek kiválaszt egy dobozt, meghallgatja, milyen hangot ad, majd a másik mintájú dobozokból 

kiválasztja azt, amelyik ugyanúgy hallatszik. 

Változatok 

 orientáció – irányok - testséma: A gyermek csukott szemmel ül. A felnőtt a háta mögé állva az 

egyik csörgő dobozt megrázza az egyik füle mellett. „- Melyik fülednél hallod a hangot? 

Emeld fel azt a kezedet! Ez melyik kezed? Jobb vagy bal?” 

Eszközigény 

  kis csörgő dobozok, amik különböző hangokat hallatnak 
 Mindegyik hangnak van párja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALACSKÁK A TÓBAN 

 figyelem – vizuális, csoportosítás 

 

Alapfeladat  

Forma szerint kiválogatni a halakat és azokat egy tóba tenni. 

Változatok 

 csoportosítás, munkamemória: Halak válogatása színek alapján. „Válogasd ki az egyik tóba a 

piros halakat, a másikba a citromsárga halakat, a harmadik tóba a narancssárga halakat!” 

Eszközigény  

 papírból készített három darab tó és három eltérő formájú, különböző színű halak 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORONY EGYFORMA ABLAKOKKAL 

 gondolkodási műveletek – összehasonlítás: azonos képek kiválasztása 

 finommotorika – szem-kéz koordináció 

Alapfeladat  

Az építőjáték öt elemét a gyermek összeilleszti, majd fektetve leteszi az asztalra. Az egymásba 

illeszthető elemeket addig forgatja, amíg öt egyforma képet lát. 

Változatok 

 aritmetikai gondolkodás: „Szedd szét a tornyot! Hány elemből áll? Építsd fel úgy, hogy két 

eleme sárga kör legyen, három eleme fehér kör legyen!” 

 térbeli orientáció: „- Melyik a torony legalsó eleme? Melyik a legfelső eleme? Melyik a 

középső eleme?” 

Eszközigény  

 öt darab egymásba illeszthető építőjáték, amiknek a négy oldalára különböző mintájú képek 

vannak felragasztva 
Az összeillesztett elemeket egymáshoz képest lehet forgatni. 

 

 

 



MACSKA BAJUSZA 

 észlelés, érzékelés - síkbeli tájékozódás: felső, középső, alsó 

 finommotorika – szem-kéz koordináció 

Alapfeladat  

Megnevezni, hogy a macskának melyik bajusza a felső, középső, alsó. Kiválasztja a gyermek az 

egyiket, megnevezi és befűzi, majd a következőt, amíg mind a hárommal elkészül. A fűzés balról 

jobbra halad. 

Eszközigény  

 fűzőtábla három egymás alatti párhuzamos vonallal 

 

 

 

 

 

 

 

 



KORONGOK, GYÖNGYÖK A DOBOZBAN 

  finommotorika – szem-kéz koordináció 

Alapfeladatok  

Korongok, gyöngyök beillesztése. 

Változatok 

 csoportosítás szín, forma szerint: „Csak a sárga gyöngyöket tedd a dobozba!” 

Eszközigény  

 átlátszó doboz, a tetején a beillesztendő tárgyaknak megfelelően kivágott réssel, lyukkal 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOGY KÉSZÜL A HÓEMBER? 

 szerialitás – vizuális: képek felhasználásával 

 

Alapfeladat  

Képek sorrendbe tétele. A sorrendbe tett kártyák alapján kivágott elemekből a gyermek összeállítja a 

hóembert, felragasztja egy lapra. A szemét, száját, orrát és a gombokat megrajzolja. Végül a 

hóemberhez tartozó eszközöket is felragasztja. 

Eszközigény 

  a hóember építésének lépéseit ábrázoló kártyák, hóember elemei kivágva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VONALAK, FORMÁK FONALBÓL 

 észlelés, érzékelés – tapintás / taktilitás 

 

Alapfeladat  

A vonalakkal kezdjük. A gyermek először megnézi, megnevezi, majd az ujját végig vezeti a vonalakon. 

Ezután bekötött szemmel újból végig vezeti az ujját a vonalakon, és megnevezi azokat.  

 A formákkal ugyanaz a feladat, mint a vonalakkal.  

Eszközigény  

 fonalból készített vonalak, (egyenes vonal, hullámvonal, cikk-cakk vonal) fonalból készített 

formák (kör, négyszög, háromszög) 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMÁK AZONOSÍTÁSA 

 észlelés, érzékelés – vizuális alapfunkciók (alakkonstancia, nagyságkonstancia) 

Alapfeladat  

Logikai készlet elemeinek differenciálása nagyság, forma szerint. Előre megrajzolt ábrákhoz a 

megfelelő elemek hozzárendelése. 

Változatok 

 Beszédmegértés: A logikai készlet elemeinek levétele a lapról megadott szempontok szerint. 

„-Kérem a nagy, piros, lyukas kört!” 

 A gyermek kiválaszt tetszés szerint egy formát, és elmondja a jellemzőit. 

Eszközigény  

 logikai készlet, lapra megrajzolt formák 

 

 

 

 

 

 

 



MIT VISZ A LOVACSKA? 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

A színes pálcikák kiválogatása, megnevezése, és összegyűjtése az azonos színű zsebbe. 

Változatok 

 Színek egyeztetése egy-egy adott színű pálcika kiválasztásával              pl.: „Kérek egy kék színű 

pálcikát!”  

 Szám- és mennyiségfogalom: pl. „Kérek két piros és egy sárga pálcikát!” 

 Rendezés: „Összekeveredtek a pálcikák a zsebekben, segíts a lovacskának rendet rakni!” 

 Szerialitás: „Kérek pirosat, kéket, sárgát!”  

Eszközigény  

 plüss játék, négy színű zsebes táska, színes pálcikák 

 

 

 

 

 

 

 



CSAVAROZÓS JÁTÉK   

- vizuális észlelés,érzékelés,  síkbeli tájékozódás, színérzékelés 

- vizuális szerialitás 

- finommotorika, szem-kéz/kéz-kéz koordináció 

- figyelemkoncentráció, figyelem tartóssága 

Alapfeladat 

- A kupakok minta szerint kirakása, feltekerése  

Változatok 

- Hiányos táblán, pótlás, kiegészítés 

- Mintakártya azonosítása kirakott kupakokhoz 

- Saját szabály szerinti minta kirakása (azonos színű sorok, azonosí színű oszlopok, átlós 

színazonosság stb.) 

 

 

 

 



MIT REJT A ZSÁK? 

- vizuális észlelés, érzékelés, taktilis észlelés, érzékelés, formaérzékelés,  

- figyelemkoncentráció, figyelem tartóssága 

- tárgyi modalitások – forma, szín 

- fogalomalkotás 

Alapfeladat 

- Pörgetés után, a zsákban elhelyezett forma kiválasztása, tapintás alapján 

Változatok 

- Adott számú pörgetés után emlékezetből azonos sorrendben kell kirakni a formákat 

- A pörgetőn a formák színt is kaphatnak, ezzel további játékok játszhatók 

 

 

 

 



FORMAGOMBOLÓ 

- gondolkodási műveletek, azonosítás, válogatás, síkbeli tájékozódás, elhelyezkedés 

- vizuális figyelem, megfigyelőképesség 

Alapfeladat 

- Adott formák megfelelő helyre rögzítése, gombolással 

Változatok 

- Többféle színből kivágott filcformákkal is játszható 

- Nagyobb alakzatokból 2-4 gombos változat is kialakítható 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÁRÉPÍTŐ 

- finommotorika, szem-kéz/kéz-kéz koordináció 

- orientáció, síkbeli tájékozódás, laphatárok 

- figyelem megosztása, akaratlagossága, terjedelme 

Alapfeladat 

- Gurítással, meghatározott forma kiválasztásával, várépítés síkban. 

Változatok 

- Szabad várépítés 

- Elkészített vár kiválasztása mintakártyákból  

 

 

 

 

 

 



LOGICO TERMÉNYEKKEL 

- vizuális észlelés, érzékelés, síkbeli tájékozódás, helyzetfelismerés 

- vizuális figyelem, figyelem koncentráció 

Alapfeladat 

- Termény helyének felismerése a rácsozatban, adott színnel színezése:  

Melyik rajz található a koronggal jelölt mezőben? Színezd a képek melletti fehér korongot a 

megfelelő színre! 

 

 

 

 

 



GYÜMÖLCS VÁLOGATÓ 

- vizuális szerialitás 

- vizuális figyelem, megfigyelőképesség 

- gondolkodás, szabályfelismerés 

 

Alapfeladat 

- A sorban kővetkező, megfelelő kép kiválasztása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABIRINTUS – Juss el a célig! 

- figyelem - tartóssága, terjedelem 

- finommotorika, szem-kéz koordináció 

- grafomotorika, orientáció - síkbeli tájékozódás, iránykövetés 

- beszédkészség, irányított beszéd  -  és mondatalkotás, történetalkotás 

- általános ismeretek – idő, tér, állatok, évszakok 

Alapfeladat 

- A megfelelő útvonal megtalálása a képeken, eljutás a célig. 

Változatok 

- Ujjakkal megrajzolt útvonal 

- Eszközzel (pálcika) megrajzolt útvonal 

- Ceruzával megrajzolt útvonal 

- Beszélgetés a képről, mondatalkotás, történetalkotás, megkezdett történet befejezése 

 

Kisvakond hazatalál                            Állatok vacsorája 

 

Hol fészkel a madár?                                 Kisboci hazamegy 

 



DIFFERENCIÁLÁS 

- gondolkodási műveletek - összehasonlítás, számolás tanulás előkészítése 

- vizuális figyelem, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- mennyiségfogalom 

- beszédkészség, irányított beszélgetés 

- általános ismeretek, tárgyi modalitások 

 

Alapfeladat 

- Különbségek keresése a képeken 

Változatok 

- Minden megtalált különbségnél színezz be egy pöttyöt! 

- A különbségek megfogalmaztatása (egy ecset/két ecset, balról/jobbról nyíló cipzár stb.) 

- Beszélgetés a képről (Kié lehet ez a táska? Milyen eszközök vannak benne? Neked vannak 

ilyen eszközeid? Mire használod, stb.) 

 

 

 

 

 



SÉTÁLÓ JEGESMEDVÉK 

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális alapfunkciók, síkbeli tájékozódás 

- figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- beszédkészség, reláció szókincs, általános ismeretek (időjárás, állatok) 

Alapfeladat 

- A kép alján lévő, apró, színes részletek” megkeresése a nagy képen 

Változatok 

- Beszélgetés a képről, főnevek/igék/melléknevek használata, relációk észrevétele, 

megfogalmazása 

 

 

 

 



HÓEMBEREK  

- finommotorika, kézizomzat erősítése, szem-kéz koordináció 

- gondolkodási műveletek, analízis-szintézis 

- számolástanulás előkészítése, globális mennyiségfogalom 

 

Alapfeladat 

- Mennyiségnek megfelelő, csipeszek elhelyezése a hóembereken 

Változat 

- Növekvő számsor alkotása, gombok elhelyezése, mennyiségnek megfelelően 

 

 

 

 



BOHÓCOK 1.  

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális alapfunkciók 

- vizuális figyelem, vizuális elemző-megfigyelő képesség (elmélyültség), koncentráció 

- gondolkodási műveletek, azonosítás, válogatás, csoportosítás 

Alapfeladat 

- Érzelmek meghatározása, felismerése a kártyákon, elhelyezése a megfelelő helyre. 

Változat 

- Adott szempontú válogatás (sapka/nyakkendő mintája/színe stb.) 

 

 

 

 

 

 



BOHÓCOK 2. 

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális és síkbeli tájékozódás 

- vizuális figyelem,  tartós figyelem, megfigyelőképesség  

- gondolkodási műveletek, azonosítás, válogatás, megkülönböztetés 

Alapfeladat 

- Bohócok azonosítása, elhelyezése megfelelő helyre. 

 

 

 

 

 

 

 



BOHÓC MEMÓRIA 

- vizuális figyelem, figyelemkoncentráció, megfigyelő képesség 

- vizuális emlékezet 

- gondolkodási műveletek, azonosítás, lényegkiemelés, megkülönböztetés, összehasonlítás 

Alapfeladat 

- Memória játék a kártyákkal, párkeresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMÁK ÉS ALAKZATOK  

- vizuális észlelés, érzékelés, formaészlelés, térbeli tájékozódás, térbeli elhelyezkedés 

- finommotorika, szem-kéz/kéz-kéz koordináció, eszközhasználat, manipuláció 

- vizuális figyelem, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

Alapfeladat 

- Formák kirakása gumi gyűrűből, meghatározott helyre, minta alapján 

Változatok 

- A mintákból a megfelelő kép kiválasztása 

- Labirintus kirakása gumigyűrűből, minta alapján 

- Labirintus kialakítása tetszőleges útvonallal 

- Labirintus kialakítása tetszőleges színű gumikkal 

 

 

 

 

 



KORONÁS KIRÁLYFI 

- finommotorika, szem-kéz/kéz-kéz koordináció, eszközhasználat 

- vizuális figyelem, vizuális elemző-megfigyelőképesség 

- vizuális szerialitás, síkbeli szekvenciák, mennyiségi szekvenciák 

- testfogalom 

Alapfeladat 

- Csipeszek elhelyezése meghatározott sorrendben. 

Változat 

- Csipeszeléssel, lehet szakállat is készíteni a királyfinak 

 

 

 



FORMA EGYEZTETŐ 

- vizuális észlelés, érzékelés, formaészlelés, síkbeli tájékozódás, irányismeret 

- vizuális figyelem, vizuális, elemző-megfigyelő képesség 

Alapfeladat 

- Adott formák azonosítása, elhelyezése a táblán 

Változat 

- A téglalap kirakása önállóan, minta nélkül  

 

 

 

 

 

 

 



TAPINTÓ ZSÁK 

- taktilis észlelés, érzékelés 

- figyelemkoncentráció, taktilis emlékezet 

- fogalomalkotás, taktilis elemző-megfigyelő képesség 

Alapfeladat 

- Zsákból, tapintás alapján, pár keresése 

Változat 

- Tapintási észleletek megfogalmaztatása (sima, puha, érdes, selymes stb.) 

 

 

 

 



NÉZELŐDŐ CICÁK 

- vizuális észlelés, érzékelés,  vizuális alapfunkciók 

- figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- gondolkodási műveletek, analízis-szintézis, összehasonlítás 

 

Alapfeladat 

- Cica fejek elhelyezése, irányoknak megfelelően a táblán 

Változat 

- Válogatás:  adott irányba néző cicák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VONALAK, SZÍNEK, HELYZETEK 

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális alapfunkciók 

- figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- vizuális emlékezet, hallási emlékezet 

- nyelvi készségek, reláció szókincs, sorszámnevek 

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- gondolkodási műveletek - azonosítás 

- finommotorika 

Alapfeladat 

- Vonalkövetés, azonosítás színnel (kupakos játék) 

- Síkbeli helyzetek, szériák reprodukálása kirakással, sorban elfoglalt hely megnevezése 

sorszámnévvel, kirakás emlékezetből  

Eszközigény 

- Pet-palack, alaplap, csavar anyák, színes gyöngyök vagy színes gyurmagolyók 

 

                    

 



FŰZŐCSKE 

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális alapfunkciók 

- formaészlelés, irányészlelés 

- figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- finommotorika 

- nyelvi készségek, fogalomalkotás, általános tájékozottság 

Alapfeladat 

- A látott minta alapján befűzni az alaplapokat, megnevezni a formákat 

Eszközigény 

- különböző fűzőlapok, fonalak 

 

          

         

 

         



TALÁLÓS KÉRDÉS 

- beszédfigyelem, beszédértés 

- keresztcsatornák (hallás – látás) 

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- gondolkodási műveletek – azonosítás 

- mennyiség- és számfogalom 

- finommotorika 

Alapfeladat 

- A találós kérdés megfejtése hallás után vagy képi megsegítéssel 

Változat 

- A kitalált állat pöttyihez két ujjas sodrással gyurmagolyók készítése, mennyiségnek 

megfelelő kirakása 

 

Eszközigény 

- nyomtatott állatok, mondatkártyák 

 

 

 

 

 

 



GYURMAGOLYÓK  

- színek azonosítása, szerialitás 

- reláció szókincs  

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- mennyiség- és számfogalom 

- finommotorika 

Alapfeladat 

- Az állatkák fehér pöttyire a háttérszínnek megfelelő gyurmagolyók sodrása, kirakása 

Változat 

- Síkbeli helyzetek azonosítása (mellette, alatta, utána, felette, közötte) 

 

Eszközigény 

- nyomtatott állatok, színes gyurma 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁLLATKÉPES  JÁTÉKOK 

- azonosság/különbözőség felismerése 

- nyelvi készségek, produktív beszéd, mondatalkotás, reláció szókincs 

- gondolkodási műveletek - ítéletalkotás 

- általános tájékozottság 

- szem-kéz  koordináció 

- finommotorika 

Alapfeladat 

- Az állatok párosítása 

Változat 

- Memória játék 

- Mondat befejezések (pl. A nyuszi gyors, a csiga…), mondatalkotások  

- Síkbeli helyzetek: a majom mellett/alatt/fölött, a csiga és a madár között… stb. 

- Sorba rendezett állatok képének rögzítése az emlékezetben, felidézés a képek lefordítása 

után 

Eszközigény 

- állatos képpárok 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADARAS  

- azonosítás-megkülönböztetés 

- nyelvi készségek, reláció szókincs 

- vizuális megfigyelő-elemző képesség 

- irányismeret 

- szerialitás 

- gondolkodási műveletek - ítéletalkotás 

- általános tájékozottság 

- szem-kéz  koordináció 

- finommotorika 

Alapfeladat 

- A bemutatásnak megfelelően reprodukálni a madarak helyzetét, elhelyezkedés irányát 

Változat 

- Memória játék 

- Síkbeli helyzetek megnevezése, iránygyakorlat (jobbra/balra, alsó/felső/középső) 

- Sorba rendezett állatok képének rögzítése az emlékezetben, felidézés a képek lefordítása 

után 

- Sor és oszlop fogalmának alakítása 

Eszközigény 

- állatos képpárok, alaplapok (3x3, 2x5) 

 

 

      

 

 

 



SORRENDEZŐ 

- vizuális észlelés, érzékelés, vizuális alapfunkciók, vizuális szerialitás 

- nyelvi készségek: színek, számok megnevezése 

- figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

- auditív/vizuális emlékezet 

- szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

- gondolkodási műveletek - azonosítás 

- finommotorika 

 

Alapfeladat 

- Adott sorrend reprodukálása csavarozással  

Változat 

- Alkalmas tő- és sorszámnevek használatára, gyakorlására 

- Rontó játék: Mit változtattam?  

- Emlékezet: Rakd ki a látott/hallott sorrendben! 

- Adott sorozat szabályának felismerése, követése (pl.  piros-kék-sárga) 

Eszközigény 

- feladatkártyák, csavarozó lap 

 

 

 

 

 



LAKATOLÓ 

 finommotorika 

 eszközhasználat 

 beszédfejlesztés 

Alapfeladat   

A kartonból készült könyv kinyitása. A lakat ki- és bezárása. 

Változatok 

 irányított beszélgetés (Mikor szoktunk lakatot használni? Hogy működik?) 

Eszközigény  

 karton, lakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZERAKÓ 

 finommotorika 

 szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

 formaismeret 

 matematikai ismeretek gyakorlása, alkalmazása 

Alapfeladat   

A csokoládékat tartalmazó doboz szétnyitása, majd a tetejének visszahelyezése. 

Változatok 

 Alapforma körülrajzolása, majd irányított beszélgetés: Hány oldalú a körberajzolt síkidom? 

Hogy nevezzük? Kösd össze vonalzóval/szabad kézzel a szemben fekvő csúcsokat! 

 Törtekkel kapcsolatos ismeretek: Hány egyenlő részre osztották a vonalak? Tegyél korongot 

az 5/8-ára, felére, negyedére stb. 

Eszközigény  

 csokoládés papírdoboz 

 vonalzó, ceruza, korongok 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 



FORMA ÉS HELY MEMÓRIAJÁTÉK 

 tájékozódás 

 vizuális emlékezet 

 síkbeli tájékozódás 

 gondolkodás fejlesztése: kódolás-dekódolás 

Alapfeladat   

A formákat tetszőleges módon és számban elhelyezzük a négyzetrácsos lapon. A formák helyét meg 

kell jegyezni, majd eltávolítani és utána visszahelyezni az eredeti helyükre.  

Változatok 

 A sorok és oszlopok jelölése betűvel és számmal (A, B, C sor, 1-2-3-4. Oszlop)  

 Olvasd le a berakott formák helyét! Pl. B2 = piros szív 

 Tedd a sárga kört a C3 mezőbe! Mit tettem az A2 mezőbe? 

Eszközigény  

 laminált alaplap és formák 

 A, B, C betűkártyák és 1-2-3-4 számkártyák 

 

Megjegyzés 
 elemszám növelhető 

 

 

 

 

 

 

 



SZÍN ÉS ALAKZAT MEMÓRIAJÁTÉK 

 vizuális analízis, szintézis 

 formaegyeztetés 

 vizuális és síkbeli emlékezet 

Alapfeladat   

 hagyományos memóriajáték szabályát kell követni, színek és formák egyeztetésével gyűjtve 

az azonos párokat  

Eszközigény  

 laminált memóriakártyák                                                             

 

 
 

 



HÁZÉPÍTŐ 

 azonosítás 

 síkbeli tájékozódás 

 vizuális emlékezet 

 szerialitás 

 gondolkodás fejlesztése: kódolás-dekódolás 

 Gestalt-látás 

 grafomotorium 

 kivárás, kudarctűrés  

Alapfeladat  

A dobókockával történő dobást követően akkor kezdheti el a játékos a rajzolást, ha  

 egyest dob:  lerajzolhatja a ház falait 

 kettest dob: lerajzolhatja a tetőt 

 hármast dob: lerajzolhatja az ajtót 

 négyes és ötös dobásakor: lerajzolhatja az ablakokat 

 hatost dob: lerajzolhatja a kéményt  

 Az nyer, akinek hamarabb van kész a háza. Abban az esetben, ha nem dob egyest, akkor nem tud 

rajzolni és a másik játékosnak van lehetősége dobni. Amennyiben olyan számot dob, amit már dobott 

és megrajzolt, akkor a másik játékos következik. 

Változatok 

 Jegyezd meg, hogy a ház melyik részét jelentik a számok és dobásnál a szerint rajzolj! 

 A dobásnak megfelelően rajzol: ha először hatot dob a kéményt, utána hármat az ajtót stb. 

Ebben az esetben a ház részeinek helyét nehezebb megtalálni.  

Eszközigény  

 dobókocka, papír, íróeszköz  

 a házminta számokkal/számok nélkül  

 

                                                     

 

 

 



ÉVSZAKOK 

 általános ismeretek  

 síkbeli tájékozódás 

 finommotorika 

 azonosítás 

 főfogalomhoz rendelés 

 beszédfejlesztés 

Alapfeladat   

A képek válogatása évszaknak megfelelően 

Változatok 

 Mondatalkotások: Ősszel érik meg a gesztenye. Télen lehet szánkózni stb. 

Eszközigény  

 évszakokat ábrázoló karton, ruhacsipesz, képek 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



ARCKIFEJEZÉSEK MÁTRIX 

  analízis, szintézis 

 vizuális differenciálás 

 síkbeli tájékozódás 

Alapfeladat   

Az arckifejezéseket a megfelelő helyre tenni a szín és szájállás megfigyelése után.  

Eszközigény  

 alaplap, kártyák 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAPÍRGYŰRÉS MÁSKÉPP 

 fejlesztés területe: finommotorika 

Alapfeladat   

A gyerekek körbe állják az asztalt. Előre kivágott papírcsíkokra rajzolunk formákat, a gyerekek 

összegyűrik, majd összekeverjük. A játék körbe megy, mindenki egy papírgolyót nyithat ki. Cél a 

megadott formát megtalálni. Az nyer, aki hamarabb megtalálja.  

 

Változatok 

 Iskolásoknak a művelet eredményét kell megtalálni 

Eszközigény  

papír, íróeszköz 

 

 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 



KERESŐ JÁTÉK 

 tájékozódás 

 rész-egész 

Alapfeladat   

Két példányban nyomtatunk ki egy nagyobb méretű képet.  Az egyik példányt szétvágjuk. 

Képességhez igazítva lehet 3-6, szabályos vagy szabálytalan részre vágni. A szétvágott részeket 

elrejtjük a teremben, szobában. A gyermek, tanuló megnézi a másik képet és elkezdi megkeresni a 

részeket. Segíthetünk a keresésben instrukciók adásával (hideg, meleg, alatta, fölötte, mellette stb.). 

Változatok 

 Ha a foglalkozáson több gyerek vesz részt, csoportokat is lehet alkotni és a csoportoknak 

más-más képet kell megtalálni. Versenyezhetnek is, melyik csoport rakja ki először a képet. 

Eszközigény  

 nagyobb méretű nyomtatott kép 

                

                                 

 



MINTAKÖVETÉS PIRAMIS 

 mintakövetés, analízis, szintézis 

 nyelvi/matematikai képességek, általános ismeretek fejlesztése 

 

Alapfeladat   

Legoból kirakunk egy piramist. A feladat ugyanazt a piramist kirakni. Az építőelemeket megkapja, 

viszont minden egyes építőelemet csak a feltett kérdésre adott helyes válasz esetén használhatja fel. 

Ha több gyermek, tanuló játszik, dobókocka segítségével dönthetjük el, hogy ki kezd. Az nyer, akinek 

hamarabb elkészül a piramisa.  

Lehetséges kérdések:  

 gyűjtőfogalom megadása 

 téma megadása 

 szorzó- és bennfoglaló táblák 

 szavakról eldönteni, milyen szófajhoz tartozik 

 csak olyan szót mondhat, amelyben nem szerepel egy adott hang: pl. mondjon ételnevet, de 

ne legyen benne S hang 

 nehezíthető egyszerre két szemponttal: ne legyen benne E és M hang 

 

Eszközigény  

 egyforma méretű LEGO elemek, dobókocka 

 

 

 

         
 

 

 

 

 



LABDAADOGATÓ 

 figyelem 

 emlékezet 

 mozgáskoordináció 

 nyelvi/matematikai képességek, általános ismeretek fejlesztése 

Alapfeladat   

A labda elkapásakor előre megbeszélt gyűjtőfogalomhoz tartozó szavak mondása 

 adott szófajhoz tartozó szavak 

 adott szorzó-vagy bennfoglaló tábla 

 ábécé sorrendet követve mondani szavakat 

 napok, hónapok, évszakok felsorolása (nehezítés: visszafelé haladó felsorolás)  

Ha nem sikerül választ adni kiesik a játékból. Kétszemélyes helyzetben lehet számolni és zsetonnal 

jutalmazni a helyes válaszok számát.  

Változatok 

 Csoportos foglalkozáson két labdával is játszható a játék: pl. az egyik labda elkapásánál 

állatot, a másik labda elkapása esetén gyümölcsöt kell mondani 

  Nehezítési lehetőség: meghatározott hanggal mondjon szót stb.  

 

Eszközigény  

 labda 

 zsetonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÁTÉK DOBÓKOCKÁVAL 

 figyelem 

 nyelvi/matematikai képességek, általános ismeretek fejlesztése 

Alapfeladat 

Játék kockadobással 

Változatok   

1. Mindenkinél egy dobókocka van, kocka eldobása után az nyer, aki többet dobott. A legkisebb 

számot dobó kiesik a játékból .  

2. A kocka eldobása után a dobott szám megmutatása ujjakon, tapsolni ugyanannyit, rajzolni 

ugyanannyi pl. virágot stb. 

3. A dobott számnak megfelelő betűből álló szót kell mondani. 

4. Két vagy három dobókockával való dobásnál műveletek végrehajtása. 

5. Egy dobókockára van szükség. A játékosok dobnak a kockával, ha hármast dob, akkor írhat a 

papírra. Ha mást dob, nem írhat, hanem a következő játékos dob. Leírandó feladat lehet:  pl. 

számok írása növekvő sorba, adott szorzótábla megoldásait leírni, melléknevet írni stb. Ha 

hármat dobott, akkor csak egy számot vagy szót írhat le és a következő játékos dob. A játék 

nyertese az, aki többször tud hármast dobni és leírni a következő számot, vagy szót. 

Eszközigény  

 dobókocka, papír, íróeszköz 

 

 

 

 

 

 

 



EGYPERCES JÁTÉKOK 

 időérzék, időfogalom 

 nyelvi képességek, általános ismeretek fejlesztése 

 pszichomotoros tempó fokozása 

 finommotorika 

 vizuális szerialitás 

 figyelem 

 

Alapfeladat 

Egy perc alatt megoldható feladatok 

Változatok 

1. Egy perc alatt minél több állat, város, gyümölcs stb. felsorolása szóban vagy írásban   

2. Az idő múlásának érzékelése: jelezze, ha szerinte eltelt egy perc 

3. Mire elég egy perc?  - egy perc alatt értelmes cselekvéseket végrehajtani, az idő lejárta után 

felsorolni mire elég egy perc? (pl. hány lufit lehet felfújni) 

4. Ki tud több gyöngyöt, tésztát felfűzni  stb. 

5. Mennyi gyufásdobozt, építőkockát tud egymás tetejére rakni úgy, hogy ne dőljön el a torony? 

6. Felfújt lufi levegőben tartása ütögetéssel, pingpong labda pattogtatása az ütővel 

7. Ruhacsipesz felcsíptetése egy vagy többváltozós sorozatként 

8. Válogatás adott módon: jobb kézzel jobb oldali tálba, bal kézzel bal oldali tálba vagy 

keresztezve 

9. GEM kapcsokat kartonra rakni, puzzle kirakása, zoknik párosítása, adott forma keresése, 

színezése feladatlapon stb. 

Eszközigény  

 stopper vagy kis méretű homokóra 

 a választott játékhoz kapcsolódó tárgyak 

 

 

 

 

 



ARCKIFEJEZÉSEK 

 affektív terület: érzelmek azonosítása képpel, szóbeli megfogalmazással 

Alapfeladat   

Arckifejezések értelmezése, jelentésének megbeszélése.  

Változatok 

 A dobókockával történő dobást követően az adott arckifejezéshez saját élmény, gondolat 

megfogalmazása, valódi vagy kitalált történet elmondása. 

Eszközigény  

 az elkészített dobókocka 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



VONALAK   

 sorrendiség 

 vizuális figyelem 

 gondolkodási műveletek 

Alapfeladat   

Milyen sorrendben kerültek egymás fölé a színes vonalak? 

Változatok 

 A feladatban található vonalak elkészíthetők színes papírcsíkok laminálásával is, így 

meghatározhatjuk mi a sorrendet 

 Játszhatók számolópálcikákkal is 

 Használhatunk más alakzatokat 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMÁK SORRENDJE 

 
 analízis-szintézis 

 vizuális figyelem 

 formaismeret 

 téri és síkbeli szerialitás 

 

 Alapfeladat  

Milyen sorrendben kerültek egymásra a formák?  

Változatok 

1. A feladatban található formák elkészíthetők laminált változatban is. A formák sorrendjét 

ebben az esetben meghatározhatjuk mi, illetve sorkirakás is gyakorolható.  

2. A formákra betűk, illetve számok is kerülhetnek, így például abc sorrendbe rakás, csökkenő 

számsor is kirakható.  

3. Írd le a formák betűjelét felülről lefelé/alulról fölfelé! 

4. Melyik síkidomot nem használtuk fel a bal oldali ábrához! Írd le a betűjelét! 

 

 

                 

 

 

 

 



SUDOKU 

 figyelemkoncentráció, szerialitás 

 problémamegoldó gondolkodás 

 gondokodási műveletek: analízis, szintézis, válogatás, csoportosítás 

Alapfeladat  

 Képkártyák elhelyezése a sudoku szabályainak megfelelően  

(Nem lehet ugyanabban a sorban, oszlopban ugyanolyan képből ábrából stb. kettő.) 

Változatok 

 Bármilyen változatban (képekkel, ábrákkal, korongképekkel, színekkel, stb.) készíthetünk. 

Eszközigény  

 laminált sudoku tábla, laminált, szétvágott képkártyák 
 

         

 

                                            

 

 

 



ÓVODÁS DOBBLE 

 figyelemkoncentráció 

 vizuális percepció, formaészlelés 

 gondolkodási műveletek, válogatás, azonosítás 

 szociális készségek - együttműködés, szabálytudat 

 általános ismeretek 

Alapfeladat  

 Két képkártyán az azonos formák észlelése, megnevezése a dobble szabályai szerint. 

Változatok 

 Egy vagy több  gyermekkel is játszható 

 Megadható az időkeret pl. ujjammal számolok és ötig meg kell találnia az ugyanolyan ábrát a 

két képen 

Eszközigény  

 képkártyák 

 

1. változat: Járművek  

 

  



  

  

  



  

  

 



2. változat: Élettelen dolgok  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



 

3. változat: Színek és formák  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
4. változat: Állatok  

 



 

 

 



 

 

 



GOMBOLKODJUNK! – 1.  

 vizuális percepció: formaészlelés 

 gondolkodási műveletek, összehasonlítás 

Alapfeladat  

 Gombok válogatása, csoportosítása színek, méret, lyukak száma, forma szerint 

Változatok 

 Sorozatok alkotása 

 Halmazok alkotása egy tulajdonság szerint, stb. 

Eszközigény  

 Különböző színű, méretű, formájú, lyukszámú gombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOMBOLKODJUNK! – 2.  

 vizuális percepció: tárgyi modalitások (szín, méret, forma) 

 gondolkodási műveletek: válogatás, csoportosítás, összehasonlítás, megkülönböztetés 

 szám-és mennyiségfogalom 

 vizuális sorrend 

 emlékezet: rövid távú 

 taktilis észlelés 

 

Alapfeladat  

 Gombok válogatása, csoportosítása színek, méret, lyukak száma, forma szerint. 

Változatok 

 Sorozatok alkotása szín, méret vagy adott minta szerint. 

 Halmazok alkotása egy vagy több tulajdonság szerint. 

 Halmazok alkotása, összehasonlítása mennyiség szerint. 

 Bemutatott halmazból különböző formájú és méretű gombok felismerése tapintás alapján 

 

Eszközigény  

 Különböző színű, méretű, formájú, lyukszámú gombok 

 

 

 

 

 

 



ILYEN VAGYOK!  

 orientáció - tájékozódás saját testen  

 testfogalom  

 mozgás-beszéd összerendezése 

Alapfeladat 

 Testrészek simogatása madártollal, vastag ecsettel, szivacs- vagy masszázslabdát görgetve 

Változatok 

 Testrészek mondókával 

Zöld erdő (haja) 
Sík mező (homloka) 
Pillangó (szemei) 
Szuszogó (orra) 
Tátogó (szája) 
Itt lemegy (nyakához) 
Itt megáll (hasához) 
Itt a kulacs, itt igyál! 
 
Kicsi orr, kicsi száj 
Keretezi kicsi áll  
Kupolája homlok 
Piros arc, piros nyár, 
Áfonyakék szembogár, 
A pillái lombok. 

Eszközigény  

 madártoll, vastag ecset, szivacslabda, tüskés masszázslabda 

 

Megjegyzés 
 A testrészek simítása, érintése, tükör előtti gyakorlása erősíti a testfogalom kialakulását. 

 

 

 

 



UTÁNOZZ! 

 orientáció - tájékozódás saját testen 

 testséma, gesztusok  

 egyensúly 

 tónusszabályozás 

Alapfeladat 

 Mozgásutánzás különböző képekkel, mozgásmintával, verbális instrukciók alapján. 

Változatok 

 A gyermeknek egy vagy két kézzel, nyitott és csukott szemmel kell különböző mozgásokat 

végezni (pl. integetni, hívni valakit, mosni, keverni, gyűrni). Kérdezzük meg a gyermektől, 

hogy mikor mozgatta a kezét, mikor a karját. 
 

 Különböző kiinduló testhelyzetben: összezárt láb, terpesz, guggolás, lábujjhegy, keresztezett 

láb, egy láb 

 

 Csukott szemmel utánozza az egyes helyzeteket 

 

 Képzeljünk el egy világot, ahol nem szabad talpon járni. A gyermekkel együtt kipróbáljuk, 

hogyan járhatnak ott az emberek (pl. sarkon, lábujjhegyen, külső talpélen, belső 

talpélen). Ha már mindegyik jól megy, a gyermek kiválaszthatja, ő hogyan járna ebben a 

világban. 
 

Eszközigény 

 képek mozgásról 
 

 

 

 



ERRE VAGY ARRA?  

 orientáció 

 irányok (saját test, tér) 

Alapfeladat 

 Saját testből kiindulva térbeli helyzetek gyakorlása, megnevezése 

Változatok 

 Különféle utasításokat adunk a gyermeknek: pl. „Nézz felfelé! Fordulj a hátad mögé! Nézz a 

lábad elé!” 

 Használhatunk babzsákot is! „Emeld a babzsákot a fejed fölé” Add át a babzsákot egyik 

kezedből a másikba! Tedd a babzsákot a kér összezárt sarkad mögé! Tedd a babzsákot a két 

lábad közé! Tedd a babzsákot a válladra! stb.”  

Eszközigény  

 babzsák 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



JOBBRA VAGY BALRA? 

 orientáció 

 oldaliság alakítása 

 jobb-bal differenciálás  

 test középvonal átlépése 

 

Alapfeladat  

 Különböző mozgások végrehajtása eszközzel jobb és bal oldal megkülönböztetésére. 

Változatok 

 téri relációk gyakoroltatása saját testből kiindulva 

 jobb és bal testfél megkülönböztetése  

 a test középvonalának átléptetése 

 háton fekve végeztett gyakorlatok 

Eszközigény  

 babzsák, plüss állat, labda, szalag 

 

Megjegyzés 
 Társaik jobb-bal kezének felismerése oldalhelyzetben és szemben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÜLELŐ PAPAGÁJ 

 beszéd: nyelvi szeriális észlelés, beszédészlelés, szókincs 

 figyelem: koncentráció, hallási figyelem, megosztottság 

 emlékezet: rövid távú hallási emlékezet 

Alapfeladat 

 A hallott értelmes szavak, szósorok visszamondása. 

Változatok 

 Értelmetlen szavak visszamondása.  

 Értelmetlen szavak emelkedő elemszámú szósora. 

 Nagyobb gyermekeknél számok, emelkedő elemszámú számsora. 

 Szófajok meghatározott sorrendjének emelkedő elemszámú szósora. 

 Mondatok visszamondása. 

 Szósor közben össze nem illő elem beiktatása (pl. állatok sorolása közben mozdulat – 

dobbantás, más főfogalomba tartozó szó vagy egy meghatározott szó) 

 A szavak, szósorok ismétlése közben labda/babzsák elkapása. 

 

Eszközigény  

 labda, babzsák 

 

Megjegyzés 

 Az értelmes szavak szósoránál meghatározhatunk fő fogalomköröket. A kisebb gyermekeknél 

házi- vagy vadon élő állatok, gyümölcsök, zöldségek, növények, bútorok, szerszámok neveit, 

nagyobbaknál a szófajok közül is választhatunk szócsoportot. 

 Az értelmetlen szavak először egyszerűen kiejthetők és rövidek legyenek, majd ha azokat már 

sikeresen ismételi a gyermek, akkor próbálhatjuk a hosszabb szavakat. (pl. anta, kanu, ganu, 

→ abutami, iputani, stb.) 

 

 

                           



FÜLELŐ  

 auditív észlelés: auditív alak-háttér differenciálás, hallási analízis 

 beszéd: beszédészlelés, nyelvi szeriális észlelés, szókincs 

 figyelem: koncentráció, hallási figyelem 

 emlékezet: rövid távú hallási emlékezet 

Alapfeladat 

 Meghatározott hangok kihallása, megbeszéltek szerinti jelzése (pl. taps) szavakból. 

Változatok 

 Értelmes szavakból megadott hang pl. „a” kihallása. 

 Szótagból, majd értelmetlen szóból hang kihallása. 

 Mondatokból hang kihallása. 

 Rövid szövegből hang azonosítása. 

 Hang helyének jelzés utáni megbeszélése (eleje, közepe, vége) 

 A megbeszélt hang előtti és/vagy utáni hangzó azonosítása. 

 

Megjegyzés 

 

 A játékok során először mindig a magánhangzókkal játsszunk, majd ha azok azonosítása és 

helyük megállapítása is sikeres, csak akkor kezdjük a mássalhangzókkal. 

 

 

 

 

 

 



HASONLÍTÓ 

 beszéd: nyelvi szeriális észlelés, beszédészlelés, szókincs 

 auditív észlelés: hallási analízis-szintézis, auditív differenciálás 

 figyelem: koncentráció, hallási figyelem 

 emlékezet: rövid távú hallási emlékezet 

Alapfeladat 

 A hallott szópárok esetében a gyermek állapítsa meg, hogy ugyanazt vagy másik szót hall. 

Változatok 

 Értelmes szópárok (pl. domb-domb, domb-gomb, málna-bálna, fecske-kecske). 

 Értelmetlen hangsorok (pl. padi-padi, pabi-pagi). 

 Zöngés-zöngétlen hangpárokat tartalmazó szópárok (pl. kéz-géz). 

 Rövid-hosszú magánhangzók differenciálása a szópárokkal ( 

 Rövid-hosszú mássalhangzók differenciálása a szópárokkal. 

 

Eszközigény  

 labda, babzsák 

 

Megjegyzés 

 Az értelmes szavak szósoránál meghatározhatunk fő fogalomköröket. A kisebb gyermekeknél 

házi- vagy vadon élő állatok, gyümölcsök, zöldségek, növények, bútorok, szerszámok neveit, 

nagyobbaknál a szófajok közül is választhatunk szócsoportot. 

 Az értelmetlen szavak először egyszerűen kiejthetők és rövidek legyenek, majd ha azokat már 

sikeresen ismételi a gyermek, akkor próbálhatjuk a hosszabb szavakat. (pl. anta, kanu, ganu, 

→ abutami, iputani, stb.) 

 

 

                         

 



KÉPOLVASÓ 

 orientáció 

 irány-, szín- és formaismeret 

 vizuális szerialitás 

 fogalomalkotás 

Alapfeladat  

 Dobókockával dob a gyermek és annak a sornak a színeit olvassa, amennyit dobott. 

Változatok 

 A színek és a formák nevét is kimondva „olvassa” a sort. 

 Kisebb gyermeknek pl. állatokkal, járművekkel is elkészíteni 

Eszközigény  

 dobókocka, feladatlap 

 

Megjegyzés 
 Ha laminálunk és felvágunk egy második példányt, a dobott sorral megegyező sorrendben 

való kirakással is gyakorolhatja a balról-jobbra haladást 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉVCSERE 

 orientáció: irányok 

 figyelem: koncentráció 

 megfigyelőképesség 

 gondolkodási művelet (dekódolás) 

 fonológiai tudatosság 

Alapfeladat  

 A feladatlapon szereplő irányok helyett a kép nevét kell behelyettesíteni a gyermeknek. 

Változatok 

 lehet bővíteni az irányokat (ferdén jobbra fel, ferdén balra fel stb.)  

Eszközigény  

 feladatlap 

 szavak: vonat, fonat, véső, fésű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖZLEKEDJÜNK! 

 vizuális észlelés 

 fogalomalkotás 

 vizuális emlékezet 

 irányészlelés 

Alapfeladat  

 képpárok egyeztetése  

Változatok 

 memória játék 

 válogatás: utazás, munkagép vagy földön-vízen-levegőben 

 iránygyakorlat: jobbra, balra haladó járművek 

 

Eszközigény  

 képkártyák 

 
 

 
 

 
 

 



ÖLTÖZKÖDJÜNK! 

 vizuális észlelés 

 fogalomalkotás 

 testséma 

Alapfeladat  

 képpárok formaegyeztetése 

Változatok 

 memóriajáték 

 a gyermek saját testrészéhez illesztés 

Eszközigény  

 laminált és szétvágott képkártyapárok 

 

 
 

 

 

 

 



MIT LÁTSZ? 

 vizuális percepció: alak-háttér 

 finommotorika 

 vizuális analízis-szintézis 

Alapfeladat  

 az elbújt formák felfedezése, színezése 

Eszközigény  

 Feladatlap, színes ceruza 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALMAGURÍTÓ 

 figyelem: koncentráció 

 orientáció: irányészlelés 

 finommotorika 

 sorváltás 

Alapfeladat  

 A megállapított szabály szerinti nyílrajzolás 

Változatok 

 berajzolás után „leolvashatja” az irányokat balról-jobbra. 

 megfelelő számú nyíl nyomtatása esetén nyilak kirakása 

Eszközigény  

 Ceruza, feladatlap 

 

 

 

 

 

 



MEGÉRIK AZ ALMA 

 orientáció: irányészlelés 

 vizuális percepció: formaészlelés 

 finommotorika 

Alapfeladat  

 A megadott színek alapján az almák színezése. 

Eszközigény  

 Színes ceruzák, feladatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?  

 vizuális percepció: formaészlelés 

 fogalomalkotás 

 beszéd 

Alapfeladat  

 képkártyák egyeztetése 

Változatok 

 memóriajáték 

 foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök megismertetése 

Eszközigény  

 képkártyák 

 

 

 

 

 

 



JOBB VAGY BAL SZÍNESEN 

 orientáció: jobb-bal differenciálás erősítése 

 figyelem: koncentráció 

 vizuális emlékezet 

Alapfeladat  

 Felolvassuk egyenként a szókártyákat. A gyerekek megfigyelik a saját táblájukat, s ha szerepel 

rajta a megadott oldalon a hallott szín, jelzik megbeszélt módon. Ha nincs, azt is jelezhetik. 

Ha sikeres a megfigyelés, övé a kártya. Az győz a játékban, aki a legtöbb kártyát gyűjti. 

Változat 

 memóriajáték a táblák részekre bontásával 

Eszközigény  

 A szókártyák és színtáblák. A színes lapokat kinyomtatjuk, lamináljuk. A szöveges lapokat 

kinyomtatjuk, szétvágjuk, lamináljuk. 

 

 
 

      
 



KAKUKKTOJÁS 

 gondolkodási művelet: fogalomalkotás, rendezés, absztraháló és konkretizáló képesség 

 beszéd: beszédészlelés, beszédértés 

 figyelem: hallási figyelem 

Alapfeladat  

 kakukktojás kiválasztása főfogalom alá tartozó képek, hallott szavak közül 

 kakukktojás kiválasztása egy adott szófajhoz kapcsolódó képek, hallott szavak közül 

 kiválasztás egy adott tulajdonság szerint (pl. szín, anyag, méret) 

 

Eszközigény  

 képsorok, szósorok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SORAKOZÓ! 

 vizuális sorrend 

 főfogalom 

 szám- és mennyiségfogalom 

Alapfeladat  

 két elemes sorozatok folytatása, leolvasása 

Változatok 

 változó elemszámú sorrendek folytatása, leolvasása 

Eszközigény  

 laminált állatképek több példányban 

 

 

 

 

 



GYŰRŰZŐ 

 vizuális sorrend 

 finommotorika 

 válogatás, rendszerezés, vizuális észlelés 

Alapfeladat  

 sorozatok kirakása 

Változatok 

 Két, három vagy több változós sorozatok 

 Különböző vastagságú hajgumikból álló sorozatok 

 Színkódos kártyákkal is megadhatunk sorozatokat, amelyeket lemásol és/vagy folytat. 

Eszközigény  

 konyhai kéztörlő karton hengere, színes hajgumik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4X4-ES KÉPSUDOKU 

 figyelem: koncentráció 

 gondolkodás: problémamegoldás 

 vizuális észlelés 

 olvasási készség 

Alapfeladat  

 Képkártyák elhelyezése a sudoku szabályainak megfelelően (Nem lehet ugyanabban a 

sorban, oszlopban ugyanolyan képből ábrából stb. kettő.) 

Változatok 

 Bármilyen változatban (képekkel, ábrákkal, korongképekkel, színekkel, számokkal, szavakkal) 

készíthetünk. 

Eszközigény  

 Laminált sudoku tábla, laminált, szétvágott képkártyák 

Megjegyzés 
 A különböző változatokhoz, illetve a korosztálynak megfelelően emelhetjük a táblázatunk 

sor- és oszlopszámát (pl. 5X5, 6X6). 

 

 

 

 

 



SZÍNRE SZÍNT! 

 figyelem: koncentráció 

 vizuális észlelés: tárgyi modalitások 

 vizuális sorrend 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás, összehasonlítás, 

megkülönböztetés 

 

Alapfeladat 

 A kártyák egymás utáni lerakása a „Színre színt” kártyajáték szabálya hasonlóan, de ebben az 

esetben a többi tulajdonságot is figyelembe kell venni. Rakhat a gyermek megegyező szín, 

méret, forma vagy a lyuk szerint. 

Változatok 

 A kártyák lerakása egymás után úgy, hogy egyetlen tulajdonságban sem egyezhetnek meg az 

előző elemmel. 

 Sorozat kirakása egy tulajdonság alapján. 

 Válogatás, csoportosítás megadott tulajdonság alapján. 

 

Eszközigény  

 a logikai készlet elemeiről készült kártyacsomagok 

 

 

 

 

 



MADÁRSZÁMLÁLÁS 

 gondolkodás: összehasonlítás, szám- és mennyiségfogalom alapozása 

 aritmetikai gondolkodás 

Alapfeladat  

 Mennyiségek, korongképek és számjegyek egyeztetése. 

Változatok 

 mennyiségek, korongképek növekvő, csökkenő sorba rendezése 

 növekvő, csökkenő számsor kirakása számjegyekkel 

 számszomszédok 

 páros-páratlan számok 

 hiányos, korongkép-, számsor kiegészítése 

Eszközigény  

 Feladatlap és kártyák a szükséges példányban laminálva. 

Megjegyzés 

 Elkészíthetjük a további feladatlapokat, akár tízes számfogalom kialakításáig. 

 

 
 

 



FIGYELŐ 

 vizuális észlelés: formaészlelés, megfigyelőképesség 

 figyelem: koncentráció 

 gondolkodás: analízis-szintézis 

Alapfeladat  

 A nagy képen a megadott kis képek megtalálása 

Eszközigény  

 feladatlapok 

 
 

                      

 

 

 

 

 



LABDAPÖTTYÖZŐ 

 síkbeli tájékozódás 

 formaismeret 

 számlálás, számfogalom 

 vizuális figyelem 

 analízis-szintézis 

 rész-egész 

 manipuláció, csippentő fogás 

 beszédfejlesztés  

 

Alapfeladat   

 Piros labdából pöttyös labda kirakással, megfelelő elhelyezéssel 

Változatok 

 1-4 pötty kirakása gyermek számlálási ismereteinek megfelelően 

 Színes pöttyök elhelyezése előre megadott minta szerint 

 A pöttyöket a gyermek készíti el: gyurmaragasztóval rögzíti a kis piros lapra, majd a labdára  

Eszközigény  

 Piros kartonlabda, kis lapokra ragasztott fehér pöttyök, gyurmaragasztó 

Megjegyzés 

 Kicsi gyerekek fejlesztő játéka. Az elemeket instrukció nélkül is a gyermek kezébe lehet adni. 

Először csak szimmetrikus alakzatokat és a fejet, hogy szabadon kísérletezhessen a 

formákkal, megfejtse, hogy mit tud kirakni belőle.  

 

        

 

 

 

 



TÁRGY - KÉP EGYEZTETŐ 

 fogalomalkotás, megnevezés, megkülönböztetés 

 szimbólumképzés 

 aktív, passzív szókincs 

 válogatás, azonosítás 

 kategorizálás 

 

Alapfeladat   

A környezet tárgyait képpel, képet képpel egyeztetni    

Változatok 

 Könnyíthető a feladat azzal, hogy a konkrét tárgyat ábrázoló képpel kell egyeztetni 

 Rontó játék: hibás feladat javítása (pl. sapkára cipő képének elhelyezése) 

 Párral nem rendelkező kép alkalmat ad tagadó állítások megfogalmazására („nincs közte…”) 

 Képrészlet letakarásával megfejteni mit ábrázol a kép és ráhelyezni a párját. Nehezíthető 

nagy rész eltakarásával, azonos színű tárgyakat ábrázoló képekkel. 

 Főfogalom alá rendezés: öltözködés, játék, jármű…  

Eszközigény  

 tárgyak, tárgyképek 

Megjegyzés 

 

 Ha nem sikerül a tárgy-kép egyeztetés, vissza kell lépni a tárgy tárgy egyeztetésre . Először 

azonos tárgypárokat, majd azonos fogalom alá tartozókat kell egyeztetni.  

 

          

 

 

 



KÉPJÁTÉK - kicsiknek 

 rész-egész 

 vizuális emlékezet 

 síkbeli térbeli, téri emlékezet, tájékozódás 

 finommotorika 

 általános tájékozottság 

 szabálykövetés 

 beszédfejlesztés 

Alapfeladat   

Két darabból álló képek összeillesztése 

Változatok 

 Csak egy, majd kettő és több kettévágott képet kell összeilleszteni 

 Rosszul illesztett képeket javítani 

 Képrészlet memóriajáték, megtalált párok illesztése 

 Memória játék szabályának elsajátítása kis elemszámú képpel  

 Egyszerű kérdés-felelet: Melyik gurul? Melyik a jármű? Melyik pöttyös?  

Milyen színű az autó kereke? stb. 

 Rajzold meg a kép másik felét! – üres lapra helyezett fél kép kiegészítése  

Eszközigény  

 Egyszerű formájú tárgyakról készült laminált, két darabba vágott képek 
 

Megjegyzés 

 Az elemeket instrukció nélkül is a gyermek kezébe lehet adni. Először csak szimmetrikus 

alakzatokat 

 A feladatértést segítheti, ha ki-behajtható változattal szerez tapasztalatot a gyermek a  

rész-egész összefüggésről 

        

                  

 



KÉPJÁTÉK - nagyoknak 

 rész-egész 

 vizuális analízis-szintézis 

 figyelem, letapogatás, megfigyelő képesség 

 finommotorika 

Alapfeladat   

A különböző nagyságúra vágott képrészletek pontos illesztése a képre 

Változatok 

 Becsapós: oda nem illő képrészletek is vannak a szétvágottak között 

Eszközigény  

 Laminált eseménykép, amelyen kisebb-nagyobb méretűek a képalkotó személyek, épületek, 

járművek, növények 

 Ragasztógyurma a képrészletek rögzítéséhez 

 

 

 

 

 

 



SZERVÍZBEN AZ AUTÓBUSZ 

 vizuális figyelem 

 analízis-szintézis 

 manipuláció 

 beszédfejlesztés (relációszókincs, tematikus szókics, alá/fölé rendelő fogalmak) 

Alapfeladat   

 A részekre vágott kép összeillesztése 

Változatok 

 A kép szétvágása más szabályos alakzatokban több/kevesebb darabra 

 Két autóbuszos kép szétvágott elemeiből két kép kirakása 

 Egy elemmel kevesebből kirakott kép kiegészítése szóban: Mi hiányzik onnan?  

 Hiányzó képrészlet kiegészítés rajzzal  

 Beszédfejlesztés irányított beszélgetéssel: Te vagy a buszsofőr. Mesélj a munkádról! Te vagy 

az utas. Mesélj az utazásról! Te vagy az ellenőr, én vagyok az utas. Játsszuk el a jelenetet! 

 Más kép használatával más tematikus beszélgetés 

Eszközigény  

 Laminált, részekre vágott kép bármilyen témában 

 

 

 

 

 

 



KÉPMESE 

 vizuális emlékezet 

 színek ismerete, gyakorlása 

 általános tájékozottság 

 szókincs, reláció szókincs 

 beszédfejlesztés 

Alapfeladat   

A képet adott ideig való nézegetés után lefordítjuk. Vissza kell emlékezni arra, hogy az egyes bútorok, 

tárgyak, ruhadarabok, játékok milyen színűek voltak.  

Változatok 

 Nem mondjuk meg előre, hogy mi lesz a feladat a kép nézegetése után  

 Egyszerű beszámolót kérünk, mit látott a gyermek a képen tárgyak vagy cselekvések 

felsorolásával 

 Irányított beszélgetés a kép nézegetése, majd lefordítása után: Hol voltak a gyerekek? Mikor 

történhetett amit láttál? Miből gondolod, hogy eset/reggel van? Kik voltak a képen? Mit 

csináltak? Ki volt az idősebb? Honnan tudod? Ki feküdt, ki állt, ki ült a képen? Melyik 

gyereken volt sapka? stb.  

Eszközigény  

 Egyszerű, jól tagolt színes kép 

 



HÓEMBER ÉS MIKULÁS 

 síkbeli tájékozódás 

 formaismeret, kompozíciós készség 

 számlálás, számfogalom 

 vizuális figyelem 

 analízis-szintézis 

 rész-egész 

 manipuláció 

 beszédfejlesztés  

Alapfeladat   

 Mikulás és hóember figura részekből 

Változatok 

 Képalkotás  

 Szóbeli szövegalkotás irányított kérdésekkel/önállóan a képről 

Eszközigény  

 Kék háttér, képelemek papírból, ragasztógyurma, filctoll 

Megjegyzés 

 Az elemeket instrukció nélkül, egyesével is a gyermek kezébe lehet adni, hogy fejtse meg, mit 

fogunk készíteni. A két figura karakteres, gyermek által jól ismert jegyei segítik az önálló 

megoldást. 

 

     

 

 

 

 



KERTÉPÍTÉS 

 forma és irányismeret 

 vizuális analízis-szintézis, Gestalt látás 

 vizuális figyelem 

 megnevezés, azonosítás (formák, színek, síkbeli helyzetek) 

 válogatás, egyeztetés 

 logikus gondolkodás 

 finommotorika, koordináció 

 nyelvi fejlesztés (reláció szókincs, szóbeli szövegalkotás) 

Alapfeladat   

A képkirakás ráhelyezéssel, formaazonosítással 

Változatok 

 Üres lapon reprodukálni a kivágott formákból a képet 

 Szabad, minta nélküli képalkotás több elem biztosításával, majd az eltérések megfogalmazása 

 Becsukott szemű gyereknek képrészletek megváltoztatásának észlelése, megfogalmaztatása 

 Az ajtót és ablakot berajzolása nélkül megfelelő helyre tenni  

 Építhető 3D-ben  

 Önálló megfogalmazás/irányított beszélgetés a képről  

Eszközigény  

 mintalap, képalkotó formák 

 

Megjegyzés 

 Ha az egyes képrétegeket rossz sorrendben, takarással helyezi föl a gyerek, lehetőséget kell 

adni neki, hogy segítség nélkül jöjjön rá a hibára és javításra 

      

         

                                      szabad képalkotás                                alkotások 3D-ben 



FÓLIANYUSZI 

 analízis-szintézis 

 rész-egész 

 Gestalt látás 

 koordináció (szem – kéz –kéz ) 

 finommotorika 

Alapfeladat   

Nyuszi összeállítása átlátszó fóliára rajzolt részeiből  

Változatok 

 Könnyíthető a feladat azzal, hogy a nyuszit ábrázoló képre kell a megfelelő elemeket 

ráhelyezni 

 Nehezebbé tehető, ha olyan elemeket is tartalmaz a feladat, amelyek nem részei a kirakandó 

ábrának. Lehet két ábra elemeit összekeverve két kép kirakását is kérni  

 Egyesével megkapott elemekből kitalálni, mit ábrázol a kép: kisebb gyerekeknek a 

jellegzetesebb (szemek, bajusz), nagyoknak a nehezebben azonosítható (körmök, farok) 

részletekkel kezdve 

  

Eszközigény  

 maradék fólia vagy lamináló lap darabok, alkoholos filctoll, kép  

 

Megjegyzés 

 A fóliadarabok egymásra helyezése türelmet és precizitást igényel, ezért a feladat 

bevezetésekor kevesebb elemszámú ábrát kell kirakatni 

 

         

 

 

 

 



EDZÉSTERV  

 dekódolás, szerialitás, intermodalitás 

 testséma,, posztura, koordináció 

 emlékezet, munkamemória 

 vizuális emlékezet, verbális emlékezet,  mozgás emlékezet 

 koncentrált figyelem, tevékenységi türelem, feladattartás, feladattudat 

 mennyiségfogalom 

 nyelvi készségek – szókincs, kifejezőkészség 

Alapfeladat   

 A képsor lemozgása mennyiség nélkül, majd a kép alatti mennyiség szerint. A mozgásciklus 

végén a mozgás kártyákat balról jobbra lefordítani, emlékezetből felidézni növekvő 

sorrendben a mozgássort. A képek után a mennyiségek letakarása balról jobbra, a mozgássor 

és mozgásmennyiség reprodukálása a mozdulatok és a mennyiségek emlékezetben tartásával 

  

  

Változatok 

 A mozdulatfajták száma növelhető/csökkenthető 

 A mennyiségek helyett számkártyákkal is játszható 

 Játszható csoportosan is, a mozdulatokat ebben az esetben az egymást követő gyerekeknek 

kell elemenként reprodukálni. Aki téveszt, kiesik/zálogot ad.  

 Játszható eszközök használatával is (hullahopp karika, labda, szalag, zsámoly stb.) 

 A képek alapján szóban megfogalmaztatott mozdulatok, mozgássor elvégzése 

 Játszható képek és számkártyák nélkül is verbális instrukciókkal (guggolj háromszor, ugorj 

kétszer stb.) 

 Csak a mozgásminta utánzása megfigyelés után 

Eszközigény  

 feladatkártyák, mennyiségkártyák, számkártyák 

 

Megjegyzés 

 A fokozatosság kiemelten fontos 

 

      

 

 



MOZGÁSKIRAKÓ 

 irányok  

 orientáció 

 vizuális figyelem 

 analízis-szintézis 

 rész-egész 

 manipuláció 

 testséma 

 intermodalitás (verbális -  vizuális, vizuális - mozgásos) 

 beszédfejlesztés 

Alapfeladat   

 Mozgás kirakása minta után és önállóan 

Változatok 

 Kirakás csak fehér színű elemekkel 

 Kirakás színes elemekkel mintakövetéssel vagy szabadon 

 Kirakás verbális instrukció nyomán: jobb kéz magas tartásban, bal kéz oldaltartásban,  bal láb 

behajlítva, jobb láb egyenes stb. 

 Irányított beszélgetés: Mit csinálhat az, aki így tartja a kezét, lábát?  

Eszközigény  

 Papírból kivágott fehér/színes fej és különböző helyzetű végtagok  

Megjegyzés 

 Az elemeket instrukció nélkül is a gyermek kezébe lehet adni. Először csak szimmetrikus 

alakzatokat és a fejet, hogy szabadon kísérletezhessen a formákkal, megfejtse, hogy mit tud 

kirakni belőle.  

                                                                                    

 

 



RITMUSJÁTÉK 

 dekódolás, intermodalitás 

 vizuális analízis, vizuális és mozgás szerialitás 

 emlékezet, figyelem 

 ritmusérzék, testséma 

 

Alapfeladat   

Képi vagy verbális ritmus reprodukálása tapssal, kopogással, sípolással, dobbantással stb. 

Változatok 

 Beiktatható szünet is 

 A sorozat tetszés szerint átrendezhető 

 A ritmuselemek megnevezhetők 

 A verbális, ütemezett ritmus szerint lehet a ritmikai egységeket szimbolizáló képsorozatot 

kirakni 

 Két azonos ütemű ritmussorozat megszólaltatható egyidejűleg és kánonban is 

 Hangoztatható ritmus szekvenciaként ismételve vagy folyamatosan kirakva 

ritmusolvasásként 

 Melyiket tapsoltam? – több ritmuskártya közül a hallott ritmus kiválasztása 

Eszközigény  

 kicsi/nagy tárgyak, képkártyák különböző méretű ábrákkal, szünetjellel, szótagkártyák  

(tá-ti-szün) 

 

Megjegyzés 

 A fokozatosság kiemelten fontos 

 

 

 



GOMBÓCKERÜLŐ 

 nagymozgás 

 figyelem, vizuális és mozgás emlékezet 

 intermodalitás 

 térbeli/síkbeli tájékozódás 

 iskolai készségek: grafomotorium, íráskészség 

 szem-láb, szem-kéz koordináció  

 

Alapfeladat   

Papírgombócokat gyűrűnk, egyvonalas sorba rakjuk, majd adott felnőtt mozgásmintával megkerüljük 

a gombócokat. A látott minta alapján kell a gyereknek az útvonalat lejárni, majd vizuálisan a mozgást 

követő vonallal reprodukálni 

Változatok 

 Könnyíthető a feladat: kevesebb gombóc, egyszerűbb mozgás 

 Nehezíthető mozgás és tevékenység kombinálásával (pl. a 2. gombócnál a tálból 2 labdát 

kivenni stb.) 

 Verbalizálható, hogyan kellett mozogni: „Indulás rajttól jobbra, szlalom mozgás a gombócok 

között, visszaérkezés egyenes vonalban”) 

 Megadható a lejárandó útvonal verbálisan is: „ Indulás rajttól balra, második gombócnál 

jobbra fordulás után szlalom, vissza egyenes vonalban”) 

Eszközigény  

 gombóccá gyűrt papírlapok, rajt jelzése vonallal, pályát megjelenítő feladatlap, ceruza 

 

Megjegyzés 

 Alkalmas grafomotoros készségszint felmérésére 

 

                                                                     

 

 



ÉPÍTŐMESTER 

 analízis-szintézis 

 rész-egész 

 koordináció (szem – kéz –kéz ) 

 finommotorika 

 logikus gondolkodás 

Alapfeladat   

A minta alapján további építmények létrehozása fóliák egymásra helyezésével  

Változatok 

 Játszható építőkockákkal is: a megfelelő építőelemek kiválasztása után kell létrehozni az 

építményt  

  

 Nehezebbé tehető, ha olyan elemeket is tartalmaz a feladat, amelyek nem részei a kirakandó 

ábrának. Lehet két ábra elemeit összekeverve két kép kirakását is kérni  

 Egyesével megkapott elemekből kitalálni, mit ábrázol a kép: kisebb gyerekeknek a 

jellegzetesebb (szemek, bajusz), nagyoknak a nehezebben azonosítható (körmök, farok) 

részletekkel kezdve 

  

Eszközigény  

 maradék fólia vagy lamináló lap darabok, alkoholos filctoll, kép  

 

Megjegyzés 

 A fóliadarabok egymásra helyezése türelmet és precizitást igényel, ezért a feladat 

bevezetésekor kevesebb elemszámú ábrát kell kirakatni 

 

 



KÉPÖSSZERAKÓ  

 vizuális analízis, szintézis 

 logikus gondolkodás 

 síkbeli tájékozódás, formaészlelés 

 grafomotorium, finommotorika 

 reláció szókincs (alatta, mögötte, mellette) 

Alapfeladat   

 A minta értelmezése, kirakás azonos logika szerint 

Változatok 

 Kirakható formákból manipulálással 

 A megoldás több lehetőség közül kiválasztható 

 Megoldható rajzolással 

 Megfordítható a feladat iránya: a kész alakzat összetevőit kell a megfelelő helyzetben, 

sorrendben kirakni  

 Készíthető vonalakból álló alakzatokkal is, kisebb gyerekeknek kockaépítőként 

 Nyelvi fejlesztés a szabály megfogalmaztatásával („Egymás mellé/mögé stb. helyezés”) 

Eszközigény  

 különböző színű, méretű, formájú alakzatok, vizuális jelek (kereszt, átló, felezővonal stb.) 

 feladatlapok, színes ceruza 

 kép/vonal kártyák 

                        

   

 

 

 

 



SZÖVŐSZÉK  

 vizuális analízis-szintézis, szerialitás 

 szabályfelismerés, alkalmazás 

 grafomotorium  

 kreativitás 

Alapfeladat   

 A minta vonalainak, színeinek folytatása a megadott minta szerint.  

Változatok 

 Játszható mértani formák gyakorlására az azonos síkidomokat azonos színnel jelölve  

(trapéz = piros, paralelogramma = zöld stb.) 

 Ösztönözhető saját minta alakítása szabadon vagy adott szempont szerint 

Eszközigény  

 szövőkeret feladatlap 

Megjegyzés 

 Négyzetrácsos lap alapra rajzolva könnyebb szabályos szőnyeget „szőni”. Kisebb gyerekeknél 

egyszerűbb mintákkal (pl. sakktábla) kell kezdeni.  

              

 

                                     



QUADROMINO 

 síkbeli helyzetek, irányok  

 vizuális analízis-szintézis 

 vizuális figyelem 

 több szempontú válogatás, egyeztetés 

Alapfeladat   

A lapokat úgy egymás mellé illeszteni, hogy a csúcsoknál levő körök azonosak legyenek minden 

irányban 

Változatok 

 Körök helyett egyszerű ábrák (pl. felhő, nap, hold) vagy számok, betűk egyeztetése a szabály 

szerint 

 Elkészíthető háromszögekkel is  

Eszközigény  

 négyzet lapok, filctoll 

 

Megjegyzés 

 Postit lapokra gyerekekkel közösen is elkészíthető. Az egyik oldalán ragasztós felület segíti a 

lapok rögzítését a játék során  

 Könnyebb kirakni az elemeket, ha az indító négyzetet megjelöljük és a bal felső sarokba 

tesszük 

 

 

az elhelyezést segítő sablonlap 



KÉPCSÍKOK, KÉPKOCKÁK, KÉPMÁTRIX  

 rész-egész 

 vizuális analízis-szintézis 

 vizuális figyelem, emlékezet 

 finommotorika 

Alapfeladat   

A szétvágott képcsíkok, képkockák összeillesztése  

Változatok 

 Játék négyzetráccsal: a kép darabjainak megfelelő számú négyzetrácsos lapon a hiányzó 

képrészletek helyét kell megtalálni és beilleszteni  

 Betű és szám dobókockával való dobás után a kapott kód szerinti képrészletet megtalálni, 

beilleszteni.  

Eszközigény  

 Laminált függőlegesen vagy vízszintesen csíkokra/négyzetekre vágott, sok hasonló részletet 

tartalmazó kép 

 Ragasztógyurma a képrészletek rögzítéséhez 

 A képkockák méreteivel megegyező kiosztású jelölés nélküli és betűvel-számmal jelölt 

négyzetrács 

 Betű- és számdobókocka (ha nincs, gyöngyökre írt betűket és számokat húzni két tálkából  

                         

              alapkép                                                                 függőleges képcsíkok  

 



        

        
                                                              képkockák 

                   

                                        hiányzó képrészletek 

 

     betűs-számos képmátrix 



MINTÁZAT  

 vizuális analízis, szintézis 

 manipuláció, grafomotorium 

 síkbeli tájékozódás, irányok, vonal- és formaismeret 

Alapfeladat   

 Mintázat kirakása elemeiből  

Változatok 

 A mintaelemek száma növehető (3-4 féle elem) 

 Megoldható átlátszó fóliarajzok egymásra illesztésével  

 Elkészíthető rajzzal 

 A feladat iránya megváltoztatható: a kész minta elemeinek keresése, azonosítása 

Eszközigény  

kész mintázatok, mintaelemek, fóliarajzok, papír, négyzetrácsos lap, sima lap, ceruza, filctoll 

Megjegyzés 

 Meg lehet próbálni instrukció nélküli feladatadással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALÁ - FÖLÉ  

 analógiás gondolkodás 

 vizuális analízis-szintézis, emlékezet 

 síkbeli tájékozódás 

 reláció szókincs (alatta, fölötte, alul, középen)  

 

 

Alapfeladat  (Calibri félkövér 12-es betűméret) 

 A megadott minta szerint egymás fölé helyezni a színnek és a méretnek megfelelően az 

elemeket 

Változatok 

 Játszható mértani formákkal és konkrét ábrázolással is 

 A rétegek száma, az irányok, elhelyezkedés változtatható 

 Rontó játék: hibásan kirakott elemek helyes sorrendbe rakása 

 A minták méretének, színének meghatározása szín, forma és méret dobókockával  

 Kirakás emlékezetből a minta felidézésével  

Eszközigény  

mintakártyák, különböző méretű és színű formák, alakzatok  

 

 

                

 

 



RENDRAKÁS 

 vizuális észlelés, emlékezet, szerialitás 

 logikus gondolkodás 

 manipuláció, síkbeli tájékozódás 

 mennyiség és számfogalom 

Alapfeladat   

 A játékos polc rendezése 

Változatok 

 Adott sorrendben szabadon felrakni a játékokat 

 Adott helyre (3. polc jobb oldal) rakni a játékokat 

 A kész játékpolcon a játékok helyének memorizálása rövid fixálás után, majd kirakni 

emlékezetből  

 A polcok rendezése a felrakás/levétel sorrendjében  

 Kakukktojás: Melyik játék nem volt a pocon 

 Adott mennyiségek felhelyezése: 2 maci, 3 labda az alsó sorba 

Eszközigény  

 valódi polc tárgyakkal 

 feladatlap, képkártyák  

Megjegyzés 

 A feladatlapos, képkirakós játékot előzze meg tárgyakkal való kirakás, leszedés 

 A polcok, játékok száma növelhető, csökkenthető 

                           

                   

 

 



VÁSÁRLÁS  

 vizuális, verbális szerialitás és emlékezet 

 logikus gondolkodás, fogalomalkotás, rendezés 

 síkbeli tájékozódás 

Alapfeladat   

 A vásárolt élelmiszerek sorrendjének azonosítása, jelölése 

Változatok 

 Játszható kevesebb/több elemmel 

 Alkalmas fogalmi rendezésre más főfogalom alá tartozó képekkel 

Eszközigény  

 feladatlap  

 

Megjegyzés 

 A feladat megoldható a gyermek verbalizálásával, ujjkövetéssel vagy csak „fejben” tartva az 

információkat 

 

 

 



SZÜLETÉSNAP  

 vizuális analízis-szintézis 

 mennyiség, szám és formaismeret 

 aritmetikai gondolkodás 

 síkbeli tájékozódás 

 

Alapfeladat   
 Képlabirintus a számok, mennyiségek azonosításával 

Változatok 

 A gyertyák száma növelhető 

 A különböző mennyiség/szám jelölése színezéssel, az útvonal megkülönböztetése pirossal  

Eszközigény  

 feladatlap, színes ceruza 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISKOLAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉT  

SEGÍTŐ FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÓGYŰJTŐ ABRAKADABRA 

 beszéd: szókincs 

 emlékezet: rövid és hosszútávú, verbális 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat 

 Szógyűjtés mássalhangzótorlódással (pl.” tr”- traktor, attrakció, trapéz, matrac), lehet 

toldalékolt szó is. 

Változatok 

 Mondatokat mondunk, de a „tr” mássalhangzókat tartalmazó szó helyett az abrakadabra 

kifejezést használjuk. (pl. Az abrakadabra nagyon hasznos mezőgazdasági jármű.) 

 Játszhatjuk más mássalhangzókkal is (pl. „pr”, „kr”, „gr”, „st”) 

 Magánhangzótorlódással (pl. ia, - kiad, riad, miatt) 

 megadhatunk a szógyűjtéshez időkeretet, aki többet gyűjt, nyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIEMELŐ 

 vizuális percepció: alak-háttér, formaészlelés 

 figyelem: koncentráció, megfigyelőképesség 

Alapfeladat  

 Megadott ábra jelölése a sorokban 

Változatok 

 Ábracsoport keresése 

 Szám vagy számsor keresése 

 Értelmes vagy értelmetlen szavak keresése 

 Egy adott ábra, szám, vagy betű megkeresése a sorokban, halmazokban 

Eszközigény  

 feladatlap, ceruza 

Megjegyzés 

 Kezdetben elég egy sor, majd emelhetjük a sorok, illetve a keresendő elemek számát. 

 

 

 

 

 



RAKD ÖSSZE MÁSKÉPP! 

 beszéd: szókincs 

 emlékezet: rövid és hosszútávú, verbális 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat 

 A megadott előtaghoz minél több utótag gyűjtése feladatlapon. 

Változatok 

 előtag gyűjtése utótaghoz feladatlapon 

 az összetett szó körülírása alapján szókitaláló 

 mindkét tag körülírása alapján szókitaláló 

Eszközigény  

 papír, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 



KÖTŐSZÓ FIGYELŐ 

 kommunikáció: szókincs, olvasási készség, szövegértés, mondatalkotás 

 írásbeli kommunikáció 

 gondolkodás: ok-okozati összefüggések, következtetés, konkretizálás, általánosítás  

Alapfeladat  

 A mondatok befejezése kötőszavak alapján. 

Változatok 

 Hiányos mondatokban kötőszavak pótlása szóban vagy írásban 

 Mondatgyűjtés megadott kötőszóhoz 

Eszközigény  

 papír, ceruza, és/vagy feladatlap 

 

Megjegyzés 

 Mindig beszéljük meg, hogy mi a jelentésbeli különbség a folytatások között. 

 

 

  

 

 

 



KAKUKKTOJÁS MONDATOKKAL 

 kommunikáció: szókincs, olvasási készség, mondatalkotás, szövegértés 

 gondolkodás: ok-okozati összefüggések, logikai következtetés 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat  

 Az ellentétes tartalmú mondat kiválasztása. 

Változatok 

 Alkothatunk közösen a gyermekekkel hasonló mondatcsoportokat. 

 Játszható az igaz-hamis játék szabályai szerint. 

Eszközigény  

 papír, ceruza, és/vagy feladatlap 

 

Megjegyzés 

 Mindig beszéljük meg, hogy mi a jelentésbeli különbség a folytatások között. 

 

 

 



MONDATALKOTÓ 

 kommunikáció: szókincs, mondatalkotás, szövegértés, grammatika 

 gondolkodás: ok-okozati összefüggések, logikai következtetés 

 figyelem: koncentráció 

 képzelet: alkotó 

Alapfeladat  

 Sorban dobókockával dobnak a gyerekek, ahány oszlop van a játéktáblán. Felírják a dobott 

ponthoz tartozó szót, majd ha az oszlopok végére érnek, az összegyűjtött szavakból értelmes 

mondatot kell alkotni. 

Változatok 

 A szavak helyett képeket is használhatunk, ebben az esetben jobban aktiválódhat a gyermek 

mentális lexikonja. 

 Az oszlopok témái lehetnek a szófajok is, akkor nagyobb a lehetőség a képzelet aktiválására. 

 

Eszközigény  

 papír, ceruza, és/vagy feladatlap 

 

 

 



ÉPÍTÉS - BONTÁS 

 beszéd, kommunikáció: szókincs, írásbeli szövegalkotás 

 gondolkodás: analízis-szintézis, tagolás, lényegkiemelés 

 

Alapfeladat 

 Szósorból értelmes szavak kigyűjtése, másolása 

Változatok 

 Szótagsorban értelmes szavak keresése, leírása 

 Szöveg mondatokra tagolása, a vesszőket segítség képpen meg lehet hagyni. 

 Egy mondatból több. 

 Több mondatból egy. 

 

Eszközigény  

 feladatlap, ceruza 

 

 

                            

 

 

 

 



RITMUSOS SZAVAK 

 beszéd: hangidőtartamok, szókincs, szógyűjtés 

 emlékezet 

 beszédkészség: mondatalkotás 

 helyesírási készség 

Alapfeladat 

 Minél több szó alkotása egy-egy kártya alapján. 

Változatok 

 Alsó tagozatos tanulóknak kevesebb szótagszámú kártyák használata. 

 Szógyűjtés az összes kártya felhasználásával. 

 Mondatalkotás szóban és/vagy írásban a ritmuskártya alapján alkotott szóval. 

 Mondatalkotás szóban és/vagy írásban 2 vagy 3 ritmuskártya alapján alkotott szavakkal. 

 

Eszközigény  

 ritmuskártyák nyomtatása, laminálása 

 

Megjegyzés 

 A pont rövid magánhangzót, a vonal hosszú magánhangzót jelöl. A szimbólumok száma a 

kitalálandó kifejezés szótagszámát jelöli. A ritmuskártyák tovább bővíthetők. 

 

  



ELEJE - VÉGE 

 beszéd, kommunikáció: szókincsbővítés 

 figyelem: koncentráció 

 emlékezet 

 mondatalkotás 

 gondolkodás: ok-okozati összefüggés 

 

Alapfeladat  

 A húzott kártya utasítása alapján szóalkotás. 

 Mondatalkotás a húzott kártya alapján alkotott szóval 

 A következő gyermek az alkotott szóval létrehozott mondata kapcsolódjon az előzőhöz. 

(pl. 1. mondat: „Az alma a kedvenc gyümölcsöm.” 2. mondat: „Az én kedvencem is fán 

termett.”  

 A legnehezebb fokozat, amikor történetet kell létrehozni a kártyák alapján. 

Változatok 

 mondatalkotás a kártya alapján alkotott szóval 

 szóalkotás mondatszövéssel 

Eszközigény  

 nyomtatott és laminált kártyák 

 

Megjegyzés 

 A betűk közötti pontok száma lényegtelen, a szó hossza nem meghatározott. Készíthetünk 

további szókártyákat tetszés szerint. 

 

 



BETŰ CSERE-BERE 

 beszéd, kommunikáció: szókincsbővítés 

 figyelem: koncentráció 

 emlékezet 

 mondatalkotás 

 

Alapfeladat  

 A húzott kártyán olvasott szó egy betűjének megváltoztatásával állatnév kitalálása. 

 

Változatok 

 Mondatalkotás a húzott kártya alapján alkotott szóval. 

 Mondatalkotás az eredeti és az alkotott szó felhasználásával. 

Eszközigény  

 nyomtatott és laminált kártyák 

 

Megjegyzés 

 Ha szükséges a szóalkotás érdekében, a helyesírásnak megfelelően módosítható a 

magánhangzó vagy mássalhangzó időtartama. Készíthetünk más témakörben is betűcserés 

szókártyákat. 

 

 



VÁLTOZTASS J-RE, LY-RE! 

 beszéd, kommunikáció: szókincsbővítés 

 figyelem: koncentráció 

 emlékezet 

 mondatalkotás 

 helyesírási készség 

 

Alapfeladat  

 A húzott kártyán olvasott szó egy betűjének j-re vagy ly-re változtatásával új, értelmes szó 

alkotása. 

 

Változatok 

 Mondatalkotás szóban és/vagy írásban a húzott kártya alapján alkotott szóval. 

 Mondatalkotás szóban és/vagy írásban az eredeti és az alkotott szó felhasználásával. 

 

Eszközigény  

 nyomtatott és laminált kártyák 

 

Megjegyzés 

 Ha szükséges a szóalkotás érdekében, a helyesírásnak megfelelően módosítható a 

magánhangzó vagy mássalhangzó időtartama. 

 

 



VÁLTOZATOK 

 beszéd, kommunikáció: szókincsbővítés 

 figyelem: koncentráció 

 emlékezet 

 értésellenőrzés 

 mondatalkotás 

 helyesírási készség 

 

Alapfeladat  

 A húzott kártyán olvasott szó jelentésének értése, magyarázata 

 

Változatok 

 Két mondat alkotása szóban és/vagy írásban a húzott kártyán olvasott szavakkal. 

 A húzott kártyán olvasott szavak egy mondatba helyezése. 

 

Eszközigény  

 nyomtatott és laminált kártyák 

 

Megjegyzés 

 Ha szükséges, a grammatikailag helyes mondat érdekében a szavakat megfelelően 

toldalékolni kell. 

 

 

 



KÉPES SZÓLÁSOK 

 figyelem: koncentráció 

 emlékezet 

 beszéd: szókincs,  

 gondolkodás: ok-okozati összefüggések, logikai következtetés 

 szövegértés 

 

Alapfeladat  

 A képkártyák, szólás- és jelentéskártyák egymásnak való megfeleltetése. 

 

Eszközigény  

 nyomtatott és laminált kártyák 

 

 

 

 

 



RAKOSGATÓ 

 figyelem: megfigyelőképesség 

 gondolkodás: analízis-szintézis, logikai gondolkodás 

Alapfeladat  

  Az ábrák kirakása pálcikából, gyufaszálból. Az utasításoknak megfelelően kell áthelyezni, 

illetve elvenni a pálcikákat, hogy a megfelelő eredményt elérje a gyermek. 

Eszközigény  

 A feladatkártyák készítése, nyomtatása, laminálása, pálcikák vagy gyufaszál 

 

      

        

 



BONTÁS 5-TŐL 10-IG 

 gondolkodás: számfogalom, aritmetikai gondolkodás 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat 

 Minden gyermeknek adunk egy játéktáblát. Két dobókockával dobnak, és ha a dobás 

megfelel valamelyik számjegy alapbontásának, kiszínezheti azt a mezőt. Az nyer, akinek 

először összegyűlik az összes mező. Ha valaki hatost is dob, dobhat újra. 

Változatok 

 Egy adott szám bontásának gyakorlása. 

 Mindegyik számjegynek minden bontott alakja meglegyen, akkor azonban az egyik 

dobókockát át kell alakítani a feladatnak megfelelően. Megoldás az is, ha két azonos színű és 

egy eltérő színű kockával játszanak, ebben az esetben az azonos színű kockák számai 

összeadhatók. 

Eszközigény  

 dobókockák, feladatlapok, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZEG/KÜLÖNBSÉG KÁRTYACSATA  

 gondolkodás: aritmetikai gondolkodás, műveletvégzés elmélyítése, fejszámolás 

Alapfeladat 

 Két játékos szükséges. A kártyákat összekeverjük. A játékosok fordulónként húznak két-két 

kártyát. Összeg meghatározásánál összeadják a két számjegyet, s amelyiküknek nagyobb az 

összege, az nyeri a négy kártyát. Ha az összeg ugyanannyi, a négy kártya az asztalon marad, s 

a következő fordulóban az viszi el a lapokat, akinek nagyobb az összege. Az győz, aki több 

számkártyát gyűjt.  

Változatok 

 Bővíthetjük a számkártyákat 20-ig is. 

 100-as számkörben kerek tízesekkel. 

 Kivonás gyakorlásának az nyeri a fordulót, akinél kisebb a két szám közötti különbség. 

Eszközigény  

 2 játékos esetén 4 csomag számkártya, melyen 1-10-ig szerepelnek a számjegyek. 

 

 

 

 

 

 



MŰVELETKITALÁLÓ 

 gondolkodás: matematikai szövegértés, aritmetikai gondolkodás, összefüggések, 

műveletkapcsolás 

 olvasási készség: szövegértés 

Alapfeladat 

 A gyermek húz a feladatkártyákból, felolvassa, majd a párosítja a hozzá kapcsolódó 

művelettel. 

Változatok 

 A szöveges feladatkártya alapján a kacsolódó művelet meghatározása, elvégzése fejben 

számolással. 

 Szorzás és osztás műveletekhez is készíthetők feladatkártyák. 

 Bármelyik számkörben alkalmazható. 

Eszközigény  

 feladatkártyák 

 

 



AMŐBÁZZ SZORZATOKKAL! 

 gondolkodás: aritmetikai gondolkodás, számsorok, összefüggések, szorzás 

Alapfeladat 

 A játékosok felváltva dobnak a dobókockákkal. A kapott számokat összeadják, majd 2-vel és 

4-el megszorozzák. Ha mindkét helyes szorzatot megtalálják a táblán, lefedhetik egy-egy 

koronggal. Az nyeri a játékot, akinél hamarabb kialakul egy teljesen lefedett sor, oszlop vagy 

átló. 

Változatok 

 A legkönnyebb az 5-10 többszöröseivel való játékgyakorlás. 

 Készíthetünk játéktáblát 3-6, 4-8 többszöröseivel is. 

Eszközigény  

 két dobókocka, amelyeken a 6-ost leragasztjuk. 

 játéktáblák 

 korongok 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÉPEGETŐ SZORZÓTÁBLÁK 

 gondolkodás: aritmetikai gondolkodás, szorzás 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat 

 Felváltva dobjanak a játékosok olyan dobókockával, amelyen csak 1-es, 2-es és 3-as szám 

van. A dobott számnak megfelelően kell lépni a számegyenesen. Ahova megérkezik, az egyik 

ceruzával beírja a számegyenesen a számot. Ha a 7, 8, vagy 9 többszöröséhez érkezik, a másik 

ceruzával jelöl és írja a szorzatot. Az nyer, aki előbb elér az szám(ok) tízszereséig. 

Változatok 

 Bármelyik szorzóval eljátszható. 

 Külön-külön is játszható egy-egy számmal. 

 Több szám szorzatának keresése során játszható egy játéktáblával, ebben az esetben a 

következő játékos onnan folytatja a lépést, ahol az előző abbahagyta. A játék akkor ér véget, 

ha az egyik játékos eléri az utolsó szám tízszeresét. Az győz, akinek több szorzata van 

megjelölve. 

Eszközigény  

 dobókocka, játékosonként egy feladatlap és két különböző színű ceruza 

Megjegyzés 

 A számegyenesen való lépegetés segít abban, hogy mindig hozzáadható legyen az adott 

szorzó, így aki még nem tudja fejből a szorzótáblát, annak segít az elmélyítésben. 

 

 

 

 

 



SUDOKU MÁSKÉPPEN! 

 gondolkodás: aritmetikai gondolkodás, logikai gondolkodás 

 figyelem: koncentráció 

Alapfeladat 

 A játéktáblát úgy kell kitölteni, hogy az 1 és 5 közötti számok mindegyike csak egyszer 

szerepeljen minden sorban és minden oszlopban. A téglalap bal felső sarkába írt szám értéke 

mindig feleljen meg az adott szabálynak. (pl. összeadás, pótlás esetén a négyzetekbe írt két 

szám összege legyen ugyanannyi) 

Változatok 

 különbségkereső sudoku 

 szorzategyeztető sudoku 

 bármely egymás utáni számcsoporttal (pl. 2,3, 4, 5, 6 vagy 5, 6, 7, 8, 9) 

 nagyobb játéktáblával (pl. 6x6, 9x9) és több számmal 

Eszközigény  

 feladatlap, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINDENRE JÓ TÁRSASJÁTÉK 

 beszéd: szókincs, mondatalkotás 

 auditív észlelés: hallási differenciálás 

 figyelem: koncentráció 

 gondolkodás: főfogalom, aritmetikai 

Alapfeladat 

 A dobott számnak megfelelően lépnek a gyerekek, majd a szín jelentése (pl. sárga: gyümölcs) 

szerint kell egy szót mondani. 

Változatok 

 Főfogalmak meghatározása szógyűjtéssel vagy mondatalkotással 

 Szófajok gyakorlása szógyűjtéssel vagy mondatalkotással. 

 Mondatfajták gyakorlása. 

 Adott szorzótáblák gyakorlása. Ebben az esetben két dobókockára lesz szükség, amelyeken 

nincs 6-os. A lépésszám a kisebb szám lesz, a dobott számok összegével pedig meg kell 

szorozni a színhez rendelt számot. 

 Betűket, hangokat, kezdőszótagot stb. hozzárendelése a színekhez. 

 Adott hang helyének meghatározása (eleje, közepe, vége, joker: választhat, az ötödik színre 

pedig hozhatunk különleges szabályt pl. csak egy meghatározott főfogalom lehet) 

Eszközigény  

 dobókocka, bábuk 

Megjegyzés 

 A mezőkben a színek helyett lehetnek számok, minták, szótagok, szavak 

 

 
 

 



SZÓDOBBLE 

 figyelem: koncentráció 

 vizuális észlelés 

 gondolkodás: főfogalom 

 olvasási készség 

 szociális készségek: együttműködési készség, szabálytudat 

Alapfeladat  

 Két képkártyán az azonos formák észlelése, megnevezése a dobble szabályai szerint. 

Változatok 

 Egy gyermekkel is játszható, időkeret megadással, pl. ujjammal számolok és ötig meg kell 

találnia az ugyanolyan ábrát a két kép között. 

Eszközigény  

 képkártyák 

Megjegyzés 

 Készíthető színekkel, képekkel, formákkal, szavakkal, számokkal, szavakkal egyaránt. A 

kártyák elemszámát is változtathatjuk a kornak, képességszintnek megfelelően. 

Változatok a mellékletben. 

 

         

 

 

 



TÁRSASJÁTÉK 

 nyelvi készségek 

 olvasás, szövegértés 

Alapfeladat   

A hagyományos társasjáték szabályait követjük. A dobott számnak megfelelően lépünk. Az egyes 

mezőkön a feltett kérdésre kell megkeresni a választ, az előre elkészített szókártyák közül. Aki nem a 

kérdőszónak megfelelő szót választja, az egyszer kimarad.  

 

Változatok 

 szókártya elhagyható, neki kell szót mondani 

 

Eszközigény  

 játéktábla, szókártyák, bábuk, dobókocka 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PUZZLE 1.  

 műveletek: szorzás 

 gondolkodási műveletek, rész-egész 

Alapfeladat   

 A hagyományos puzzle szabályát kell követni. A szorzat eredményének megkeresése, kép 

kirakása. 

Változat 

 Átalakítással többféle művelet, számolási feladat végzésére alkalmas 

Eszközigény  

 Sablonok, kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUZZLE 2. 

 általános ismeretek, idői tájékozódás 

Alapfeladat   

 A hagyományos puzzle szabályát kell követni. A megoldás megkeresése a cél, ami ebben a 

feladatban az évszakok, napok, hónapok gyakorlását jelenti. 

Változatok 

 Lehet beletenni napszakra vonatkozó kérdést, óra, perc, másodperc átváltásokat is 

 Alkalmassá tehető adott témakör játékos összefoglalására 

Eszközigény  

 sablonok, kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BETŰ, SZÓTAG, SZÓDOMINÓ  

 betűismeret, alakállandóság,  

 gondolkodási művelet – egyeztetés 

 szótagoló olvasás, szóképes olvasás 

 nyelvtani ismeretek 

 finommotorika, koordináció 

Alapfeladat   

 A hagyományos dominó játék szabályát kell követni. Betűk egyeztetése a feladat. 

Változatok 

 Játszható szótagokkal, értelmes/értelmetlen szavakkal. Kérdőszavakkal megállapítható a 

szófaj is.  

 

Eszközigény  

 dominó alapkártyák 

 

 

 

       

 



KÁRTYA 

 nyelvi készség, szókincs 

 olvasási készség, szövegértés, helyesírási készség 

 gondolkodási művelet – azonosítás, megkülönböztetés 

Alapfeladat   

 A hagyományos Fekete Péter kártyajáték szabálya szerint játszunk. A feladat a szó és 

szótagolt alakjának párosítása. 

Változatok 

 Játszható szótagokkal, értelmes/értelmetlen szavakkal. Kérdőszavakkal megállapítható a 

szófaj is. 

 Szóértéshez készíthető képes-szavas kártyapárosító is.   

 

Eszközigény  

 szókártyák, szótagolt szavak kártyái 

 

 
 

 

 

 



BENNFOGLALÓ 

 számolási készség 

 önellenőrzés 

Alapfeladat  

  A labda pöttyeinek felnyitogatása egyesével. Az alatta található művelet elvégzése.  

Változatok 

 Lehet szóban, de kis kártyákat is készíthetünk, amin a megoldás van, így önálló munkaként is 

megoldható, csak ráteszi az eredményt a műveletre. 

 Más műveletekkel is játszható 

Eszközigény  

 kör alakú alaplap, a labda pöttyeit szimbolizáló sablonok, amit ráragasztunk az alaplapra, kis 

kártyák a megoldással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVSZAK- HÓNAP  

 általános ismeretek, idői tájékozódás 

 olvasási készség 

 finommotorika 

Alapfeladat   

 A ruhacsipeszekre ráragasztjuk a hónapok neveit. A tanuló rácsípteti a megfelelő évszakra. 

Eszközigény  

 alaplap az évszakokat szimbolizáló rajzokkal, ruhacsipesz, szókártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁRSASJÁTÉK 

 kommunikáció, általános ismeretek 

 affektív készségek - önismeret, társismeret 

Alapfeladat  

 A hagyományos társasjáték szabályait alkalmazzuk. A kártyalapokat tartalmazó mezőre lépve, a 

pakliból húzunk egy kártyalapot. 

A kártyalapokon a következő szituációk, kérdések szerepelhetnek: 

1. Mit jelent a bemutatkozás kifejezés?  

2. Milyen köszönési formákat ismersz? 

3. Hogyan szólítod szüleidet, testvért, barátot, tanáraid, ismeretlen embereket? 

4. A tanórán kitörik az egyetlen grafitceruzád hegye. Mit tennél, hogy be tudd fejezni a feladatot? 

5. Sétálni megy az osztály. A gyerekek hangoskodnak. Te szólnál nekik? Ha igen, mit mondanál, ha nem 

miért nem? 

6. Mit tennél, ha séta közben eltévednél? 

7. Hogy hívnád meg barátaidat a születésnapi zsúrodra? (meghívó kártya, személyesen, sms, e-mail stb.) 

8. Vásárolni mentek anyukáddal. Ő kinézett egy ruhát, ami nem tetszik neked. Mit mondanál? 

9. Kértek-e már üzenet átadására? Ha igen, milyen formában tetted, ha nem hogyan csinálnád? 

10. Mit jelent az útbaigazítás kifejezés? Kerültél- e ilyen helyzetbe? 

A sort lehetne folytatni hasonló, a mindennapi élethez kapcsolódó kérdések, szituációk 

megfogalmazásával. 

Eszközigény  

 kártyalapok, társasjáték alaplap 

 

 

 

 

 

 



TULAJDONSÁG- VÁLOGATÓ  

 kommunikáció 

 nyelvi készségek – szókincs, expresszív beszéd 

 affektív készségek - önismeret, társismeret 

 kreativitás, képzelet 

Alapfeladat   

 Tulajdonságok értelmezése, értékelése, válogatása (rossz, jó) 

 Változatok 

 Kiterjeszthető saját tulajdonságokra is 

 Játszható „Mondj hozzá történetet!” kiegészítéssel is 

 Megkereshetők és jelölhetők a szinonimák, ellentétes jelentésű szavak is 

Eszközigény  

 szókártyák, hangulat jelek 

 

 

 

 

 



TÁBLÁZATOS 

 síkbeli tájékozódás, formaészlelés 

 számolási készség 

Alapfeladat   

 A táblázatban meg kell keresni azokat a kétjegyű számokat, melyek összege 100. Milyen 

alakzat található az adott helyen? 

Változatok 

 Játszható más számokkal, műveletekkel is.  

 Egy formát kiválasztva meg kell keresni a hozzá tartozó számokat, majd meg kell fogalmazni a 

táblázat szabályát. (pl. a két szám összege mindig 100) 

Eszközigény 

 üres mátrix behelyezhető formákkal, számokkal, műveleti jellel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZEOLVASÓ 

 irányismeret, tájékozódás, síkbeli relációk 

 gondolkodási műveletek, analízis-szintézis 

 nyelvi készségek (betű-, szótag, szó- és mondatszint) 

 olvasási készség, szövegértés 
 

Alapfeladat   

A körrel jelölt betűtől indulva kell követni a nyíllal jelölt útvonalat! A betűket össze kell olvasni, mi a 

megfejtés? 

Változatok 

 Játszható más betűkkel, szótagokkal, szavakkal. A szótagokat szavakká, a szavakat 

mondatokká kell alakítani.  

 Játszható fordítva is: a színessel megjelölt betűkből álló szó kiolvasásának irányát kell kirakni 

a megfelelő irányba forduló nyilakkal.  

Eszközigény 

 üres mátrix behelyezhető betűkkel, szótagokkal, szavakkal, iránymutató nyilak 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÓKERESŐ 

-  tartós figyelem, koncentráció 
- nyelvi készség, analízis-szintézis 
- gondolkodási művelet – adott szempontú válogatás 

Alapfeladat 

  Az azonos szótaggal kezdődő szavakat színezze a tanuló ugyanolyan színűre. 

Változatok 

 Játszható más szavakkal.  

 3-4 tagú szavakkal, szó belsejében/végén levő szótagokkal 

 Alkalmas azonos szófajú vagy főfogalom alá tartozó szavakkal (pl. főnevek, gyümölcsök) 

Eszközigény 

 feladatlap, színes ceruza 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁNCÓRA 

 verbális és kinesztéziás figyelem, intermodalitás 

 testséma, irányismeret 

 mozgáskontroll  

 verbális és mozgás emlékezet, téri tájékozódás 

Alapfeladat   

 A gyerekek, tanulók körben állnak. Ha elhangzik a jobbra egyet utasítás, mindenki jobbra lép. 

Ha elhangzik balra egyet, balra lép. Ha azt mondom perdülj, mindenki forog egyet. A feladat 

az utasítások követése, természetesen a sorrend folyamatosan változik. Aki eltéveszti az 

irányt, az kiesik. 

Változatok 

 Az utasítások száma növelhető további lépések beiktatásával, például: kettőt előre, egyet 

hátra stb. 

 Az utasítások elhangzását lehet gyorsítani 

 3-4 mozgás elvégzése után felidéztethető, hogy követték egymást a tánclépése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÁMBÓL SZÓ 

 számolási készség, analízis-szintézis 

 sorrendiség 

Alapfeladat   

 A 6-os szorzótábla eredményeit keresse meg a táblázatban és színezze ki. A feladat másik 

részében az eredmények növekvő sorba rendezésével, a hozzá tartozó betűk 

összeolvasásával megkapja a megfejtést.  

Változatok 

 Játszható más szorzatokkal, más matematikai összefüggésekkel (pl. betűkeresés növekvő-

csökkenő számsorok alapján stb.) 

 

Eszközigény 

 feladatlap, színes ceruza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABIRINTUS 

 problémamegoldó gondolkodás 

 számolási készség 

 finommotorika 

Alapfeladat   

 A labirintusból való kijutáshoz, a műveleteket kell elvégezni és csak abba az irányba lehet 

haladni, ahol az eredmény kerek tízes. 

Változatok 

 Játszható más műveletekkel, a feladathoz tartozó más instrukciókkal (pl. növekvő számsor 

irányába lehet haladni)  

Eszközigény 

 feladatlap, színes ceruza 

 

 

 

 

 

 



TEDD A KOSÁRBA! 

 vizuális figyelem, figyelemkoncentráció, megfigyelőképesség 

 verbális/vizuális, rövid távú és megtartó emlékezet 

 gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, összehasonlítás, rendezés 

 helyesírás  

Alapfeladat 

Egészítsd ki a megfelelő betűvel az almában lévő szavakat!  Írj le minél többet emlékezetből! 

Változatok 

- A szavak mondatba foglalhatók 
- Szavak csoportosítása szófajuk szerint 

Eszközigény 

  játéktábla, ceruza 

 

Megjegyzés 

 Elkészíthető adott évfolyam alap helyesírási szókészletének játékos gyakorláshoz 

 Egyedül is játszható 

 

 



SZÓTALÁLÓ 

 vizuális figyelem 

 figyelem terjedelme, megosztása, emlékezet, munkamemória 

 koncentráció 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás 

 iskolai képességek: olvasás, írás, pásztázó olvasás 

Alapfeladat 

A táblázatban levő szavakat kell megkeresni.  

Változatok 

 Többféleképpen lehet kerestetni: nyomtatott/írott betűs szókártyákról, hallás útján, 

koordinátarendszer-szerűen (3. sor 4. szó) 

 Játszható szófajok azonosításához pl. a játékvezető mond egy igét, a gyereknek azonosítania 

kell a szófajt, majd csak az igéket felolvasni/kiírni a táblázatból 

 Csoportosítsd szófajok szerint a szavakat! 

Eszközigény 

 feladattábla, zseton, papír, ceruza 

Megjegyzés 

 a kiemelt szavakat lehet tantárgyi tartalomhoz választani (pl: j/ly helyesírásának gyakorlása) 

 a táblázatot számokkal is ki lehet tölteni 

kártya, jószívű, nyerít 

 



SZÁMOLÓ KVÍZ 

 aritmetikai gondolkodás 

 megtartó emlékezet 

 munkamemória 

 gondolkodási műveletek: válogatás, megkülönböztetés 

 matematikai műveletvégzés 

Alapfeladat 

Végezd el a műveleteket! Tegyél zseton jó eredményre! Jegyezd le a feladatokat! 

Változatok 

 bármelyik matematikai alapművelettel kitölthető a táblázat 

 

Eszközigény 

 feladattábla, zseton, papír, ceruza  

 

Megjegyzés 
 elkészíthető az adott évfolyamon tanult alapműveletek gyakorlásához 

 

 
 



MENÜ 

 vizuális figyelem, figyelemkoncentráció, megfigyelőképesség 

 vizuális, rövid távú és megtartó emlékezet 

 gondolkodási műveletek, lényegkiemelés, megkülönböztetés 

 szövegértés 

Alapfeladat 

Figyeld meg az étlapot! Válaszolj a kérdésekre! A mondatok utáni négyzetbe i betűt írj, ha igaz az 

állítás, h betűt ha hamis.  

Változatok 

- Fogalmazz meg igaz és hamis állításokat a heti menüből! 
- Állíts össze egy napi/heti menüt!  
- Próbáld meg elmondani, mi volt az ebéd szombaton! 

Eszközigény 

 Heti menü kép, ceruza 

 

         

                                       

 

 

 

 



KÉP ÖSSZERAKÓ 

  vizuális figyelem, megfigyelőképesség, koncentráció  

 vizuális emlékezet, rövidtávú, megtartó 

 vizuális szerialitás 

 gondolkodási műveletek: analízis-szintézis,  

 beszédkészség, szókincs, szóbeli szövegalkotás 

 általános tájékozottság 

Alapfeladat 

A vonalak mentén felvágott képet összekeverve tesszük az asztalra. Illeszd össze a kép darabjait! 

Változatok 

 Figyeld meg a képet! Válaszolj a kérdésekre! 

  pl. Milyen évszak van a képen? Milyen évszak van előtte/utána?  Milyen hónapok tartoznak 

ehhez az évszakhoz? Mi jellemző az időjárásra? Milyen ünnepek vannak ebben az évszakban? 

Melyik a kedvenc ünneped? A családotokban milyen szokások/ ételek jellemzőek ezen az 

ünnepen?  

 Egészítsd ki a mondatot! pl. Szeretem ezt az évszakot, mert…., Amikor a barátommal 

elmentünk szánkózni, akkor…,  de…...,  

 Folytasd a mesét/történetet! pl. Élt egyszer egy fiú egy elhagyott vidék csendes házába. … 

Eszközigény 

 szétvágott kép 

 

 

 



KAKUKKTOJÁS JÁTÉK 

 vizuális figyelem 

 vizuális rövidtávú és megtartó emlékezet 

 koncentráció, megfigyelőképesség 

 gondolkodási műveletek: lényegkiemelés, absztrakció, összehasonlítás 

 szóbeli szövegalkotás, szókincs 

Alapfeladat 

Meg kell jelölni, hogy melyik kép nem illik a sorba. A válaszokat indokolni kell! 

Változatok 

 A kakukktojás szavakkal alkoss mondatokat! 

 Válassz minden sorból egy képet, alkoss velük egy rövid történetet! 

 Írd le mit ábrázolnak a képek! (pl: piros sál, piros bögre, piros cipő, zöld táska) 

 Csoportosítsd a leírt szavakat szófajuk szerint! 

 Kap minden tanuló egy képet (szót) készítse el, a saját kakukktojás játékát. 

 A képeket kivágva „Mi változott?” memória játékként használható. 

 a kakukktojás játék szavakkal is elkészíthető 

 

Eszközigény 

 játéktábla, ceruza 

 

Megjegyzés 
 

 a kakukktojás játék szavakkal is elkészíthető 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



JAVÍTSD KI! 

 vizuális figyelem, figyelemkoncentráció, megfigyelőképesség 

 vizuális emlékezet 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés 

 helyesírás  

 affektív terület: nézőpont váltás 

Alapfeladat 

 Javítsd ki a szövegben lévő helyesírási hibákat! 

Változatok 

 Saját hasonló tapasztalat elmesélése 
 Elkészíthető adott évfolyam helyesírási szókészletének  gyakorlásához írt szöveggel 
 Játsszátok el a jelenetet! Játsszátok szerepcserével! 

Eszközigény 

 hibásan leírt szöveg, színes toll 

 

Aki másnak vermet ás… 

A nagy szinésznek egy daraban fel kellet olvasni egy levelet, ezért 

sosem tanultta meg a levél szövegét.  A fiatal, kezdö szinész,  aki a 

levélhozo inast játszota, úgy gondoltta, megtréfálja hires kollégáját 

és a jelenetbe a megírt levél helyet egy üres papirt vit be.  

– Levele érkezet, nagyságos úr – nyújttotta át kaján vigyoral az 

összehajtogattot lapot.  

A nagy színész széthajtogata az üres lapott és szemrebenés nélkül ezt 

mondta:  

– Nincs nálam a szemüvegem. Fiam, felolvasná nekem? 

 

 

 

 



IGAZ VAGY HAMIS? 

 verbális figyelem, vizuális figyelem, megfigyelőképesség, koncentráció 

 vizuális emlékezet, rövidtávú emlékezet 

 síkbeli tájékozódás 

 szövegértés 

Alapfeladat 

A képek alapján válaszolj a kérdésekre! A mondatok utáni négyzetekbe pipát írj ha igaz az állítás, X-et 

ha hamis. 

Változatok 

 A pedagógus felolvassa a mondatokat, a tanulónak a hallott inger alapján kell eldöntenie, 

hogy igaz vagy hamis az állítás. 

Eszközigény 

  játéktábla, ceruza 

 

        

 

 

 

 

 



JÓL FIGYELJ! 

 vizuális figyelem 

 figyelem terjedelme, megosztás, szelektivitás 

  koncentráció, megfigyelőképesség 

 mozgás: szem-kéz koordináció 

 intermodalitás 

 

Alapfeladat 

A táblázat négyzetében lévő számokat, szavakat hangosan fel kell olvasni. A taps vagy csettintés 

képnél tapsolni vagy csettinteni kell, de nem lehet beszélni!  

Változatok 

 Több résztvevő esetén lehet mérni az időt, kinek sikerül leggyorsabban teljesíteni a feladatot.  

 elkészíthető az adott évfolyamon tanult betűkkel, rövid szavakkal, számokkal 

  egyedül is játszható 

  

Eszközigény 

  játéktáblázat, stopperóra 

 

 



BEVÁSÁRLÓ LISTA 

 figyelem: megfigyelőképesség, koncentráció 

 emlékezet: vizuális, rövidtávú, megtartó 

 

Alapfeladat 

Elindultál bevásárolni, de elveszítetted a bevásárló listádat. A képen szereplő dolgokat kell a boltban 

megvásárolni. Figyeld meg a képet! Mennyit tudtál megjegyezni? 

Változatok 

 részletes, írásos bevásárló lista  

Eszközigény 

 játéktábla 

 

Megjegyzés 

 
 a képes vagy írásos változat játszása a tanuló életkorától függ  

 
 

               

 

 

 

 



A VÍZILÓ 

 figyelem: megfigyelőképesség, koncentráció 

 emlékezet: vizuális, rövidtávú, megtartó 

 gondolkodási műveletek: lényegkiemelés 

 szövegértés, írásbeli szövegalkotás 

 

Alapfeladat 

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 

Változatok 

 Mutass be egy állatot/növényt vagy tárgyat tréfásan, humorosan! 

Eszközigény 

 A víziló szövegrészlet, ceruza,  

 

A szöveg alapján sorold fel a víziló külső tulajdonságait! 

Hol él a víziló?                                                                                                        

 Mi a neve az állatkertben élő vízilónak?                                                                                                                            

Kiknek a kedvence ő, és mit kap tőlük? 

Milyen neveket ajánl női vízilovak számára?  

Mivel táplálkozik a víziló?  

A vízilóval kapcsolatos rejtélyek megfejtését kitől várhatjuk?     Milyen súlyú egy kifejlett víziló?                                                                      

Milyen a mozgása a vízilónak 

Milyen megélni Budapesten az írás szerint?                                                                           

 



 

Forrás: Nagy Lajos, Képtelen természetrajz és más karcolatok 

 

 

 



A KERÍTÉS 

 vizuális figyelem, figyelemkoncentráció 

 vizuális, rövid távú emlékezet gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, rendezés 

  szerialitás szövegértés  szociabilitás 

Alapfeladat 
A mondatokat összekeverve tesszük az asztalra. Rakd sorrendbe a mondatokat! 

Változatok 
- Meséld el! pl. Mi a véleményed erről a történetről? Veled is megtörtént, hogy megbántott 

valaki? Te hogy vezeted le az indulataidat?... 
Eszközigény 

 A kerítés című történet, mondatok 
 

                  

                                                             



TITKOS ÜZENET 

 vizuális figyelem 

 figyelem terjedelme, megosztása, emlékezet 

 koncentráció 

 síkbeli tájékozódás 

 szerialitás 

 iskolai képességek: írás, olvasás, pásztázó olvasás 
 

Alapfeladat 

Az utasításnak megfelelően keresd meg a szavakat! Rakd össze a mondatot! 

Változatok 
 Számold meg, mennyi játék/gyümölcs/szín van elrejtve a táblázatba! 

 Alkoss összetett szavakat! 

 Csoportosítsd szófajok szerint a szavakat! 

Eszközigény 

 feladattábla, ceruza 

 

Utasítások 

 

1. fel 1, jobbra 1 _________________________________________ 

2. fel 2, balra 2 __________________________________________ 

3. le 2, jobbra 2 _________________________________________ 

4. fel 3, jobbra 2 _________________________________________ 

5. le 3, ballra 2 __________________________________________ 

 

Titkos üzenet    ____________________________________________________________________ 

 



MELYIK NEM ILLIK A SORBA? 

 vizuális figyelem 

 vizuális rövidtávú és megtartó emlékezet 

 logikus gondolkodás 

 beszédértés, szókincs 

 írásbeli, szóbeli szövegalkotás 

  

Alapfeladat 

Az egy sorban lévő szavak közül egyik nem illik a többi közé.  Válaszd ki, melyik az a szó! A válaszokat 

indokold! 

Változatok 

 a pedagógus felolvas az oszlopokban lévő szavak közül, a tanulónak vissza kell mondani 

 a tanuló választ minden sorból egy szót, és a nem oda illő szóval mondatot alkot 

 a nem oda illő szavakból a tanuló elkészíti a saját kakukktojás játékát 

 elkészíthető adott évfolyam helyesírási szabályainak gyakorlására 

 elkészíthető tantárgyi ismeretek gyakorlására 

Eszközigény 

 játéktábla, ceruza 

 



VARÁZSDOBOZ 

 nyelvi készségek - beszédértés, beszédfigyelem,  verbális kommunikáció, szóbeli 

szövegalkotás 

 kognitív funkciók - figyelem, gondolkodási funkciók, általánosítás, konkretizálás, csoportba 

sorolás 

Alapfeladat 

A „varázsdoboz” kis papírcsíkra írt szavakat tartalmaz. Egyesével húznak a tanulók szavakat, melyek 

tartalmát körülírással adják meg. A szót kitaláló lesz a következő húzó. Aki már megfejtette a 

feladvány, csak akkor mondhatja a megoldást, ha a többiek nem tudják.   

Változatok 

 A játékvezető húzza ki a szót és választja ki azt a tanulók, akinek feladata lesz a körülírással 

való jelentésmegadás 

 Minden tanuló húz a varázsdobozból, a  játékvezető írja körül a szót. A tanulóknak rá kell 

ismerniük a náluk levő szóra  

 A varázsdobozban a feldolgozott tananyag pl. egy regény vagy mese szereplői, történelmi 

korszak hírességei, földrajzi fogalmak (hegy, Duna) vannak 

 A varázsdobozból kihúzott nyelvtani fogalmakra kell példát mondani pl. cselekvést jelentő 

szó, többes szám 3. személyű ige, helyhatározószó  

 A teremben kihelyezett megfelelő szókártyák alá kell a kihúzott szót elhelyezni pl. ige, főnév, 

köznév, határozatlan számnév, majd mondatba foglalni 

Eszközigény 

Varázsdoboz, szócsíkok, szókártyák 

 

                                                    

 

 

 



SZÖVEGGYURMA 

 nyelvi és iskolai készségek - olvasás, szövegértés, verbális kommunikáció 

 kognitív funkciók - észlelés, figyelem, gondolkodás, képzelet 

 affektív terület – együttműködés, versengés 

Alapfeladat 

Két szöveg összekevert mondatait kell két megadott cím szerint összegyúrni, az egyes 

mondatcsíkokat helyes sorrendbe és történetbe illesztve.  

Változatok 

 A megfejtett történeteket saját megfogalmazásban újra el kell mondani 

 A történetet emlékezetből leírni 

Eszközigény 

Két történethez tartozó mondatcsíkok 

Megjegyzés 

 Időre, versenyszerűen, párban, csoportban is játszható 

 

 

  

 

 

 

 

 



SZÓRA SZÓ 

 nyelvi és iskolai képességek – olvasás, verbális kommunikáció, szó-és szövegértés, szóbeli 

szövegalkotás 

 kognitív funkciók - gondolkodási műveletek, nyelvi logika, reproduktív képzelet, figyelem 

Alapfeladat 

Egy asztalon különféle szavak vannak lefordítva, ezekből kell adott mennyiséget felfordítani és a z így 

kapott szavakból mondatot alkotni. 

Változat 

 Szavak helyett  mondatok vannak a kártyákon, ebből kell értelmes rövid szöveget alkotni 

 Különböző szempontok szerint alkotni a szöveget pl. a történés ideje, pozitív vagy negatív 

kimenetele 

 Két-három szövegrészlet hiányzó részeit kitalálni, megfogalmazni 

Eszközigény 

Kártyákon szavak, rövid mondatok vagy szövegrészletek 

 

 

                                             

 

Peti éjjel hatalmas villámlásra ébredt. Kiment a kertbe, mert a kiscica megijedt és keservesen 

nyávogott. Keresett egy ládát, ronggyal kibélelte és a cicát behozta az előszobába.  

 

 

 

 



SOROLÓ 

 nyelvi képességek - beszéd, kommunikáció 

 kognitív funkciók - figyelem, emlékezet, szerialitás, gondolkodási műveletek: csoportba 

sorolás, aritmetikai gondolkodás 

Alapfeladat 

A gyerekek körben ülnek és sorolható dolgokat mondanak egymás után pl. napok sorrendje, 

4-es számsor tagjai, főfogalom alá tartozó szavak, adott témakör, nyelvtani kategória szavai, 

egy vagy több változós számtani sorozatok.   

sorban megnevezik a hét napjait helyes sorrendben. Egyre gyorsabban kell mondani, aki nem 

tudja kiesik. 

Változatok 

 Egyre gyorsabban kell a következő játékosnak a szót mondania 

 Inverz sorolás pl. a megelőző nap, két nappal előtte 

 Előre felállított sorrend szerint következnek a gyerekek, aki eltéveszti, zálogot ad 

 A következő gyereket ránézéssel, tekintetváltással választják ki  

 

  

 

 

 

 



RIPSZ-ROPSZ 

 nyelvi képességek – beszédészlelés, beszédértés, verbális kommunikáció 

 kognitív funkciók – gondolkodás, figyelem, emlékezet, szimbólum értés 

 testséma, téri orientáció  

Alapfeladat 

A játékvezető két szót váltogat: ripsz vagy ropsz. A megbeszélt szempont szerint kell a gyerekeknek 

szót vagy szavakat mondani pl. ripsz – páros kétjegyű szám, ropsz – páratlan kétjegyű szám.  

Változatok 

 A játék vezető azt mondja: ripsz-ropsz, akkor mindkét számra vagy szempont szerint példát 

kell mondania 

 Szempontok lehetnek: ripsz – ige, ropsz – főnév, ripsz-ropsz: a macska nyávog 

 Használhatók képszimbólumok  is, amit felmutat játékvezető 

 Lehet összetett feladat pl. ’m’ hanggal kell kezdődnie a szavaknak 

 Testséma fejlesztéshez is alkalmas pl. a hívószó/hívókártya mellé adott testrészt (fül, 

szemöldök) is megnevezünk , ezt kell a gyereknek azonos oldali kézzel megfognia, ripsz-ropsz 

esetén mindkét testrészt két kézzel megmutatni 

Eszközigény 

 hívóképek 

 

         

                                                    ripsz                        ropsz 

 

 ripsz-ropsz 

 

 

 



DOBOM A … (szót, számot, mondatot, történetet) 

 nyelvi képességek - verbális kommunikáció, beszédértés, szövegértés, szóbeli szövegalkotás, 

beszédfigyelem  

 kognitív funkciók – gondolkodás, figyelem, emlékezet, szerialitás 

Alapfeladat 

A játékvezető megkezdett mondatát, félbehagyott történetét annak kell folytatnia, akinek a 

labdát/babzsákot dobja. 

Változatok 

 Játszható kötött szöveggel is pl. mondóka, vers, szorzatok, kerek százasok 

 Alkalmazható  nyelvtani szabályok megfogalmaztatására pl. a tulajdonneveket/a mondat első 

szavát… 

 Ha begyakorlott a játék, kezdhetik a gyerekek is a mondatot 

Eszközigény 

 labda, babzsák 

Megjegyzés 

Példamondatok 

Most március van, .... 

Ma péntek van, ... 

Az én kedvenc ételem…  

Ma megbetegedtem, ezért… 

Ma sokat tanultam, ezért… 

 

 



OKOS KÖVETKEZTETÉSEK 

 kognitív funkciók – logikus gondolkodás, kapcsolatteremtés, következtetés, szerialitás, 

munkamemória 

 nyelvi képességek – beszédfigyelem, beszédértés, megfogalmazás 

Alapfeladat 

A játékvezető elmondja az alapinformációt tartalmazó mondatot, megkezdi a következtetés 

megfogalmazását, a gyerek befejezi a hallott, értelmezett információk alapján.  

 Minden kislány szeret divatosan öltözködni.  Kata kislány, tehát … 

 Minden páros szám maradék nélkül osztható kettővel. A 476 páros szám, tehát… 

 A rántáshoz étolaj kell. Nincs itthon étolaj, ezért… 

Változatok 

 Nehezíthető az alapinformáció pl. feltételes móddal, tagadással  

Ha esni fog az eső, nem tudunk kirándulni. Ma esik az eső, ezért… 

A kettes szám szorzata nem lehet páratlan. A 73 páratlan, tehát… 

 Önálló feladatként az alapinformációkat leírva kell biztosítani, ezt kell írásban önállóan 

kiegészíteni.  

 

Eszközigény 

 a feladat nyomtatott mondatai  

 

 

 

 



REJTETT TÁRGYAK AZONOSÍTÁSA    

 nyelvi képességek - szóbeli szövegalkotás, szókincs, kifejező készség, beszédfigyelem, 

beszédértés 

 kognitív funkciók- figyelem, rendszerezés, következtetés 

Alapfeladat 

A körben ülő gyerekek hátratett kezében hétköznapi tárgyak/játékok/eszközök vannak. A kör 

közepén ülő játékos választ egy gyereket, aki körülírással elmondja, mit tart a kezében. Ez alapján kell 

kitalálni az elrejtett tárgyat.  

Változatok: 

 Ha nem sikerül kitalálni vagy ügyetlen a körülíró gyerek, akkor megegyezés szerinti számú 

kérdéssel segítheti a kitalálást a középen ülő játékos 

 Nagyobb gyerekeknél szókártyán szereplő szavakat, kifejezéseket, szólásmondásokat, 

közmondásokat, mese- és regényhősöket stb. kell kitalálni pl. Mindkettő négylábú házőrző 

állat; A víztartó addig megy a csaphoz, amíg darabokra nem esik szét 

 Lehet főfogalomhoz rendelt tárgyakkal/szavakkal játszani pl. az étkezés tárgyait rejtik a 

körben ülő gyerekek (kés, villa, tányér stb.)  

 Játszható úgy is, hogy csak szavakat mond a tárgyat rejtő játékos pl. kés – hegyes, éles, fém, 

evőeszköz. Versenyeztetni is lehet úgy, hogy a lehető legkevesebb szóból találja ki a tárgyat, 

szót vagy időhatárt szabunk pl. 3 perc 

Eszközigény 

 az életkornak megfelelő tárgyak, játékok, eszközök  

 szókártyák, mondatkártyák 

       

                                                                      



NYELVI KIRAKÓSDI 

 nyelvi és iskolai képességek - nyelvi értés, mondatalkotás, szövegalkotás, verbális 

emlékezet 

 kognitív funkciók – gondolkodási műveletek: analízis-szintézis, rendezés, figyelem, 

emlékezet, munkamemória 

 affektív terület – versengés, együttműködés 

Alapfeladat 

Egy rövidebb/hosszabb szót, mondatot, összetett mondatot vagy szöveget szavakra, mondatokra 

vagy bekezdésekre bontva nyomtatjuk ki. Ebből kell a mondatot, szöveget újraalkotni.    

Változatok 

 Játszható kötött szöveggel is pl. vers sora/versszakai, matematikai definíció, fogalom 

meghatározás  

 Nehezíthető azzal, hogy a mondat szavai/szöveg mondatai szóban hangzanak el, így kell 

szóban vagy írásban rekonstruálni 

 „Foltos” szavak, mondatok, szövegek: Mit takar a folt?    

 Játszható csoportmunkában együttműködéssel vagy egyéni feladatként versengéssel                                                                       

Eszközigény 

 betűk, szavak, mondatok, szövegrészek, foltos szövegek 

  

                 
 

                                                 



KÉPES MONDATOK 

 nyelvi képességek – képolvasás, mondatalkotás, szövegalkotás 

 kognitív képességek – megfigyelés, képzelet, átfordítás (vizuális – nyelvi) 

Alapfeladat 

A lefordított színes képekből egyet fel kell fordítani, majd az ott látott képről mondatot fogalmazni. 

Ha sikerül, a gyerek megnyeri a képet, ha nem, vissza kell fordítani. 

Változatok 

 Két vagy több képet felfordítva összefüggő mondatok alkotása  

 Szempontok beiktatása a mondatalkotáshoz pl. múlt idő, feltételes mód használata 

 Alkalmas megkezdett mondatok folytatására is. Ez segítségnyújtást is jelenthet, ha elakad a 

játékos.  

Eszközigény 

 életkornak megfelelő tartalmú képek 

 

 

                                                                                                        

        

 

 

 

 

 



HAMISKÁRTYÁS 

 nyelvi képességek – beszédértés, beszédfigyelem 

 kognitív képességek – elemzés, értékelés, kategorizálás 

 

Alapfeladat 

A játékvezető igaz vagy hamis állításokat olvas fel kártyákról, a gyerekeknek a megbeszélt módon kell 

az állítást értékelni pl. igaznál felállnak, hamisnál leguggolnak 

Változatok 

 Játszható tananyaggal is pl. a megy szó múlt idejű, egyes szám első személyű ige. Ebben az 

esetben a javítást is a játék részévé kell tenni.  

 Nehezíthető a játék azzal, hogy az állítás egy része igaz, egy része hamis. Ezt igaz-hamis 

tárcsák megfelelő felemelésével lehet jelezni.  

 „Tedd igazzá!” – játékra is alkalmas, a megvalósítás lehet szóbeli és írásbeli is 

Eszközigény 

 mondatkártyák, jelzőtárcsák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GONDOLATOLVASÓ 

 nyelvi és iskolai képességek - értés, értelmezés, olvasás, mentális szótár 

 kognitív funkciók - verbális figyelem, összefüggés-látás, rendezés, szerialitás 

Alapfeladat 

A játékvezető meghatározásokat, rövid mondatokat mond valamiről vagy valakiről. A gyerekeknek ki 

kell találni mire/kire gondolt. 

Változatok 

 „Mond máshogy is!” pl. Olyan valaki, aki már sok-sok évet élt  –  idős, öreg, vén, aggastyán 

 „Ismerj magadra!” változatnál annak kell felállnia, akiről a leírás szól 

 A játék vezető jellegzetes szavakat, kifejezéseket mond/rak ki szókártyákkal, amiből ki kell 

találni, melyik mesére/történetre gondolt pl. fa, károgás, róka, sajt. Az nyer, akinek a 

legkevesebb szó elég a megfejtéshez.  

 Játszható képekkel is pl. kosár, virág, vadászpuska, kövek, kút (Piroska és a farkas). A 

képekkel a történet időrendje is kirakható, a képek alapján cselekmény összefoglalható. 

Eszközök 

 mondatkártyák, képek 

                     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CETLIZÉS 

 nyelvi képességek-beszédértés, mondat- és szövegalkotás, kommunikáció 

 kognitív funkciók – verbális figyelem, információk összerendezése, munka memória 

Alapfeladat 

Minden gyerek hátára egy mesefigura nevét tűzzük. Zenére körbejárnak, ha elhallgat a zene, a 

legközelebb állóval kezet fognak, így alkotnak párt. Először az egyik gyerek nézi meg a társa cetlijét és 

próbálja jellemző tulajdonságok alapján kitaláltatni a mesehőst. Utána szerepcserével a másik gyerek 

is próbálja rávezetni a megoldásra a párját.   

Változatok 

 A cetli megfejtését kérdésekkel is ki lehet találni. Lehet szabályozni, hány kérdés tehető fel.  

Eszközök 

 megírt jelölő cédulák, biztosító tű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONDD TOVÁBB! 

 nyelvi képességek - szófejtés, mentális lexikon, szókincs, fonológiai tudatosság 

 kognitív funkciók - hallási figyelem, gondolkodási művelet, analízis-szintézis, rész/egész, 

verbális-vizuális emlékezet, szerialitás, rendezés, csoportosítás, kategorizálás 

 affektív terület - együttműködés, versengés 

Alapfeladat 

Az asztalon két adott hanggal kezdődő tárgyak/tárgyképek vannak pl. ’T’ és ’V’ – tányér, toll, virág, 

tojás, vonalzó, terítő, váza, tükör. A játékvezető kimondja az általa választott tárgy első szótagját, 

amelyik gyerek előbb be tudja fejezni a szót, megkapja a képet.  

Változatok 

 A játék végén emlékezetből fel lehet sorolni a látott képeket 

 Mondatot lehet alkotni úgy, hogy a szókezdő mássalhangzó azonos legyen pl. a tányér 

törékeny, a vonalzó vastag, a terítő tarka. 

 A kitalált szó első szótagjával újabb szavakat kell gyűjteni pl. tükör, türelmes, tülekedik, tüzel.  

Annyi zsetont lehet szerezni, ahány szót talál, így versenyszerűvé is tehető egyéni, páros vagy 

kiscsoportos formában.  

 A képek csoportosíthatók, főfogalom alá rendezhetők megadott/szabadon választott 

szempont szerint 

Eszközigény 

 szókezdő hang szerint válogatott képek 

  

 

                      

 

 

 

 



ÖSSZETARTOZUNK! 

 nyelvi és iskolai képességek - olvasás, szóalkotás, szóbeli megfogalmazás, helyesírás 

 kognitív funkciók - megfigyelés, azonosítás, Gestalt-látás, válogatás, rendezés, csoportosítás, 

összefüggés-látás, verbális/vizuális emlékezet 

 affektív terület – együttműködés, versengés 

Alapfeladat 

Összetett szavak elő- és utótagját azonos színű cédulákra írjuk, majd külön-külön kiosztjuk a játékban 

résztvevő gyerekeknek.  A színek alapján a párok megkeresik egymást, összeillesztik a szót. Amikor 

mindenki kész, a szavakat felolvassák, megmagyarázzák.  

Változatok 

 Helyesírási szempont szerinti szóösszetételek pl. egybeírás-különírás szabálya, j-ly 

elő/utótagban 

 „Változtass okosan!” – a táblára felkerült összetett szavak elő- és utótagját átrendezve új 

összetett szavak alkotása 

 Nehezíthető és több szóösszetételt kínál, ha a szavakat fehér papírra írjuk 

 Minél több szó felsorolása/leírása emlékezetből együttműködéssel vagy versengéssel 

Eszközigény 

 színes/fehér szókártyák 

 papír, ceruza 

 

  

 

 

 



ÉRZELMEK ISKOLÁJA 

 affektív terület - érzelmek felismerése, azonosítása, szociális képességek, empátia, nézőpont 

váltás, együttműködés 

 nyelvi képességek - verbalizálás, szókincs, mondatalkotás, verbális/nonverbális 

kommunikáció 

 kognitív funkciók - értelmezés, felidézés, jelentéstulajdonítás, vizuális és verbális figyelem, 

képzelet 

Alapfeladat  

A gyerekek körben ülnek. Egy választott gyermek kimegy a kör közepébe és belehelyezkedik egy 

általa kitalált elképzelt szituációba, amit megjelenít pl. szomorkodik, boldog, aggodalmas, álmos, 

fáradt. A körben ülő gyerekeknek kell kitalálnia milyen érzelmi vagy testi állapotot kívánt a főszereplő 

megjeleníteni 

Változatok 

 Verbális változatnál közömbös hangon meséli el az érzéseit egy rövid történetbe foglalva, a 

hallgatóságnak kell kitalálnia a megjelenített érzést 

 Két vagy több gyermek is megjeleníthet egy szituációt mimikával, gesztussal, testtartással 

vagy párbeszéddel. Ebben az esetben kétféle érzelem is megjelenhet pl. düh - 

kiszolgáltatottság, öröm – közömbösség 

 A gyerekek hangulatkockával dobnak egy vagy két érzelmet, ennek megfelelően találnak 

ki/játszanak el érzelmeket, történetet 

Eszközigény 

 székek, hangulatkocka  

  

 



 

IGEN VAGY NEM? 

 affektív készségek - önismeret, társismeret 

 kommunikáció 

 nyelvi készségek - expresszív beszéd 

Alapfeladat 

 Eldöntendő kérdések megválaszolása kártyák segítségével. Majd találgatás arról, hogy 

hányan tettek le „Igen” kártyát. 

Változatok 

 Adhatunk pontokat is annak, aki eltalálta, hányan tettek igen kártyát.  

 A találgatás után megbeszélhetjük, vajon ki miért rakta azt a kártyát.  

Eszközigény  

 kérdéskártyák, igen és nem kártyák 

 

 

 

 



ÍRJ EGY SZÓT! 

 gondolkodási műveletek: általános tájékozottság 

 nyelvi készségek: aktív, passzív szókincs 

Alapfeladat 

 Kártyákon szereplő szavakkal kapcsolatosan egy vagy több olyan szó leírása, amiből a kártyán 

szereplő szóra lehet asszociálni.  

Eszközigény  

 szókártyák, papírlapok 

Megjegyzés 

 Egy valaki nem látja a kártyán szereplő szót, a többiek által leírt szavakból kell kitalálnia, hogy 

mi szerepelhet az eredeti kártyán. 
 Különböző korosztályokhoz illő szavakat írhatunk a kártyákra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NE BESZÉLJ, TEGYÉL! 

 gondolkodási műveletek: matematikai képességek (számsor) 

 figyelem: koncentráció 

 affektív készségek: önismeret, társismeret 

 egymásra figyelés 

Alapfeladat 

 Számkártyák lerakása növekvő sorrendben úgy, hogy a játék ideje alatt nem lehet beszélni.  

Változatok 

 Korosztálytól és képességszinttől függ a számsor terjedelme, lehet rövidebb számsorokkal is 

játszani. 

 Játszható úgy is, hogy a számsor szabályát kitalálva kell folytatni   

Eszközigény  

 számkártyák 1-100-ig 

Megjegyzés 

 Először mindenkinél egy kártya van, azokat kell sorrendben letenni úgy, hogy a játékosok 

nem beszélhetnek egymással. Ha sikerült, akkor a következő körben már mindenkinél 2 

kártya van és így tovább.  

 

 

 

 

 

 

 



JELLEM-KÉP 

 affektív készségek - önismeret, társismeret 

 kommunikáció 

 nyelvi készségek - szókincs, expresszív beszéd, vitakészség 

 kreativitás, képzelet 

Alapfeladat 

 Különböző képek közül kiválasztja a tanuló azt, ami jellemző rá, majd elmondja, miért azt 

választotta. 

Változatok 

 Egyszerre több képet is választhat a tanuló. 

 A tanulók véleményezhetik egymás választását.  

Eszközigény  

 képek  

 

 

 

 

 

 



IGAZSÁG VAGY HAZUGSÁG? 

 affektív készségek - önismeret, társismeret 

 kommunikáció 

 nyelvi készségek - szókincs, expresszív beszéd 

 kreativitás, képzelet 

Alapfeladat 

 A tanulók felírnak 3 állítást magukról, amelyikből az egyik állítás hamis. A többieknek ki kell 

találniuk, vajon melyik lehet a hazugság.  

Eszközigény  

 papír, íróeszköz 

Megjegyzés 

 Aki eltalálja, melyik a hazugság, kaphat pontot is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAKÍTSD ÁT! 

 nyelvi készségek - szókincs, írásbeli szövegalkotás 

 kreativitás 

Alapfeladat 

 Különböző Messenger üzenetek átírása helyes nyelvhasználatra. 

Változatok 

 Szinonimákat is kereshetünk az üzenetekben szereplő szavakra. 

 Párokban vagy csoportokban is dolgozhatnak a tanulók. 

Eszközigény  

 képek, íróeszköz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRŐL BESZÉLEK? 

 figyelemkoncentráció, vizuális elemző-megfigyelő képesség 

 vizuális észlelés, érzékelés 

 nyelvi készségek - aktív, passzív szókincs, expresszív beszéd 

 

Alapfeladat 

 Különböző személyeket ábrázoló képek közül kell megtalálni azt, akiről személyleírást adunk. 

Változatok 

 A szerepeket cserélgethetjük, mindig más adhat személyleírást. 

 Különböző érzelmeket kifejező személyek képeit is használhatjuk az érzelem felismerés 

fejlesztéséhez. 

Eszközigény  

 Képek 

 

 

 

 

 



IDŐGÉP  

 értékrend, korábbi korok értékeinek felismerése,  

 a közelmúlt történéseinek felülvizsgálata, 

 jövőbeni tervek konkretizálása,  

 reális célkitűzés 

 motiváció a tervek végrehajtásához, 

 önértékelés 

Alapfeladat 

A gyermek(ek)et időutazásra hívjuk élményeik feldolgozására.   

 

Változatok 

 A gyermek dönti el hogy a múltba (régmúltba, vagy közelmúltba), illetve a jövőbe szeretne-e 

utazni?  

 Beszélgessünk arról, miért az adott kort választotta, milyen értékeket képvisel számára, vagy 

mit vár attól, ha a jövőbe utazna, hogy nézne ki a világ, az élete? 

 Több alkalmas projekt is lehet, egyik alkalommal a múltba, másik alkalommal a jövőbe 

utazhat. 

 Rajzot készít, több lépésből álló tervet, amit utána saját szavaival ismertet.  

 Páros/csoportos munkában egymásra reflektálnak. 

 A későbbiekben a feladathoz vissza lehet térni. 

Eszközigény  

 változattól függően: papír, ceruza, színes ceruzák 

 

Megjegyzés 

 

 Kérdésekkel orientáljuk, segítsük a belső erőforrásait mozgósítani  

 Fedeztessük fel, hogy felidézett vagy elképzelt esemény más viselkedéssel megelőzhető, 

befolyásolható lenne-e? 

 Fedeztessük fel, mire van, mire nincs ráhatása neki és a többi szereplőnek 

 Régmúlt időkben: Mit tenne, hogyan telnének a hétköznapjai, hogyan lehet ezeket az 

értékeket a mai korba is átvinni?  

 Közelmúltban: Miért oda utazna? Mit változtatna meg? Hogyan tehet a változásért a 

jelenben azzal kapcsolatban, ami a múltban történt? Kinek a segítségével tudná ezt elérni? 

 Jövő: Mi történik? Hány éves? Hogyan él, mivel foglalkozik, van-e családja? Véleménye 

szerint mit tehet meg már most, a jelenben, hogy ezt elérje? 

 



AZ ÉREM KÉT OLDALA   

 eltérő nézőpontok megértése,  

 empátia  

 érvelés, vitakészség, 

 önálló véleményalkotás 

 kritikus gondolkodás 

 nyitottság 

 értékrend 

 információgyűjtés, rendszerzés, 

feldolgozás 

 tolerancia 

 rugalmasság 

Alapfeladat 

A gyermekekkel ismertetjük/elmondatjuk, értelmeztetjük mit jelent a címadó kifejezés. 

A gyermek elolvassa az 1. sz mellékletben szereplő kis történeteket, majd az érem két oldalára felírja 

röviden, hogy miért ad igazat egyik vagy másik szereplőnek.  

Változatok 

 Saját élmény feldolgozása. 

 A szöveggyűjteményt bármilyen aktuálisan tanult történelmi, irodalmi stb. Eseménnyel 

cseréljük. 

 Vitakészség fejlesztése páros, csoportos munkában. 

 Ha a szöveg alkalmas, több szempontból is értelmezhető. 

Eszközigény  

 történetek, papír, ceruza 

 
1. Mindent a szerelemért 

Rejtő Jenő Csontbrigád c. regényében az egyik szereplő birtokában van egy olyan érme (ha jól emlékszem, 1/2 

sue), ami gyári hiba folytán mind a két felére "fej" nyomatot kapott. Ezzel az érmével egy csomó embert átvert, 

fej vagy írás sorsolásnál. Feldobta az érmét, majd bemondta, hogy "fej". Nyilván mindig ő nyert. Így döntötték el 

egy légiós társával, hogy kié legyen az a lány, akinek mind a ketten udvaroltak.  

2. A lelesett dolgozat 

Az osztály legjobb tanulója, Ági mellé ültették a kevésbé jó tanuló Józsit. Egy napon biológia dolgozatot írtak, 

amit Józsi nem tudott és megkérte Ágit, hadd másolja róla a válaszokat. Ági jó szívű volt és megengedte neki, 

azonban a dolgozatok kiosztásakor derült ki, hogy Józsi 4-est kapott, míg Ági 5-öst ugyan arra a dolgozatra. 

Józsi nagyon mérges lett és kiment a tanárhoz reklamálni. Annyira elöntötte a pulykaméreg, hogy kiszaladt a 

száján: az egészet szóról szóra Ágiról másoltam! Tessék megnézni, hogy ugyan azt írtuk mind a ketten. A tanár 

beírta Józsinak is az ötöst, de adott neki egy magatartás egyest, mivel szigorúan tilos másokról lesni 

dolgozatírás közben. 

3. Az "elveszett" pénztárca 

Adott két gyerek, 3. osztályos mind a kettő, osztálytársak. Egyikük tehetős szülők gyereke (Tomi.), a másiknál 

(Szabolcs.) a napi betevővel is bajok vannak. 

Történt egy napon, hogy a szünetben Szabolcs talált egy pénztárcát az udvaron. Ott nem mert belenézni, ezért a 

mosdóba sietett vele. A zárt ajtó mögött látta, hogy a tárcában több tízezer forint van, valamint a tulajdonos, 

Tomi iratai: diákigazolvány, ebédkártya, olvasójegy. A tanóra kezdetén Tomi jelezte, hogy elveszett valahol a 

pénztárcája, és otthon össze fogják szidni, de a zsebpénzét pótolják majd. A tanár kérdésére, hogy látta-e valaki 

a pénztárcát, senki sem felelt. Szabolcs tudta, hogy ennyi pénz a szüleinek több hétre megoldaná a család 

ellátását. Továbbra sem szólt, hogy nála van a pénztárca, azt hazavitte, a pénzt oda tette, ahol a szülei is 

tartották kevéske pénzüket, a tárcát az iratokkal elrejtette az ágyneműtartójában. 



4. A betört ablak 

Iskola, napközi utáni focimeccs. Egy félresikerült passz következtében a kazánház ablaka hangos 

csörrenéssel vált üvegtörmelékké. A gyerekek villámgyorsan elhagyták a helyszínt, ám az udvari kamera az 

egész társaságot felismerhetően rögzítette. Igaz, maga az "esemény" nem látszott a felvételen, de a focicsapat 

másnap az igazgatói szőnyeg szélén álldogált. Persze a legfontosabb kérdés az volt, hogy ki rúgta ki az ablakot. 

Összeszokott baráti társaság focizott, negyedikes osztálytársak voltak. Sem a tett elkövetője, sem a többi 

csapattag nem volt hajlandó megmondani, hogy  ki miatt tört be az ablak. Az igazgató valamennyi résztvevő 

között elosztva kifizettette az üvegezés költségeit, és igazgatói figyelmeztetésben részesítette őket. 

megjegyzés kollégáknak: a fenti történet elemezhető három szempontból is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SULI(li)STA 

 csoporthoz való alkalmazkodás, 

rugalmasság 

 önismeret, értékrend 

 tanulási motiváció,  

 ok-okozati összefüggések 

 pozitív szemlélet 

 kritikus gondolkodás 

 reális elvárások, célkitűzések 

Alapfeladat 

A gyermekeknek válaszolniuk kell a mellékletben található kérdésekre. A végén beszélgessünk velük a 

válaszaikról. 
 

Eszközigény  

 melléklet 

 

Megjegyzés 
 Az első kérdéscsoportnál, ha az iskola nélküli világot ideálisnak képzeli a gyermek, kérdésekkel irányítsuk 

a gondolkodásának kiterjesztésére…. ha nem lenne iskola, nem lennének orvosok, ha nem lennének 

orvosok, akkor nem lenne aki meggyógyítsa őket stb stb a gyermek érdeklődésének, preferenciáinak 

megfelelően például ha asztalos szeretne lenni…miért szükséges az iskola? (például: pontos számítások – 

matematika, a megrendelés pontos értelmezése- szövegértés stb) 

 A harmadik kérdéscsoport célja, hogy a gyermek felismerje, hogy ebben az iskolában is megtalálhatók 

olyan körülmények, mint az általa leírt álomiskolában, erre erősítsünk rá. 

 

 
MELLÉKLET 

1.1. Suli nélkül a világ (fejezd be a mondatokat) 

Ha nem kéne iskolába járni…… 

Az lenne a legjobb, hogy………… 

Nagyon hiányozna viszont…….. 

Iskola nélkül  a világ ilyen lenne………… 

 

1.2. Álomiskola 

Azért szeretek ide járni mert…… 
Ebben az iskolában az osztálytársaim……… 
Olyan tanáraim vannak, akik……. 
Olyan tantárgyakat tanulok, amik……. 
 

1.3. Jelenlegi iskolámban 

Azért szeretek/nem szeretek ide járni, mert………… 

Ezek az osztálytársaim most is olyanok, mint az álomiskolában……… 

Ezek a tanárok most is olyanok, mint az álomiskolában……. 

Ezeket a tantárgyak itt is megvannak, úgy, mint az álomiskolámban……… 



SAJÁT VÁLLALKOZÁSOM 

 vezetői készségek,  

 együttműködés,  

 önismeret, önbizalom 

 jövőbeni tervek konkretizálása,  

 motiváció a tervek végrehajtásához, 

 kreativitás 

 kezdeményezőkészség 

 reális célkitűzés 

 csoporthoz való alkalmazkodás, 

kompromisszumkészség 

 kritikus gondolkodás 

 tervezés, szervezés, monitorozás 

 

Alapfeladat 

A gyerek saját döntés alapján vállalkozást indít, figyelembe véve, miben lenne sikeres. Cégnevet, 

logót tervez, reklámszöveget ír/szerkeszt számítógéppel. Megtervezi kik és milyen területen fogják 

igénybe venni vállalatának szolgáltatásait/termékeit. Megfogalmazza beosztottak pozícióját és az 

ehhez kapcsolódó elvárásait. Választ barátai, ismerősei közül alkalmazottakat, megindokolja 

döntését.  

 

Változatok 

 Páros csoportos munkában (akár egy következő alkalommal) az a feladat, hogy egyesítsék a 

vállalkozásaikat és hozzanak létre egy olyan terméket vagy szolgáltatást, amiben mindenki 

vállalkozása benne van. Döntés el ki lesz a vezető és a többiek milyen pozícióba kerülnek. 

Ugyan így lehet reklám, logó, névadás is.  

 Főnök és beosztott szerepjáték szerepcserével: főnöki utasítások megfogalmazása, beosztott 

beszámolója az elvégzett munkáról. Jutalom vagy elbocsátás, mindkettő szerepek szerinti  

indoklással  

Eszközigény  

 papír, színes ceruzák 

 

 

 



SZUPER A NEVEM 

 pozitív gondolatok 

  önismeret 

 önbizalom 

 kreativitás 

 szabálykövetés 

 főfogalmak, szókincs 

Alapfeladat 

A gyermek írja le a nevét csupa nagybetűvel és minden betűhöz írjon egy pozitív jelzőt 

 

G – gondos 

Á – állhatatos 

B – boldog 

O –okos 

R - rátermett 

 

 

Változatok 

 Írjon a barátjáról, kevésbé kedvelt osztálytársról, szülőről, kedvelt/nem  kedvelt tantárgyról. 

 Teljes névvel is készíthetjük. 

 Jelzők helyett lehet írni állatfajtákat, amik megtestesítenek valamely pozitívumot, kedvenc 

színeket is, kedvenc ételt, azaz bármit, ami a gyermeknek örömet okoz és egybevág a 

fejlesztési célokkal (főfogalmak, szókincs stb.). 

Eszközigény  

 papír, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VILÁG URA 

 vezetői képességek 

 felelősségvállalás 

 ok-okozati összefüggések 

 kritikus gondolkodás 

 kezdeményezőkészség 

 reális célkitűzés 

 önállóság 

 

Alapfeladat 

A világ urának helyzetébe képzelve az első 5 intézkedés megírása indoklással. A csoporttagok 

visszajelzése vagy mindenki ugyanazt a feladatot kapja, ha kész, összevetik.  

 

Beszélgessünk velük az egyes intézkedések kapcsán arról 

 Mi változna? 

 Mi lenne a következménye egyes intézkedéseknek?  

 

Eszközigény  

 papír, ceruza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HA ELTŰNNE A…. 

 

 ok-okozati összefüggések, 

következmények 

 empátia 

 felelősségvállalás 

 önállóság 

 kezdeményezőkészség 

 kritikus gondolkodás 

 kreativitás 

 

Alapfeladat 

Mi lenne, ha eltűnne a világból  

a rendőr – a törvények – a lányok – a méhek – az erdők - az iskolák… - a gyerekek által javasolt 

személyek/dolgok. Vigyük végig a teljes láncolatot, következményekkel. 

 

Változatok 

 A gyerekek maguk is hoznak olyan témát, amit eltüntetnének a világból. 

Eszközigény  

 papír, ceruza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„IGEN SZENDVICS” 

 

 hatékony kommunikáció 

 felelősségvállalás 

 kreativitás 

 hitelesség 

 önbizalom 

 konfliktuskezelés 

 asszertív kommunikáció 

 szabálykövetés 

 

Alapfeladat 

Szendvicstechnika (két pozitív vélemény között megfogalmazott kritika) alkalmazása szóban vagy 

írásban.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gyakoroljuk együtt a gyermekek számára aktuális szituációkban a szendvicskészítést. A melléklet 

sablonja alapján leírhatják és magukkal is vihetik segítségként. 

 

Változatok 

 Páros, csoportos foglalkozáson, egymással gyakoroljanak a gyerekek. 

 Előre gyártott mondatokból, azokat kivágva és összekeverve rakjanak össze 

szendvicseket. 

 

 

Nagyon jól esik, hogy segíteni akarsz 

nekem. 

De ha folyton megmondod a megoldásokat, akkor nem 

fejlődök. 

Köszönöm, hogy engeded, hogy egyedül jöjjek 

rá a megoldásokra.  



HÁROM DOLOG AMIT…. 

 

 értékrend, preferenciák 

 felelősségvállalás 

 hitelesség 

 kritikus gondolkodás 

 énkép, önbizalom 

 

Alapfeladat 

Három dolog indoklással, amit megtanítanál 

- a saját gyerekednek 

- egy marslakónak  

- egy kiskutyának 

 

Beszélgessünk a választásairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉN AZ ISKOLAIGAZGATÓ 

 vezetői képességek, 

  tanulási motiváció, 

 felelősségvállalás 

 reális célkitűzések 

 kritikus gondolkodás 

 empátia 

 szabályalkotás 

 problémamegoldás 

 kreativitás 

 kompromisszumkészség 

Alapfeladat 

A gyermek kinevezést kap, hogy az iskola igazgatója legyen. Írjon össze egy legalább 10 tételből álló 

intézkedési listát, amivel el kell érnie, hogy a 

- gyerekek szeressenek iskolába járni 

- akarjanak jól tanulni 

- kedvesen bánjanak egymással, ne bántsák a másikat 

 

Változatok 

- Páros, csoportos munkában vitává fejleszthető, közös listát kell létrehozniuk. 

 

Eszközigény  

- papír, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYOMÓGOMBOK 

 önismeret 

 konfliktuskezelés 

 érzelmek azonosítása, érzelmek 

kezelése 

 felelősségvállalás 

 problémamegoldás 

 kezdeményezőkészség 

 segítségkérés 

Alapfeladat 

Mondj 5 dolgot, amit nem szeretsz másoktól elszenvedni, számodra feszültséget okoz. Ezek a zavaró 

nyomógombjaid. Állítsd sorrendbe aszerint mennyire zavar (legkevésbé – legjobban). Irányított 

beszélgetés: mit tehetsz, mit nem tehetsz, hogy kivédd a feszültséget. 

 

Ilyenek például: 

1. Emlékeztetjük magunkat, hogy valaki éppen a gombunkat nyomkodja. Elképzeljük a 

nyomógombot, veszünk egy nagy levegőt és arra gondolunk, hogy a gomb bennünk van, nem 

a másikban, mi tudjuk kontrollálni, hogy benyomhatják-e? Amint tetten értük a helyzetet, 

hogy itt most benyomtak rajtunk egy gombot, a következőket tehetjük 

- elsétálunk onnan, bármennyire is próbálnak utánunk jönni a gombjaink nyomkodni, mi 

ragaszkodunk hozzá, hogy kilépjünk a helyzetből és elképzeljük, ahogy a benyomott gomb 

szépen visszakerül az eredeti helyzetébe 

- a helyzetet egy dobozba pakoljuk, azt pedig képzeletben kidobjuk a szemetesbe, vagy egy 

kukásautóra és hagyjuk, hogy elmenjen 

- elképzeljük, hogy a helyzet egy pillangó/madár és elröppen 

- a gyermek szabadon kitalálhatja mi lesz a titkos megoldása 

 

A későbbi találkozásaink során visszatérhetünk rá, hogyan sikerült a munka a gombjaival, változott-e 

valami, szükséges-e a megoldáson változtatni.  

 

 

 
 

 

 

 



TANÁR KISOKOS 

 ok-okozati összefüggések 

 empátia, szolidaritás 

 felelősségvállalás 

 nyitottság 

 bizalom 

 csoporthoz való alkalmazkodás 

Alapfeladat 

Jelölni a táblázatban a mit a tanárok szeretnek, és amit nem. Mit gondoltok, hogyan érzi magát a 

tanárnéni/tanárbácsi veletek? Boldog? Szomorú? Mérges?  

Másik színnel jelöljétek meg a „+” listából azokat, amiket mostantól be fogtok tartani. Jelöljétek meg 

a „-„ listán azokat, amiket nem szándékoztok ezen túl megtenni.  

Változat 
- Kiegészítés saját ötletekkel, aktuális témákkal. 

  jelölés 

Melletted ülő, körülötted ülők szórakoztatása beszélgetéssel  

Kérdezel, vagy segítséget kérsz, ha valamit nem értesz  

Ha udvarias vagy, tisztelettel szólsz  

Az óra zavarása beszéddel, evéssel, bekiabálással  

Ha mással foglalkozol az órán, olvasol, játszol  

Nem tanulod meg a feladott verset, szöveget  

Nem a kiadott feladattal foglalkozol  

Tiszteletlen vagy  

Nem köszönsz ha belép az osztályba, vagy ha a folyosón találkoztok  

A szünetben balhézol, verekedsz  

Figyelsz az órán  

Jelentkezel ha mondani szeretnél valamit  

Nem figyelsz az órán, kibámulsz az ablakon  

Butábbnak tetteted magad, mint amilyen vagy  

Ha előre köszönsz amikor találkoztok az osztályban, vagy a folyosón  

Ha mindig adott napra készülsz, minden felszerelést magaddal hozol   

Káromkodás  

Nem írod meg a házi feladatot  

Ha kész a leckéd, megtanultad a feladott verset vagy szöveget  

Segítőkész vagy, felajánlod a segítséged, akkor is, ha nem kér meg  

A tudásodnak megfelelően szerepelsz az órákon  

Az osztály bohócát játszod, pedig nem vagy az  

 A szemébe nézel, ha beszéltek  

 Ha aktív vagy az órákon, megosztod a témához kapcsolódó extra tudásod, élményeid  

 Vállalsz szorgalmi feladatot  

 Kedvesen bánsz az osztálytársaiddal, de legalábbis nem bántasz másokat  

 

 



VAN VÁLASZTÁSOD! 

 ok-okozati összefüggések 

 rugalmasság 

 nyitottság 

 felelősségvállalás 

 empátia 

 vitakészség, kooperáció, meggyőzés, 

kompromisszumkészség 

 énerő 

 problémamegoldó készség 

 

Alapfeladat 

A mellékletben szereplő történetben keressék meg azt a pontot, ahol szerintük másképpen kellett 

volna dönteni és mondják el a történetet ennek megfelelően. 

 

Változatok 

-  A történetet nem szükséges teljes terjedelmében átadni, a kezdő történet is lehet 

befejezetlen, a gyermekekre bízva a következmények beazonosítását. 

- A történet korosztálynak aktuális érdeklődésnek, élethelyzetnek megfelelően szabadon 

átírható. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. történet: Az eldugott dolgozat 

Zoli másnap kémia témazárót írt. Hazaért az iskolából, elhatározta, hogy tanulni fog, mert szerette volna édesanyját 

meglepni egy jó jeggyel. Amikor belépett testvérével közös szobájába, látta, hogy öccse, Zalán a Karácsonyra kapott 

videojátékkal játszik. Zoli azonnal a testvére mellé huppant és kihasználva, hogy ő az erősebb, arrébb taszigálta a kisfiút. 

„csak egy fél órát játszom, aztán leülök tanulni”- gondolta Zoli, nem törődve sem öccse szipogásával, sem a másnapi 

dolgozattal. a fél órából egy óra lett, az egyből kettő. Ekkor érkezett haza anya. Zoli azonnal felpattant, kikapcsolta a 

videojátékot és kiszaladt üdvözölni anyukáját, aki a konyhában pakolta el a bevásárlásból hozott élelmiszert.  Édesanyja 

arról kérdezte, milyen volt a napja, van-e másnapra valami tanulnivaló amiben segíthet neki? Zoli egy pillanatra 

elbizonytalanodott: „a kémiadolgozat!” –jutott eszébe. Már majdnem megkérte édesanyját, hogy segítsen a felkészülésben, 

de aztán eszébe jutott, hogy meglepetésnek szánja a jó jegyet, így hallgatott a tanulnivalóról és inkább arról a 

dokumentumfilmről mesélt hosszasan, amit természetismeret órán néztek meg a védett magyarországi állatfajokról. Az idő 

gyorsan repült, anya a beszámoló közben elkészült a vacsorával, apa is hazaérkezett, a család együtt megvacsorázott. Zoli 

gondolkodóba esett: egy óra van még a fürdésig, addig talán még át tudja nézni a tanulnivalót. „Egy óra alatt már úgysem 

tudok ötösre tanulni, majd felkelek korán és tanulok friss fejjel”. Azzal leült játszani. Annyira belemerült a játékba, hogy az 

ébresztőt elfelejtette beállítani, így éppen beért az iskolába. Ahogy az várható volt, a dolgozata elégtelen lett, hiszen egy 

szót sem tanult rá. Zoli nagyon szégyellte magát, a dolgozatot meg sem mutatta a szüleinek, hanem eldugta az ágya alá a 

Lego-s dobozba. Úgy gondolta, hogy már nagyfiú a Legozáshoz, jó helyen lesz addig, amíg a következő dolgozaton remekel 

és akkor talán nem lesz ügy abból, hogy ez most nem sikerült valami fényesen. Zoli ugyan valóban elhanyagolta a Legot, 

öccse Zalán viszont egy nap azzal jött haza, hogy legjobb barátja megmutatta neki a születésnapjára kapott Lego játékot és ő 

is azonnal szeretne egyet. Édesanyja emlékezett rá, hogy Zoli tekintélyes készlettel rendelkezik és időtlen idők óta nem látta 

játszani vele. Minek megvenni drága pénzen az újat, ha már amúgy is van rengeteg? Rövid keresgélés után, anya felfedezte 

a Legos dobozt Zoli ágya alatt és örömmel nyitotta fel a tetejét. Öröme azonban hamar elszállt, amikor megtalálta az 

elrejtett, elégtelen dolgozatot. Zoli töredelmesen bevallotta az előző nap történteket és borzasztóan érezte magát még 

hosszú ideig. anya szomorú volt, apa nagyon leszidta, de a legrosszabb az volt, hogy a saját magában kellett csalódnia. 

 

2. történet: A titok 

Gábornak nagyon tetszett egy lány az osztályban, Annának hívták. Mindenféle eszközzel próbált a közelébe férkőzni, de a 

kislány jó tanuló volt, ebben nem tudott lovagias lenni, kínálta édességgel, de a lány visszautasította azzal, hogy vigyázni 

akar az alakjára. Gábor legjobb barátja Jani volt. Sokat beszélgettek hazafelé az iskolából, a focitól kezdve a kedvenc 

zenekarokon át az osztálytársakig, mindenről ami éppen eszükbe jutott. Egy alkalommal Jani bevallotta Gábornak, hogy 

nagyon tetszik neki egy lány az osztályból. Jani szívét pont Gábor kiszemeltjének a legjobb barátnője, Zsófi dobogtatta meg. 

Gábor ígéretet tett arra, hogy titokban tartja ezt az információt. Egyik nap Jani hiányzott az iskolából. Gábor egyedül indult 

haza. Útközben összetalálkozott Annával, aki édesanyját várta a bolt előtt, mivel csodálatos idő volt, nem volt kedve a kis 

közértben bóklászni. Gábor nagyot köszönt Annának, majd szóba elegyedett vele. Nagyon zavarban volt, nem is nagyon 

tudott olyan témát előkeríteni, amiről egy-két szónál többet beszéltek volna. Ekkor jutott eszébe Jani vallomása. Úgy 

gondolta, hogy Anna legjobb barátnőjéről biztosan szívesen társalog, így elárulta neki, hogy Jani bizony odavan Anna 

legjobb barátnőjéért, Zsófiért. Anna szeme azonnal felcsillant a friss pletyka hallatán, még édesanyját is megkérte, hogy 

nélküle induljon haza, annyi kérdése volt Gáborhoz. Gábor boldogan válaszolt, gratulált magának az ötletéért, hogy végre 

Anna figyelmének a középpontjában lehetett, a lány itta a szavait, Gábor pedig itt-ott még hozzá is költött az eredeti 

történethez, kiszínezte Jani szavait. Boldogan indult haza, végre felfigyelt rá a lány. Csak este, amikor lefeküdt aludni érzett 

valami furcsa kis nyomást a gyomrában, de azonnal elhessegette a felhőket a feje fölül:  „végre szóba áll velem Anna és ez 

jó dolog”- gondolta. Másnap az óracsörgés előtt ébredt, boldogan ment iskolába. Az osztályban azonnal lehuppant Jani 

mellé, vidáman ráköszönt, de Jani furcsa módon nem fogadta a köszönését. „Talán csak bal lábbal kelt”- gondolta Gábor, 

majd a szünetben megbeszélik. Kicsöngetéskor Jani nem kérdezte meg Gábort, hogy az udvarra menjenek-e, vagy bújjanak 

el a lépcső alá beszélgetni, hanem kiviharzott az osztályból. Gábor ezt már nem tudta mire vélni, a barátja keresésére indult. 

Az udvaron nem találta, így elindult a tikos rejtekhelyük felé, a lépcső alatti kis beugróba. Jani ott ücsörgött, lógó orral, 

cipőjével a falat rugdalva, ütemesen. „Mi történt veled Jani? Miért van ilyen rossz kedved?”- kérdezte Gábor. „Még te 

kérded?”- ugrott neki haragosan Jani. „Megkértelek, hogy tartsd titokban ki tetszik nekem, te meg nem elég, hogy 

továbbadtad, de pont Annának, aki a legjobb barátnője! Reggel odajött hozzám Zsófi és azt mondta, hogy kedves srác 

vagyok, meg minden, de neki nem tetszem. Gondolhatod, hogy milyen váratlanul ért! Én megbíztam benned Gábor és te 

elárultál! Szerencse, hogy Zsófi ilyen kedves lány, mert ha nem az lenne, már rajtam nevetne az egész iskola!” Gábor 

hirtelen nem tudott mivel védekezni, csak azzal, hogy legalább így kiderült, hogy Zsófinak mik a szándékai. A világért sem 

ismerte volna be, hogy Annánál akart jó pontot szerezni, ezért kotyogta ki a titkot. Jani csak mérges vállrándítással fogadta 

Gábor védekező szavait és otthagyta a barátját. Gábor aznap is egyedül ment haza, előtte baktatott Jani, de nem mert 

utána futni, csak tisztes távolságból követte az egykori legjobb barátját ezt követően minden nap. 



CSERÉLD LE A MŰSORT! 

 szorongás oldása 

 énerő 

 önbizalom 

 problémamegoldás 

 konfliktuskezelés 

 kreativitás 

 rugalmasság 

 pozitív gondolkodás 

 kritikus gondolkodás 

 

Alapfeladat 

Írj az 1. CD-re 5 dolgot, amit nem szeretsz, amitől félsz, gondot okoz.  

A 2. CD-re azt írd, ami megoldhatná a problémádat.  

Példák: 

 Félek a méhecskétől – a méhecske adja a mézet, jobban fél tőlem, mint én tőle. 

 Félek attól, hogy anya megharagszik – anya szeret, múltkor is megdicsért azért mert…. 

 Félek attól, hogy rossz jegyet kapok – készülni fogok az órára és nem kapok rossz jegyet vagy: 

segítséget kérek aputól a tanuláshoz és jól felkészülök.  

 

Változatok 

 A CD pozitív oldalát díszítse ki, színezze ki vidámra. 

 A CD-ket tegye el, és amikor érzi, hogy megszólal a félelmetes „zene” a fejében, képzelje el, 

ahogy kicseréli a CD-t a szép muzsikára. 

 Idősebbek naplót vezetnek is hányszor tudták hasznosítani a pozitív CD-t az eltelt idő alatt, 

lehet néha elővenni, felülvizsgálni. 

 

Eszközigény  

 üres CD sablon, színes ceruzák, íróeszköz 

 

Megjegyzés 

  A gyerekeket kérdésekkel segítsük, ne mi adjuk a kész megoldásokat a jó CD-re, az a legjobb, 

ha ők, vagy kortársak együtt találják meg magukban a megoldást. Nincs jó vagy rossz 

megoldás, azt fogadjuk el, amit a gyermek elfogad pozitív változatként 

 

 

 



ÉRZELMI ZSÁKBAMACSKA 

 érzelmek azonosítása, érzelmek 

kezelése 

 érzelmi intelligencia 

 önismeret 

 empátia 

 

Alapfeladat 

Cetlikre, kártyákra különböző érzelmek írunk (életkornak megfelelően): szeretet, rajongás, kedvelni 

valamit, düh, harag, csalódottság, bosszúság, frusztráció, tehetetlenség, szomorúság, 

elkeseredettség, szerelem, döbbenet, meglepődés stb. Egy zsákból, vagy borítékból kell húzni és 

adott érzelemmel kapcsolatosan elmesélni egy szituációt, amikor azt érezte. Ha egy-egy érzelmet 

nem jól azonosít, azonnal meg kell beszélni vele, mit takar pontosan az adott érzelem és segíteni kell 

őt abban, hogy a megfelelő történet kerüljön elő, ami az érzelem valós mélységét tükrözi. Ha nem 

tud saját élményből meríteni, mesélhet másról is, vagy alkothat saját példát. A lényeg, hogy az 

érzelem minősége és intenzitása jól rögzüljön a gyermekben. 

 

Változatok 

  Gyűjtsenek maguk érzelmeket  

 Páros, csoportos munkában, ha egy gyerek elakad, a társai jelentkezéssel jelezhetik, ha van 

odaillő történetük és elmondhatják 

 Egy-egy kiválasztott érzelemről egyik hétről a másikra érzelmi naplót vezetnek. Például  

öröm: egy hétig figyelje meg mikor érzi és hányszor, mi váltotta ki. következő héten jöhet egy 

másik érzelem. 

 

Eszközigény  

 érzelemkártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 



HETI ELISMERÉS 

 kezdeményezőkészség 

 pozitív gondolkodás 

 kommunikáció 

 felelősségvállalás 

 nyitottság 

 kreativitás 

 hatékony kommunikáció 

 önbizalom 

 önállóság 

 

Alapfeladat 

A gyermeknek vállalnia kell, hogy az elkövetkező héten hány embernek ad majd őszinte elismerést 

(legalább egy). A feladat, hogy a következő találkozásig a vállalt elismerést megadja, és arról 

számoljon be. A feladatot akár teljes fejlesztési időszakban lehet vinni, nem időigényes, nyitó/záró 

feladatként minden alkalommal használható.  

 

Változatok 

 Korlátozni kortárscsoportra. 

 Játszhatjuk előre nyomtatott mosoly kártyákkal, melyeket a gyermek átad a vállalt 

személynek. 

Eszközigény  

 mosolykártya 

 

Megjegyzés 

- Lehet az első időkben gyakorolni, felfedezni mennyi minden van, ami apróságnak tűnhet 

mégis meg lehet dicsérni a másikon. 

 

 

 

 

 



KÍVÁNCSI FÖLDÖNKÍVÜLIEK 

 önismeret, énkép 

 önbizalom 

 kritikus gondolkodás 

 kreativitás 

 kezdeményezőkészség 

 hitelesség 

 információgyűjtés, rendszerezés 

 

Alapfeladat 

A Föld bolygóra kedves földönkívüliek érkeztek. A küldetésük, hogy minél több anyagot gyűjtsenek a 

földön élő tinédzserekről/iskolásokról/óvodásokról. Készíts egy, vagy több lapra bemutatót nekik, 

hogy minél több információval rendelkezzenek. Néhány fontos támpontot adhatunk a gyerekeknek, 

hogyan élnek, mit szeretnek és mit nagyon nem a Földön élő gyerekek? Mit kell ahhoz tennie egy 

Földönkívülinek, hogy jó barátságot köthessen egy Földön élő gyerekkel? Mi az, amit ha elkövetnek, 

akkor nagyon megharagítják a földi gyermekeket? 

 

Változatok 

 Páros /csoportos munkában együtt dolgoznak, nagyobb flipchartra készítenek egy montázst, 

képekkel, rajzokkal 

 Készülhet fiúkat/lányokat (férfiakat/nőket) összehasonlító munka is a földönkívüliek számára, 

közben látható hogyan gondolkodnak magukról és az ellenkező nemről a gyermekek, 

felhívjuk a figyelmüket a különbözőségek előnyeire, elismertethetjük a különbözőségeiket, és 

rácsodálkozhatunk arra, hogy sok a hasonlóság pl: a lányok is tudnak focizni, a fiúk is tudnak 

szépen rajzolni stb.). 

Eszközigény  

 papír, ceruza, esetleg különböző magazinok, eltérő témában (női, tudományos, autós, 

prospektusok, szórólapok stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASSZ VAGYOK, MERT…. 

 önismeret, énkép 

 önbizalom 

 kezdeményezőkészség 

 információgyűjtés, rendszerezés 

 pozitív gondolkodás 

 

Alapfeladat 

A gyerekek egy üres papírlapot lapot kapnak, előre rá lehet írni/nyomtatni: „Klassz vagyok, mert”, de 

ők is elkészíthetik. A feladat egyszerűen annyi, hogy a gyermek felsorolásszerűen írja össze mi az, 

amiben kiemelkedő, ami miatt büszke magára.  

 

Változatok 

 Páros csoportos munkában egymásnak adnak visszacsatolást, „klassz vagy, mert…” kezdetű 

mondatot kell befejezniük, akár úgy, hogy a „klassz vagyok , mert” lapot megfordítják és 

kicserélik egymás között a gyerekek. Ezzel gyakorolható az egymásnak adott pozitív 

visszacsatolás és a kortárs visszajelzés nagy értéket adhat a gyermekeknek. 

 

Eszközigény  

 üres (előre nyomtatott) papírlap, íróeszközök 

 

Megjegyzés 

 Gyakran előfordul, hogy az SNI tanulók a feladat korántsem olyan egyszerű számunkra, mint 

amilyennek látszik. ha nagyon elakadnak, érdemes tágítani a horizontjukat kérdésekkel: 

„Otthon szoktál segíteni?”, „Milyen jó dolgot tettél osztálytársadnak mostanában?”, „Melyik 

tantárgyból vagy a legügyesebb?”, „Szereted az állatokat?”.  

 

 

 
 

 



MILYEN ÁLLAT VAGY? 

 önismeret, énkép 

 énerő 

 kritikus gondolkodás 

 reális célkitűzés 

 nyitottság 

 információgyűjtés, rendszerezés 

 kreativitás 

 csoportban: csoporthoz való 

alkalmazkodás, 

kezdeményezőkészség, 

kompromisszumkészség 

 

Alapfeladat (felsősök számára) 

Kérjük meg a gyermeket, hogy válassza ki milyen állat bőrébe bújna legszívesebben? Meséljen róla 

miért ezt az állatot választotta, sorolja fel milyen erősségei vannak, bíztassuk minél több jellemző 

felsorolására, kérjük meg ez után, hogy válassza ki őrá, mint személyre mely tulajdonságai jellemzőek 

jelenleg ennek az állatnak, bíztassuk, hogy példákkal is támassza alá. Ezt követően kérjük meg, hogy 

válassza ki az állat tulajdonságai közül melyiket szeretné birtokolni emberként? Miért? Miben 

segítené őt ez a tulajdonság a mindennapi életben?  

Változatok 

 Páros, kiscsoportos fejlesztésben tovább lehet vele dolgozni, a következő foglalkozáson: 

alkossanak egy közös, fantáziaállatot a gyermekek választásából: beszéljék meg külső és 

belső tulajdonságokban hogyan áll össze az új állat, rajzolják le és mutassák be, majd 

nevezzék el. 

 Érettebb gondolkodású gyermekek esetében az állat negatív tulajdonságait is felsorolhatják, 

ami a gyengesége lehet. Ebben az esetben is beazonosítható mely tulajdonságokat vallja 

magáénak a gyermek. 

 Ha állatok bőrébe nehezen bújnak, a feladat átalakítható: milyen mesehős, vagy filmszereplő, 

híres ember bőrébe bújnál? 

Eszközigény  

 papír, ceruza, színes ceruzák 

 

 

 



SZÍNES EGYÉNISÉG 

 jégtörő, foglalkozást indító feladat,  

 önismeret, énkép 

 információgyűjtés, rendszerezés 

 kreativitás 

 önállóság 

 

Alapfeladat 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy különböző újságokból kivágott képekkel készítsenek montázst arról, 

ami őket a legjobban jellemzi. Ezt követően mutassák be a képet és meséljék el részletesen mi 

található a képen és miért?  

 

Változatok 

- Páros /csoportos munkában egymásnak mutatják be a képeket, bíztassuk őket, hogy 

tegyenek fel egymásnak kérdéseket a látottakról ismerjék meg jobban egymást. 

- Félév, tanév végén ismételjük, összehasonlítjuk, a gyermek fedezze fel mennyi minden 

változott és mi maradt benne állandó. 

 

 

Eszközigény  

 különböző magazinok, eltérő témában (női, tudományos, autós, prospektusok, szórólapok 

stb.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÉN ÉS A DÖNTÉSEIM 

 önismeret 

 önbizalom 

 kritikus gondolkodás 

 hitelesség 

 ok-okozati összefüggések 

 kudarctűrő képesség 

 problémamegoldás 

 nyitottság 

 

Alapfeladat 

A gyerekeket sorban kérjük fel az alábbiak megválaszolására: 

1. Mesélj el egy történetet, amikor jó döntést hoztál! 

2. Mesélj el egy történetet amikor másképpen kellett volna döntened? (rossz döntést hoztál) 

3. Ha változtatnál, milyen döntést hoznál helyette? Miért? 

4. Mi az oka szerinted annak, hogy abban a helyzetben nem jó döntést hoztál? 

5. Mi történt akkor, amikor jó döntést hoztál? Hogyan jutottál el a jó döntésig? Mire gondoltál? 

Segített-e valaki?  

 

Megjegyzés 

Cél, hogy a gyermek tudatosítsa magában milyen eszközei vannak arra, hogy jó döntést hozzon, ez 

legyen amiben megerősítjük, a későbbiekben azokat a stratégiákat vegye elő, amik a jó döntéshez 

vezettek és a rossz döntésekhez vezető stratégia helyett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉRTÉKEK VÁSÁRA 

 értékrend 

 önismeret 

 kritikai gondolkodás 

 hitelesség 

 reális célkitűzések 

 kudarctűrés 

 nyitottság 

 szabálykövetés 

 

Alapfeladat 

Egy papíron különböző külső és belső értékek listája található: szépség, egészség, humorérzék, 

világhír, barátság, teljes szabadság, népszerűség, hit, bátorság, akaraterő stb. A gyerekek kapnak 100 

zsetont, mindegyik érték 20 zsetonba kerül, vásároljanak belőle 5 értéket. Mondják el miért azt az 

értéket választották, miben segítené őket annak az értéknek a birtoklása.  

 

Változatok 

 Egyéni munkában megkapják a teljes értéklistát, vagy  az értékeket felsoroljuk, úgy, hogy 

nem tudják melyik következik és mindegyiknél eldönteni, hogy kell-e vagy sem? Ha túl 

gyorsan költi el a zsetonokat, vagy sokáig vár és elszalaszt értéket amit szeretett volna, 

levonhatók újabb tanulságok közösen.  

 Páros, csoportos munkában a gyerekek 100 zsetonnal gazdálkodnak, de egy értéket csak 

egyvalaki vásárolhat meg, a gyerekek nem tudják előre milyen értékeket vásárolhatnak. Egy -

egy értéknél, aki előbb jelzi vásárlási szándékát, az veheti meg. A végén több tanulság is 

levonható, engedhetjük a csereberét. 

 Az értékek listájában fontossági sorrend felállítása, zsetonok nélkül, páros/csoportos 

munkában megbeszélik az eltéréseket, ki miért tartotta valamelyik értéket fontosabbnak? 

 Az értéklistában hagyunk egy üres cellát, amibe mindenki beírhat egy hatodik, listában nem 

szereplő értéket. 

 Az értéklista mellé beszúrunk egy második oszlopot, ahol jelölheti, mely értékek azok, 

amikkel ő már rendelkezik (ismerve a gyereket ilyenkor érdemes az értéklistát úgy 

átdolgozni, hogy magára ismerjen legalább 1-2 pontban). 

 

Eszközigény  

 értéklista egy vagy két üres oszloppal a választott változattól függően 

 

                                                     
 

 

 



HASONLÓSÁG TOTÓ (PÁROS VAGY CSOPORTOS) 

 önismeret 

 önbizalom 

 empátia 

 kritikus gondolkodás 

 véleményalkotás 

 hatékony kommunikáció                                                                                                                         

 

Alapfeladat 

 

A mellékelt listában minden gyerek írja be, hogy igaz vagy hamis rá nézve az adott állítás? Ezt 

követően a jelenlévő egyik társukról töltsék ki ugyan ezt a kérdéssort, majd beszéljék meg 

kérdésenként a választásokat és jelöljék a találatokat a másikkal kapcsolatban. Ezt követően 

karikázzák be a hasonlóságokat. Ismerjék fel, hogy mennyi hasonlóság van közöttük, vagy azt, hogy 

milyen színes egyéniségek (ha nincs sok hasonlóság) bíztassuk őket ara, hogy az eltérő választásokról 

beszélgessenek, ismerjék meg jobban egymást.  
 

Változatok 

 

 A kérdéslista életkornak és helyzetnek megfelelően átírva. 

 Az üres cellákba szabadon írnak egy igaz és egy hamis állítást magukról, ez nem vesz részt a 

totóban, de a végén osszák meg egymással. 
 

Eszközigény  

 

 kérdéslista 
 

Megjegyzés 
 

Ebben a játékban fontos, hogy a gyerek ismerjék egymást legalább névről, az nem probléma, ha nem 

ismerik egymást túl jól, mert a totó lényege az is, hogy próbáljuk elképzelni eddigi benyomásaink 

alapján mit kedvel, vagy nem kedvel a másik.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
név 1 név 2 

szeretem a matematikát     

szeretem a pizzát     

szeretek utazni     

szeretek zenét hallgatni     

a kényelmes ruhákat szeretem     

szeretem a tornaórát     

szeretek iskolába járni     

szeretnék felnőtt lenni     

este sokáig ébren vagyok     

szoktam játszani videojátékokkal     

szeretem a kék színt     

szeretek kimenni a természetbe     

szeretek segíteni másoknak     

érdekelnek a vadállatok     

érdekesnek találom az őskort     

kedvelem legalább egy tanáromat     

szeretem az édesanyámat     

szeretek moziba menni     

szeretem az akciófilmeket     

gondolkodni szoktam azon, mi leszek ha nagy leszek     

néha megbántok másokat akaratom ellenére     

szeretnék több barátot     

szeretnék egy barátnőt/barátot (szerelem)     

szeretnék jobban tanulni a mostaninál     

szeretnék örömet szerezni szüleimnek     

szeretem mások nézőpontját megismerni,mert tanulhatok belőle     

könnyen elfogadom, ha a másik nem ért velem egyet     

néha előbb beszélek és megbánom utólag     

alapvetően jószívű vagyok     

szeretem az édességet     

szeretek táncolni     

szeretek órákig az ágyban olvasni     

volt, hogy elfelejtettem megírni a házi feladatot     

 

 

 

 

 

 

MIT ÉREZ? 



 érzelmek felismerése 

 empátia 

 önismeret 

 kreativitás 

 

 

Alapfeladat  

Különböző kártyákon emberi érzelmeket tükröző arcokat nyomtatunk: félelem, harag, szomorúság, 

öröm, meglepődés. A gyermek nevezze meg milyen érzelmeket lát a kártyákon. Mindegyik érzelem 

kapcsán meséljenek egy történetet, amikor ezt érezték.  A negatív érzelmek esetében azt is meséljék 

el, hogyan zárult a történet, mi volt a megoldás (vagy milyen megoldásnak örültek volna). Ezt 

követően felolvassuk nekik a mellékletben szereplő szöveget, nekik pedig annál az érzelemnél, ami 

hiányzik fel kell mutatniuk a megfelelő kártyát, szóban kiegészítve a szöveget, a megfelelő ragozással. 

Pl. Julcsi kutyája megbetegedett. Julcsi emiatt borzasztóan………….. lett (szomorú) lett. 

Változatok 

 Felső tagozatos gyermekek esetében további érzelmek bevonása. Ennek megfelelően 

szabadon változtatható a szöveg is. 

 Páros, csoportos fejlesztésben felosztjuk az érzelmeket és annak kell felemelnie a képet, aki 

úgy érzi, hogy a nála lévő érzelemmel kell a szöveget kipótolnia – ezzel a figyelmi és a gátlási 

funkciók is fejleszthetőek. 

Eszközigény  

 érzelemkártyák (életkorhoz igazodóan elkészítve), szöveg 

 

 

 

Julira csodálatos nap virradt: ma van a születésnapja! Tavasz volt, a nap melegen sütött, a madarak vidáman 

csiripeltek. Julcsi nagy örömmel ugrott ki az ágyból és kezdett készülődni. Már előző este elhatározta, hogy az 

új, kék, fodros ruháját veszi fel az ünnep tiszteletére, de a széken, ahova kikészítette, nem találta. Julcsi 

nagyon meglepődött, erre nem számított. Édesanyjához szaladt, de ő sem tudott a kék ruha hollétéről. Julcsi 

félni kezdett: ha nem kerül elő a ruha, akkor miben fogadja a vendégeit? Hosszas keresgélés után végül öccse, 

Gábor szobájában talált rá a ruhára, a kisfiú egy papírdobozt bélelt ki a kék ruhácskával, rajta kis papírhajók, 

kalózfigurák. 

Julcsi nagyon mérges lett és kiabálni kezdett öccsével, hogy az ő szép, új kék ruháját ne használja tengervíznek 

a játékaihoz! Gábor megijedt nővére kiabálásától és sírni kezdett. Anya meghallotta a lármát és a szobába 

sietett. Elmagyarázta Gábornak, hogy bizony más dolgait kérés nélkül elvenni nem szép dolog, Julit pedig arra 

kérte, hogy legközelebb ne támadjon ilyen hangosan a testvérére, beszéljék meg, vagy kérjék az ő segítségét. 

 

 

A SAKÁL, A BAGOLY ÉS A NYUSZI 



 hatékony kommunikáció 

 nemet mondás 

 kritikus gondolkodás 

 empátia 

 felelősségvállalás 

 konfliktuskezelés 

 

Alapfeladat  

A három állat három minőséget képvisel. Ezeket gyorsan összefoglaljuk a gyerekeknek: a sakál támad, 

le akarja gyűrni az áldozatát, a nyuszi félénk, mindentől megijed, a bagoly pedig bölcsen, átgondoltan 

él.  Életkornak megfelelően bevezetjük a három alapfogalmat: sakál: erőszakos (agresszív); nyuszi: 

alárendelődő (szubmisszív); bagoly: egyenrangú (asszertív). A mellékletben szereplő kijelentések 

mellé írják oda, hogy sakál, bagoly, vagy nyuszi szájából hangoztak –e el a kijelentések? 

Változatok 

 A példák életkornak és helyzetnek megfelelően szabadon átírhatók. 

 A gyakorlást követően a gyermek ad példákat, szituációkat a pedagógus pedig megadja 

melyik stílusban válaszolják meg, itt már nincs három példa, csak az az egy, amit a tanár 

mond (vagy kezével mutatja: agresszív: magasra tartott kéz, egyenrangú: középen, 

alárendelődő: alulra vitt kéztartás). 

 A szöveget úgy felolvasni, hogy közben a pedagógus kezével jelzi milyen stílusban 

folytatódjon a felolvasás. A gyerekek ennek megfelelően kell, hogy hangszínűket, akár 

testtartásukat, arckifejezésüket változtassák. Érdemes a gyerekek által már ismert szöveggel 

helyettesíteni, hogy ne az olvasástechnika vigye el a fókuszt. Ez inkább feszültségoldó, 

levezető feladat, hagyjuk, hogy a gyerekek a gyakorlás mellett kiengedhessenek közben, 

jókat lehet nevetni a megoldásokon. 

 A témára vissza-vissza térni, a gyerekek konkrét példákat hozhatnak, ahol együtt 

megtalálhatjuk az egyenrangú kommunikáció megfelelő módját. 

 

Eszközigény  

 feladatlap, felolvasandó szöveg (Petőfi: Anyám tyúkja) 

 

 

 

 

 

 

 

1.  „Anna, ideje felkelned, elkésel az iskolából!” 



- rendben, köszönöm, hogy szóltál!  … 

- kelek már! ne nógass állandóan!    .... 

- azonnal! bocsánat, hogy nem keltem fel magamtól! ... 

2. „ Add nekem a tízóraid!” 

- tessék, adom, az uzsonnámat is kéred? ... 

- nem szeretném odaadni,mert éhes vagyok én is.... 

- húzz innen amíg szépen beszélek, különben…. 

3. „Anya éhen halok! Csinálnál nekem vacsorát?” 

- máris adom, ne haragudj, hogy magamtól nem vittem még be! .... 

- még meg kell kavarnom a rántást, addig legyél türelmes kérlek. Ha nem bírod ki, gyere és 

keress valamit a hűtőben, elég nagy vagy már hozzá. ... 

- ha éhes vagy, oldd meg magad, nem vagyok a cseléded! .... 

4. „Ha igazán jó barátom vagy, suli után eljössz focizni!” 

- mégis mit képzelsz te magadról? Holnap dolgozatot írunk, azt akarod, hogy rossz jegyet 

kapjak? Szép kis barát mondhatom! 

- persze, hogy megyek, nem akarom, hogy megharagudj rám 

- holnap dolgozatot írunk, értsd meg kérlek, hogy ma inkább tanulni szeretnék. Ettől még a 

barátod vagyok és holnap mindenképpen focizunk egy jót, ma pedig tanulhatnánk 

együtt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRES KUDARCOK 



 önismeret 

 pozitív gondolkodás 

 kritikus gondolkodás 

 empátia 

 nyitottság 

 kezdeményezőkészség 

 információgyűjtés, rendszerzés 

 kudarctűrő képesség 

Alapfeladat 

A mellékletben szereplő életrajzokat olvassák el a gyerekek. Beszéljünk arról mi a közös a 

történetekben, miképpen lehet megélni egy kudarcot. Válasszák ki és indokolják a legkedvesebb 

szereplőt. Meséljenek arról, hogy éltek-e át hasonlót, amikor egy kudarchelyzetből végül sikeresen 

felálltak. Szedjük össze mi tette őket képessé erre? Hogyan tudják ezeket az én-erőket máshol is 

kamatoztatni? Minden történethez tartozik egy idézet, amely a kudarcokból való tanulásról szól. 

Ezekről is megfogalmazhatják önálló, magukra érvényes gondolataikat. 

 

Változatok 

 Páros/csoportos feladat, egymás között is megvitatják az egyes életrajzokat a gyermekek. 

Eszközigény  

 történetek 

 

Henry Ford 

 

 

 

 

Ma is létező gépjárműmárka a Ford. Az első Ford autókat gyártó cég 

megalapítása előtt, a tulajdonos, Henry Ford 5 cége ment csődbe. A 

Ford motors nevű vállalatának megalapítását sem övezte kezdetben 

osztatlan lelkesedés, kétkedve fogadták ötleteit.  Végül az 

utógyártásnak köszönhetően a világ egyik leggazdagabb és leghíresebb 

embere lett nem csak az autógyártást, de a teljes amerikai közlekedést 

is forradalmasította. 

Híres mondása: „A kudarc az egyetlen lehetőség arra, hogy még 

okosabban kezdjük újra.” 

Bill Gates  

 

 

 

Bill Gates élete sem volt fenékig tejföl, hiszen otthagyta a Harvardot, 

mely máig az Egyesült Államok egyik legnevesebb egyeteme. Ezt 

követően megalapította a Traf-O-Data nevű céget, ami csődbe ment. 

Kisebb szünet után létrehozta a Microsoftot, amelyet ma már minden 

ember ismer, hiszen szinte minden számítógépen futnak termékei: 

word, excel, teams, stb. A kudarcai ellenére, képességeinek és a 

számítógépes programozás iránti szenvedélyének köszönhetően Bill 

Gates 31 évesen a világ legfiatalabb milliárdosának számított, aki nem 

mellesleg saját magának köszönhette sikereit.Híres mondása: „Az 

elégedetlen vevők mindig gondot jelentenek, de egyben a legnagyobb 

lehetőségedet is.” 

 Walt Disney 



 

 

A híres rajzfilmgyáros élete 

sem volt könnyű. Imádott 

alkotónk egészen fiatalon 

otthagyta az iskolát a hadsereghez való csatlakozás reményében, ami 

aztán kudarcba fulladt. Első vállalkozása, üzletvezetői tapasztalatainak 

hiányában hamar csődbe ment, egyszer pedig egy Missouri-i újságtól is 

kirúgták, arra hivatkozva, hogy nem elég kreatív, ötletteli. Ehhez képest 

a Walt Disney Stúdió egész generációk gyermekkori emlékeinek és 

álmainak adott alaphangot: a Hófehérkétől kezdve az Oroszlánkirályon 

át a Jégvarázsig a Disney nagyon sok gyermeket és felnőttet varázsolt 

már el világszerte, és így fogja ezt tenni a következő generációkkal is. 

Híres mondása: „Nem tekintgetünk sokáig a múltba. Megyünk tovább, 

előre, új kapukat tárunk ki, új dolgokat teszünk, mert kíváncsiak 

vagyunk, és a kíváncsiság vezet új utakra minket.” 

 

Albert Einstein 

 

Ismerős a név, igaz? A géniusz, a világhírű fizikus egészen 4 éves koráig 

nem beszélt, olvasási nehézségekkel küzdött, a tanárai értelmi 

fogyatékosnak és antiszociálisnak tartották, ezért az iskolából is 

eltanácsolták, később pedig a Berni Egyetem visszautasította a doktori 

disszertációját. Elutasították a zürichi politechnikumi felvételét. Később 

megalkotta a relativitáselméletet, majd fizikai Nobel-díjjal jutalmazták 

az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért. Híres mondása: „Aki 

még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új 

dolgot.” 

J.K. Rowling 

 

 

 

Ő a világ legismertebb varázslótanoncának, Harry Potternek a 

kitalálója. Még mielőtt elkezdte volna írni a regényeket, Joanne 

Rowling meg kellett küzdjön édesanyja elvesztésével, egy válással, a 

depresszióval, és egyedülálló szülőként még a szegénységgel is szembe 

kellett néznie. Regényét egymás után 12 kiadó utasította el, mondván 

nem érdemes vele foglalkozni, senki sem fogja elolvasni. Azóta a Harry 

Potter - a bölcsek köve a világon a második legtöbbet kiadott könyv 

lett - a Biblia után. Ma már gazdagabb az angol királynőnél, rengeteget 

adakozik, és az egyik legbefolyásosabb írónő a világon. 

Híres mondása:” Ha bölcsebbé válva és megerősödve állunk talpra egy-

egy kudarc után, az azt is jelenti, hogy megbizonyosodtunk saját 

túlélési képességünkről.” 

Michael Jordan 

             

 

Ő az egyik legsikeresebb kosárlabdázó a világon. Ennek ellenére fiatal korában 

nem számított még nagy tehetségnek, az iskolai csapatból is kidobták.  Jordan 

hozzáértése nem egyedül a természetes tehetségéből fakad. Első éveiben 

borzalmasan sok fejfájást okozott az edzőinek azzal, hogy nem érte el az előírt 

minimális testmagasságot. Évek kemény munkája, rengeteg gyakorlás és kudarc 

formálta meg azt világhírű Michael Jordant, akit ma ismerünk.Híres mondása: 

„Pályafutásom során több mint kilencezer dobást elhibáztam, vesztettem 

csaknem háromszáz mérkőzésen. Huszonhatszor vétettem el a rám bízott, 

győzelemhez szükséges utolsó dobást. Újra és újra hibáztam az életemben. 

Ezért tudtam mindig előrelépni. „

 Thomas Edison  



 

 

 

 

Kirúgták az iskolából, 

mondván szellemileg 

elmaradott, és olyan ostoba, hogy nem tud a többi gyerekkel 

haladni. Édesanyja tanította otthon. Az első 1000 kísérlete 

kudarcba fulladt. Végül kora legnagyobb feltalálója lett, az 

emberiség valaha élt legnagyobb lángelméi között tartják számon. 

Thomas Edison tanárai szerint túl ostoba volt ahhoz, hogy bármit is 

megtanuljon, ezért édesanyjának ki kellett venni az iskolából. 

Később az első két munkahelyéről is kirúgták, azzal az indokkal, 

hogy nem volt eléggé produktív. 1876-ban fölállított 

laboratóriumában kb. ezer szabadalmat kísérletezett ki , és lett 

ezáltal a világ legtermékenyebb feltalálója. Többek között ő találta 

fel az izzólámpát és a fonográfot. Híres mondása: „Nem buktam el, 

csak találtam tízezer utat, ami nem járható.” 

 

Steve Jobs 

 

 

 

A világhírű Apple története két emberrel és egy garázzsal 

kezdődött. Ez napjainkban  egy 4000 alkalmazottas, 2 billió 

dolláros céget jelent. Steve Jobsot egy alkalommal kirúgták a saját 

maga által alapított cégtől. Elbocsátása azonban ráébresztette, 

hogy a munkája iránti szenvedélye fölülmúlja a kudarc által 

okozott csalódását. További vállalkozásai (mint a NeXT és a Pixar) 

végül pedig mégis az Apple vezérigazgatói pozicíójába vezették 

vissza.  Jobs 2005-ben úgy nyilatkozott az Apple-től való 

elbocsátásáról, mint a legjobb dolog, ami csak történhetett vele, 

még ha ezt akkor nem is tudta felismerni. Híres mondása: „Aki elég 

őrült ahhoz, hogy elhiggye, hogy meg tudja változtatni a világot, az 

meg is teszi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉN IDÉZETEM 



 önismeret 

 értékrend 

 motiváció 

 kritikai gondolkodás 

 nyitottság 

 kreativitás 

 kezdeményezőkészség 

 

Alapfeladat 

A mellékletben szereplő idézeteket kis kártyákra írjuk, vagy egy oldalra nyomtatva átadjuk a 

gyermeknek. Megkérjük, hogy válasszon ki egyet (vagy többet) ami a legjobban tetszik neki. Mondja 

el szerinte konkrétan mire, milyen élethelyzetekre, szituációkra vonatkozik az idézet. Beszéljen róla 

miért érzi magáénak. Meséljen arról, hogy vele történt-e már olyan, amire a választott idézet ráillik. 

Miért? 

 

Változatok 

 Kiválaszthatja azt is, ami a legkevésbé áll közel hozzá, a feladatot ugyan úgy végigcsináljuk 

ebben az esetben is. 

 Online feladatban kiadhatjuk, hogy keresse meg azt az idézetet, ami leginkább megszólítja és 

végezze el az alapfeladatot. 

 Az idézet kártyákból találomra húz. 

 Páros/csoportos fejlesztésben egymásnak is választanak idézetet 

 Mi adhatunk nekik egy-egy konkrét idézetet és beszélhet róla ugyan úgy, mint az 

alapfeladatnál. 

 A gyermekek ismeretében az idézeteket szabadon lehet változtatni, érdeklődési kör, kedvelt 

hírességek alapján (pl. focisták, énekesek stb.) vagy az aktuális téma (agresszió, szerelem, 

stb.), illetve életkor szerint (meséből vett idézetek). 

 Nagyobb gyerekek esetében a feladat továbbvitele (szövegértés fejlesztése) azzal, hogy az 

idézetek szerzőiről rövid életrajzot, bemutatkozást készítünk. Megbeszélhetjük, mit 

gondolnak a szerzőről és vajon esetében hogyan születhetett meg az idézet. 

Eszközigény  

 melléklet 

 

Megjegyzés 

 A melléklet idézetei felső tagozatosok számára készültek, kisebbeknek keressünk más, 

könnyebben emészthető idézeteket (www.citatum.hu). 

  

 

 

„A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.”  

http://www.citatum.hu/


(Albert Einstein) 

 

„Egyesek Einsteint vádolták az atombomba létrehozása miatt, minthogy ő fedezte fel a tömeg és az 

energia közötti kapcsolatot. Olyan ez, mintha Newtont okolnánk a repülőgépek lezuhanása miatt, 

hiszen ő fedezte fel a gravitáció törvényét.”  

(Stephen Hawking) 

 

„Bármit is csinálsz az életben, teljes erőbedobással csináld, és közben mosolyogj. „ 

(David Beckham) 

 

„Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra; egy pillanatra sem szabad 

elengedni. Egy napon valóság lesz.” 

(Popper Péter) 

 

„Még egy jó tanács is lehet rossz, ha nem jó ember mondja.” 

(Müller Péter) 

 

„Nem a szemceruza rajzolja gyönyörűvé a szemed. Hanem a lelked.” 

(Csitáry-Hock Tamás) 

 

„A változás nem jön el, ha másokra vagy egy alkalmasabb időpontra várunk. Mi magunk vagyunk 

azok, akikre eddig vártunk. Mi magunk vagyunk a változás, amelyet keresünk.” 

(Barack Obama) 

 

„Erősebb, aki megbocsát, mint aki őrzi a sérelmeit, és erősebb, aki jóvátesz, mint aki csak megbotlik.” 

(Radun Nassar) 

 

„Az ember afölött siklik el a legkönnyebben, ami az orra előtt van.” 

(Stephen King) 

 

„A béke egy mosollyal kezdődik.” 

(Teréz Anya) 

 

 

 

 

 

 

 

JUTALMAZÓ, KERETTARTÓ LEHETŐSÉG KÖZÖSSÉGI SZINTEN 



 motiváció, szabálykövetés, együttműködés 

Alapfeladat 

Jutalmazó-kerettartó rendszer kialakítása közösen megfogalmazott szabályok betartásával úgy, hogy 

a teljes közösségre pozitív hatással legyen. Diákjainkkal kifüggesztünk néhány jól érthető, lehetőleg 

pozitívan megfogalmazott szabályt, ezek betartását kisebb jutalmakhoz kötjük. Nem csak egyetlen 

diák profitál belőle, hanem a teljes közösség. Közösen egyeztetni kell, hogyan segíthetik ők a tanulót 

a megvalósulásban (pl. nem provokálják stb.) Az érintett diák azzal az érzéssel tartja be a szabályokat, 

hogy egy teljes osztályt jutalmaz vele. A szabályok betartásáért egy befőttes üvegbe olcsó, egyenként 

csomagolt cukorkák kerülnek. Ha az üveg betelik, a cukorkákat szétosztják az osztályban, a 

maradékot pedig a diákunk kapja. 

Lépései:  

 Megfogalmazunk egy-három szabályt (órán a helyemen maradok, kedvesen beszélek az 

osztálytársaimmal, stb.). Az elfogadható viselkedést önmérsékletet támogat kisebb 

cselekedetekkel (pl. veszek három nagy levegőt, megszorítom a stressz labdámat stb.) 

helyettesíthetjük. Ezeket a diákkal is átbeszéljük, fontos, hogy érezze: ő is részese a döntési 

folyamatnak, így könnyebben elköteleződik. 

 A szabályokat a padra ragasztjuk (jobb, ha a gyermek órán folyamatosan látja, mintha 

kifüggesztésre kerül). 

 Az osztályfőnökkel egyezreztetjük, hogy a szabályok betartása esetén (csakis akkor, ha 

maradéktalanul sikerül) jutalmazható a gyermek, életkortól függően, vagy ha nagyon erős a 

probléma, ez lehet napi két alkalom is: délelőtt, délután, hogy legyen azért sikerélménye. 

 Az egész osztályt tájékoztatjuk, mi és miért fog történni. 

 Amikor betelik az üveg, szétosztjuk a cukrokat és szükség szerint újra indítható a gyűjtés. 

Változatok 

 A befőttes üvegre osztásokat készítünk, cukor helyett kavicsokat dobálunk bele. Ez több 

szintű jutalmazást tesz lehetővé az osztások elérésekor. Az elsőnél kisebb, míg a teli üvegnél 

nagyobb jutalom: az egész osztály elmehet a játszótérre, általa választott mesét megnézi az 

osztály stb.  

Eszközigény  

 szabálykártyák, befőttes üveg, cukorkák 

 

Megjegyzés 

 Kezdés előtt próbáljuk ki, hogy mennyi cukorka fér az üvegbe. Legalább egy darabbal több 

jusson a diáknak, vagy mindenki kap egyet és a maradék a diákunké. a lényeg, hogy azért aki 

megdolgozott érte, kicsivel többet kapjon. 

 Lehetőleg pozitív mondatokat fogalmazzunk meg, kerülve a nem, ne stb. szavakat, de 

bizonyos esetekben pl: Nem ütöm meg a másikat, nem mindig van lehetőség pozitív 

megfogalmazásra, mert pontosan a súlyát veszti el a szabály.  

 Főleg kisebb gyerekeknél, a szabálykártyát vizuálisan is erősítsük meg, kis képekkel, 

piktogramokkal. 

 Ne változtassunk, vagy függesszük fel anélkül, hogy a gyermekkel ezt megbeszélnénk előre 

(mi is tartsuk be a ránk vonatkozó szabályokat). 
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1. A kiadvány tartalma 
 

     Munkacsoportunk által összeállított kiadvánnyal elsősorban azoknak az utazó 

gyógypedagógusoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik többségi óvodában és iskolában 

tanuló gyermekek és fiatalok fejlesztésében vesznek részt. Ezen kívül természetesen hasznos 

információkkal szolgál azon többségi pedagógusok számára is, akik autizmussal élő 

gyermekeket és fiatalokat nevelnek, oktatnak. 

     A dokumentum bevezetéseként rövid elméleti összefoglaló található az autizmus spektrum 

zavarról, az egyes területeken megfigyelhető nehézségekről, amelyekre a fejlesztés során 

fókuszálnunk kell, illetve azokról a speciális tulajdonságokról, amelyeket a fejlesztés során 

figyelembe kell vennünk. Azok, akik részletesebben szeretnének elmélyedni az autizmus 

spektrum zavar elméleti hátterében, szakirodalmi ajánlást találnak a fejezetek végén. 

     A kiadvány további részében részletes leírást talál az olvasó az egyes területek – 

kommunikációs- és szociális képességek, szabadidős készségek, kognitív képességek - 

fejlesztési feladatairól, a sikeres fejlődés érdekében alkalmazható eszközökről, módszerekről, 

feladattípusokról, az autizmusban gyakran megfigyelhető szenzoros érzékenységről valamint 

a protetikus környezetről. 

 

2. Elméleti bevezetés 
 

2.1. A célcsoport bemutatása 

   Az autizmus spektrum zavar az idegrendszer fejlődési és működési zavara, mely 

következtében jellegzetes tünetek figyelhetők meg az autizmussal élő személyek 

viselkedésében.  

   A viselkedésben megfigyelhető jellegzetességek rendkívül nagy heterogenitást mutatnak az 

érintett egyének között és az egyénen belül is. A változatos klinikai képet számos tényező 

befolyásolja, mint például az autizmus súlyossága, az életkor, az általános értelmi képességek, 

a személyiség, a nyelvi megértés és kifejezés színvonala, a környezeti hatások és az 

esetlegesen társuló rendellenességek és betegségek. Emiatt a változatos klinikai kép miatt 

értelmezhetjük az autizmust spektrumként (Gy. Stefanik, 2005; ESZK, 2017). A spektrum 

igen széles, „egyik végén az autizmusban és értelmi sérülésben súlyosan érintettek, míg másik 

végén az enyhe, jó képességű, jó verbalitású személyek helyezkednek el” (Gy. Stefanik, 2005, 

p. 15). 



Az autizmus spektrum zavar egységességét az autisztikus triász/diád adja. 

„Az autizmus diagnózisának alapja a kommunikáció, a társas kapcsolatok, valamint a 

rugalmas viselkedésszervezés területein mutatkozó zavart fejlődési mintázat”  

(Őszi, 2016, p. 9), mely alapján két fő tűnetcsoportot különíthetünk el: 

 

1) A társas kommunikáció és a szociális kapcsolatok folyamatosan és többféle 

helyzetben fennálló sérülése 

2) Korlátozott, ismétlődő viselkedésmintázatok, érdeklődés és tevékenységek. 

 

    „Autizmus minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy 

átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint intellektuális képességzavarral együtt járva. 

Az autizmus átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja 

a személy fejlődését, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés 

fejlődését, ezért fontos tudni, hogy a sérülés-specifikus fejlesztésre a jó képességű 

gyermekeknek is joga és szüksége van” (Őszi, 2016, p. 9-10). 

Az autizmussal élő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése során figyelembe kell vennünk 

az autizmusra jellemző nagyfokú heterogenitást. Az általánosításra, sztereotípiákra épülő 

fejlesztés nem lehet hatékony. Fontos, hogy egyénre szabott, individualizált felmérésekre 

alapozott, a gyermek nehézségeire fókuszáló és erősségeire támaszkodó megközelítést 

alkalmazzunk a fejlesztés során. 

2.2. Az autizmus spektrum zavar viselkedéses képe 

   A továbbiakban - a teljesség igénye nélkül – vegyük sorra az egyes területeken 

megfigyelhető nehézségeket. Fontos leszögezni, hogy az autizmus spektrum zavarban 

megfigyelhető viselkedések nem minden esetre általánosíthatók. „Egyetlen olyan tünet sincs, 

amely önmagában autizmus diagnózist igazolhatna, s egyetlen olyan viselkedés sem, amely 

önmagában kizárhatná azt” (Stefanik & Prekop, 2015, p. 63). 

Kommunikáció és társas kapcsolatok 

   Fontos jellegzetesség a kölcsönös kommunikációban a nyelvi kommunikáció zavara, mely 

esetenként a beszéd teljes hiányát jelenti, valamint a nyelvfejlődés késése. Jellemzően 

megfigyelhető továbbá, hogy az érintett személyek nem használnak alternatív kommunikációs 

stratégiákat a nyelvi zavarok kompenzálására. Azokban az esetekben, amikor a 

nyelvelsajátítás tökéletesen megvalósul, a zavarok elsősorban pragmatikai téren jelentkeznek 



– például a nem szószerinti jelentések értelmezésében, a társalgási szabályok alkalmazásában 

érhetők tetten (Győri, 2012). Ezen kívül gyakori az  echoláliák, a személyragok, személyes 

névmások cseréje, idioszinkretikus kifejezések, neologizmák használata, szokatlan hangerő, 

hangszín, beszédritmus; mesterkélt szófordulatok használata, szinte kényszeresen precíz 

szóhasználat. Emellett nehézség figyelhető meg a beszélgetések felépítésében, az 

élménymegosztásban, a spontán információkérésben, az arckifejezések, gesztusok 

értelmezésében és alkalmazásában. Jellemzőek továbbá a beszédértésben megjelenő 

problémák, mely kiterjedhet a legegyszerűbb, mindennapi kérések, kijelentések és/vagy a 

szociális tartalmakhoz kapcsolódó fogalmak, irónia megértésére is (Gy. Stefanik, 2005). 

   A társas interakciókban megjelenő nehézségek számos tünetben megnyilvánulhatnak. 

Például nem tudnak megfelelően módon kapcsolatot kezdeményezni vagy reagálni a 

kezdeményezésre, beszélgetést fentartani másokkal, értelmezni és reagálni mások érzelmeire, 

illetve megosztani saját érdeklődésüket, érzelmeiket. Nehézséget okozhat továbbá a szociális 

helyzetekhez illő megfelelő viselkedés kiválasztása, a közös tevékenységekben való részvétel, 

a barátkozás stb. (APA, 2014). 

 

Korlátozott, ismétlődő viselkedésmintázatok, érdeklődés és tevékenységek 

   A diád második területéhez tartozó tünetek elsősorban a rugalmas viselkedésszervezés 

zavarában érhetők tetten. Ezek a tünetek leggyakrabban strukturálatlan helyzetekben 

jelentkeznek. A változatos szabadidős tevékenységek helyett gyakran beszűkült, sztereotip, 

repetitív tevékenységek figyelhetők meg. Leggyakoribb példa a tárgyak nem funkciójuknak 

megfelelő használata, mint például a pörgetés, sorba rendezés stb. Gyakori a jellegzetes 

érdeklődési kör kialakulása, mely olyannyira dominál, hogy kizárja a személyt más 

tevékenységek végzéséből, illetve új készségek, ismeretek elsajátításából. Előfordulhat, hogy 

a strukturálatlan szabadidőn passzív az autizmussal élő személy, illetve ezekben a 

helyzetekben gyakran jelentkeznek viselkedésproblémák. Gyakran előforduló jelenség 

továbbá az állandósághoz, a megszokott dolgokhoz való kényszeres ragaszkodás, ami 

jelentheti a tárgyi és személyi környezet állandóságának igényét, illetve ritualisztikus 

tevékenységeket egyaránt. Jellemző továbbá a szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodás, 

valamint a sztereotip, repetitív motoros manírok jelenléte (Gy. Stefanik, 2005). 

 

 

 

 

 



További jellegzetességek autizmusban 

Autizmusban érintett személyeknél gyakran megjelennek a felsoroltakon kívül egyéb 

jellegzetességek. Ilyenek például az 

 atipikus szenzoros-érzékelési folyamatok 

 egyenetlen képességprofil 

 

2.3. Az autizmussal élő gyermekek fejlesztése 

 

A közös szükségletek 

1) Speciális tulajdonságok, amelyek a hagyományostól eltérő tervezést és módszerek 

alkalmazását indikálják 

- a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának 

(pl. az információ átadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás 

hiánya, legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint számára a 

valóság egyéb elemeinél fontosabbakat a tárgyaktól megkülönböztesse  

- a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes 

hiánya, és hogy a tanulóknak nagyon kevés, vagy szokatlan dolog okoz örömöt 

- a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet 

nehezítenek a beszéd emocionális, szociális sajátosságai, mint pl. a hanghordozás  

- az egyenetlen képesség-profil: pl. ismeretek és önellátás, vagy mechanikus és személyes 

memória közötti szakadékszerű különbségek  

- belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a 

tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban  

    (Forrás: Autizmus Alapítvány Pedagógiai Programja) 

2) Típusos erősségek, amelyekre a fejlesztés során építeni lehet 

- a megfelelő szintű vizuális információ általában informatív  

- tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás  

- jó mechanikus memória  

- megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció, 

kitartás  

- egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, 

nem szöveges számtan, zene) (Forrás: Autizmus Alapítvány Pedagógiai Programja). 

-  



3) Típusos nehézségek, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során 

- szenzoros információfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.) 

- figyelemzavar  

- utánzási képesség zavara 

- percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák 

- analízis, szintézis műveleteinek problémája 

- lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése  

- általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése  

- emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél)  

- nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülmények közötti 

alkalmazással  

- a feladat céljának nem-értése, reális jövőre irányultság hiánya  

- szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága, – énkép, én-tudat fejlődésének 

zavara 

- a valóság téves értelmezése, felfogása  

- realitás és fantázia összetévesztése  

- szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes 

utasítások esetén  

- képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának hiánya  

- gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetben szociálisan 

inadekvát viszonyulás a kortársakhoz  

- strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák 

- félelmek, fóbiák, szorongás 

     (Forrás: Autizmus Alapítvány Pedagógiai Programja) 

 

A beavatkozás alapelvei 

- Személyre szabott felmérésre alapuló fejlesztés 

- Érzelmi biztonságot nyújtó fejlesztési közeg kialakítása, mely alkalmazkodik az 

autizmus sajátosságaihoz és a gyermek/fiatal egyéni szükségleteihez egyaránt 

- Viselkedéses megközelítés 

- Struktúra alkalmazása 

- Szülő, család, többségi pedagógus bevonása a folyamatba, számukra támogatás 

nyújtása  

(Gy. Stefanik, 2004). 
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3. A KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉSE AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARBAN 

 

3.1. A kommunikáció 

   A kommunikáció mindannyiunk számára fontos, mert szükségleteinket a lehető legteljesebb 

mértékben és a legpontosabban szeretnénk kielégíteni. Ennek elengedhetetlen feltétele a 

kommunikáció megfelelő alkalmazása. Nélküle nagyon nehéz megtudnunk, hogy egy másik 

ember mit akar, vagy mire gondol.  

   A sérült kommunikáció az autizmus egyik legmeghatározóbb jellegzetessége (APA, 2000, 

id. Mesibov, Shea, Schopler, 2008).  Az autizmussal élő személyek nyelvi készségei széles 

skálán mozognak. Az autizmus teljes spektrumának figyelembe vételével nyilvánvalóvá válik, 

hogy a probléma elsősorban nem nyelvi, hanem kommunikációs jellegű. A kommunikáció 

nem-verbális formái (is) minőségileg eltérnek a megszokottól, a magasan funkcionálók 

esetében a nyelvi struktúra egészen jó lehet, ugyanakkor a nyelv szociális alkalmazása gyenge 

marad (Jordan és Powel, 2009). A nyelvi és kommunikációs nehézségek - akár nagymértékű 

fejlődés mellett is – végig kísérik az autizmussal élő emberek mindennapjait. Olyan készségek 

hiányáról, illetve minőségi eltéréseiről van szó, amelyeknek alapjai a tipikus fejlődésmenet 

esetén velünk születettek. Az autizmussal élő személyek többsége a kommunikációs 

alapszabályokkal sincs tisztában, spontán ritkán használják megfelelően azokat. Emiatt a 

kommunikációs készségek fejlesztése prioritást élvez a többi terület előtt (Havasi, 2004).  

   A kommunikáció egyik formája a nyelv használata (beszélt, írott, jelnyelv), de a nyelv 

birtoklása nélkül is lehetséges a gondolatcsere: gesztusokkal, hanggal, térköz-szabályozással, 

egyéb nonverbális jelekkel is tudunk hatni környezetünkre. A nyelv a kommunikáció egyik 

formája, a kommunikáció pedig egy olyan tágabb kategória, amely más viselkedéseket, 

például gesztusokat, arckifejezéseket, kiabálást és más hangokat, egyéb jelzéseket is magában 

foglal, amelyek az információknak két ember közötti szándékos továbbítására szolgálnak 

(Mesibov, Shea, Schopler, 2008). 

   A spontán, funkcionális kommunikáció kialakításához értenünk kell, hogy a 

kommunikációnak célja van. Tudnunk kell, hogy számunkra pedig a kommunikáció eszköz, 

és egyben hatalom, mellyel a szándékainkat megvalósítjuk. Mindezekhez kellő motiváltság 

szükséges (Havasi, 2009). 

 



Jó nyelvi képességű, autizmus spektrum zavarral küzdő személyek verbális 

kommunikációs nehézségei a következők lehetnek 

- verbális ismétlési stratégiák, repetitív nyelvhasználat (folyamatos kérdezgetés, 

ismételgetés) 

- névmások cseréje 

- túl sok/ túl kevés beszéd 

- idioszinkráziás beszéd 

- iróniaértés nehézsége, szó szerinti értés, félreértés 

- teljes őszinteség, szókimondás, „tiltott szavak” használata 

- ragaszkodás a pontossághoz, konkrét, rugalmatlan nyelvhasználat 

- ragaszkodás egy témához 

- a koherencia hiánya  

- beszélgetési készségek: szerepcsere, időzítés, nyitás, zárás, fenntartás, témaválasztás, 

témaváltás nehézségei, perspektívaváltás nehézségei 

 

A tünetek a nonverbális kommunikáció területén is megfigyelhetők, ugyanúgy, mint a 

kevésbé jó nyelvi képességű, vagy nem beszélő gyermekeknél: 

- testtartás, térköz-szabályozás, szemkontaktus, gesztusok, mimika, turn talking…. 

              (Havasi, 2004) 

3.2. Kommunikáció tanítás főbb területei autizmus spektrumzavarban  

- preszimbolikus kommunikáció (pl. közös figyelmi viselkedés, intencionitás) 

- preverbális kommunikáció (mutatás, szemkontaktus, szociális időzítés) 

- valamely kommunikációs forma (csatorna, melyet a kommunikáló használ: szó, 

mondat, gesztus, mutatás, szemkontaktus stb.) funkcionális használatának tanítása 

- valamely kommunikációs funkció (kérés, elutasítás, tiltakozás, beleegyezés, 

megosztás stb.) funkcionális használatának tanítása 

- receptív kommunikáció (kommunikációértés) 

- nyelvi komplexitás fejlesztése bármely formában 

- társalgási készségek fejlesztése (partnerkeresés, nyitás, témaválasztás, váltás, lezárás)  

- a használat kiterjesztése (Havasi 2017 egyetemi jegyzet) 

 

 

 



3.3.  A kommunikáció tanításának menete   

- felmérés 

- tanítás 

- generalizálás (általánosítás)- környezet, partner, kontextus 

- ellenőrzés  újabb felmérés 

 

3.4. A kommunikáció tanítás gyakorlati stratégiái 

   A kommunikációtanítás általános célja a kommunikáció szociális interakciókban való 

intencionális, spontán, funkcionális és rugalmas használata. Alapelve, hogy a kommunikációs 

eszközök öncélú, funkció nélküli gyakorlása helyett az azonnali, valódi kontextusba 

illeszkedő funkcionális használatot bátorításuk. Minden esetben felmérésen alapul, többnyire 

vizuálisan támogatott, egyénre szabott és naturalisztikus viselkedéses technikákkal dolgozik. 

Kialakítása során figyelembe kell venni a gyermek/felnőtt motivációját, erősségeit, a család 

szempontjait, igényeit. A kommunikáció prioritást élvez a fejlesztésben, hiszen ez által 

valósulhat meg egy sor egyéb készség fejlesztése. Az kommunikációra ösztönző tanítási 

környezet úgy kell kialakítani, hogy növeljük a gyermek kommunikáció kezdeményezésének 

valószínűségét. A válaszkész, provokatív, interaktív szociális környezet ezt lehetővé teszi. Az 

ingerek számát az egyéni jellemzőket figyelembe véve limitáljuk. Passzív gyermek esetén 

igyekezzünk a kommunikációs vágyat kezdeményezésekkel, strukturált kommunikációs 

helyzetek létrehozásával felkelteni. Próbáljuk megfejteni és megerősíteni prekommunikatív 

viselkedéseit, erősítsük meg azokat, építsünk rájuk. Kínáljunk fel a gyermek számára 

választási helyzeteket, kövessük érdeklődését, szempontjait, de nyújtsunk modellt, ha 

szükséges, használjunk promptokat (vizuális, verbális, környezeti), alkalmazzunk „option” 

technikákat!  

   Az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának számos alapfeltétele van, melyet 

gyakran didaktikus munkával kell elsajátítaniuk. Meg kell érteniük az egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, kommunikációs szándékkal kell rendelkezniük, partnert kell keresniük az 

interakciókhoz, és rendelkezniük kell hozzá valamilyen eszközzel. Az okság megtapasztalása 

révén érthetik meg a kommunikáció erejét, hasznát, hatalmát, azaz hogy viselkedésük 

valamilyen egyértelmű következménnyel járhat, hogy akcióik hatással vannak a tárgyi és a 

személyi környezetre. Az ok-okozati viszonyok nemcsak a tárgyakra, de a társas megértésre is 

vonatkoznak, ami többnyire további nehézséget okoz autizmussal élő gyermekek számára. 



Ezért fontos, hogy olyan környezetet teremtsünk, melyben a mindennapi tevékenységeik 

során gyakran szembesülhetnek társas ok-okozati eseményekkel. Továbbá fel kell kelteni 

bennük a másik emberrel való kommunikációra irányuló vágyat. A nap során sok olyan 

alkalmat kell teremtenünk, hogy a gyermek vágyjon dolgokra, akarjon megszerezni, csinálni, 

valamit, informálódni és interakcióba kerülni, s ezért másokkal kommunikáljon, amihez 

kommunikációs partnerre is szüksége van. Közös cselekvésrutinok alkalmazásával 

kiszolgálója helyett valódi partnerévé válhatunk az interakciókban. Fontos továbbá, hogy 

legyen miről kommunikálnia, és motivált legyen rá, ezért a kommunikációtanítás során 

mindig a gyermek saját tevékenységéből kell kiindulni, legyen értelmes és előre mutató. A 

kommunikációtanítás során tartsuk be a „kis lépések elvét”, egyénre szabottan tervezzünk, 

szükség szerint alkalmazzunk vizuális stratégiákat (AAK, emlékeztetők, forgatókönyvek, 

videoprompt, videomodell). 

   Ha a gyermek már megértette a „kommunikáció hatalmát”, akkor folytathatjuk verbális 

vagy nemverbális szókincsének bővítését funkcionális szavakkal. Az autizmussal élők 

számára a kommunikációhoz szükséges eszköz nemcsak a nyelvet pótolja, de segíti nyelvi, 

kommunikációs és szociális készségeik fejlődését is (Havasi, 2009).  

   Az autizmussal élő személyek számára a verbális kommunikáció túl elvont és tűnékeny 

lehet. A nem beszélők esetén a szavak hiánya tovább nehezítheti az absztrakt beszédhangok 

és az általuk jelölt tárgyak, emberek, események közötti kapcsolat felismerését, megértését. 

Számukra könnyebben értelmezhető azoknak a vizuális kommunikációs rendszereknek a 

használata, ahol a szimbólum és a jelentés közötti kapcsolat konkrétabb, mint egy elvont, 

elillanó szó (Havasi, 2004). 

3.1.1. Augmentatív és alternatív kommunikáció alkalmazása 

   A kommunikáció jog, nem kiváltság. Ennek szellemében 2006-ban született az ENSZ „A 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye” (Egyezmény). Az első 

nemzetközi dokumentum, mely rendelkezik a fogyatékos személyek jogairól, betartása az 

tagállamok számára is kötelező. Magyarország az 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikálta az 

Egyezményt, ezáltal sok más mellett elismerte az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció 

(AAK) jelentőségét, kiemelve a kommunikáció hozzáférhetőségének fontosságát. A 

tagállamok a fogyatékossággal élő személyeket azzal is segítik a közösségben való 

egyenrangú részvételhez, alapvető emberi jogaik gyakorlásához, hogy elősegítik az alternatív 



és augmentatív kommunikációs eszközök elsajátítását, használatát. (ENSZ Egyezmény, 

2006). 

   Az AAK meghatározására a Pedagógiai Lexikon szócikke a következőket írja: „Az 

augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott 

kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek 

csoportja.” (Kálmán, 1997, p.122.). Lényege, hogy a sérült személy a hiányzó beszéde helyett 

nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva az egyéb lehetőségeket, melyek lehetnek 

hangjelzések, gesztusok, jelnyelv, kommunikációs táblák, szótárak, kommunikátorok. Ezek 

tartalmazhatnak tárgyakat, fotókat, rajzokat, jelképeket, betűket. (Havasi, 2012). Az AAK 

kifejezésben az alternatív szó pedig arra utal, hogy a beszéd és a többi megszokott kifejezési 

mód – pl. hagyományos gesztusok, mimika, testnyelv stb. – helyett a sérültség súlyos volta 

miatt a beszédtől eltérő, néha szokatlan utakat kell használnunk. (Kálmán, 2007). 

   Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) a beszéden kívül minden olyan nyelvi 

forma leírására használt kifejezés, amely segít a gyermeknek a szociális-kommunikatív 

interakciók során. Az augmentatív szó „kiegészítést”, az alternatív a beszédtől eltérő utat 

jelenti (Kálmán, 2007). 

    A magyar egészségügyi szakmai irányelv szerint az AAK alkalmazása szakmailag 

támogatott a kommunikáció fejlesztésére, melynek fókuszában a kommunikációs eszközök 

kölcsönös interakcióban való rugalmas, funkcionális használata áll. Nem-beszélő, autizmussal 

élő, esetleg intellektuális zavarral nem küzdő gyermekek kommunikációjának fejlesztése 

esetén evidencia értékű vizsgálatok támasztják alá a PECS módszer pozitív hatását (ESZK, 

2017). 

Az AAK eszközök gyakorlati szempontú csoportosítása 

- Grafikus rendszerek: pl. tárgyak, fotók, képek, piktogrammok, szótáblák, 

ideogrammák, betűtáblák. 

- Elektronikus rendszerek: pl. számítógép, kommunikátorok, IKT eszközök, 

mobileszközök 

- Manuális rendszerek: pl. testjelek, gesztusjelek (Erdélyi, 2008). 

 

 

 

 



Autizmusban bármely eszköz használható, de a stratégiát meghatározza 

 

- a gyermek szociális és kommunikációs képességei (felmérés!) 

- a korai szociokommunikációs készségek szintje (mit kell még tanítanom?) 

- expresszív és receptív nyelvi szint  

- szimbólumértés szintje (kész-e a szimbolikus kommunikációra?)  

- az eszközök elérhetősége  

 

Az autizmussal élő személyek intervenciója során leggyakrabban használt AAK 

eszközök, rendszerek  

Tapintható jelképek, melyek lehetnek tárgyak vagy képek. Eleinte ezeket az eszközöket a 

kérés funkcióban „cserélve” a szimbólumot az óhajtott dologra használjuk. Ezek a 

szimbólumok a gyermek megértési szintjétől függően lehetnek tárgyak, tárgyrészletek vagy 

reprezentáns tárgyak, fotók, képek vagy absztraktabb ábrák (Havasi, 2004). 

 

Interaktív kommunikációs táblák, melyek tematikusan elrendezett vizuális szimbólumokat, 

képeket, piktogramokat, vagy írott szövegeket tartalmaznak. Alkalmazásuk célja a spontán, 

funkcionális kommunikáció fejlesztése. A használattól függően különböző méretekben, 

formákban létrehozhatóak, hordozhatónak, tartósnak, és mindig elérhetőnek, motiválónak kell 

lenniük. Olyan nem beszélő gyermekek számára nyújtanak hatékony segítséget, akik képesek 

a kommunikációs partner figyelmének felkeltésére, és értik a szimbólumok jelentését. Az 

eszköz néhány beszélő gyermek számára is megfelelő lehet, akik spontán módon nem 

kommunikálnak (Quill, 2009).  

Kommunikátorok, a hangot adó gépek olyan segédeszközök, melyek beszédhangot 

biztosítanak a nem beszélő gyermekek számára. Egyterű kommunikátort használhatnak azok a 

gyerekek, akik nem értik a vizuális szimbólumokat, de egyszerű ok-okozati összefüggéseket 



megértenek, megtanulnak lenyomni egy kapcsolót egy előre rögzített üzenet aktiválásához.  

Az a legjobb, ha a gyermekkel azonos életkorú és nemű gyermek rögzíti az üzeneteket. A 

több üzenetmezőjű, hangadó gépeken (pl. Go Talk 20+) kommunikációs táblákat is el lehet 

elhelyezni (Quill, 2009).   

    

Go Talk 4+, 6+, 9+, 20+, 32+ kommunikátorok  

A kommunikációs mobilalkalmazások köre szerencsére egyre szélesebb hazánkban is.  

1. Niki Talk az egyik legismertebb ilyen alkalmazás, mely egyaránt elérhető iOS és Android 

platformra is. Az alkalmazást egy programozó édesapa írta autizmussal élő gyermekének, 

annak papíralapú kommunikációs szótára alapján. A program bővíthető, a szavakból 

mondatokat lehet alkotni és mappák kezelésére is alkalmas. A táblák online szerkeszthetőek, a 

program magyar nyelven is beszél, szintetizált hanggal. A táblákat több eszközön lehet 

használni egyszerre. A program elérhető áron beszerezhető (Miksztai-Réthey, 2015).  

         

Az ingyenes próbaverzió a következő módon működik:  

1 felhasználókorlátlan letöltés iPad, iPhone és Android rendszereken, szöveg- beszéd (31 

nyelv, 70 hang), hozzáférés 30 napra korlátozva, az albumban legfeljebb 30 kép lehet 

Niki Talk bemutató: https://www.youtube.com/watch?v=Axgm3u_O8dw 

https://www.youtube.com/watch?v=Axgm3u_O8dw


Autizmus Centrum: feliratkozás után elolvasható az útmutató a Niki Talk program 

szerkesztéséhez, használatához.  

2. PictoVerb Zsombori Balázs által, hazánkban fejlesztett átlátható felületű alkalmazás, mely 

iOS és Androidos platformra is elérhető. Könnyen szerkeszthető és úgy is beállítható, hogy 

egyszerre csak két kép látszódjon az eszközön. Hátránya, hogy az elkészült táblák nem 

mozgathatóak egyik eszközről a másikra, zárt logikájú, változatos mondatszerkesztésre nem 

alkalmas (Miksztai-Réthey, 2015). A forgalmazó felhívása szerint a PictoVerb újra elérhetővé 

vált egy új magyar fejlesztésű kommunikációt segítő szoftvercsalád, a Verbalio tagjaként.  

 

Kinek segít a PictoVerb?  

Azoknak segít, akik közlendőjüket képekkel tudják kifejezni. A programot életkortól 

függetlenül használhatják mindazok, akiknek beszédfejlődése nem indult be, vagy elakadt, 

illetve akik betegség, vagy trauma következtében vesztették el beszédkészségüket. 

Hogyan segít? 

A PictoVerb hasonlóképpen működik, mint a Verbalio Képes program, azzal a különbséggel, 

hogy kizárólag egyszerű kommunikációra használható. A képekhez egy-egy egész mondatos 

üzenet tartozik, mely gombnyomásra megszólaltatható. A program 150 piktogramot 

tartalmaz, melyhez előre felvett női, férfi és gyermekhang társul. A bővítés saját fotókkal, és 

rámondott hanggal lehetséges. A PictoVerb számos beállítási lehetőséggel igazítható az 

egyéni felhasználói igényekhez. A programban akár több felhasználói profil is létrehozható. A 

felhasználói profilokról biztonsági mentés készíthető, mely meg is osztható másokkal e-

mailben. További információ és megrendelés: www.verbalio.com 

3. A Verbalio a PictoVerb továbbfejlesztett változata, melyben már több képből álló magyar 

nyelvű mondatok megszólaltatására is van lehetőség, mondatszerkesztő üzemmódban.  Írásos 

változatában ékezetes magyar billentyűzet és beépített beszédszintetizátor segíti az írásalapú 

http://www.verbalio.com/


kommunikációt. A Verbalio szoftvercsalád androidos táblagépeken és okostelefonokon 

használható. Tagjai a képes, illetve az írásos kommunikációt segítik.  

 

Kinek segít a Verbalio Képes? 

Azoknak segít, akik közlendőjüket képekkel tudják kifejezni. A programot életkortól 

függetlenül használhatják mindazok, akiknek beszédfejlődése nem indult be, vagy elakadt, 

illetve akik betegség, vagy trauma következtében vesztették el beszédkészségüket. 

Hogyan segít? 

Könnyen felismerhető rajzos ábrák kiválasztásával a program használója képessé válik 

magyar nyelvű mondatok megszólaltatására. A program három üzemmódban használható: 

- A szótanuló üzemmód segítséget nyújt a szűkebb és tágabb környezet 

megismeréséhez, szavainak elsajátításához. 

- Az egyszerű kommunikációs üzemmód lehetővé teszi a kérések, szükségletek, érzések 

gyors, egy gombnyomással történő kifejezését. 

- A mondatszerkesztő üzemmód lehetővé teszi a több képből felépülő mondatalkotást. 

A program tartalmaz egy 4.000 darabos képkészletet. Ebből, vagy saját fotókból állítható 

össze a felhasználó kommunikációs táblája. A képkészletet a SymbolStix, LLC. 

gyógypedagógiai célra készült, nemzetközi gyakorlatban is használt képei alkotják. 

A program tartalmaz egy magyar nyelvű, női hangú beszédszintetizátort. Az üzenetek ezzel, 

vagy rámondott hanggal szólaltathatók meg. A Verbalio Képes számos beállítási lehetőséggel 

igazítható az egyéni felhasználói igényekhez. A programban akár több felhasználói profil is 

létrehozható. A felhasználói profilokról biztonsági mentés készíthető, mely meg is osztható 

másokkal e-mailben. A program használatáról készült bemutató videók megtekinthetők az 

alábbi linken: http://verbalio.com/. A bemutatóban a használatról, szerkesztésről, beállítási 

lehetőségekről, valamint a felhasználási, megosztási feltételekről olvashatnak az érdeklődők.  

http://verbalio.com/


 

Kinek segít a Verbalio Írásos? 

A fejlesztők a  programot azoknak ajánlják, akik beszédükben akadályozottak, de 

rendelkeznek az írás-olvasás képességével. A program hasznos lehet írástanuláshoz is. 

 

Hogyan segít? 

Magyar nyelvű, ékezetes billentyűzet segítségével a felhasználó bármit szabadon begépelhet 

és egy gombnyomással megszólaltathat. Az azonnali kommunikáción túl a program 

lehetőséget ad az üzenetek elraktározására, későbbi megszólaltatására. Így a felhasználó előre 

felkészülhet egy barátokkal való beszélgetésre, orvosi vizsgálatra, ügyintézésre, utazásra, 

vásárlásra, stb. 

A program tartalmaz egy magyar nyelvű, női hangú beszédszintetizátort. Az üzenetek ezzel 

szólaltathatók meg. A Verbalio Írásos számos beállítási lehetőséggel igazítható az egyéni 

felhasználói igényekhez. A programban akár több felhasználói profil is létrehozható. A 

felhasználói profilokról biztonsági mentés készíthető, mely meg is osztható másokkal e-

mailben. 

 

Az Avaz kevésbé ismert ingyenes alkalmazás iOS eszközre. A változatosan szerkeszthető, 

bővíthető, rugalmasan formázható program alkalmazható mondatalkotásra, a tábla saját 

képekből és felvett hangokból is felépíthető (Miksztai-Réthey, 2015).  

A Let Me Talk nevű ingyenes alkalmazásban képekből, szimbólumokból alkothatóak 

mondatok. Hátránya, hogy csak pár alapbeállítás közül lehet választani. Előnye a könnyű 

szerkeszthetőség, továbbá magyar hang rögzítésére is alkalmas (Miksztai-Réthey, 2015).  

 A Talk Tablet, mely elérhető iOS és Android rendszerekre is, hatalmas képadatbázist 

tartalmaz, a megszerkesztett táblák másik eszközre is letölthetők, elemenként igényekre 



szabható. Felmondhatóak a hangok, de egyes eszközökön magyar beszédszintetizátorral is 

működik (Miksztai-Réthey, 2015).   

AAK a gyakorlatban 

   A nem beszélő gyermekek a hagyományos kommunikációs eszközök hiányában gyakran 

nem konvencionális, akár kihívást jelentő viselkedéseket produkálva jelzik szükségleteiket és 

érzelmeiket. Számukra tehát egy AAK a másokkal folytatott szociális-kommunikatív 

interakciók elsődleges eszköze, melynek használatát a gyermek környezetében élő minden 

személynek modelleznie kell. A beszélő gyermekek számára az AAK segédeszközök konkrét 

eszközt jelentenek, emlékeztetik a gyermekeket arra, hogy mit kell mondaniuk, bővítik 

kommunikációs készségeik repertoárját, konkrét jellegük segíti őket a kommunikáció 

jelentésének és céljának megértésében (Quill, 2009).  

   Ha egy autizmussal élő személynek megtanítjuk egy kommunikációs eszköz használatát, de 

nem tanítjuk meg a „kommunikáció hatalmát” az egész folyamat nem játszódik le, nem lesz 

kommunikáció. Ugyanígy, ha bármely elemet kihagyjuk, az interakció továbbra is sérült 

marad, vagy egyáltalán nem jön létre (Havasi, 2004). 

   Tehát az AAK a kommunikáció megtanításának eszköze, használata szilárd alapot nyújt a 

kommunikáció elsajátításához, céljának megértéséhez. Mindig az adott gyermek fejlettségi 

szintje határozza meg azt, hogy milyen kommunikációs szisztéma használatát tanítjuk neki, 

hogy segítségével minél sikeresebben tudjon részt venni a szocio- kommunikációs 

interakciókban (Peeters, 2007). 

   Az egyik legelterjedtebb AAK-s módszer autizmussal élő gyermekek fejlesztésében (Picture 

Exhange Communication System, Bondy és Frost, 1994) a képeket cserével, átadással juttatja 

el a beszélő a hallgatóhoz, a köztük húzódó csatorna pedig maga a kép. Ezzel olyan 

viselkedéseket küszöböl ki, amelyekkel az adott autizmussal élő személy abban az időben 

még nem rendelkezik, mint pl. az utánzás készsége, a szemkontaktus felvétele, az arc 

odafordítása a beszélőhöz, vagy motoros készségek. Alkalmazásának nincsenek előfeltételei, 

spontán megnyilvánulásokra sarkall, nem akadályozza a beszéd fejlődését és elkerüli a 

„prompt-függőséget” (Havasi, 2012). A PECS egy gondosan kidolgozott program, mely 

erőteljes viselkedéses stratégiákkal, a társas érintkezésben jól használható, rugalmas 

kommunikációt igyekszik kialakítani (Havasi, 2009). Megtanítja használójával, hogy a 

kommunikáció egy üzenetcsere, alkalmazása közben a gyermek, egy képes üzenet átadásával 

spontán kezdeményez. A PECS nem-beszélő, valamint beszélő, de nem funkcionális 



kommunikációt folytató (pl. echoláló) gyermekek számára egyaránt hasznos, mert egy 

szimbólum átadásával lehetőséget teremt arra, hogy a kommunikáció különböző funkcióit 

alkalmazzák: kérjenek, elutasítsanak, érzéseket fejezzenek ki, információt kérjenek, vagy 

szociális rutint alkalmazzanak (Quill, 2009). 

 

3.2. A szociális készségek 

 

A szociális készségek sérülése az autizmussal élők egyik legmarkánsabb tünete: 

- sikertelenek a kortárskapcsolatok kialakításában 

- hiányzik vagy csökkent az a törekvés, hogy sikereit, érdeklődését megossza másokkal 

- sérült a társas és érzelmi kölcsönösség (DSM-IV, 1994) 

A szociális készségek fejlesztése során minden esetben az adott személy életkorát, 

képességeit, nyelvi szintjét kell figyelembe venni. A szociális és kommunikációs sérülések 

összetett sérülése gyakran viselkedési problémákhoz vezet. 

A viselkedéses tünetek gyakran félreérthetők! A gyermek/tanuló viselkedését tévesen 

motiváltalannak, makacsnak, „agresszívnak”, „depressziósnak”, neveletlennek, provokatívnak 

értelmezhetik! 

 

Jellemző jegyek lehetnek (a teljesség igénye nélkül) 

- visszahúzódik vagy túl barátságos 

- másokat bánt, zaklat,  

- csak a saját elképzelését fogadja el közös tevékenységek során,  

- félreérti mások közeledését, 

-  nem teremt kapcsolatot vagy túl közvetlen,  

- nem veszi észre mások fájdalmát, örömét, nem képes azokra megfelelően reagálni, 

-  zavart/zavaró nem megfelelő viselkedés nyilvános helyen,  

- keveset vagy túl sokat beszél,  

- pedáns, választékos fordulatokat alkalmaz, ugyanakkor gyenge beszédértés jellemzi,  

- gyakori a szó szerinti értelmezés,  

- a szemkontaktus elkerülése vagy szokatlan használata pl. bámulás,  

- differenciálatlan mimika vagy mesterkélt arckifejezés,  

- a személyközi távolságtartás figyelmen kívül hagyása,  

- magányosan játszik, szabályokat mereven betartja 



A legtöbb hétköznapi helyzet egyben szociális-kommunikációs helyzet. Ez azt jelenti, 

hogy a legtöbb szociális helyzet kommunikációt is igényel és a legtöbb kommunikációs 

helyzet társas érintkezést is kíván. A DSM-IV-ben megtalálható autisztikus triász 

újraértelmezésének következtében a DSM-5 már az autisztikus diád mentén tárgyalja az 

autizmus spektrum zavar tüneteit, hiszen a reciprok interakciók és a kommunikáció 

területe nehezen választható szét. Eszerint a társas kommunikáció és a szociális 

kapcsolatok folyamatosan és többféle helyzetben fennálló sérülése együttesen képezi a 

diád első pontját (Stefanik & Prekop, 2015). Ennek megfelelően a szociális és 

kommunikációs képességek fejlesztése is elválaszthatatlan egymástól. A továbbiakban ezen 

területek fejlesztésében használható módszerek, eszközök bemutatása következik. 

 

3.3. A szociális és kommunikációs képességek fejlesztése 

 

3.3.1. A mentalizációs készségek fejlesztése 

   A szociális világ nem más, mint hihetetlen bonyolultságú mentalizációs háló (Kanizsai-

Nagy, 2003). A szociális világ sok elemből tevődik össze: tudás, gondolkodás, álmodás, 

képzelet, hiedelmek stb. 

   A mentalizáció segít bennünket abban, hogy képesek legyünk emberi kapcsolatainkban 

eligazodni. Segítségével képesek vagyunk megérteni, hogy a többi ember mit érez, gondol, 

milyen vágyai, hiedelmei vannak. 

   A tipikus fejlődésmenetű gyermekek 3-4 éves korukban intuitív módon tanulják meg azt, 

hogy az emberek érzelmekkel, vágyakkal rendelkeznek.  

„… az autizmussal élő embereknek hiányzik az a képességük, hogy gondolkodjanak a 

gondolatokról és az érzelmekről, ebből következően kifejezetten károsodtak bizonyos (de nem 

az összes) szociális, kommunikációs és képzelettel kapcsolatos készségeik. ”írja Happé (1992, 

41.o.) 

   Egy nemzetközileg elismert elmeolvasás tanítására kidolgozott módszer leírását 

tartalmazza a következő szakirodalmi ajánlás: 

Paricia Howlin-Simon Baron-Cohen-Julie Hadwin (1999): Miként tanítsuk az elme 

olvasását autizmussal élő gyermekeknek? Kapocs Könyvkiadó, Budapest 

   A hatékony autizmus-specifikus társas készségfejlesztő módszerek elmélet vezéreltek, 

törekszenek a hatékonyság bizonyítására, figyelembe veszik a fejlődési szempontokat, 

konkrétak, célozottak, vizuálisan támogatottak, gyakorlat alapúak. A fejlesztést mindig 



felmérés előzi meg, majd tervezünk, kivitelezünk, általánosítunk, és végül ellenőrzünk. A 

hatékony alkalmazás feltételei a teljes fejlesztési folyamatba való beágyazás és 

individualizálás. 

   Az elmeolvasás tanításának folyamatát három szakaszra bontjuk a mentalizáció tipikus 

fejlődését követve:  

- arckifejezések megértése 

- érzelmek megértése 

- vágyak és hiedelmek megértése 

 

A fejlesztési folyamat 5 szintje 

1. Az érzelmek felismerése fényképek alapján 

2. Az érzelmek felismerése sematikus rajzok alapján 

      

 

3. A szituációs alapú érzelmek felismerése 

Erzsi löki Zsanettet a hintán. 

Érzelmi kérdés: Hogyan fogja Zsanett érezni magát, mikor Erzsi löki  hintán? 

Indoklás kérdés: Miért? (szomorú/boldog/fél/mérges? 

 



4. A vágy alapú érzelmek felismerése 

 

Tibor kakaót szeretne inni. 

 

 

 

 

 

Este lefekvés előtt Tibornak apukája kakaót készít.  

 

Vágyra irányuló kérdés: Mit szeretne Tibor?  

Érzelemre irányuló kérdés: Mit fog érezni Tibor 

amikor apukája készíti a kakaót? 

Magyarázatra irányuló kérdés:  

                                                      Miért fog örömöt/szomorúságot érezni? 

 

5. A vélekedés alapú érzelmek felismerése (itt már azt tanítjuk, hogy a gondolatok és 

hiedelmek is befolyásolják egy ember érzelmi állapotát) 

 

   A gondolatbuborékok a mentális állapotok megértését segítő vizuális támogatását 

szolgálják, melyek a hétköznapi életben is teljesen elfogadottak (gondoljunk csak a 

közkedvelt képregényekre).  Segítik annak megértését, hogy a gondolatok érzelmeket 

közvetítenek, visszavihetnek a múltba, előre mutathatnak a jövőre, lehetnek igazak és 

hamisak. 

 

  A beszédbuborékokkal tanítható a partner meghallgatásának képessége. Pálcikaemberekkel 

jelenítik meg a beszélgetési szituációkat. Az érzelmeket a buborékok alapszínével jelölik. 



    

 

Kommunikáció- mentalizáció fejlesztése  online feladatokkal  

 Vajon mit mond? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072922269538984&set=pcb.320187698

969519&type=3&theater&ifg=1 

 

 Mire gondolhat?  

https://www.facebook.com/psyhologkharkov/photos/pcb.537659077114289/53765891

7114305/?type=3&theater&ifg=1 

 

 Érzelmek tanításának néhány lehetősége online feladatokkal: 

Arc-kirakó / érzelmek:  

https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/photos/pcb.174398738917386

4/1743987125840557/?type=3&theater 

 

 Alapérzelmek kifejezése sematikus ábrákon:  

https://www.facebook.com/kreativtanitas/photos/pcb.222185005880353/22218476921

3710/?type=3&theater 

 

 Kicsiknek - érzelmek kirakása rajzolt ábrákból  

https://www.facebook.com/apaedearaioses/videos/482872305733812/UzpfSTEwMD

AwMjcwMzY5MzcxMToyMzcyNTY4NzMyODQzMjI3/ 

 

 Érzelmek kifejezése – ötletek:  

https://www.facebook.com/NeuroeducandoMx/photos/pcb.670913223695761/670902

897030127/?type=3&theater&ifg=1 

 

 Érzelmek kifejezése fényképeken: 

https://www.facebook.com/OksanaSobol.Psychologist.Lviv/photos/pcb.12654879635

91060/1265486353591221/?type=3&theater&ifg=1 

 

 Hogy vagy? Az érzelemkifejezés játékos eszközei (óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/04/Hogy-vagy_-Az-

%C3%A9rzelemkifejez%C3%A9s-j%C3%A1t%C3%A9kos-

eszk%C3%B6zei.pdf?fbclid=IwAR2GM1aIJQqAicEKFg891Zdh_uDlsgS4gCAHh1_

niVWPRElygIm4MYuVQCQ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072922269538984&set=pcb.320187698969519&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072922269538984&set=pcb.320187698969519&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/psyhologkharkov/photos/pcb.537659077114289/537658917114305/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/psyhologkharkov/photos/pcb.537659077114289/537658917114305/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/photos/pcb.1743987389173864/1743987125840557/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/photos/pcb.1743987389173864/1743987125840557/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kreativtanitas/photos/pcb.222185005880353/222184769213710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kreativtanitas/photos/pcb.222185005880353/222184769213710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/apaedearaioses/videos/482872305733812/UzpfSTEwMDAwMjcwMzY5MzcxMToyMzcyNTY4NzMyODQzMjI3/
https://www.facebook.com/apaedearaioses/videos/482872305733812/UzpfSTEwMDAwMjcwMzY5MzcxMToyMzcyNTY4NzMyODQzMjI3/
https://www.facebook.com/NeuroeducandoMx/photos/pcb.670913223695761/670902897030127/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/NeuroeducandoMx/photos/pcb.670913223695761/670902897030127/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/OksanaSobol.Psychologist.Lviv/photos/pcb.1265487963591060/1265486353591221/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/OksanaSobol.Psychologist.Lviv/photos/pcb.1265487963591060/1265486353591221/?type=3&theater&ifg=1
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/04/Hogy-vagy_-Az-%C3%A9rzelemkifejez%C3%A9s-j%C3%A1t%C3%A9kos-eszk%C3%B6zei.pdf?fbclid=IwAR2GM1aIJQqAicEKFg891Zdh_uDlsgS4gCAHh1_niVWPRElygIm4MYuVQCQ
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/04/Hogy-vagy_-Az-%C3%A9rzelemkifejez%C3%A9s-j%C3%A1t%C3%A9kos-eszk%C3%B6zei.pdf?fbclid=IwAR2GM1aIJQqAicEKFg891Zdh_uDlsgS4gCAHh1_niVWPRElygIm4MYuVQCQ
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/04/Hogy-vagy_-Az-%C3%A9rzelemkifejez%C3%A9s-j%C3%A1t%C3%A9kos-eszk%C3%B6zei.pdf?fbclid=IwAR2GM1aIJQqAicEKFg891Zdh_uDlsgS4gCAHh1_niVWPRElygIm4MYuVQCQ
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/04/Hogy-vagy_-Az-%C3%A9rzelemkifejez%C3%A9s-j%C3%A1t%C3%A9kos-eszk%C3%B6zei.pdf?fbclid=IwAR2GM1aIJQqAicEKFg891Zdh_uDlsgS4gCAHh1_niVWPRElygIm4MYuVQCQ


 Érzelmek kifejezése rajzokon:  
https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.554878388510086/5548775785101

67/?type=3&theater&ifg=1 

 

 Érzelmeket kifejező fényképek:  

https://www.facebook.com/gargaritacurioasa/photos/a.233107631394580/2331573213

89611/?type=3&theater 

 

 „Szituációs alapú” érzelmek fényképeken: szomorúság, félelem, boldogság 

https://www.facebook.com/abaabc.lt/photos/pcb.533090814056529/53309038405657

2/?type=3&theater&ifg=1 

 

3.3.2. A Babzsák Fejlesztő Program  

   A Babzsák Fejlesztő Program előre megtervezett, megszervezett csoportos tevékenység, 

mely alkalmas az autizmussal élő személy társas helyzetekben szükséges szociális és 

kommunikációs készségeinek kialakítására, fejlesztésére. Átmenetet képez az egyéni és társas 

helyzetek között.  Egyfajta társasjáték, melynek eszköze a babzsák. A babzsáknak szociális 

viselkedést szabályozó szerepe van (jelzi, hogy ki kerül sorra, kire kell figyelni). Amennyiben 

a résztvevők hosszabb ideje játszanak együtt, a babzsákot fokozatosan visszavonhatjuk.  

   A program alkalmazásával a következő szociális és kommunikációs készségek fejleszthetők 

- a figyelemösszpontosítás  

- a csoportszabályok elfogadása és betartása 

-  más személyek irányító szerepének elfogadása  

- a segítség elfogadásának és nyújtásának képessége 

-  mások teljesítményének értékelése 

- a kooperáció  

- udvariassági szabályok ismerete és betartása  

- a kezdeményező viselkedés gyakorlása  

- élménymegosztás képessége 

 

 

Őszi Tamásné (2011):  

Babzsák Fejlesztő Program Útmutató és Feladatgyűjtemény 

autizmus-specifikus kiscsoportos szociális-kommunikációs 

fejlesztő foglalkozásához  

Kapocs Könyvkiadó  

 

https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.554878388510086/554877578510167/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.554878388510086/554877578510167/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/gargaritacurioasa/photos/a.233107631394580/233157321389611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gargaritacurioasa/photos/a.233107631394580/233157321389611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/abaabc.lt/photos/pcb.533090814056529/533090384056572/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/abaabc.lt/photos/pcb.533090814056529/533090384056572/?type=3&theater&ifg=1


3.3.3. A szociális készségek fejleszthetők videó technika alkalmazásával  

A módszer előnyei 

- széles körben ismert, használt, elfogadott eszközt alkalmaz 

- a valóban releváns szociális ingereket emeli ki 

- kiszámítható 

- használata érdekes, ez növeli a motivációt 

- a videós tanulás során nincs szükség valódi szociális interakciók kivitelezésére. 

A módszer lehetséges hátrányai 

- az eszköztől való függőség 

- elterelheti a figyelmet 

- nem minden viselkedés tanítására alkalmas 

- kevésbé rugalmasan alakítható. 

A módszernek két formája van 

- A videó mint modell  

A videomodellálás olyan eljárás, amelyben a célviselkedést videón mutatjuk be a 

személynek, aki a videón látottak utánzása útján sajátítja el az új tudást, viselkedést 

(Wynkoop, 2016). 

- a videó, mint visszajelzés (feed-back) 

 

A videó, mint modell alkalmazásának lépései 

1) Meghatározzuk a célviselkedést. A viselkedés kiválasztásánál fontos szempont, hogy 

funkcionális és releváns legyen, s a személy hasznát tudja venni a mindennapi 

életében (Charlop, Lang & Rispoli, 2018). 

2) Feladatanalízist kell készítenünk az adott viselkedésről, hogy lássuk, a 

gyermek/felnőtt mely elemeiben akad el, milyen segítségre van szüksége (Wynkoop, 

2016; Havasi et al., 2018). 

3) Forgatókönyvet készítünk, mely tartalmazza a viselkedés részletes leírását, a modell 

feladatát lépésről-lépésre, a helyszínt, a perspektívát, a videó hosszát, a narrációt, stb. 

(Charlop, Lang & Rispoli, 2018; Havasi et al., 2018). 

4) Kiválasztjuk a modellt, aki lehet maga a személy, kortárs vagy felnőtt. A modell 

kiválasztásánál figyelembe vesszük az adott személy sajátosságait. Maga a személy 

gyakran nem alkalmas modellnek, ebben az esetben mindenképp természetesebb, ha 

kortárs mutatja be a viselkedést (Havasi et al., 2018). 



5) A videó elkészítése a forgatókönyv alapján. A felvételen csak a szükséges eszközök 

szerepeljenek, a zavaró tényezőket ki kell iktatni, s a viselkedésnek nagyon 

egyértelműnek kell lennie (Charlop, Lang & Rispoli, 2018). 

6) A felvétel után a videót ellenőrizzük, korrigáljuk pl. a felesleges részeket kivágjuk, 

narrációt csatolunk stb. 

7) Megkezdjük a beavatkozást. Részletesen meg kell tervezni, hogy hol, mikor, 

hányszor, milyen kontextusban mutatjuk be a videót és hogyan ellenőrizzük a 

haladást. Célszerű a videót kétszemélyes helyzetben, nyugodt körülmények között 

bemutatni, s mindenképp hasznos, ha ezt közvetlenül a természetes helyzet előtt 

tesszük. A felvételt többször megnézhetjük és gyakorolhatjuk a viselkedést a 

gyermekkel/felnőttel (Havasi et al., 2018). 

8) Monitorozzuk a haladást, hogy tisztában legyünk a beavatkozás hatékonyságával, s 

szükség esetén változtatni tudjunk.  

9) Utolsó lépés a videó elhalványítása (Havasi et al., 2018). 

 

3.3.4. Szociális történetek  

    Egyénre szabott rövid történetek, melyek érthető formában írnak le egy-egy helyzetet. Célja 

a szociális készségek fejlesztése, a társas kapcsolatok kulcsingereinek megértetése. Szociális 

történetet bárki írhat, aki ismeri az adott személyt és elegendő információval rendelkezik az 

adott helyzetről. A történetek megírása elsősorban az adott személy számára  problémás 

helyzetekre vonatkozik. Segítségével, az autizmussal élő személy magáévá tesz egy – az adott 

helyzetben - hatékony viselkedésmintát. A történet írójának az autizmussal élő szemszögéből 

kell vizsgálnia és értelmeznie a helyzetet. A történetek írásakor egyszerű, könnyen érthető 

szavakat, rövid mondatokat, vizuális támpontokat alkalmazunk. Minden esetben mérvadó a 

gyermek életkora, nyelvi szintje, figyelmi kapacitása, preferált tanulási stílusa. 

 

A szociális történetek megírásának alapelvei  

 

- a cél meghatározása 

- információ gyűjtése 

- a történet elkészítése 

- a cím legyen találó, mellyel tanítasz 

 



   A cél meghatározása nem más, mint a pontos és releváns információ megosztása, 

értelmezhető formába öntése. A szerzőnek az információt le kell fordítania érthető szövegre 

és illusztrációra. Az absztrakt fogalmak esetében alkalmazzunk vizuális támogatást. 

   Az információgyűjtés során az autizmussal élő személy szempontjából vizsgáljuk a 

helyzetet, és azonosítjuk a hiányzó/félreértett információkat. A megoldandó helyzetre 

vonatkozóan megválaszoljuk a ki, hol, mikor, mi történt, hogyan és miért kérdéseket. 

Adatokat gyűjtünk a gyermek tanulási stílusáról, figyelmi kapacitásáról, érdeklődéséről. Be 

kell azonosítani azokat a pontokat ahol változás állhat be. 

   A történetnek legyen bevezetése, tárgyalása, következtetése. A Ki?, Hol?, Mikor?, Mi 

történt?, Hogyan? és Miért? kérdésekre válaszol. Egyes szám első személyű perspektívából 

íródik (néha lehet egyes szám harmadik személyű is a haladók esetében, ha negatív 

viselkedést írunk le) . Fontos a pozitív stílus és hangvétel. A leírás konkrét, jól érthető és 

motiváló legyen. 

   A cím gyakran egy kérdés, melyre a választ maga a történet adja. 

   A szociális történet bemutatása lassan és türelmesen, nyugodt körülmények között, egyéni 

helyzetben történjen. Az első bemutatott történet legyen mindig, olyan amelyben az 

autizmussal élő személy sikeres. 

 

Szaffner Éva-Gosztonyi Nóra (2015):  

Szociális Történetek Autizmussal Élő Gyermekek Számára Miért 

sírnak az emberek olyankor, ha örülnek?   

Geobook 

 

Kiss Gyöngyi-Tóth Katalin-Vígh Katalin (2004):  

Szociális történetek I.  

Kapocs kiadó 

 

Kiss Gyöngyi-Tóth Katalin-Vígh Katalin (2007):  

Szociális történetek II.  

Kapocs kiadó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Néhány példa a vizuálisan megerősített szociális történetre 

Az írásos kommunikációt információgyűjtésre alkalmazni képes tanuló esetében 

alkalmazható szociális történet néhány példája: 

A) A célviselkedés leírása, indoklása 

   X az iskolai szünetekben nagyon szeret más gyerekekkel, főleg elsősökkel ismerkedni, 

fogócskázni. Az osztályban van egy másik autizmussal élő kisfiú, aki néha játszik X-szel, de 

gyakran jelzi, hogy fárasztó számára X közeledése. Ő néha inkább egyedül szeretne játszani. 



Balázs nehezen érti meg, hogy mit érezhetnek, gondolhatnak mások.  Ebből már több 

konfliktus alakult ki köztük. X közeledése elég heves. Ha nem játszanak vele, meglöki, néha 

megüti társait, morog, duzzog.  

   A Szociális történetben szeretném vele megértetni, hogy mit tehet ilyenkor, hogyan 

foglalhatja el magát a szünetben. Hogyan jelezheti megfelelően, ha játszani szeretne. Tudja 

elfogadni, ha éppen senki sem szeretne vele játszani. Mit érezhetnek, gondolhatnak mások. 

 

B) A célviselkedés leírása, indoklás  

   A tanórán a tananyag feldolgozása során ugyanazt a kérdést négyszer-ötször is felteszi. Ez 

az osztálytársait már nagyon zavarja, többször rászólnak, hogy hagyja abba a kérdezősködést.  

Hogyan játsszak a szünetben? 

A szünetben legtöbbször az udvarra megyek. (LE) 

Ilyenkor sok gyerek van az udvaron. (LE) 

Néhányan szaladgálnak, mások beszélgetnek, valaki egyedül játszik. (LE) 

Ez így természetes. (MEG) 

Ha fogócskázni szeretnék, egy ismerőst megszólíthatok. (IR) 

Legtöbbször találok olyan gyereket, aki szívesen fogócskázik velem. (LE) 

Néha előfordul, hogy a másik gyereknek nincs kedve fogócskázni velem, mert szeretne 

egyedül lenni. (PE) 

Ilyenkor beszélgethetek mással, megmutathatom neki a saját készítésű rajzolt játékomat. 

(IR) 

Ritkán én is szeretek egyedül szaladgálni, vagy szívesen nézegetem a saját játékomat. (PE) 

Ez így természetes. (MEG) 

 



Sok idő elmegy a kérdésekre adott válasszal, így nem haladnak úgy, ahogy kellene a 

tananyaggal. 

 

C) A célviselkedés leírása, indoklása 

   Y a többségi általános iskola 3. osztályos tanulója. A hétvégi házi feladatát nem készítette 

el. Az iskolai közös ellenőrzés alkalmával próbálta azt bepótolni. Hiányosságát a tanító néni 

vette észre. Rákérdezett a hiány okára. A gyermek szülőjére a sok otthoni leckére hivatkozva 

próbált a felelősség alól kibújni. Miután a pedagógus jelezte számára, hogy ez az ő dolga 

dühös lett, kiabált, sírt. A helyes magatartás kialakítását célozva szociális történetet dolgozott 

fel gyógypedagógusával fejlesztő foglalkozáson.  

Hányszor tegyem fel a kérdésemet, ha valamit nem értek? 

 

Az iskolában a tanórán új dolgokat tanulunk. (LE) 

Előfordulhat, hogy nem értek valamit. (LE)   

Ez természetes. (MEG) 

Az osztálytársaimmal is előfordulhat, ilyenkor ők is kérdéseket tesznek fel. (LE) 

Ha bizonytalan vagyok, négyszer-ötször is felteszem ugyanazt a kérdést. (LE) 

Ha valaki többször felteszi ugyanazt a kérdést, a többieket ez zavarja. (PE) (érzés) 

A tanár azt gondolhatja, nem figyelek rá eléggé. (PE) (gondolat) 

A tanárt is zavarhatja, és nem örül neki, ha többször megkérdezem ugyanazt. (PE) 

Igyekszem végig gondolni, hogy miért nem értem meg elsőre a választ a kérdésemre: 

- lehet, hogy nem figyelek a tanárra eléggé 

- lehet, hogy zavarnak az osztálytársaim 

- lehet, hogy bizonytalan vagyok magamban, hogy úgy értettem-e a választ, ahogy a 

tanár (IR) 

Feltehetem a kérdést a szünetben a tanárnak. (IR) 

Ha nem olyan sok kérdés hangzik el az órán, nem megy el sok idő és tudjuk a tananyagot 

tanulni. (MEG) 

Ha valaki arra kér, hogy ne kérdezzem meg újból ugyanazt a kérdést, arra gondolok, hogy 

elfogyott az életem, mint a kedvenc játékomban. (EM)  

 



 

A fiú, aki elfelejtette megírni a házi feladatát 

Olvasd el a szöveget! 

A fiú hétvégére házi feladatot kapott. 

Hétvégén sokat játszott. A szüleivel hétfőre tanult. Az egyik házi feladatát elfelejtette megcsinálni. 

Másnap a tanító nénivel a leckét leellenőrizte az osztály. 

A fiú kinyitotta a füzetét és rájött, hogy nem írta meg a leckét.  

Gondolkodott, hogy mit tegyen. 

Kezdje el írni a feladatot, mintha javítaná? 

Szóljon a tanító néninek, hogy elfelejtette megírni? 

Úgy döntött, hogy elmondja a tanító néninek, hogy nem írta meg a házi feladatot. 

Feltette a kezét. a tanár néni felszólította: 

- Gizi néni sajnos elfelejtettem megírni a leckémet.- mondta a fiú. 

A tanító néni kérdőn nézett. 

- Miért felejtetted el?- kérdezte. 

- Sok volt a feladatom. Bocsánatot kérek. Amint tudom bepótolom. 

- Dicséretes dolog, hogy elmondtad a hiányosságodat. Legközelebb kérlek ne felejtsd el! Holnapra 

pótold be!  

- Megígérem, hogy ezután figyelmesebb leszek. Felírom a leckefüzetembe a házi feladatot. 

Válaszolj a kérdésekre! 

- Mit kapott a hétvégére a fiú? 

- Mit felejtett el a fiú? 

- Kinek szólt a fiú? 

- Mit válaszolt a tanító néni? 

- Mit ígért a tanító néninek a fiú? 

- Szerinted másnap bemutatta a feladatát a fiú? 

- Helyesen cselekedett a fiú? 

- Miért? 

- Történt veled már olyan, hogy elfelejtetted a leckédet megírni? 

- Te mit tettél? 

- Most másképp tennél? 

- Miért? 

Karikázd be az igaz állítás előtti számot! 

1. A fiú nem mondta el a tanító néninek, hogy elfelejtette a házi feladatát megcsinálni. 

2. A tanító néni dicséretesnek tartotta, hogy bevallotta a fiú hiányosságát. 

3. A fiú eltitkolta, hogy nem írt házi feladatot. 

4. A fiú lustaságból nem írta meg a háziját. 

5. A fiú megígérte, hogy ezután a házit felírja mindig a leckefüzetébe. 



3.3.5. Én-könyv 

   Az Én-könyv egy olyan szociális munkafüzet, mely alkalmas az autizmussal élő személy 

társas kapcsolati, kommunikációs és egyéb élményeinek feldolgozására. Egyedi, 

folyamatosan bővíthető, aktualizálható, az élete során bekövetkező változások nyomon 

követhetők. A bejegyzéseknek nincsen előre meghatározott forgatókönyve. Életkortól 

függetlenül minden autizmussal élő személy fejlesztése során alkalmazzuk! Tanár és diák 

együtt vezeti. Képeket, szövegeket, rajzokat tartalmazhat.  

Tartalmi elemei 

- személyes adatok 

- külső és belső tulajdonságok 

- családtagokra, rokonokra, ismerősökre vonatkozó adatok 

- lakóhelyre, óvodára, iskolára vonatkozó adatok 

- mindennapi tevékenységek 

- nem megszokott események előrejelzése 

- társadalmi elvárások, íratlan szabályok 

- illemszabályok 

- szociális rutinok 

- kedvelt és nem kedvelt tevékenységek 

- sikeres és kevésbé sikeres dolgok 

- érzelmi reakciók 

- viselkedési alternatívák  

   Az Én-könyv segítségével a reális énkép kialakítását is segíthetjük.  

 

A következő ábrákon egy 9 éves autizmussal élő gyermek Én-könyvéből több oldal mutatja 

be ennek lehetőségét. Az első fotó a szeretett/nem szeretetett ételek felsorolása. A második 

fotó a gyermek kedvelt kirándulási tevékenységeit mutatja.  A következő fotón a gyermek 

problémás viselkedésére vonatkozó szabályt kap. A negyedik és ötödik fotón a tanuló gyűjt 

adatokat saját magáról. 



               

1. ábra - Szeretett, nem szeretett ételek                          2. ábra – Kedvelt kirándulási 

tevékenységek 

  

      
 

3. ábra - Problémás viselkedésekre           4-5. ábra - Saját magára vonatkozó tulajdonságok 

              vonatkozó szabályok 

   

 



3.3.6. Napló  

A Napló egy-egy nap fontosabb eseményeit tartalmazza, így segít az események 

felidézésében. Információt nyújt a pedagógusoknak, a családtagoknak a gyermek napjáról, 

valamint a gyermekkel való beszélgetés alapját is képezheti. Óvodás korban a szülő és 

pedagógus vezethetik a naplót, melyet a nap végén megbeszélnek a gyermekkel. A 

későbbiekben már a tanuló maga írhatja naplóját. A napló segítségével a gyermek élete 

eseményei bejósolhatóbbá válnak, ez biztonságot nyújt számára. A napló segítségével 

nyomon követhető: az idő múlása, a napok, hetek, hónapok állandó körforgása. Naptárként is 

funkcionálhat, eseményeket előre jelezhetünk vele. A naplóba kerülhetnek fotók, sematikus 

rajzok, ábrák.  

Néhány példa egy autizmussal élő fiú naplójából 

 

          

 

 

 



3.3.7. Képgyűjtemények és képsorozatok adaptálása  
        

               (mentális állapotokat demonstráló képsorozatok)  

- Az Érzelmek Színes Kártyák Sorozat (Emotions, Color Card series,  

1996) az alap érzelmek mellett bonyolultabb érzelmeket is bemutat. 

- Szociális Viselkedés Színes Kártyák Sorozat (Social Behaviour Color cards series, 

2002) színes rajzok gyűjteménye, mely hétköznapi eseményeket ábrázol. 

- ELA (Everyday Life Activities, 1994-2001) 

- Problémák (Problems, 2002.) Hat nem mindennapi, komoly helyzetet mutat be, és 

annak megoldására alternatívát ad. 

- Ok-okozat (Reason-Effect, 1997.) Két-két képből álló történetek gyűjteménye. Az első 

fotón az eseményt, a másodikon annak következményét láthatjuk. 

 

További képsorozatok  

 Háromlépéses történetek óvodásoknak  

https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.558067788191146/558067531524

505/?type=3&theater&ifg=1 

 Rövid történetek  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2944901812253066&set=pcb.294490241225300

6&type=3&theater&ifg=1 

 Házimunka több képben, állatos történetek  

https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-logica/organizar-una-

historia/?fbclid=IwAR1PTdCmZ62yEMSihDTkig0rMNcBcdHJGqXTJ0ypzNTlVLhAk-

aTpOKGA8E 

 Rövid történetek 4-4 képben: pulóver kötés, hóember építés, befőtt eltevése, 

ceruzafaragás, papírrepülő hajtogatás, kuglófsütés, tisztálkodás, …fogorvosnál stb.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823826041027311&set=pcb.282382697769388

4&type=3&theater&ifg=1 

https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.558067788191146/558067531524505/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/113190572678872/photos/pcb.558067788191146/558067531524505/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2944901812253066&set=pcb.2944902412253006&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2944901812253066&set=pcb.2944902412253006&type=3&theater&ifg=1
https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-logica/organizar-una-historia/?fbclid=IwAR1PTdCmZ62yEMSihDTkig0rMNcBcdHJGqXTJ0ypzNTlVLhAk-aTpOKGA8E
https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-logica/organizar-una-historia/?fbclid=IwAR1PTdCmZ62yEMSihDTkig0rMNcBcdHJGqXTJ0ypzNTlVLhAk-aTpOKGA8E
https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-logica/organizar-una-historia/?fbclid=IwAR1PTdCmZ62yEMSihDTkig0rMNcBcdHJGqXTJ0ypzNTlVLhAk-aTpOKGA8E
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823826041027311&set=pcb.2823826977693884&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2823826041027311&set=pcb.2823826977693884&type=3&theater&ifg=1


3.3.8. A kortárs kapcsolatok/barátságok kialakításának segítése 

   Az autizmussal élő személyek gyakran nem tudnak megfelelő módon beszélgetést 

kezdeményezni, nehézséget jelent számukra a többiek kezdeményezésének elfogadása, 

beszélgetésekben rövid ideig vesznek részt vagy képtelenek azt fenntartani. Gyakori, hogy 

nem figyelnek társukra, saját sztereotip érdeklődésüknek megfelelő témákról beszélnek 

folyamatosan. Nem tudnak következtetést levonni mások gesztusaiból, hangszínéből, 

hanglejtéséből, testtartásából. Problematikus lehet számukra saját érzelmeik kifejezése, 

előfordulhat az érzelmek nem adekvát vagy túlzott kifejezése.  

Gyakran a szabadidő hasznos eltöltésére sem képesek. Ennek oka lehet: 

- a kezdeményezőkészség és a kezdeményezés elfogadásának nehézsége  

- a várakozás/kivárás nehézségei 

- a győzelem/veszteség nehézségének megélése 

- a többi ember mentális állapotának megértéséből fakadó nehézségek   

   A strukturálatlan (egyéni) szabadidő eltöltésének nehézségei komoly problémát jelenthetnek 

az autizmussal élő gyerekek számára. A végrehajtó funkciók (megtervezés, megszervezés) 

sérülése és a beszűkült, sztereotip tevékenység és érdeklődési kör miatt. 

A strukturált szabadidő megszervezés minőségi időeltöltést jelenthet a gyermek számára. 

Megszervezésében a pedagógus vesz részt bevonva a kortársakat. Ez azt jelenti, hogy a 

kiválasztott tevékenység tartalmában, időtartamában bejósolható, illeszkedik a fejlettségi 

szinthez az életkorhoz és változatos.   

   A kapcsolatok kialakításának segítése Attwood (2002) könyvében kiemeli ,,…Tanítsuk 

meg, hogyan legyünk rugalmasak, együttműködőké, kölcsönösek … Tanítsuk meg a 

gyermeknek, hogy figyelje meg, lesse el a többiek viselkedését … Támogassuk a leendő 

barátságokat…”  

     A kortársakat megtanítjuk arra, hogy hogyan reagáljanak az érintett társuk viselkedésére, 

hogyan kezdeményezzenek vele kapcsolatot. 

A fentebb felsorolt technikák és módszerek azt a célt szolgálják, hogy  az autizmussal élő 

emberek közelebb kerüljenek a tipikusan fejlődő kortársaikhoz, ezáltal segítve őket a 

marginalizálódás és teljes elmagányosodás elkerülésében, illetve a társadalomba való sikeres  

beilleszkedésben.  
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4. SZABADIDŐS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE AUTIZMUS  

    SPEKTRUM ZAVARBAN  

 

  A szabadidő értelmezése 

   A szabadidő a társadalmilag kötött időn (pl. munkavégzés, tanulás) és a testi szükségletek 

kielégítésén túl fennmaradó szabad felhasználású idő.  

   A személyiség fejlődésében minden életkorban fontos szerepet kap: képességeket, 

készségeket mozgósít, testi-lelki feltöltődést és ezzel egy újjá szerveződő pszichés és fizikai 

egyensúly állapotot eredményez. Regenerálódás, feltöltődés, kikapcsolódás, tanulás és 

fejlődés is egyben. Nélkülözhetetlen az életteljességhez, mely életkoronként, változó 

időkeretben, változó tartalommal, a szabad választás mellett biztosítja a harmonikus 

személyiséget.  

   Tipikus tevékenységei közé tartozhatnak minden életkorban a játék, a testmozgás, az 

alkotás, a művelődés és a társas szórakozás különböző formái. 

   A szabadidő lehet egyéni és társas, a beavatkozás formáját tekintve strukturálatlan, vagy 

strukturált.  

   4.1. Strukturálatlan szabadidő autizmus spektrum zavarban 

   Az óvodáskor végéig a játék a gyermekek legfőbb tevékenysége és később a tanulás és a 

munka is megőrzi játékos jellegét. A neurotipikusan fejlődő kisgyerekek kíváncsiak a 

körülöttük levő világra és motiváltak abban, hogy amennyire csak lehet, megértsék azt. A 

játék során ismerkednek a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, 

eseményeivel. Tanulják a szociális szerepeket, szabályokat és közben olyan fontos 

készségeket sajátítanak el, mint az alku, a kompromisszumkötés, kölcsönösség, 

együttműködés, önszabályozás, indulatkontroll. A kortársakkal való játék során 

összehasonlítják magukat egymással, a társ egyszerre utánzási modell és a viselkedés 

megerősítője, lehetőség egymás nézőpontjának megismerésére, kicserélésére. Mindez hatással 

van értelmi képességeik fejlődésére. 

   Az autizmussal élőknél ez a folyamat sérül: egyénenként eltérő mértékben hiányzik a 

késztetés, a kezdeményezés a szűkebb-tágabb környezet felfedezésére és megértésére. 

Gyakori, hogy a szabadidő egy részét magányos, sztereotip, repetitív tevékenységgel töltik, 

melyek a funkciójáték elemeinek megfelelnek ugyan (gyűjtögetés, rakosgatás, szortírozás, 



sorba rendezés), ugyanakkor egyes játékfajtákat nem, vagy csak nagyon korlátozottan 

képesek játszani. Külső segítség nélkül nem lépnek tovább erről a szintről, ezért nem is 

tekinthetjük elégséges személyiség-, és készségfejlesztő lehetőségnek ezeket a spontán 

játékhelyzeteket. 

   Tevékenységükre kevésbé jellemző a rugalmasság, s minden esetben szegényesen jelenik 

meg a szimbolikus tettetés és a szerepjáték.  

   A legnagyobb eltérés a kortársakhoz képest a képzeleti megnyilvánulások, a valósághű 

érzelmek megjelenítése és a mentális állapotok tulajdonítása terén mutatkozik meg. Mások 

szándékának meg nem értése abban is megnyilvánul, hogy képtelenek reagálni, vagy nem 

szociálisan elfogadható módon társaik által felkínált kezdeményezésekre. Egyesek elkerülik a 

kortárs interakciókat, hárítják a szociális közeledést, magányosan tevékenykednek. Mások 

passzívan tűrik az irányítást, de nem kezdeményeznek maguktól játékot, inkább csak 

szemlélődők. Vannak olyanok is, akik aktívan közelednek társaikhoz játék, beszélgetés 

céljából, azonban ezt furcsa, bizarr módon teszik. A környezetük, a kortársaik sem tudják 

értelmezni és kezelni ezeket a szituációkat. 

   A gyermekek egy részének nehézséget okozhat a szabályok elfogadása, betartása, annak 

megértése, hogy a játék menete nem a saját elképzelésük mentén alakul, hanem egy külső 

szabályhoz kell alkalmazkodni. Másoknak a szabályok megértése és betartása könnyen 

megtanítható, inkább akkor kerülnek nehéz helyzetbe, amikor, a szabályok társaik külön 

megállapodási nyomán változnak. 

   Iskolás korban a strukturálatlan helyzetek (pl. óraközi szünetek, különböző kontextusokban 

a várakozás eltöltése stb.) okozhatnak komoly gondot. 

 

A szabadidős készségek fejlesztésének célja 

   A távlati cél az, hogy az autizmussal élő személy ezen a területen is minél kevésbé térjen el 

a tipikusan fejlődő társaitól, minél rugalmasabban illeszkedjen be kortársai közé, tudjon 

bekapcsolódni az egyéni és csoportos tevékenységekbe. Ahogy Theo Peeters is írja: „..Fel kell 

készítenünk a gyerekeket az értelmes felnőtt életre. A jövőbeli munkahelyeken lesznek 

szünetek, szabadságok, hétvégék. Még a legjobb otthonokban is van olyan idő, amit agyon 

kell ütni valahogy.”(T. Peeters, 2007) 



   Ki kell alakítani, hogy adott időtartamot az autizmussal élő személy hasznosan töltsön el, és 

ne a sztereotípiái foglalják le. Minden életkorban egyik legfontosabb feladat, hogy a lehető 

legtöbb szabadidős aktivitásban való részvételt tudatosan, tervezetten megtanítsunk. 

   Ehhez az önálló és társas szabadidős helyzetekben is a strukturált oktatás egyénre szabott 

megtervezése, alkalmazása, általánosítása elengedhetetlen. 

   4.2. A strukturált szabadidő  

   Minden emberben felvetődik a kérdés: ha strukturált, akkor már nem szabad felhasználású 

időről beszélünk. Ilyenkor érdemes elgondolkodnunk azon, mit tennénk, ha részt vehetnénk 

egy olyan tevékenységben, akár játékban, amiről előzőleg semmi információt nem adnának, 

illetve nem értenénk, mert játékvezető gyorsan/halkan mondja, túl sok információt kapunk 

egyszerre, sok a zavaró inger közben, számunkra logikailag nem értelmezhető a tevékenység. 

Mi is viselkedésproblémát produkálnánk, vagy pótcselekvésekbe menekülnénk.  

   Theo Peeters írja: „Az egészséges gyerekek akkor érzik kompetensnek magukat, amikor 

játszanak. Az autista gyermekek akkor érzik kompetensnek magukat, amikor dolgoznak.” 

   A cél a gyermek önállóságának elérése. Az önállóság azon múlik, hogyan tudjuk hozzájuk 

adoptálni a környezetet és a tevékenységeket, mert ezek segítségével kevésbé függővé 

tehetjük őket. Jobban tudják a helyzeteket irányítani, sikerélményhez jutnak, kialakul az 

önbecsülés érzése. Az önbecsülés és a sikerélmény pedig magabiztossá, kezdeményezőbbé, 

motiváltabbá teszi az embert. 

 

   4.2.1. A strukturált szabadidős tevékenység jellemzői 

 

- bejósolható a tartalma 

- bejósolható az időtartama 

- az önállóságot vizuális támogatás segíti 

- illeszkedik a fejlettségi szinthez 

- illeszkedik-amennyire lehet- az életkorhoz 

- változatos 

- nyugalmat biztosít mind az autizmussal élő embernek, mind a környezetének 

- biztonságos 

- az egyén számára örömöt nyújtó 

 



      4.2.2. A strukturált szabadidős tevékenység bevezetése 

1. Kijelöljük, vizuálisan megjelöljük a tevékenység helyét egy nyugodt, zavaró ingerektől 

mentes helyen. 

2. A napirenden jelezzük, hogy mikor következik a szabadidős tevékenység. 

Napirendek: 

  

3. Kiválasztjuk a gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak, mentális kornak egyaránt 

megfelelő szabadidős tevékenységeket.  

   Ehhez elengedhetetlen a szabadidős készségek pontos megfigyelése, felmérése. A 

felmérésnek kettős célja van: egyrészt azoknak az eszközöknek, tevékenységeknek a 

feltérképezése, amellyel a gyermek szívesen játszik. A továbbiakban ezek lesznek a fejlesztés 

motivációs bázisai, kiinduló pontjai. 

   Másrészt annak a felmérése, hogy milyen szinten birtokolja az alapkészségeket: mely 

készségek igényelnek még további gyakorlást, általánosítást, melyek hiánya, vagy sérült 

működése okozhatja az elakadást és gátolja a továbblépést. 

   Mindkét vizsgálat kétszemélyes kontextusban, csendes, nyugodt, ingerszegény 

környezetben zajlik. Az első alkalommal a gyermek spontán játékát jegyzőkönyvezzük: 

milyen játékot választ, mennyi ideig, hogy használja azt. Az utóbbinál már direkt módon 

történik a vizsgálat. A gyermek elé helyezünk különféle játéktárgyakat és figyeljük, 

jegyzőkönyvezzük a tevékenységét, viselkedését, reakcióját.  

 

 



4. A lehetséges szabadidős aktivitások közötti választás tanítása 

   Minden esetben ajánljuk fel a választás lehetőségét. Fontos, hogy kettő, majd fokozatosan 

egyre több ismert tevékenység közül választhasson, mert a szabad választási lehetőséggel 

erősíthetjük a tevékenységhez való pozitív hozzáállását. 

   A szabadidő megfelelő eltöltéséhez vizuális segítséget nyújthatunk, amelyek alternatívákat 

kínálnak számára. Ez a szabadidő választó tábla, amely a gyermek számára megfelelő 

szimbólumszinten (tárgyas, fényképes, rajzos, piktogramos, vagy írott formában) tartalmaz 

tevékenységeket. Iskolás gyerekek esetében az „énkönyvébe” is írhatunk ötleteket. Ezzel 

elkerülhetjük azt is, hogy olyan eszközt, vagy tevékenységet válasszon, ami adott 

szituációban nem releváns. 

   

5. Jelezzük a helyes megoldásért kapható jutalmat, ami a gyermek számára motiváló eszköz, 

vagy tevékenység, esetleg szociális jutalom. Fontos, hogy a motivációt az egyénre szabjuk: 

van olyan gyerek, aki nem szeret bizonyos típusú feladatokat megoldani, neki kell a 

motiváció, de van olyan is, akinél már maga a feladat elvégzése is jutalom értékű. A 

választást jutalomválasztó táblával is segíthetjük.  

6. A teljes önállósághoz szükséges egyénre szabott vizuális 

segítség megtervezése: téri és időstruktúrát kijelölő kártyák, 

folyamatábrák, forgatókönyvek, tevékenység és jutalom 

választókártyák, szabálykártyák, stb. Ezek használatának 

megtanítása, általánosítása. Lehetséges, hogy csoportos 

játéknál egyes gyerekeknek szükséges, másoknál nem. Ekkor 

csak azzal a gyerekkel használjuk, akinek igénye van rá. 



7. Szükség szerint a játék a gyermek, vagy a csoport egyéni szükségleteihez, fejlettségi 

szintjéhez történő egyszerűsítése. Minden játéknak számtalan variációja van, magunk is 

kitalálhatunk különféle variációkat. Lényeges, hogy idővel ne rekedjünk meg ezen a szinten: 

fokozatosan, promtokkal lehet és kell is bonyolultabb variációkkal megismertetni a 

gyerekeket. 

8. A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása az adott tevékenység során 

A játéktanulás kezdetén megbeszéljük, vizuálisan megsegítjük, az egyes gyerek 

képességszintjéhez adoptáljuk a tevékenységet és a struktúrát. Ha jól terveztünk, nem alakul 

ki viselkedésprobléma. Ha mégis, korrigálunk: beazonosítjuk a problémát, egyszerűsítjük a 

feladatot, részletesebb folyamatábrát készítünk, más jellegű promtot, több segítséget 

használunk, stb. 

   A már kialakult rögzült viselkedésproblémák kezelésénél lényeges, hogy egyszerre csak egy 

viselkedésproblémát kezeljünk. Ne zúdítsuk rá az összes elvárásunkat, mert megterhelő lehet 

számára, ellenkezést, további viselkedésproblémát eredményezhet. Ha sikerült betartania a 

kijelölt szabályt, minden esetben jutalmazunk. 

9. A tárgyakon való osztozás tanítása 

A legegyszerűbb játékoknál a gyermekeknek nem kell osztozniuk az eszközökön (pl. 

mindegyik játékosnál van egy formaegyeztető tábla). A játékvezető felmutatja a táblához 

tartozó képet, s a játékosoknak fel kell ismerniük, hogy az ő 

táblájukhoz tartozó-e. Ha igen, el kell kérnie és a saját 

tábláján elhelyeznie. 

 

- Kicsit nehezebb változat, amikor közös 

eszközhasználattal egy előttük levő tálcáról veszi ki 

mindegyik játékos a táblájára szükséges képeket.  

- A következő szinten már az alaplapon is osztozni kell. 

El kell fogadni, hogy a játékos a táblát nem húzhatja maga elé, hanem annak mindenki 

számára elérhető módon középen kell maradnia. Ebben az esetben a táblához tartozó 

képek egy tálkában, vagy zsákban vannak. A játékvezető sorban minden gyerekkel húzat 

egyet.  



- Később a kezdő játékos kivesz egy eszközt a tartóból, alaplapjára teszi és a tartót 

továbbadja, vagy középre helyezzük, mindenki számára elérhetően.  

- A klasszikus dobókockás játékok akkor játszhatók, ha a gyermekek már elfogadják az  

       eszközökön való megosztozást, és az eszköz továbbadását is.  

 

10. A sorra kerülés szabályainak és jelzésének tanítása 

   A játékot két játékossal érdemes kezdeni. Az együttműködés tanulásának kezdetén szükség 

lehet arra is, hogy az egyik játékos felnőtt legyen. A sorra kerülést vizuálisan többféle 

módszerrel segíthetjük: akihez került a babzsák, a dobókocka, vagy a „te következel” kártya, 

az végezheti el az aktuális feladatot. A sorrendiséget nyíllal, vagy előre kiosztott 

sorszámokkal is jelölhetjük. Ha a gyermekek már ki tudják várni a sorukat, értik az „én jövök 

– te jössz” szerepcserét a játékosok számát növelhetjük egyesével. 

11. Egyszerű társasjátékok szabályainak tanítása 

   Lényegesen nagyobb nehézséget jelentenek a szabályjátékok, mivel a szabályok nagy részét 

sérüléseikből adódóan nem értik: pl. fogócska, bújócska, tárgyak eldugása-megkeresése, 

labdacica. 

   Előfordulhat, hogy néhány gyerek különösen nehezen érti meg a játék menetét, emiatt 

hamar elveszti türelmét, saját szabályt alakít ki, esetleg a társai játékát zavarni kezdi. Többféle 

stratégiával próbálkozhatunk, hogy a gyerek megértse a szabályt. Megfigyeljük az elakadás 

helyét.  

- Legtöbbször a játékmenet további vizualizációja: részletesebb folyamatábra, újabb 

szabálykártyák készítése szükséges. 

- Kivonhatjuk a játékból és nézőként megfigyelheti társai játékát. Egy felnőtt segítheti a 

megfigyelést rövid magyarázatokkal, illetve felhívhatja figyelmét egyes szabályokra, 

részletekre. 

   Felvehetjük videóra is a játékot, többször végig nézhetjük azt, megállítva és újból 

visszanézve a problémás részeket. 

   Amennyiben lehetőség van rá fizikai promtot is alkalmazhatunk, természetesen fokozatosan 

halványítva annak aktivitását. 

 

 



12. Szekvenciák, forgatókönyvek tanulása 

A szerepjátékokban való részvételben egy valós, vagy 

képzeletbeli figurával kell azonosulni, az ő céljai, 

szándékai szerint kell cselekedni. Ez az autizmussal élő 

gyermekek számára nehéz, mert nem, vagy 

korlátozottan képesek mások mentális állapotával 

azonosulni. Felnőtt segítségével kisebb kreativitást, 

aktivitást igénylő szerep (pl. fodrász, boltos, orvos, pincér, szakács, postás, stb.) kivitelezhető. 

Támogatást jelent a folyamatos instruálás a szerep eljátszásakor, vagy jól utánozó gyerek 

esetében a mintaadás  

- Egyértelműen jelöljük ki a résztvevők feladatát, szerepét, melyet kártyákkal, 

kitűzőkkel is szemléltetünk. Mondjuk és mutassuk is, hogy pontosan mit várunk, ha 

kell, folyamatosan segítsünk.  

- Az utasításokat vizuálisan is megerősíthetjük a gyermek által ismert szimbólumokkal, 

ábrákkal. 

13. Vereség, győzelem elviselésének, a siker kudarc megélésének tanítása 

   Kognitív viselkedésterápiás eszközöket alkalmazunk.  

 

Módszertani ajánlás 

   Integrált gyermekek esetében is, ha szükséges egyéni helyzetben, asztalszituációban, egyéni 

foglalkozás keretében tanítjuk a játékeszközök használatát, a játéktevékenységeket. Ezzel 

megalapozzuk az önálló munkavégzést. Az önálló strukturált feladatot a már megtanított 

egyéni képességekre alapozva kell kiválasztani. A későbbiekben a szabadidős tevékenységek 

közé egyre csökkenő mennyiségű segítséggel végzett önálló, vagy páros tevékenyégként 

építhetjük be.  

Fontos a fokozatosság elve:  

- Nagyon egyszerű, kevés elemszámú, a gyerek számára könnyen elvégezhető feladattal 

indítsunk. Célszerű egy szabadidős tevékenység során csak 1-2 játékkal kezdeni. 

Inkább naponta több ilyen helyzetet tervezzünk be a gyermek napirendjén ezt jelezve. 

- Biztosítsunk több időt, illetve kevesebb feladatot. Jelezzük konkrétan, érthető 

formában a tevékenységre rendelkezésre álló időt. 



- Erősíti a gyermek motivációját, ha érdeklődési körébe tartozó elemet viszünk a 

játékba. Igazítsuk a gyermek érdeklődési köréhez a feladatok témáját, keretét, vagy 

egyes elemeit pl. ha kedvencei a dinók, vagy a vonatok, akkor ilyen jellegű kirakót, 

formakitöltéses, egyeztetéses, rajzos, barkácsolós feladatokat, szerepjátékot, 

társasjátékot tervezzünk. 

- Minden alkalommal törekedni kell a sikerélményhez juttatáshoz. Kezdetben olyan 

feladatokkal, helyzetekkel találkozzon, amiket könnyen meg tud oldani, amiben gyors 

sikerélménye lehet. A gyakorló, didaktikus és konstrukciós játékok általánosságban 

alkalmasak arra, hogy sikerélményhez juttassuk a gyermekeket, mivel a gyerekek 

típusos erősségeire itt építhetünk 

- Később fontos is a váltás, mert az alultervezett feladatokkal unalmassá válhat a 

szituáció, a gyerek ki szeretne lépni a feladatból. 

- A kezdeti feladatok legyenek alkalmasak az önellenőrzésre és illeszkedjenek a 

gyermek egyéni munkarendjéhez, munkaszervezéséhez. 

- Kerüljük a szükségtelen illusztrációkat, melyek elvonhatják figyelmét  

- A gyermek felé intézett kérdéseink, instrukcióink egyértelműek, konkrétak és 

pontosak, legyenek, kerüljük a többértelmű, ironikus, kifejezéseket, szóhasználatot. 

Mondanivalónk legyen szó szerint értelmezhető. 

- A gyerek megnyilvánulásait tekintsük kommunikációs tartalmúnak, melyekre mindig 

válaszolunk, akár úgy is: ”Ez most nem fontos. Amikor kész a feladat megbeszéljük.” 

- Csak a szükséges esetben és mértékben segítsünk a gyermeknek, elősegítve önállóság 

erősödését. 

- A szociális tartalmakra épülő feladatokat előzze meg a gyermekkel való közös 

értelmezés (pl. élményszerzés, tapasztalat, szerepjáték, szituációs játék, stb.) 

- Elvárásaink legyenek egyértelműek, világosak, a gyermek számára teljesíthetőek. 

- Értékelési szempontjainkat, a gyermekkel szemben támasztott elvárásainkat ne 

változtassuk meg a tevékenység közben. 

 

   4.3. Strukturált feladatok, „kódos munka” 

 

   Egy olyan módszert mutatunk be, amely segítség lehet azoknál a kisgyerekeknél, akiknél 

általában csak folyamatos irányítással lehet elérni, hogy mást is játsszon, mint amit saját 

repertoárjából maga választana, vagy az együttműködést, kezdeményezést elutasítják, esetleg 



csoportos foglalkozásba nem vonhatók még be, viselkedésproblémájukkal zavarják annak 

megvalósítását. Nekik ilyenkor önálló játékként lehet betanítani a „dobozolást,” vagy „kódos” 

munkát. 

   Ez a TEACCH megközelítésből ismert és az autizmus módszertanából legelterjedtebb 

módszer. Lényege, hogy a játékokat, eszközöket olyan módon rendezzük el egy dobozban, 

hogy a gyermek azonnal láthassa, mit kell tenni, hogyan kell elkezdeni és befejezni a 

tevékenységet. Ez a világos struktúra biztosítja, hogy előre lássa, hány feladatot kell 

elvégeznie (ahány doboz van az asztalán) szemben azzal, hogy kap egy doboz Legót, vagy 

pötyit. Utóbbi esetben ugyanis, a pontos cél és időbeliség nem látható, nem eléggé világos 

számára, ezért elvesztheti érdeklődését, feladja, esetleg a feladatból való kilépésként 

szétszórja az eszközöket és visszatér kedvelt sztereotip elfoglaltságához. 

   A strukturált játéksorokat viszont teljesen önállóan, szóbeli irányítás nélkül is el tudja 

végezni, így örömöt, sikerélményt és hasznos gyakorlási lehetőséget is szerez. Ez a módszer 

jól illeszkedik az autizmus természetéhez, a gyermekek rendszeretetéhez és a világos, logikus 

dolgok iránti vonzódásához. 

 

   Többféle egyéni megoldás létezik a módszer alkalmazására. A gyerek képessége, a 

pedagógus lehetőségei határozzák meg, ki, melyiket alkalmazza. 

   A feladatot/játékot dobozban adjuk a gyerekeknek, mivel praktikusan egymásra rakhatók, 

könnyen tárolhatók, többféle feladattípushoz is használhatók és egyértelmű térstruktúrát 

biztosítanak. Ami a dobozban van, az a feladat, nem kell hozzá más eszköz. 



   A legegyszerűbb variációban a gyermek asztalán, baloldalon egymásra rakjuk a feladatokat. 

A gyermek balról elveszi, megcsinálja és elhelyezi jobb oldalon. Betanításkor, illetve kisebb 

gyerekeknél ezzel a módszerrel kezdünk. 

   Kicsit bonyolultabb a kódos munka. Nevét a szervezés egyik lehetséges módjáról kapta a 

módszer. A feladatok számát és sorrendjét jelkártyák mutatják. A jelkártya párok egyike a 

feladatokat tartalmazó dobozokon van, a másik a gyermek asztalán, általában tépőzárral 

rögzítve. A folyamat során a gyermek megkeresi és illeszti a kódok párját a dobozon, majd 

elvégzi a feladatot. Ha a dobozon már két jelkártya van, akkor ez azt jelenti, hogy a feladat 

elkészült. Ezzel a módszerrel nem szükséges a feladatokat a gyermek mellé halmozni, hanem 

önállóan szedegeti össze magának a számára elérhető polcról. 

 

Mivel a dobozok száma és az abban található feladatok nagyon egyértelműek és könnyen 

átláthatóak, így a gyermek feladathelyzetbe vonása könnyebb, mintha csak a játékszőnyegen 

próbálnánk vele adott típusú, számára bejósolhatatlan feladatokat végezni. A feladatok 

egyértelműségét az adja, hogy zártak, egy helyes megoldásuk van, önellenőrzésre alkalmasak, 

hasonlóan pl. a puzzle, vagy formakirakós játékokhoz. 

     

 



   A leírt szervezési módok mellett további elrendezések is létezhetnek, hiszen mindig az adott 

gyermek megértéséhez szabjuk, hogy miként alakítjuk ki az önálló feladatvégzés helyét. 

További magyarázatok Theo Peters: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig című könyvében 

találhatók. 

   A dobozos technikával megtaníthatjuk a feladattartás alapjait: el kell kezdeni, végéig kell 

csinálni, be kell fejezni a feladatot és helyre kell pakolni az eszközöket. 

Lényeges, hogy ha egyszer ezeket az alapvető dolgokat megtanulta, akkor a módszer később 

fokozatosan elhagyható. Ugyanakkor van olyan autizmussal élő gyermek is, aki élete végéig 

igényelni fogja ezt a kötött struktúrát. Az ő és környezete mindennapjait segíthetjük meg 

ezzel a technikával, így náluk fokozottabban fontos, hogy alkalmazzuk azt. 

 

 4.4. Feladatbank a szabadidős készségek fejlesztéséhez 

 

   Az alábbi listán olyan játékokat gyűjtöttünk össze, amelyek népszerűek és kedveltek az 

autizmussal élő gyermekek és fiatalok körében. Szabadidőben gyakran választják, szívesen 

játsszák azokat, akár integrációban, akár szegregált óvodai csoportomban. A listát a 

legegyszerűbb játékokkal kezdtem, és fokozatosan haladtam a bonyolultabb, összetettebb 

változatok felé. Személyes tapasztalatom az, hogy minden játék játszható az egészen egyszerű 

és egyre bonyolultabb, egyéni és csoportos formában, vagy akár szabályjátékként. Le kell 

egyszerűsíteni a játékot és fokozatosan, vizuális segítőkkel lehet és kell is bonyolultabb 

variációkkal megismertetni és játszatni.  

   A cél minden esetben a felszabadult, pedagógussal és csoporttársakkal való élményteli 

játék. 

 

 

 

 

 

 



BUBORÉK FÚJÓ JÁTÉK 

 játékkedv felkeltése 

 figyelem, érdeklődés  

 együttműködési készség  

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

 várás, kivárás, sorra kerülés  

 eszközmegosztás kialakítása 

Alapfeladat  

Buborékfújó használata a pedagógus és a gyerekek által. 

Változatok 

 Pedagógus használja, a gyerekek csak megfigyelők. Egy idő után a pedagógus átadja a 

fújót a legérdeklődőbb gyereknek. 

 Több gyerek bevonásával a buborékfújó körbe jár: mindenki egyet fúj, majd átadja a 

mellette állónak. 

 Páros játék dobókockával: annyiszor fújhat buborékot, ahányat dobott, majd átadja 

társának a buborékfújót. 

 Páros játék:egy játékos buborékokat fúj, a többiek megpróbálják 

megérinteni,megfogni azokat.  

 Célba fújás:buborékok átfújása akadályon (karikán)keresztül 

Eszközigény 

 Buborékfúvó, buborék befogására alkalmas eszközök (kanál, pohár, stb.),dobókocka, 

karika. 

Megjegyzés 

 A legegyszerűbb és legkedveltebb játék, amelyet a legkisebbek és az autizmusban 

legérintettebbek is szívesen használnak. Keretjátéknak is használható, ezzel indul, 

vagy fejeződik be egy feladatsor. 

 

 

 

 



PÁLCIKA BEDOBÓ JÁTÉK 

 monotónia tűrés  

 feladattudat, feladattartás 

 egymás melletti játék alakítása 

 közös eszközhasználat kialakítása 

 gondolkodási műveletek: szín szerinti válogatás, azonosítás, rendezés, csoportosítás 

 finommotorika: oppozíciós fogás erősítése, szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Színes pálcikák apró nyíláson keresztüli dobozba helyezése. 

Változatok 

 Minden játékos húz egy színkódot és kap egy gyűjtődobozt, amibe a kódnak megfelelő 

színű pálcikát gyűjtheti. 

 Verseny: meghatározott időn belüli melyik versenyző gyűjt dobozába több pálcikát. A 

verseny kezdetét végét tojásfőző óra jelzi. Az összehasonlítás kicsiknél pálcikasor 

kirakásával és összemérésével, nagyobbaknál számolással történik. 

Eszközigény 

 színes pálcikák, dobozok, tojásfőző óra 

Megjegyzés 

 A feladatot az elemszámot fokozatosan növelve 

játsszuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÉMKAPCSOS JÁTÉK 

 színek egyeztetése, megnevezése 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

 feladattudat, monotónia tűrés 

 figyelem fejlesztés 

 közös eszközhasználat 

Alapfeladat 

Közös eszközhasználattal (kosárból) színes gémkapcsok alaplapra helyezése. 

Változatok 

 Színek egyeztetése egy-egy adott színű gémkapocs kiválasztásával, alaplapra 

helyezésével 

 Megkezdett sorminta folytatása a gémkapoccsal. 

 Verseny: minden játékos előtt azonos számú gémkapocs van. Az a győztes, aki 

elsőként tűzi fel a lapjára az összes gémkapcsát. 

Eszközigény 

 alaplap, színes gémkapcsok, tálkák 

Megjegyzés 

 Ezeket a játékokat színes csipeszekkel is játszhatjuk. 

 A versenyfeladatnál kezdetben mindig a pedagógus a versenytárs. 

 

 

 

 



LOGIKAI ELEMES JÁTÉK 

 együttműködési készség 

 feladattartás, feladattudat 

 figyelem 

 gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, összehasonlítás, egyeztetés, 

csoportosítás 

 szókincsbővítés 

 sorra kerülés, kivárás 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

A logikai elemek egyeztetése az alaplap megfelelő ábrájával, rá-, vagy aláhelyezéssel. 

Változatok 

 Az alaplapra helyezés után a játékvezető elmondja egy elem tulajdonságait. „Melyik 

elemre gondoltam? Piros, nagy, lyukas, kör. ”Aki előbb megnevezi, az gyűjtheti be az 

elemet. A játék végén összeszámoljuk, kinek mennyit sikerült megszereznie. 

 Játszható időméréssel is egy alappal, egymás utáni következő játékosokkal. „Kinek 

sikerül rövidebb idő alatt kiraknia az alaplapra az elemeket?” 

Eszközigény 

 Előrajzolt alaplap, logikai elemkészlet, társasjátékhoz stopperóra, jegyzetfüzet. 

 

Megjegyzés 

 A feladatoknál fokozatosan 

növelhetjük az elemszámot, a 

játékvezető személyét sorsolással. vagy 

kiszámolóval és a játékosok számát is. 

 

 

 

 

 



VARÁZSFESTÉS 

 ábrázolási kedv felkeltése 

 tevékenységi kör bővítése 

 festés technikájának elsajátítása 

 önkifejezés támogatása 

 csukló, ujjak mozgásának ügyesítése 

 szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Festés hengerrel, szivaccsal, vagy ecsettel, viasszal előrajzolt rajzlapra. 

Változatok 

 Későbbiekben maga is rajzolhat viasszal mintát, amit majd vízfestékkel átfest. 

Eszközigény 

 viasszal előrajzolt alaplap, rajzlap 

 élénk színű vízfesték, tálka 

 festő henger, festőszivacs, ecset  

 gyertya 

Megjegyzés 

 Kezdetben a gyermek számára motiváló ábrát válasszunk a viaszképhez: pl. betűk, 

számok, dínók, munkagépek, stb.  

 

 

 

 



DOBÓKOCKÁS RAJZOLÓS FELADAT 

 ábrázolási kedv felkeltése 

 vizuális megfigyelőképesség 

 mintakövetés 

 helyes ceruzafogás 

 szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Amit dob a gyerek a dobókockával, azt kell lerajzolnia. 

Változatok 

 Két kockával dob: egyik mutatja az ábrát, a másik, hogy milyen színt használhat 

hozzá. 

 Több játékos felváltva dob és rajzol. 

Eszközigény 

 dobókockák 

  színes ceruzák, filctollak 

Megjegyzés 

 Kezdetben egyszerű ábrákat, akár színes kör, vagy lengővonalas firkákat is 

használhatunk. 

 

 

 

 

 

 



TENYÉRLENYOMAT, TALPLENYOMAT, UJJFESTÉS 

 ábrázolási kedv felkeltése 

 eszközhasználat gyakorlása 

 testérzékelés  

 kreativitás, fantázia 

 finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Tenyér- és talplenyomatból, ujjfestés kiegészítéssel különféle évszaknak, jeles napnak 

megfelelő kép készítése (nap, kakas, liba, télapó, szarvas, fenyőfa, gyerekek, bohóc, stb.) 

Változatok 

 Csomagolópapírra közös kép készítése. 

 Később talplenyomattal is próbálkozhatunk. A talp önálló befestéséhez célszerűbb 

festőhengert használni. 

 Lenyomat kiegészítése saját ötlet alapján 

Eszközigény 

 élénk színű festékek 

 festőhenger, szivacs, ecset 

 csomagolópapír 

 

Megjegyzés 

A gyerekek szeretik ezt a feladatot. Kezdetben esetleg idegenkedhetnek a kéz befestésétől, de 

fokozatos hozzászoktatással rövid idő alatt ez oldódik. 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÓRIA JÁTÉK 

 vizuális figyelem 

 vizuális memória 

 gyűjtőfogalom alá rendelés 

 soron követés, kivárás 

 közös eszközhasználat 

 szabálykövetés, szabálytudat 

 nyerés, vesztés megélése 

Alapfeladat 

Lefordított kártyalapokból az azonos párok egyeztetése a szabályok betartásával. 

Alapszabály: mindenki csak két lapot fordíthat fel, megnevezi azokat, és ha egyformák, 

megtarthatja, ha nem, visszafordítja. Addig maradhat fordító, amíg párt talál. 

A sorrendkövetést babzsákkal is segíthetjük: akinél a babzsák, az keresheti a párt. 

Változatok 

 Nehezíthetjük a feladatot, ha több kártyacsomagot teszünk ki (autók, várak, dínók, 

zászlók, stb.) és a játékosok csak a saját választott, vagy kisorsolt készletüket 

gyűjthetik be. 

Eszközigény 

 páros kártyakészletek 

Megjegyzés 

 Kétszemélyes helyzetben, kevés elemszámmal kezdjük és fokozatosan emelhetjük az 

eszközök és a játékosok számát. 

 

 



ITT A PIROS, HOL A PIROS?” 

 figyelem 

 memória 

 mentalizáció 

 szókincsaktiválás  

 feladattudat, feladattartás 

 nyerés, vesztés elfogadtatása 

Alapfeladat 

A játékvezető, két, vagy három felfordított papírpoharat helyez az asztalra. Az egyik pohár alá 

látványosan behelyez egy előre bemutatott formát (pl. piros kör) Lassan elcsúsztatja a 

poharakat az eredeti helyükről, majd felteszi a kérdést: „Hol a piros kör? 

A játékos megmutatja, melyik pohár alatt gondolja, hogy van a piros forma. 

Változatok 

 Több pohárral egy eldugott tárggyal 

 Több eldugott tárggyal 

 Több pohárral, több eldugott tárggyal  

 Gyorsabb mozgatással 

 Páros játék szerepcserével: játékvezető- kereső 

Eszközigény 

 egyforma papírpoharak 

 logikai készlet elemei 

Megjegyzés 

 Tetszőlegesen növelhető a tárgyak, a 

poharak és az eldugott tárgyak száma, de 

mindenképpen a játékosok képességeihez 

szükséges igazítani. Fontos, hogy a 

gyermekek élvezzék a játékot.  

 

 

 



GOMBOS JÁTÉK 

 téri tájékozódás 

 figyelem 

 koncentráció 

 szabálykövetés 

 sorra kerülés, kivárás 

Alapfeladat 

Az alaplap minden négyzetébe helyezünk egy gombot, csak a középső négyzet marad üresen. 

Két játékos vesz részt a játékban. A cél, minél több gomb begyűjtése. A játékos azt a gombot 

szerezheti meg, amelyet egy másik gombbal „átugrott”. Szabály: csak üres négyzetbe lehet 

ugrani és egy ugrással egy gombot lehet átugrani. 

Eszközigény 

 alaplap 

 44 db gomb 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSEND JÁTÉK 

 auditív figyelem 

 megosztott figyelem 

 koncentráció 

 együttműködési készség 

 mozgáskoordináció 

Alapfeladat 

A gyerekek körben ülnek, vagy állnak. Zörejt keltő eszközöket, ritmushangszereket adnak át 

egymásnak. A cél, hogy ne keltsenek hangot az eszköz átadása közben. 

Változatok 

 Megnevezik a személyt, akinek továbbadják. 

 Fogyasztójáték: akinél „megszólalt” az eszköz, kiesik a játékból. 

 Mondókával is játszható, a mondóka végén irányt változtatnak. 

 Több eszköz is körbe járhat egymás után. 

Eszközigény 

 zörejt keltő eszközök 

 hangszerek 

 

 

 

 

 



EZ BABZSÁK KÖRBE JÁR 

 figyelem  

 szabálytudat 

 együttműködés 

 téri tájékozódás 

 mozgás-beszéd összekapcsolása 

 mozgáskoordináció 

Alapfeladat 

A gyerekek körben állnak, vagy ülnek, különböző színű babzsákokat adnak át meghatározott 

irányban egymásnak. 

Változatok 

 Mielőtt tovább adnák, megnevezik a hozzájuk került babzsák színét. Számképes, 

korongos, babzsákkal is játszható, ekkor a mennyiséget kell megnevezni. 

 Fogyasztó játék: mondókával, énekkel kísérik: ha véget ér a mondóka, akinél a fekete 

színű babzsák marad, kiesik a játékból.  

Eszközigény 

 Színes, számképes, korongos babzsákok 

 

 

 

 

 



VIRÁGÜLTETÉS  

 figyelem 

 együttműködés 

 sorra kerülés-kivárás 

 közös eszközhasználat 

 szabálytudat, szabálytartás 

 több szempontú osztályozás 

Alapfeladat 

Minden játékosnak saját tépőzárral ellátott pályája „kertje” van, abba ülteti a virágokat. 

Amilyen színt dobott a dobókockával, olyan színű virágot tehet a kertjébe. Az nyer, akinek 

először megtelik a kertje virággal. 

Változatok 

 Két, vagy három dobókockás változatban is játszható: szín, méret és a forma 

egyidejűleg számít. 

 Játszható számos dobókockával egy alaplapon. Ekkor kosárban azonos számú 

virágokat kapnak a játékosok és az nyer, akinek először elfogynak a virágai a 

kosárból. 

Eszközigény 

 tépőzárral ellátott alaplapok (kertek) 

 papírvirágok, kosárkák 

 dobókockák 

Megjegyzés 

 A dobókockás játékok legegyszerűbb 

változata. Készülhet a gyermek érdeklődési 

körének megfelelő bármely más témában: 

dínós, autós, repülős, stb. változatban. 

 

 

 

 



VONATOS TÁRSASJÁTÉK AKADÁLYOKKAL 

 figyelem 

 együttműködés 

 sorra kerülés-kivárás 

 közös eszközhasználat (dobókocka) 

 szabálytudat, szabálytartás  

 nyerés, vesztés elfogadása 

Alapfeladat 

A vonatok egy megnevezett állomásról indulnak megrajzolt tetszőleges pályán és ide is 

érkeznek vissza. Felváltva dobnak a játékosok a számos dobókockával és annak megfelelően 

lépnek. Az nyer, aki először visszaér a kiinduló állomásra. 

Változatok 

 Növelhető a pálya hosszúsága 

 Bonyolítható a játék különféle akadályok beiktatásával:  

sorompóra lép-egy dobásból kimarad,  

zöld lámpához ér-még egyszer dobhat  

sínekre dőlt egy fa-vissza kell fordulni, stb. 

Eszközigény 

 megrajzolt vasúti pálya 

 minden játékosnak eltérő színű pici játékvonat (lehet legó, kavicsra, fára, 

gyufásdobozra festett is) 

 dobókocka 

 különböző akadályok: sorompó, zöld, piros lámpa, megálló, stb. 

 

 



BABZSÁKON JÁRÁS 

 alapmozgás alakítása 

 mozgáskoordináció 

 vizuális figyelem 

 vizuális memória 

 szerialitás 

 szabálykövetés, szabálytudat 

Alapfeladat 

Különböző feladatok hozzárendelésével járás, futás babzsákok között, vagy babzsákra 

lépéssel. 

Változatok 

 Minden babzsákra lépjen rá, nevezze meg a színét! 

 Csak a sárgára lépjen! 

 Meghatározott színekre, meghatározott sorrendben lépjen: sárga-kék-piros! 

 Állatokat ábrázoló babzsákra lépve utánozza az állat hangját, mozgását! 

 Jelzésre (pl. sípszó) hátrafele lépjen! 

 Több sor lerakása esetén csak a baloldali babzsákokra, vagy csak a középső soron levő 

babzsákokra léphet. 

Eszközigény 

 színes babzsákok, síp 

Megjegyzés 

 A játék a mozgáskotta alapkészlet babzsákjaival és játékötletéből adaptált. 

Kétszemélyes helyzetben, kevés elemszámmal kezdjük és fokozatosan emelhetjük az 

eszközök és a játékosok számát. 

 



VIRÁGRA LÉPŐS 

 figyelem 

 szabálytudat, szabálytartás 

 nagymozgások: járás, egyensúly 

  mozgáskoordináció 

 téri differenciálás 

Alapfeladat 

A teremben virágok (színes padlójelölők) vannak szétszórva, annyi, ahány játékos van. Amíg 

szól a zene szabadon lehet mozogni, táncolni, futkározni a virágok között, de amikor megáll a 

zene,rá kell lépni egy virágra. Az első játékban még mindenkinek jut virág. A továbbiakban 

minden alkalommal, ha újraindul a zene, ki kell venni egy virágot. Akinek nem jut, az kiesik a 

játékból, de ő veheti fel a következő virágot a földről. 

Változatok 

 Jobb, bal vagy páros lábbal kell rálépni a virágra 

 Párosan, valakivel összekapaszkodva lehet rálépni a virágra. 

 Bizonyos színű virágra (pl. piros) tilos rálépni.  

 A kék színű virágon csak ülni lehet. 

Eszközigény 

 színes padlójelölők 

 zene 

Megjegyzés 

 Az egyes szabályokat csak fokozatosan, vizuális megerősítők (szabálykártyák) 

használatával vezessük be. 

 

 

 



UGRÓISKOLA 

 alapmozgások: ugrások páros és egylábon 

 egyensúly 

 mozgáskoordináció 

 figyelem 

 szabálykövetés 

 szem-láb koordináció 

Alapfeladat 

A lenti ábrához hasonlóan színes padlójelölőkből tetszőleges sorrendben pályát rakunk le a 

padlóra. Szabály: az egyes karikába egylábon, a dupla karikába páros lábon ugrálunk. A piros 

karikát át kell ugrani. 

Változatok 

 Udvaron krétával felrajzolva is játszható. Ekkor a félig besatírozott köbe egylábon, a 

teljesen besatírozottba páros lábon ugrálunk, az áthúzott kört átugorjuk. 

 Begyakorlás után tapssal, vagy zenei kísérettel is játszható. 

Eszközigény 

 színes padlójelölő, kréta 

 zene 

Megjegyzés 

 Az egyes szabályokat fokozatosan, hosszú gyakorlás után vezetjük be.  

 

 

 

 



NÉPI DALOS JÁTÉK: BOGLYA TETEJÉN ÁLL EGY GÓLYA 

 zenei érdeklődés felkeltése 

 utánzás 

 egyensúly 

 együttműködés 

 párválasztás 

 közös játék élménye 

Alapfeladat 

A gyerekek kört alkotnak, kiszámolóval „gólyát” választanak. aki a kör közepébe áll féllábon. 

A többiek kézfogással körbe haladva éneklik a dallamot. A második sor végén megállnak, 

befordulnak a körbe. A gólya választ egy párt és azzal páros kézfogással forognak a körben. A 

kívül állók tapssal kísérik. A következő játékban a beválasztott lesz az új gólya. 

Változatok 

 A gólya és a párja is bent marad a körben és a következő játékban mindketten 

választanak párt. Addig folytatódik a játék, míg minden kívülálló el nem fogy a 

körből. 

Eszközigény 

Megjegyzés 

 

 

 

 

 



ÉRINTŐS FOGÓ 

 alapmozgások: futás 

 ügyesség, gyorsaság 

 állóképesség 

 figyelem  

 szabálykövetés 

 együttműködés, segítségnyújtás 

Alapfeladat 

Kiszámolóval választjuk a fogót. Akit elfog a fogó, leguggol, de ha megérinti valamelyik 

társa felállhat és folytathatja a játékot. Jelzésre új fogó választása történik.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TŰZ, VÍZ, REPÜLŐ, FORGÓSZÉL 

 alapmozgások: futás 

 ügyesség, gyorsaság 

 állóképesség 

 figyelem  

 szabálykövetés 

 szókincsaktiválás 

Alapfeladat 

Futás közben verbális és vizuális jelekre történő feladatvégzések: tűz-leguggol, víz padra áll, 

repülő: lehasal, forgószél-forog. 

Változatok 

 Aki utolsónak ér a kijelölt helyre, az mondja a következő akadályt. 

 Fogyasztó játékként is játszható: aki utolsóként ér a célba kiesik. 

 Lehet a feladatokat színekkel, vagy zörejekkel párosítani:  

pl. piros–leguggol, barna-lehasal, sárga-forog, kék-padra áll 

dobszó-lehasal, cintányér-leül, csörgő hang-forog, stb. 

Eszközigény 

 szabálykártyák 

 színes tárcsák 

 hangszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAMATIKUS JÁTÉK: A RÉPA 

 figyelem 

 szerialitás 

 szókincsaktiválás 

 utánzás 

 együttmüködés 

Alapfeladat 

Répa mese dramatizálása. 

Változatok 

Eszközigény 

 szabálykártyák 

 fejdíszek 

 sorrend követő tábla 

 

 

 



5. ELEMI PSZICHOSZOMATIKUS FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE  

 

   Az autizmusban gyakoriak az elemi pszichoszomatikus funkciók (evés, ivás, alvás, 

szobatisztaság) fejlődésével kapcsolatos problémák. Ezek részben az általános fejlődési 

elmaradással magyarázhatóak, részben az autizmusból erednek.  

Ilyen jelenség lehet az azonossághoz való ragaszkodás, általánosítási nehézségek, szenzoros 

érzékenység, kommunikációs probléma, illetve hogy nem is alakul ki belső igénye rá. 

A fejlesztés legfontosabb feladatai 

- a probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése 

- a probléma vizsgálata: orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása, 

meghatározása 

- egyénre szabott megoldási stratégiák kidolgozása 

 

   5.1. Alvással kapcsolatos problémák 

 

- Nappal-éjszaka felcserélése 

- Csökkent alvásigény 

- Csak bizonyos körülmények, feltételek megléte esetén képes aludni 

 

Megoldási lehetőségek 

1. Esti rutin és szabályok kialakítása és következetes betartása: 

Az esti eseménysort a család előre megtervezi megnyugtató, kiszámítható és előre látható 

módon. A napirend otthoni használatával, idői struktúra kialakításával ezek a problémák 

csökkenthetők. 

2. Kialakult rutin megtörése 

Környezetváltozás (költözés, lakásfelújítás, nyaralás, táborozás) is segíthet az alvás körüli 

problémák megoldásában. A szokás a tárgyi környezethez is kapcsolódik, s ilyenkor a 

gyermek kizökken az addig megszokott alvás körüli rutinból elfeledkezik a szokásairól. 

3. Megnyugtató, relaxációt segítő tevékenységek 

    Masszázs, fürdő, gyógytea, hangulatvilágítás, zenehallgatás, esti mesehallgatás. 



4. Zavaró ingerek kiküszöbölése  

    Számítógép, televízió kikapcsolása, nehéz ételek, élénkítő italok mellőzése. 

5.”Szociális történetek” módszere is segíthet a helyes esti viselkedés kialakításában. 

6. „Napló”a fontos napi események felidézésével és feldolgozásával az esti rutin része lehet. 

7. A kívánt pozitív viselkedés rendszeres jutalmazása  

 

   5.2.  Szobatisztasággal kapcsolatos problémák 

 

   Kialakult szobatisztaságnak azt tekintjük, amikor az egyén ruházata mind nappal, mind 

éjszaka, alvás közben száraz marad. 

   A tipikusan fejlődő kisgyermek kettő és három éves kora között éri el azt az érettséget és 

szerzi meg a tudást, ami a szobatisztaság kialakulásához vezet. Az esetek nagy részében ehhez 

nem is szükséges nagy erőfeszítést igénylő külső segítség. 

A szobatisztaság kialakulásának feltételei 

- organikus és pszichés érettség megléte: ezek által tudjuk megfelelően érzékelni, 

szabályozni és kontrollálni a testünkben zajló folyamatokat. 

- organikus eltérések, betegségek jelenlétének kizárása 

- kommunikációs készségek megléte: beszéd, vagy annak hiányában alternatív 

kommunikáció 

- szociális készségek megléte 

- rugalmas viselkedésszervezés 

   Nagyon sok autizmussal élő személynél problémát jelent a szobatisztaság kialakulása. 

Formális tesztek eredményeivel is alátámasztottan a jó értelmi képességek mellett is 

tapasztalható ez a probléma. Az egyének nehézségei, problémái is nagyon változatosak 

lehetnek, mind a megnyilvánulást, mind az okokat illetően. 

A leggyakrabban előforduló szobatisztaság kialakulását nehezítő problémák 

- jelentősen késik, részleges, vagy egyáltalán nem alakul ki 

- stresszel járó helyzetekben a gyermek a vizeletét, székletét nem tartja, vagy 

visszatartja 

- csak bizonyos feltételek megléte esetén szobatiszta  



   Minden esetben azt a szempontot kell elsődlegesen figyelembe venni, hogy egy kialakult 

szobatisztasággal rendelkező személynek az esélyei a beilleszkedésre (iskolába kerüléshez, 

kortárskapcsolatba, önálló életvitelre) sokkal nagyobbak, mint azoknak a társaiké, akik az 

önellátás, önkiszolgálás e területén teljes, vagy részleges kiszolgálást igényelnek. 

   A kialakult szobatisztaság nagy könnyebbség a gondozásban. Minden olyan trükk és 

módszer, ami az egészséges kisgyerekeknél beválik, itt is megpróbálható. A rutinok, rítusok 

kialakítása ebben az esetben is fontos módszer. 

A program ismertetése 

   Az autistákat ellátó intézményekben az Autizmus Alapítvány által kidolgozott 

szobatisztasági tréninget használják A program eredeti változatát egy értelmi sérülteket ellátó 

intézményben dolgozták ki. Az Autizmus Alapítvány iskolájában adaptált formában egyénre 

szabottan alkalmazzák és ajánlják hasonló intézmények számára. A program életkortól 

függetlenül, alacsonyan és magasan funkcionáló személyeknél egyaránt hatékonyan 

alkalmazható. 

A program célja  

- a gyermek ruházatának tisztán tartása, a pelenka elhagyása 

- a gyermek saját maga által kezdeményezett vécéhasználatának elsajátítása 

- a vécé önálló használata, valamint önálló öltözés, vetkőzés 

- a szükséglet jelzése a környezet felé, az erre a célra megfelelő kommunikációs eszköz 

tanításával 

Eljárások  

- a vécéhasználat azonnali jutalmazása 

- a balesetekre való azonnali, következetes reagálás, jutalom megvonással 

 

A szoktatás folyamata  

1. A vécéhasználat önálló kezdeményezése, a szándék jelzése beszéddel, vagy alternatív 

kommunikációs eszközzel (tárgy, fénykép, rajzolt vagy írott kártya) 

2. 20-30 percenkénti vécére ültetés, siker esetén azonnali jutalmazás, majd eredmény 

nélkül is felállás a vécéről, felöltözés. 

3. A ruházat folyamatos ellenőrzése: ha száraz, jutalmat kap, ha nedves 

jutalommegvonás, önálló átöltözés, takarítás. 



   A csoportban történő tréning esetében mérlegelni kell azt, hogy alkalmas-e az időpont egy 

gyermek szobatisztaságra szoktatásához. Évkezdés, beszoktatási időszak, külső programok, új 

kolléga, családi problémák, események, stb. esetén célszerű későbbre halasztani. 

   A szobatisztaság kialakulásában fontos, hogy az elvárt viselkedést a gyermek sokszor tudja 

produkálni és ezért minden alkalommal meg tudjuk őt jutalmazni. Ezt úgy érhetjük el, hogy a 

kedvenc italával félóránként megitatjuk. 

   A tanítás során specifikus eljárásokat is alkalmazunk: a gyermek szintjének megfelelő 

kommunikációt, az egyes tevékenységek kivitelezéséhez folyamatábrát, fizikai promtot. 

   Külön, csak ebben az esetben adott jutalom, ösztönző, de mindig csak rögtön a sikeres 

esemény után. Ha kézmosás után kapja, előfordulhat, hogy a kézmosáshoz fogja kötni a 

jutalmat. 

   Gyakori, hogy a gyermek csak otthoni körülmények között szobatiszta, idegen környezetben 

nem, vagy képes visszatartani székletét, vizeletét, egészen hazaérkezésig. Ez az általánosítás 

gyengesége, hiánya: amit a gyermek megtanult otthon, vagy az intézményében, az idegen 

helyszíneken is lépésről-lépésre meg kell tanítani neki. 

Bővebb leírás Dr. Eve Fleming - LorraineMacAlister: Szobatisztaság és autizmus –Útmutató 

segítőknek Geoobok Hungary Kiadó című nemrég megjelent módszertani útmutatóban 

található. 

 

   5.3. Étkezési problémák 

 

   Autizmussal élő gyermekeknél és felnőtteknél - sok esetben jó értelmi képességek mellett is  

tapasztalunk különböző étkezéssel összefüggő problémákat. 

   Az étkezési problémák mindhárom terület sérülésével összefüggnek: a legjellemzőbben a 

képzeletet igénylő tevékenységekkel, rugalmas gondolkodással, a viselkedésszervezés 

zavarával magyarázhatóak. Vannak olyan helyzetek is ahol kommunikációs, vagy társas 

nehézségekből fakad: pl. kommunikációt nem tudja abban a funkcióban spontán használni, 

vagy nem fogad el bizonyos személyektől ételt, esetleg az étkezőasztalnál ülő partnereit nem 

tudja elfogadni. 

 



Evéssel, ivással kapcsolatos leggyakrabban előforduló nehézségek 

- túl kevés, vagy éppen túl sok táplálék, illetve folyadék bevitele 

- rágással, nyeléssel kapcsolatos nehézségek 

- azonossághoz való ragaszkodás: hely, idő, evőeszköz, személyek, bizonyos ételek, 

italok, azok típusa, állaga, színe, hőfoka márkája, stb. 

- étkezési helyzetekben jelentkező viselkedésproblémák (csak állva eszik, csak kézzel, 

csak a kanapén, csak futkározás közben, csak, ha etetik, stb.) 

- étkezés tempójával kapcsolatos problémák: túl lassú, túl gyors 

A fejlesztés legfontosabb feladatai 

- a probléma pontos meghatározása, súlyosságának mérlegelése 

- a probléma vizsgálata: az orvosi okok kizárása, más lehetséges okok felkutatása, 

meghatározása 

- megoldási stratégiák kidolgozása, kivitelezése 

Az étkezési problémák megoldása 

Az étkezési problémák megoldásában három fő megközelítést alkalmazunk. 

1.Fokozatos változtatás, hozzászoktatás 

   A gyermek kedvenc, vagy valamilyen sztereotíp módon kiválasztott étele, amelyet 

fokozatosan, apró lépésenként mennyiségében, vagy választékában bővítünk. A fokozatosság, 

nagyon apró részletekben haladás nagyon fontos eleme ennek az eljárásnak. 

 

2. A kedvenc étel használata jutalomként 

   Megpróbálunk a gyermek szempontjainak is engedve új ízeket, ételeket becsempészni a 

repertoárjába, Ebben az esetben is a fokozatosság megmarad. Fontos, hogy hasonló jellegű 

étellel kezdjük a kóstoltatást. 

3. Segített, támogatott táplálkozás, ösztönzés 

   Vizuális, vagy fizikai segítséget adunk, majd ezeket fokozatosan a szükséges mértékig 

elhalványítjuk. Ez hatásos lehet pl. rugalmatlan viselkedésszervezésből eredő problémákra.. 

Minden alkalmazott technikát ötvözni kell az autizmus specifikus fejlesztés során használt 

eszközökkel: vizuális támogatással, megerősítéssel, promtok, jutalmak hozzáadásával. 



 

Néhány egyszerű gyakorlati technika az étkezési problémák típusainak befolyásolására 

 

Mennyiségi problémák kezelése 

- Túlságosan nagy faladatok, kortyok fogyasztása esetén adhatunk kisebb evőeszközt, 

poharat, azokba falatnyi ételt, italt teszünk, illetve bejelölhetjük mi az az elfogadható 

mennyiség, amit egyszerre a szánkba tehetünk. 

- Túlságosan kicsi falatok, kortyok fogyasztása esetén fontos a gyermek kedvenc 

ételének, italának a kiválasztása. A kívánt egyszerre elfogyasztandó mennyiséget 

bemutatjuk (pl. katonák készítésével) 

- Túlságosan kevés mennyiségű étel elfogyasztása: mindent el kell követnünk, hogy 

rendezzük az állapotát orvossal és szülővel egyeztetve, ételek minőségének 

megválogatásával, a felkínált ételek repertoárjának szélesítésével, étrend kiegészítők, 

vitaminok adásával. 

- Korlátlan ételfogyasztáskor elsősorban a struktúra megteremtése, szabályok 

kialakítása a legfontosabb eszköz: mikor, hol és mennyit lehet enni,- emellett a 

szabadon maradó idő hasznos kialakítása is hozzájárulhat a probléma enyhítéséhez 

Az étel/ital típusával kapcsolatos, illetve az étkezési szituációval összefüggő problémák 

A gyermek valamilyen sajátos szempont alapján választja ki, hogy mit fogad el. Kényszeres 

ragaszkodás szín, forma, állag szerint bizonyos ételekhez. Ilyenkor sokat segíthet, ha  

bevonjuk a gyermeket az ételkészítésbe. A nap során többször megkínáljuk gyümölccsel, 

magokkal, stb. Fontos az állandó bíztatás, promtok és a vizuális segítségek alkalmazása. 

Az étkezés sebességével kapcsolatos problémák 

- Az étel mohó falása: kis mennyiségű ételt tegyünk a tányérjába, vagy adjuk az ételt 

falatonként! Mutassuk be a falat-rágás-nyelés-következő falat folyamatot! Ehhez 

használjunk fizikai, verbális promtokat, vizuális segítséget (folyamatábrát, 

szabálykártyát)! 

- Az étel, ital összegyűjtése szájban: falatonként, illetve kortyonként adjuk az ételt, italt 

és várjuk meg, míg az előző falatot, kortyot lenyelte. Segítség lehet, ha kezdetben a 

kedvenc ételével, italával tanítjuk a folyamatot. Itt is használjuk a „falat-rágás-nyelés” 

folyamatábrát. 

 



Rágás, nyelési problémák  

   Gyakori, főleg kisebb korban, hogy rágás helyett préseli a szájában az ételt. Használjuk itt is 

a fenti folyamatábrát. Végezzünk motoros gyakorlatokat, melyek előkészítik a rágást. 

Folyamatosan vezessük be a darabos ételek fogyasztását. 

   Előfordulhat félrenyelés is, ha ez gyakori és nem a túl gyors, kapkodó étkezés 

következménye, neurológusi vizsgálat szükséges-ez már feltehetően nem pedagógiai feladat. 

Étkezés alatt tapasztalt magatartásproblémák 

- ételek, evőeszközök dobálása 

- sikítozás, kiabálás 

- mások ételének elvétele 

- nem egészségügyi okokból adódó hányás 

- öklendezés, köpködés 

- pica (ehetetlen dolgok lenyelése) 

   Megfigyelések segítségével meghatározzuk a viselkedés okait. Viselkedéses technikák 

alkalmazásával módosíthatjuk, vagy megszűntethetjük a nemkívánatos viselkedést. Fontos, 

hogy a gyermek szempontjait is figyelembe vegyük: lehet, hogy szenzoros 

élménykereső/túlérzékeny, vagy feladatból való kilépésre használja a negatív viselkedést, 

esetleg nem tudja, mit kell tennie, nem érti, mit várunk el tőle, unatkozik. 

   5.4. Öltözés 

 

   Az autizmussal élő gyerekek öltözésével leggyakrabban az a probléma, hogy célszerűség és 

az ésszerűség figyelmen kívül hagyásával veszik fel ruhadarabjaikat.  

   Másrészt jellemző az öltözködéssel kapcsolatos merev viselkedés, melynek következménye, 

hogy ragaszkodnak bizonyos ruhadarabokhoz és nehézséget jelen számukra a ruhaváltás, 

illetve bizonyos ruhadarabok elhagyása, új ruhadarabok felvétele.  

   A megfelelő vizuális segédeszközök használata jelentősen megkönnyítheti a gyermek 

számára az önálló öltözködést. Azt, hogy milyen ruhadarabokat és milyen sorrendben kell 

felvennie, előre jelezhetjük a ruhadarabok előkészítésével és sorrendbe rakásával. A 

ruhadarabokról készült fényképek és képek sorrendje is jelezheti az öltözködés helyes 

sorrendjét.  



   Előfordul, hogy ragaszkodik bizonyos ruhadarabokhoz, ilyenkor segíthet választási 

lehetőség felajánlása is. 

Beavatkozás lépései 

1. A tevékenység kiválasztása 

Fontos, hogy olyan tevékenységeket válasszunk, amelyek gyakran fordulnak elő, és a nem 

megfelelő önállóság az adott helyzetben valódi probléma az autizmussal élő személy és 

környezete számára 

2. Felmérések elvégzése  

- feladatanalízis mentén megtudjuk, hogy mely lépéseknél, milyen segítségre van 

szükség 

- szimbólumszint mérés: megmondja, hogy milyen szimbólumok lesznek jelentésteliek 

a gyermek, illetve felnőtt számára 

3. Célok kijelölése 

4. A célnak megfelelő eszköz megtervezése 

- folyamatleírások, videók forgatókönyvek 

 

5. A kiválasztott eszköz elkészítése 

Tárgyas, vagy képes folyamatsor, folyamatábra, folyamatleírás, vagy videó modell. 

6. Az eszközhasználat betanítása  

7. Segítség fokozatos leépítése, halványítása 

8. A készség gyakorlása, általánosítása új kontextusokban 

   5.5. Tisztálkodás 

   Az autizmussal élő gyermekek esetében ritkán számíthatunk arra, hogy kialakulnak a 

tisztálkodás szükségességének felismerésén alapuló szokások, ezért gyakran eszközökkel (pl. 

napirend) kell azok időpontját kijelölni. A tisztálkodási műveletek önálló végrehajtásához 

szükséges lehet a folyamat apró lépésekre való felbontása, és a lépések vizuális a gyermek 

szimbólumértés szintjén való megjelenítésére (folyamatábrák). 



   A fizikai segítség fokozatos visszavonása és az élért önállósági szint következetes elvárása 

rendkívül jelentős, mert az autizmussal élő gyermeknek sokkal kevésbé van jelen az 

önállóságra törekvés igénye. 

A fejlődés várható jellemzői 

- a gyermek szükségleteinek megfelelő komfortérzés biztosítása 

- nagyon apró lépésekkel az önállóság elérésének segítése 

- verbális utasítások segítségével a beszédmegértés, figyelem, emlékezet, a gondolkodás 

fejlődése 

- a testséma kialakulása, tájékozódás saját testen, a testrészek-ruhadarabok viszonyának 

felismerése 

- az ápoltság, tisztaság igényének megjelenése 

- a rászorultság, kiszolgáltatottság helyett a függetlenség érzésének („én is tudom”) 

segítése 

 

     5.6. Feladatbank 

 

A következő játékgyűjteményt az elemi pszichoszomatikus funkciók gyakorlása során 

használt eszközökből  állítottuk össze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABIRINTUS JÁTÉK 

− játékkedv felkeltése 

− érdeklődés 

− vizuális figyelem 

− tájékozódás síkban  

− szókincsbővítés, szókincsaktiválás 

− vizuális memória 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

− probléma megoldás 

Alapfeladat 

„Vezesd el a kislányt a banánhoz! ”Sorold fel, milyen finomságokkal találkozott útközben! 

Változatok 

− Ujjal, majd filctollal az útirány megrajzolása. 

− Az útirány jelzése fonallal, dekor tapasszal, vagy gyurmakígyóval.  

− Az egészségtelen ételek letakarása koronggal. 

− A gyümölcsök bekarikázása filctollal. 

Eszközigény 

− alaplap 

− filctoll 

−  korongok 

− fonal, dekortapasz, gyurma 

 

 

 



ALMA-SZÁMOLÓ JÁTÉK 

− figyelem, érdeklődés 

− feladattartás, feladattudat 

− szám- és mennyiségfogalom  

Alapfeladat 

Az alaplap ábráinak számlálása, jelölése számképes kártyák hozzárendelésével. 

Változatok 

− Koronggal való jelölés:„Tegyél annyi korongot a képek alá, ahány almát látsz!” 

Eszközigény 

− alaplap 

−  számkártyák 

− korongok 

Megjegyzés 

− A gyerekek többsége szívesen végez hasonló típusú feladatokat. A számok nézegetése, 

sorba rendezése kedvelt feladataik közé tartozik. Kódos, dobozos munka közé is betehető. 

 

 

 

 

 

 

 



CSIPESZELŐSJÁTÉK 

− figyelem, érdeklődés 

− feladattartás 

− szám- és mennyiségfogalom  

− finommotorikakétujjas fogás  

− izomerő-kifejtés 

 

Alapfeladat 

Az alaplap ábráinak számlálása, jelölése számképes csipesszel. 

Eszközigény 

− alaplap 

−  számkártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYSZERŰ LOTTÓ JÁTÉK 

 

− feladattudat, feladattartás 

− egymás melletti játék  

− közös eszközhasználat  

− gondolkodási műveletek: képek azonosítása szín szerint 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Képek egyeztetése azalaplap megfelelő ábráival. 

Változatok 

− A játékosok saját alaplapon dolgoznak. Egymás után szint jelölő dobókockával 

dobnak, majd a dobásnak megfelelő színű képet helyezik az alaplap megfelelő 

ábrájára. Az a győztes, akinek először megtelik a lapja. 

− Analógiás sorok hangoztatása: piros alma. sárga alma, stb. 

Eszközigény 

− alaplapok 

− kártyák  

− dobókocka 

 

 

 



GYÜMÖLCSSZEDŐ JÁTÉK 

− színek azonosítása, differenciálása, megnevezése  

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

− gyorsaság, mozgásügyesség 

− figyelem,  

− szerialitás 

− siker, kudarc feldolgozása 

Alapfeladat 

Színes golyók összegyűjtése színes kosarakba. „Ki tud több gyümölcsöt szedni a kosarába?” 

Változatok 

− Minden golyó (gyümölcs) csak a vele azonos színű kosárba helyezhető. 

− Meghatározott számú golyót lehet egyszerre szállítani a kosárba (csak egyet, csak 

hármat, páros számút, stb.) 

− Szerialitás: minden játékos három színű golyót gyűjt: pirosat-sárgát-kéket,vagy zöldet-

narancssárgát-fehéret, stb. 

− Sorverseny:két csapat versenyez, ki tud több gyümölcsöt szedni a kosarába. A 

csapattagokegymást kivárva következnek, mindenki csak egyszer mehet és annyi 

golyót vihet, amennyit a kezében elbír. Ha mindenki sorra került, összeszámolják a 

begyűjtött golyókat. 

Eszközigény 

− színes golyók 

− a golyókkal azonos színű vödrök, kosarak 

 

 



FŐZŐCSKÉZŐS SZEREPJÁTÉK 

− szerepjáték elemeinek alakítása 

− játékeszközök adekvát használata 

− utánzás 

− figyelem 

− gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés,összehasonlítás, egyeztetés, 

csoportosítás 

− szókincsbővítés 

− finommotorika: eszközhasználat, darabolás  

Alapfeladat 

Gyümölcssaláta, gyümölcstorta készítés 

Változatok 

Eszközigény 

− babakonyha 

− vágódeszka, játékkés 

− tálak, tepsi 

− „szétvágható” gyümölcsök 

 

 

      

 

 

 



TOJÁSTARTÓS JÁTÉK 

− figyelem  

− vizuális memória 

− kombinációs készség 

− együttműködési készség 

− együtt játszás, páros játék alakítása 

− kivárás, soron következés 

−  szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

A tojástartó felső részében elhelyezett kupakok helyzetének lemásolása az alsó rekeszekbe. 

Változatok 

− Egyik játékos kirakja a felső rekeszbe, a másik leutánozza az alsóba, majd pozíciót 

cserélnek. 

− Mi változott? Egyik játékos változtat a kirakáson, a másik helyreigazítja. 

− Kupakok-palackok párosítása. Kupak felcsavarása a hozzá tartozó palackra.  

− Minta tervezése: 6, 12 cellás kártyalapokra színes filctollal a kupakok 

körülrajzolásával 

Eszközigény 

− műanyag tojástartók 

− különböző színű, méretű kupakok és palackok 

− kartonpapírból kártyák, filctollak, színes ceruzák 

 

Megjegyzés 

− A tojástartók összekapcsolásával az elemszámot fokozatosan növelve játsszuk. 

 



TORONYÉPÍTÉS POHÁRBÓL 

− téri tájékozódás 

− gyorsaság, pontosság 

− szem-kéz koordináció 

− siker-kudarc feldolgozása 

Alapfeladat 

Műanyag, vagy papírpoharak egymás mellé és egymásra illesztéséből torony építése 

Változatok 

− Páros játék: közös eszközhasználattal építés. A játékosok egymás után sorba egy-egy 

poharat illesztenek a többihez. Akinél összedől a torony, kiesik a játékból. 

− Minden játékos azonos számú pohárból önálló tornyot épít. Aki a leggyorsabban 

beépíti a poharait, az nyer. 

− Az utóbbi variációnál használható dobókocka is: egymás után dobnak a játékosok, és 

annyi poharat építhetnek be, ahányat dobtak. 

Eszközigény 

− műanyag, vagy papírpoharak, dobókocka 

Megjegyzés 

− A poharak és a játékosok számát folyamatosan emelhetjük. 

 

 

 



RITMIKUS SOR EVŐESZKÖZÖKBŐL 

− vizuális figyelem, differenciálás 

− logikus gondolkodás 

− szabálykövetés 

− téri tájékozódás 

− szókincsbővítés 

− tő és sorszámnevek gyakorlása 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Evőeszközökből kirakott ritmikus sor folytatása. 

Változatok 

− Kirakott sorból az azonos párok kiválogatása 

− Melyik eszköz nem illik a sorba? 

− Hányadik a sorban? Mi van mellette, alatta, felette? 

− Melyik evőeszközre gondoltam? 

Eszközigény 

− evőeszközök 

 

Megjegyzés 

− Eszközszám folyamatosan növelhető és kiegészíthető más terítéshez szükséges 

eszközökkel  (pohár, szalvéta, merőkanál, stb.) 

 

 

 



SZERETEM - NEM SZERETEM 

− kóstolás szoktatása 

− ízérzékelés 

− evőeszköz használat gyakorlása 

− szókincsbővítés, szókincsaktiválás 

− kommunikáció fejlesztés: választás, döntés, vélemény- nyilvánítás 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Tálkákban különféle ételek vannak (zöldség és gyümölcsszeletek, magok, sajtok, krémek, 

öntetek, stb.). A gyerekek megnevezik, megkóstolják és kategórizálják(ízlik- nem ízlik, 

szeretem-nem szeretem) azokat. 

Változatok 

− Nagyobbaknál képi szimbólumokkal, vagy írottan is játszhatjuk.  

− „Énkönyvbe” is jelölhetjük a kedvenc ételeket. 

Eszközigény 

− tálkák evőeszközök 

− különböző ízű falatkák 

− alaplap. kártyák 

 

     

 

 

 



GYÜMÖLCSÁLLATOK 

− vizuális figyelem 

− vizuális memória 

− kóstolás szoktatása 

− ízérzékelés 

− mintakövetés, utánzás 

− gondlkodási műveletek: anlízis, szintézis 

− szabálykövetés, szabálytuda 

Alapfeladat 

Minta után, majd fantázia alapján különböző figurák kialakítása gyümölcsdarabkákból 

Változatok 

− Színes előrajzolt papírtálcákra folyamatábra segítségével helyezik rá a gyerekek a 

gyümölcsdarabkákat. 

− Az alaplapon (papírtálcán), csak a formák vannak előrajzolva. Mindenki maga dönti 

el, hogy a körlap narancsból, vagy almából legyen). 

Eszközigény 

− Különféle szeletelt gyümölcsök (banán, körte narancs, szőlő,eper, stb) bors, szegfűszeg, 

fogpiszkáló, tányérok, kés 

 

      

 

 



ÍZMEMÓRIA JÁTÉK  

 

− vizuális figyelem 

− vizuális memória 

− kóstolás szoktatása 

− ízérzékelés 

− utánzás 

− szabálykövetés, szabálytudat 

Alapfeladat 

Tálkákban a poharak alatt különböző ízű (sós, savanyú, édes. keserű) csemegék vannak 

letakarva. A játék célja az azonos párokegyeztetése a szabályok betartásával. Alapszabály: 

mindenki csak két fedőt emelhet fel, megnevezi, amit a tálkákban talál és ha egyeznek, 

megtarthatja. 

Változatok 

− Íz szerint is kereshetünk párt: pl. savanyú uborka-citrom, édes keksz-nutella, sós 

pattogatott kukorica- levesbetét, stb. 

Eszközigény 

− papírtálcák, poharak 

− a négy alap ízből párosan ételek 

 

 

 



GYÜMÖLCSÖK,-PÉKSÜTEMÉNYEK SÓ-LISZT GYURMÁBÓL 

− vizuális figyelem 

− vizuális memória 

− gyűjtőfogalom alá rendelés 

− közös eszközhasználat 

− szabálykövetés, szabálytudat 

−  

Alapfeladat 

Gyurmázási technikákkal (gömbölyítés, sodrás, vágás, lapítás, mintázás, darabolás) 

gyümölcsök, péksütemények mintázása. 

Változatok 

−  

Eszközigény 

− színes főzött gyurma 

− gyurmatábla 

− mintázáshoz használt eszközök 

 

 

     

 

 

 

 



KANALAZÓS-CSIPESZELŐS  

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

− helyes kanálfogás alakítása 

− gyorsaság, pontosság 

− monotónia tűrés 

Alapfeladat 

Borsó, bab müzliátkanalazása, levesbetét csipesszel történő átrakása szűk szájú edénybe. 

Változatok 

− Versenyfeladat: „Ki kanalazza/csipeszeli rövidebb idő alatt át az ételeket?” 

− Annyi mennyiséget helyezhet át, amennyit a dobókockán dobott, vagy számkártyán 

húzott. 

Eszközigény 

− apró szemes és darabos ételek 

− kanál, csipesz 

− tálak 

− dobókocka 

− számkártyák 

Megjegyzés 

− A számos és szeriális feladatoknál elemszámot fokozatosan növelve játsszuk 

 

 

 



SZORTÍROZÓS JÁTÉK 

− gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás 

− rész-egész viszony 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

− villahasználat alakítása 

− kostolás szoktatása 

Alapfeladat 

Különböző gyümölcsök és zöldségek adott szempont (fajta, szín, íz) szerinti válogatása, 

csoportosítása. 

 

Eszközigény 

− darabolt zöldségek, gyümölcsök 

− tálak, villák 

− kártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÍVÓSZÁL IVÓ VERSENY 

− artikulációs izmok ügyesítése: szívás 

− ízérzékelés 

− választás, döntés, véleménynyilvánítás 

− bizalomerősítés 

− sikerélmény, vesztés feldolgozása 

Alapfeladat 

Különböző italok (gyümölcslevek, tea, limonádé, ásványvíz) kóstolása szívószállal.  

Változatok 

− Választás: „Melyiket szeretnéd megkóstolni?” 

− Azonosítás: „ Milyen ital van a pohárban? 

− Verseny: „Ki issza meg leggyorsabban a választott italát?”„Adott idő alatt ki iszik 

többet az italából?” 

Eszközigény 

− különböző fajtájú gyümölcslevek, ásványvíz 

− poharak, színes szívószálak 

− kártyák 

 

 

 

 



PATTOGATOTT KUKORICA PAKOLÓS VERSENY 

− artikulációs izmok ügyesítése: szívás 

− mozgáskoordináció 

− számfogalom, mennyiségélmény, relációk 

− sikerélmény, vesztés feldolgozása 

 

Alapfeladat 

Pattogatott kukorica szívószállal történő felszívása és gyűjtőtálba helyezése 

Változatok 

− Válogatás, differenciálás: színezett kukoricaszemek azonos színű tálkába helyezése 

„Tedd a kukoricát az ugyanolyan színű tálba!” 

− Számfogalom: „Tegyél annyi kukoricát a tálba, amennyit dobtál a dobókockán!” 

− Sorverseny:”Melyik csapat juttatja előbb célba a pattogatott kukoricáját?”„Melyik 

csapat gyűjt azonos idő alatt több kukoricát?”(Az első játékos elveszi a 

kukoricaszemet, a csapattagok egymás tálkájába juttatják, az utolsó pedig a kijelölt 

célba helyezi. 

Eszközigény 

− pattogatott kukorica 

− tálkák, szívószálak 

− dobókockák 

 

 

 



SZALVÉTA HAJTOGATÓS 

− figyelem 

− utánzás 

− finommotorika 

− pontosság, precízség 

− gyorsaság 

− feladattudat, feladattartás, monotónia tűrés 

− önértékelés 

Alapfeladat 

Szalvéta hajtogatása csoporttársaknak, családtagoknak. 

Változatok 

− Páros verseny: „Azonos idő alatt ki hajtogat és helyez el több szalvétát a 

szalvétatartóba? 

− Sorverseny: a csapattagok egy munkadarabon dolgoznak (pl. legyező), mindegyik egy 

munkafázist készít el a szalvétán, majd továbbadja társának. Az a csapat nyer, aki 

elsőként a szalvétatartóba helyezi a szalvétáját. 

Eszközigény 

− játékosok száma szerint eltérő színű vagy mintájú szalvéták 

− szalvétatartó 

− időjelző 

 

Megjegyzés 

− A legegyszerűbb átlós hajtogatástól haladunk fokozatosan a bonyolultabb technikák felé. 

 



KÁRTYÁS JÁTÉKOK 

− szókincsbővítés, szókincsaktiválás 

− gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Ételeket ábrázoló képek megnevezés, gyűjtőfogalom alárendelése 

Változatok 

−  

Eszközigény 

− alaplapok 

− ételeket ábrázoló kártyák 

− csipeszek 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



MOZGÁSUTÁNZÓS DALOS JÁTÉKOK 

 

− játékkedv, oldott, vidám légkör kialakítása 

− feladattudat, feladattartás 

− szabálykövetés 

− utánzásra késztetés 

− beszéd, mozgás, játék összekapcsolása, egymás hatásának erősítése 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Népi gyermekjáték eljátszása:” Fehér liliomszál.”. 

Változatok 

− A gyerekek éneklik a dalt és utánozzák a dalban hallható cselekvéseket. 

− Kiszámolóval választják azt, aki középre áll. A dal eljátszása után, akinek a kötényébe 

törölközik, középre áll, ő lesz az új választó és újra kezdődik a játék. 

Eszközigény 

− színes fejdíszek, kötény 

 

 

 

 

 

 

 



EGYSZERŰ EGYEZTETŐS 

− gondolkodási műveletek: válogatás, azonosítás 

− szókincsbővítés, szókincsaktiválás 

− vizuális memória 

− tájékozódás síkban 

− sor, oszlop fogalma 

− tő és sorszámnevek 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

Képek megnevezése, alaplapra helyezése. 

Változatok 

− Vizuális memória: egy, vagy több képet letakarok. „Melyik ruha hiányzik?” 

− Téri tájékozódás: ”Mi van a kabát alatt, nadrág mellett, zokni fölött, stb.” 

− Rendezés: „Milyen ruhák vannak az első oszlopban? A második sorban?!” 

− „Gondoltam egy ruhára: szürke, lábra húzzák. Mi az?” 

 

Eszközigény 

− alaplap 

− képek 

 

 

 



MIT VEGYEK FEL? 

− gondolkodási műveletek: ok- okozati összefüggések 

− viselkedésrendezés: időjárásnak megfelelő öltözék elfogadtatása 

− szabálykövetés 

Alapfeladat 

A kerék megforgatásával a jelölt időjárásnak megfelelő öltözék kiválasztása. 

Változatok 

− Képek helyett tárgyakat is használhatunk. 

Eszközigény 

− alaplap 

− kártyák, vagy ruhadarabok 

− szabálykártya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOGLALKOZÁSOK, EGYENRUHÁK 

− gondolkodási műveletek: válogatás, párosítás, asszociációk, memória 

− szókincsbővítés 

− mintakövetés 

− finommotorika 

Alapfeladat 

A munkagép és munkaruha párosítása. 

Változatok 

− A képek megfelelő színnel történő kiszínezése minta alapján. 

Eszközigény 

− alaplap 

− kártyák 

− foglalkozásokat ábrázoló szemléltető képek 

− színes ceruzák  

 

 

 

 

 

 



PÁRKERESŐ-KESZTYŰK, ZOKNIK PÁROSÍTÁSA 

− figyelem 

− memória 

− azonosság, különbözőség  

− szókincsaktiválás  

− feladattudat, feladattartás 

− közös eszközhasználat 

− nyerés, vesztés elfogadtatása 

Alapfeladat 

Kesztyű és zokni párosítása. 

Változatok 

− Minden játékosnál azonos számú páratlan ruhadarab van, a másik pár a játékvezetőnél 

van. A játékvezető felmutat egy ruhadarabot, jelentkezik, akinél a párja van. 

− A játékosok egy kupac ruha között keresik meg a náluk levő ruhadarabok párját. Az 

nyer, aki először párosítani tudja a darabjait. 

− Versenyfeladat: meghatározott idő alatt ki tud több ruhanenűt párosítani a 

ruhakupacból. 

A verseny kezdetét és végét határozott gong jelzi. A hátralevő időt is vizuálisan 

szükséges megjeleníteni. 

Eszközigény 

− különböző színű, mintázatú, méretű, anyagú kesztyűk és zoknik 

− játékosonként kosár 

− időmérő eszköz 

 

 



ÖLTÖZTETŐ VERSENY 

− gondolkodási műveletek: válogatás, rendezés, csoportosítás 

− szerialitás 

− finommotorika: szem-kéz koordináció 

Alapfeladat 

A kosárban található ruha felvétele, vagy babára, társra adása. 

Változatok 

− Színek egyeztetése: csak megadott színű ruha felvétele 

− Szám- és mennyiségfogalom: annyi ruha felvétele, amennyi a húzott számkártyán 

vagy a dobókockán van. 

− Rendezés: „A képen jelölt ruhadarab megkeresése és felvétele 

− Válogatás: napszaknak, évszaknak megfelelő ruha kiválasztása, felvétele 

− Páros gyorsasági verseny: „Ki tud gyorsabban felvenni, vagy levetni bizonyos 

ruhadarabokat?” 

Eszközigény 

− ruhaneműk 

− kártyák 

− dobókocka 

 

 

 



6. SZENZOROS ÉRZÉKENYSÉG AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐKNÉL 

   A szenzoros problémák egyénenként nagyon eltérőek és változékonyak lehetnek. Bármely 

érzékszervnél előfordulhat egyes ingerekre adott túl erős vagy túl gyenge reakció. Az 

érzékszervek szenzoros érzékenysége hullámzó is lehet: az inger, ami egyik nap kellemetlen, 

máskor nem okoz panaszt. 

   A különböző érzékszervek nem egyformán érzékenyek. Előfordulhat, hogy az autista 

elviselhetetlennek tart bizonyos hangokat, de kifejezetten keresi a tapintással szerzett 

ingereket. Gyakori a kompenzáció, amikor például a torzult hallás vagy látás helyett más 

érzékszerveiket használják. 

   Ha a túl sok bejövő inger által kiváltott túlterheltség nem oszlik el, ideiglenes érzékszervi 

vakság léphet fel. Ilyenkor a személy nem lesz képes a tapintási, hallási vagy vizuális 

ingereket feldolgozni. 

   Ha a gyermek bizonyos ingerek hatására frusztrált, stresszes lesz, akkor igyekezzünk 

környezetében megszüntetni azt. Gondolnunk kell arra is, hogy a számunkra kellemes zene, a 

szép dekoráció, a halk beszélgetés zavaróak, fájdalmasak, elviselhetetlenek is lehetnek.  Ha a 

környezet megváltoztatása nem lehetséges, akkor jól megtervezett team munkával 

megpróbálkozhatunk lassan, fokozatosan hozzászoktatni a számára megterhelő ingerekhez. 

Taníthatunk stratégiákat, melyekkel a személy elkerülheti a stresszt. Viszont elsősorban 

mindig azt mérlegeljük, hogy az autizmussal élő számára melyik a kevésbé megterhelő 

megoldás. Segíthet még a szenzoros integrációs terápia alkalmazása (O. Bogdashina, 2008., 

Őszi, 2012.) 

   6.1. Hallás 

   A hiper- és hipoérzékenység a hallás – mint az egyik legfontosabb érzékelési képesség – 

esetében is kiemelten megjelenhet az autistáknál. Az akusztikai érzékelés kapcsán kialakuló 

túlérzékenységnek különböző jelei lehetnek. A lassabb ingerfeldolgozás miatt is 

gyanakodhatunk szenzoros érzékenységre. A szenzoros élményeket biztosító játékokat 

felhasználhatjuk a gyermek motivációs bázisának kiépítéséhez is. 

Néhány példa a hallás működésének jellemzőire 

- az autizmussal élőknél nem a hangmagasság vagy hangerősség- inkább az egyidejű 

hangforrások a zavaróak, sokszor ezért nehéz számukra a fontos információkat kiszűrni 

- a gyermek befogja a fülét bizonyos hangok hallatán, hogy kizárja azokat 



- a gyermek folyamatosan ütemes zajt kelt, kopogtat, kocogtat, ajtót csapkod, papírt tép, 

kiabál, dobál dolgokat 

- zajokat kelt azért, hogy elnyomja a külvilág hangjait 

- kerül bizonyos ingereket, hangokat (pl. porszív hangja) -ilyenkor biztosítsunk számára 

ingerszegény környezetet, ahol pihenhet, illetve engedélyezzük, hogy a számára 

megterhelő helyzetekben ne, vagy rövidebb ideig vegyen részt 

- keres bizonyos ingereket (pl. azért dönti össze a tornyot, hogy hallja az építőkockák 

hangját) – szabályozott körülmények közt (idő, hely, balesetmentes környezet) lehetővé 

tesszük a szenzoros élményszerzést 

- nem alszik mélyen, alvásból könnyebben felébredhet 

- megijed, fél állatoktól, vihartól, tömegtől, hajvágástól 

- kerüli a ropogós ételeket 

- hangszóróhoz tartja a fülét 

- jelzi, hogy olyan hangokat is érzékel, ami más számára nem hallható  

(O. Bogdashina, 2008.; Őszi, 2012.) 

Hallásfigyelem fejlesztő játékok 

 zörejek, hangok azonosítása 

 „Mit hallottál?”- kiemelt auditív ingerek jelzése 

 „suttogó játék”- szavak, mondatok továbbadása hallás után 

 hallási sorrend felidézése 

 „Hol hallod? - halk zene vagy egyéb hang forrásának a megkeresése 

 általa ismert felnőtt, gyermek hangjának felismerése 

 „Hányat tapsoltam, koppantottam…stb?”- egyszerű ritmusok visszaadása 

 hangutánzás - állathangok, járművek, zörejek 

 hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, halk-hangos, magas-mély)  

 hallott szöveg feldolgozása feladatlappal 

 hangok keresése szavakban 

 hangok rögzítése, meghallgatása 

 digitális eszközökön hangok párosítása 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról a hangokról, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

 

 



Online játékok 

http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=622&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1 

http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=930&AbilityArea=-1&NatTemakor=562 

https://wordwall.net/hu/resource/1294290/zs-sz-differenci%C3%A1l%C3%A1sa-

hall%C3%A1s-ut%C3%A1n 

https://wordwall.net/hu/resource/244753/%c3%a9nek-zene/hangszerek 

https://wordwall.net/hu/resource/6911095/hangok 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=590 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=355 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=356 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=154 

https://ficsak.hu/onlineprogramfigyelo/programok/hallod-e-hallasfejleszto/ 

https://learningapps.org/9758353 

https://learningapps.org/6019268 

https://learningapps.org/10814184 

https://learningapps.org/11846882 

 

   6.2.  Látás 

 

   A vizuális ingerek keresése, illetve kerülése nagyon gyakori az autizmussal élők körében. Itt 

is érdemes figyelembe vennünk, hogy a gyengébb vagy erősebb érzékelés miatt rengeteg 

időbe és energiába telhet míg a teljes képet értelmezni tudják. Sok autista hangsúlyozza, hogy 

milyen sok időre van szüksége annak érdekében, hogy az őt körül vevő világot értelmezni 

tudja. Egyes vizuális ingerek feszültséget, (akár rosszullétig fokozódó) frusztrációt 

okozhatnak, míg mások kellemes, nyugodt érzéseket válthatnak ki. 

 

 

 

http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=622&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=930&AbilityArea=-1&NatTemakor=562
https://wordwall.net/hu/resource/1294290/zs-sz-differenci%C3%A1l%C3%A1sa-hall%C3%A1s-ut%C3%A1n
https://wordwall.net/hu/resource/1294290/zs-sz-differenci%C3%A1l%C3%A1sa-hall%C3%A1s-ut%C3%A1n
https://wordwall.net/hu/resource/244753/%c3%a9nek-zene/hangszerek
https://wordwall.net/hu/resource/6911095/hangok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=590
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=155
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=355
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=356
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=154
https://ficsak.hu/onlineprogramfigyelo/programok/hallod-e-hallasfejleszto/
https://learningapps.org/9758353
https://learningapps.org/6019268
https://learningapps.org/10814184
https://learningapps.org/11846882


Példák a látás működésének jellemzőire 

- látja, ami számunkra láthatatlan, túl éles a látása 

- kerüli a közvetlen szemkontaktust, ez számára akár fájdalmas is lehet 

- jobban reagál az információra, ha a „falnak mondjuk”, tehát nem kell szemkontaktust 

létesítenie 

- egyes dolgokat „felnagyítódnak” számára, azokat óriásinak látja 

- az apró részletek élesek (pl. porszemek a levegőben), ezzel szemben a háttér 

elhalványul 

- csak a tárgyak körvonalait látják 

- éles fényben elhomályosul a látása 

- folyamatosan parányi dolgokat néz, apró porszemeket szedeget fel 

- nem szereti a sötétet vagy az erős fényeket 

- megijed erősen felvillanó fényektől 

- sokszor néz lefelé, hunyorog 

- eltakarja a szemét az erős fényben 

- dörzsöli, üti a szemét, pislog egy vizuális inger hatására 

- az erős vizuális inger (pl. fény) fájdalommal járhat számára 

- bizonyos színeket, mintákat, kontrasztokat nem vagy nem jól lát, zavarhatják 

- torzítva érzékeli a mélységet a magasságot, a méreteket 

- zavar lehet a perspektívikus térlátásban (pl., ha valaki fölé hajol, azt hatalmasnak 

érzékeli) 

- periférikus látásuk lehet nagyon gyenge vagy nagyon erős 

- előfordulhat „csőlátás”, amikor csak nagyon kicsi területet képes látni egyszerre 

- vonzzák a fények, a tükrök, a tükröződő felületek, az élénk színű tárgyak 

- intenzíven nézi a tárgyakat vagy az embereket 

- szeme előtt mozgat tárgyakat vagy az ujjait 

- intenzív fények sem erősek számukra 

- végig tapogatja egy adott tér (pl. szoba határait), amikor ott körbe halad 

- végig simítja a tárgyak, bútorok körvonalait, hogy ezáltal megtapasztalja azokat 

- világosban is felkapcsolja a villanyt 

- a tárgy minden apró részletét látja, emellett a többi érzékszervét „kikapcsolja”, más 

információ nem jut el hozzá (pl. ilyenkor nem érzékeli, ha szólunk hozzá, vagy 

megérintjük) (O. Bogdashina, 2008; Őszi, 2012.) 

 



Látási figyelmet fejlesztő játékok 

   Az iskolai munkában nélkülözhetetlen a megfelelő fixáló, pásztázó, kereső szemmozgás, az 

alak–háttér elkülönítésének képessége. A vizuális diszkriminációt, a szemmozgást 

gyakoroltató játékok ezeket a funkciókat javítják. 

 szemfixációs játékok (pl. különböző mozgások vagy elemlámpa, gyertya fényének 

szemmel követése) 

 párkereső játékok (pl. memóriakártyák) 

 kakukktojás játékok (egy vagy több szempont szerint a nem oda illő tárgy vagy kép 

kiválasztása) 

 egyforma tárgyak, képek, formák egyeztetése 

 pontösszekötős feladatlapok 

 mintakövetéssel építés, rajzolás (Pl. csinálj, rajzolj ugyanilyet) 

 labirintus játékok (térben, papíron, infokommunikációs eszközökön) 

 „tréfás” képek, oda nem illő dolgok keresése (pl. a képen a gyermek egy kanállal 

rajzol) 

 nagy méretű képeken kis részletek megtalálása 

 rajzok, képek formák, betűk, szavak, számok kiegészítése (gestalt látás: rész-egész) 

 mozaik játékok 

 kirakós játékok, puzzle 

 képek másolása (pl. négyzetrácsos papír segítségével) 

 felvillantott képek és az azon lévő információk megfigyelése (látótér növelése) 

 „Mi bújt el?”- alak, háttér megkülönböztetése 

 lényeges információk kiemelése képekből, szövegből 

 betűtáblán megadott betűk, szavak keresése 

 feladatlapokon az egyforma alakok összekötése, bejelölése 

 feladatlapon az egyforma alakzatok egyforma színűre színezése 

 azonos formák jelölése különböző méretben, helyzetben (alakállandóság) 

 betűk, számok, szavak, formák felismerése elforgatva, egymásra helyezve, változó 

helyzetekben (alak- és formaállandóság)  

 vizuális ritmusok követése, utánzása, folytatása 

 ujjlánc, orrlánc – Körben helyezkednek el a gyerekek, a gyufásdoboz tetejét adják 

egymásnak az ujjról ujjra 



 „Én látom, amit te nem látsz!” – Egy apró tárgyat úgy helyezünk el a szobában, hogy 

középről jól látható legyen. Egy gyerek vagy akár több, aki nem volt benn a tárgy 

elhelyezésekor, középre áll, és a szemével próbálja megkeresni.  

 „Mi változott meg?”- lehet az a környezet vagy egy személy 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról a vizuális ingerekről, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

 

Online játékok 

https://wordwall.net/hu/resource/1223301/gy%C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6k-melyik-

kakukktoj%C3%A1s 

https://wordwall.net/hu/resource/3578332/mem%c3%b3ria/disney-hercegn%c5%91k 

https://wordwall.net/hu/resource/3578035/f%c3%b6ldrajz/eur%c3%b3pai-orsz%c3%a1gok-

z%c3%a1szl%c3%b3k 

https://wordwall.net/hu/resource/1401029/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-

b%C3%A9kakir%C3%A1ly-melyik-r%C3%A9szlet-val%C3%B3-az-%C3%BCres-helyre 

https://wordwall.net/hu/resource/1463753/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-halak-melyik-

r%C3%A9sz-hi%C3%A1nyzik-k%C3%A9pr%C5%91l 

https://learningapps.org/12307389 

https://learningapps.org/12307534 

https://learningapps.org/11861053 

https://learningapps.org/11838883 

https://www.jigsawplanet.com/?lang=hu 

 

   6.3. Ízlelés 

   Az ízérzékelés helye kizárólag a szájüreg: elsősorban a nyelv, a lágyszájpad, a torok és a 

garat. Az autizmussal élőknél az étkezési problémák, a válogatás hátterében gyakran az ízekre 

vagy az ételek, italok állagára való szokatlan érzékenység áll. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a gyermek kedvenc ételeit (ropi, cukorka, keksz) motivációként, jutalmazásként is 

felhasználhatjuk (O. Bogdashina 2008; Havasi-Janoch 2018.). 

https://wordwall.net/hu/resource/1223301/gy%C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6k-melyik-kakukktoj%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/1223301/gy%C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6k-melyik-kakukktoj%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/3578332/mem%c3%b3ria/disney-hercegn%c5%91k
https://wordwall.net/hu/resource/3578035/f%c3%b6ldrajz/eur%c3%b3pai-orsz%c3%a1gok-z%c3%a1szl%c3%b3k
https://wordwall.net/hu/resource/3578035/f%c3%b6ldrajz/eur%c3%b3pai-orsz%c3%a1gok-z%c3%a1szl%c3%b3k
https://wordwall.net/hu/resource/1401029/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-b%C3%A9kakir%C3%A1ly-melyik-r%C3%A9szlet-val%C3%B3-az-%C3%BCres-helyre
https://wordwall.net/hu/resource/1401029/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-b%C3%A9kakir%C3%A1ly-melyik-r%C3%A9szlet-val%C3%B3-az-%C3%BCres-helyre
https://wordwall.net/hu/resource/1463753/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-halak-melyik-r%C3%A9sz-hi%C3%A1nyzik-k%C3%A9pr%C5%91l
https://wordwall.net/hu/resource/1463753/r%C3%A9sz-eg%C3%A9sz-halak-melyik-r%C3%A9sz-hi%C3%A1nyzik-k%C3%A9pr%C5%91l
https://learningapps.org/12307389
https://learningapps.org/12307534
https://learningapps.org/11861053
https://learningapps.org/11838883
https://www.jigsawplanet.com/?lang=hu


Példák az ízlelés működésének jellemzőire  

- egyes ételek íze elviselhetetlen számukra 

- az étel állaga is lehet taszító 

- rossz evő 

- nem érzi, ha éhes/szomjas 

- nem iszik, eszik eleget 

- hiányzik a rágás képessége 

- csak egyfajta színű, állagú ételt/italt eszik/iszik 

- elkerüli a kóstolást a közvetlen ízlelést 

- könnyen öklendezni, hányni kezd bizonyos ízek hatására 

- visszaöklendezi a már lenyelt ételt 

- a nyelve hegyével ízleli a dolgokat 

- mereven ragaszkodik az étkezés szokásaihoz (pl. csak egy helyszínen, egyféle 

tányérból hajlandó enni) 

- túl sokat eszik 

- jéghideg vagy forró dolgokat is megeszik, nem érzékeli az étel hőmérsékletét 

- sóvárok bizonyos ételek, ízek után 

- bármit megeszik, még ehetetlen dolgokat is (PICA) 

- szájába veszi, megnyalja a dolgokat 

- mindent megrág 

- megeszi a kevert ételeket (pl. édes-sós) 

- „íz-aktákat” gyűjt- ízélményei segítségével idéz fel helyzeteket  

(O. Bogdasdhina 2008.; Őszi, 2012.) 

Ízlelő, kóstoló játékok 

 hetente egy új íz, étel megkóstolása 

 „Italkóstoló”- poharakban, különböző italok megkóstolása (lehet bekötött szemmel is), 

meghatározása, pontozása (ízlik/nem ízlik) 

 „Miből készült?”- ételek összetevőinek kitalálása 

 ételek kóstolása különböző állagokban (pl. alma- felszeletelve, reszelve, pürének 

elkészítve) 

 ételek csoportosítása (pl. zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek), kóstolása 

 „Vásárlós” játékok 



 egyszerű ételek hozzávalóinak kiválogatása, az étel elkészítése folyamatábrákkal, 

videó modell segítségével 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról az ízekről, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

Online játékok 

https://learningapps.org/5454779 

https://learningapps.org/12986474 

https://learningapps.org/2099827 

https://learningapps.org/5123787 

https://wordwall.net/hu/resource/1077221/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%adzlel%c3%a9s 

https://wordwall.net/hu/resource/1184206/%C3%ADzek 

https://wordwall.net/hu/resource/1332567/%C3%A9telek 

https://wordwall.net/hu/resource/2057191/%C3%A9telek 

https://wordwall.net/hu/resource/913013/%C3%A9telek 

https://wordwall.net/hu/resource/37706/%C3%A9telek-sz%C3%B3keres%C5%91 

https://wordwall.net/hu/resource/1842349/%C3%A9telek 

https://wordwall.net/hu/resource/820069/%C3%A9telek 

https://wordwall.net/hu/resource/1961920/logop%c3%a9dia/%c3%a9telek-doboznyit%c3%b3 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=821 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=821 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=62 

Egyszerű ételek elkészítését segítő videók 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jK69z6maQWE 

https://www.youtube.com/watch?v=fNQi0Rb2HRY 

https://www.youtube.com/watch?v=a9XFVF_RYno&list=RDCMUCbB4AeKDmNV0wq5D

SeT9lsg&index=25 

https://learningapps.org/5454779
https://learningapps.org/12986474
https://learningapps.org/2099827
https://learningapps.org/5123787
https://wordwall.net/hu/resource/1077221/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%adzlel%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1184206/%C3%ADzek
https://wordwall.net/hu/resource/1332567/%C3%A9telek
https://wordwall.net/hu/resource/2057191/%C3%A9telek
https://wordwall.net/hu/resource/913013/%C3%A9telek
https://wordwall.net/hu/resource/37706/%C3%A9telek-sz%C3%B3keres%C5%91
https://wordwall.net/hu/resource/1842349/%C3%A9telek
https://wordwall.net/hu/resource/820069/%C3%A9telek
https://wordwall.net/hu/resource/1961920/logop%c3%a9dia/%c3%a9telek-doboznyit%c3%b3
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=821
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=821
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=62
https://www.youtube.com/watch?v=vZJhiHxqaRs
https://www.youtube.com/watch?v=jK69z6maQWE
https://www.youtube.com/watch?v=fNQi0Rb2HRY
https://www.youtube.com/watch?v=a9XFVF_RYno&list=RDCMUCbB4AeKDmNV0wq5DSeT9lsg&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=a9XFVF_RYno&list=RDCMUCbB4AeKDmNV0wq5DSeT9lsg&index=25


6.4. Szaglás 

   A szaglás a szagok, illatok érzékelésének képessége, a gyermekkor elsődleges szenzoros 

csatornája. Az íz érzékelése önmagában nem túl erős a szaglás nélkül, a két érzékszerv 

működése szorosan összefügg. Az autizmussal élőknél a szaglás területén is előfordulhat alul, 

illetve túlműködés. 

Példák a szaglás működésének jellemzőire 

- kifinomult, nagyon érzékeny a szaglása 

- mindent megszagol, ami a keze ügyébe kerül 

- számára mindennek túl erős, túl „szúrós” a szaga 

- elutasíthat ételeket, azért, mert nem kellemes a szaga 

- nem tudja elviselni az emberek szagát, még akkor sem, ha azok, nagyon tiszták 

- allergiás reakciókhoz hasonló érzést válthatnak ki egyes illatok pl. parfüm (eldugult 

orr, égő tüdő, nehézlégzés) 

- jellemezhetik toalett használati zavarok 

- elfut, menekül a szagingerek elől 

- elkerüli a közvetlen szaglást 

- nehezen vált tiszta ruhát 

- elhúzódik az emberektől 

- befogja, dörzsöli, ütögeti az orrát egy illat vagy szag hatására 

- szagolgatja önmagát 

- szétkeni a székletet, játszik vele 

- ágyba vizel 

- keresi az erőteljes szagokat 

- megszagolja ott, ahol hozzáérnek 

- azért szagol dolgokat, mert arról ismer meg embereket, tárgyakat 

- nem tesz különbséget kellemes illatok és rossz szagok közt 

- szaglási emlékeket, „szagképeket” tárolnak 

- he egy számukra kellemetlen szag/illat eszükbe jut nyugtalanok, frusztráltak lehetnek, 

ami a rosszullétig fokozódhat 

- előfordulhatnak szaglási „hallucinációk”, amikor jelen nem lévő szagokat/illatokat is 

érezhetnek  

(O. Bogdashina 2008.; Őszi 2012.) 

 



Szaglással kapcsolatos játékok 

 a háztartásban előforduló fűszerek szagolgatása, felismerése 

 a háztartásban előforduló fűszerek felismerése bekötött szemmel, szaglás alapján 

 a háztartásban előforduló, nem veszélyes anyagok szagolgatása, felismerése (öblítő, 

szappan, sampon, fogkrém) 

 a természetben lévő illatok szagolgatása, felismerése pl. falevelek, virágok, citromfű, 

fenyő (bekötött szemmel is lehet) 

 illatpárok keresése 

 képek válogatása (kellemes illattok, rossz szagok) 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról a szagokról, illatokról, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

Online játékok 

https://wordwall.net/hu/resource/1185952/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszerv

ek-szagl%c3%a1s 

https://learningapps.org/5652139 

https://learningapps.org/8122352 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=841 

   

 6.5. Tapintás 

   A tapintás az érintés, a nyomás, a hőmérséklet érzékelésének képessége, az egyik 

legkorábban kialakuló érzékszervünk. Nagyon fontos szerepet tölt be a környezetről szerzett 

információk begyűjtésében, valamint a védekező reakciók kialakításában. Sok autizmussal élő 

számára a tapintás az egyik legmegbízhatóbb érzék, ez alapján mérik fel környezetüket, ujjaik 

segítségével „látják” a világot. Sokan számolnak be arról, hogy míg a tapintás útján szereznek 

információkat, addig a többi érzékszervük pihenhet. Az ingerek feldolgozásának nehézsége 

miatt a válaszreakció a tapintási érzékek esetében is késhet. 

Példák a tapintás működésének jellemzőire 

- a különböző intenzitású, erősségű ingerek között nem tud különbséget tenni (könnyű 

vagy erőteljes érintés) 

- tapintás alapján azonosít be személyeket, tárgyakat 

- a szemkontaktust a rájuk nézést is megélhetik tapintási ingerként 

https://wordwall.net/hu/resource/1185952/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek-szagl%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1185952/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek-szagl%c3%a1s
https://learningapps.org/5652139
https://learningapps.org/8122352
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=841


- elhúzódik az öleléstől 

- fél az érintéstől 

- hevesen reagál a hideg, meleg, kemény, puha érintésekre 

- nem szereti összepiszkolni magát 

- nem fogad el bizonyos állagú ételeket 

- a legfinomabb érintés is pánikrohamot vált ki, erősnek érezheti azt  

- bizonyos anyagú ruhákat nem akar felvenni, nem tudja elviselni az anyag érintését a 

bőrén 

- leveszi magáról a ruhát, amit megérintett valaki 

- ellenáll új ruha viselésének 

- az öltözködésnél nehézséget jelenthetnek az évszakváltások, a melegebb vagy 

hidegebb időben hordott ruhák cseréje 

- tapintási memóriája lehet olyan éles, hogy néha elég, ha csak eszébe jut egy tapintási 

emlék, ettől akár hányinger, hidegrázás, rosszullét is bekövetkezhet 

- apró karcolást is komoly fájdalomként élhet meg 

- tortúra lehet a hajmosás, körömvágás, mosakodás, toalett használat 

- ki ideig viseli el a ruhát cipőt magán, szeret meztelenül lenni 

- nem reagál tapintási ingerre 

- előfordulhat, hogy nem vesz észre magán egy mélyebb sebet vagy akár csonttörést 

sem 

- úgy tűnik, mintha nem érezne fájdalmat, ami veszélyes is lehet 

- keresi bizonyos anyagok tapintását (pl. márvány, fa törzse, fal érdessége, hideg 

járólap, szőrme) 

- szereti a szoros, testére tapadó ruhákat 

- keresi a rá nehezedő súlyt, szereti, ha bebugyolálják 

- bemászik nehéz tárgyak alá 

- erősen, szorítva ölel 

- szereti a durva, birkózós játékokat 

- hajlamos megsebezni önmagát  

(O. Bogdashina 2008.) 

Tapintási érzékelést fejlesztő játékok 

 tárgyfelismerés letakart játékok letapogatásával 



 „Melyik az én utam?” - egy vastag és egy vékonyabb kötelet fektetünk a földre úgy, 

hogy többször keresztezzék egymást, majd bekötött szemmel kell tapintással végig 

menni a keskeny vagy a széles úton 

 válogatás- bekötött szemmel matematikarudakat, logikai készletet, gombokat stb. 

válogatnak nagyság vagy forma szerint 

 hátrajz- ujjunkkal vagy botocskával a gyerekek hátára rajzolunk különböző figurákat 

(kör, háromszög, betűk, számok stb.) és ki kell találniuk, mi volt az, vagy a minták 

közül kell kiválasztani a megfelelőt 

 „zsákjáték” tárgyfelismeréssel, tárgykereséssel, válogatás tapintási emlékezet után, 

formaazonosítások tapintással 

 hideg-meleg érzékeltetése 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról az anyagfajtákról, amik megérintése számára kellemes, vagy kellemetlen 

Online játékok 

https://wordwall.net/hu/resource/2237981/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-leveg%c5%91-

v%c3%adz-ism%c3%a9tl%c3%a9s 

https://wordwall.net/hu/resource/2236879/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-mib%c5%91l-

k%c3%a9sz%c3%bclt 

https://wordwall.net/hu/resource/4508039/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-

tulajdons%c3%a1gai 

https://learningapps.org/13007936 

https://learningapps.org/11510580 

https://wordwall.net/hu/resource/6413909/olvas%c3%a1s/anyagok-tulajdons%c3%a1gai-

sz%c3%b3k%c3%a9p-k%c3%a9p 

https://wordwall.net/hu/resource/2131936/ellent%C3%A9te 

   6.6. Proprioceptív érzékelés (testünk, érzékszerveink, belső szerveink érzékelése) 

   A proprioceptív érzékelés, a testtudat azt a viszonyulást jelenti, amit a saját testünkről 

tudunk, gondolunk és érzünk. A testséma is szervesen beletartozik ebbe. Fontos a gyermek 

megismerő tevékenységeinek szempontjából, ezáltal fedezi fel a világot, építi fel saját 

személyiségét.  

https://wordwall.net/hu/resource/2237981/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-leveg%c5%91-v%c3%adz-ism%c3%a9tl%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/2237981/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-leveg%c5%91-v%c3%adz-ism%c3%a9tl%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/2236879/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-mib%c5%91l-k%c3%a9sz%c3%bclt
https://wordwall.net/hu/resource/2236879/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-mib%c5%91l-k%c3%a9sz%c3%bclt
https://wordwall.net/hu/resource/4508039/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-tulajdons%c3%a1gai
https://wordwall.net/hu/resource/4508039/k%c3%b6rnyezetismeret/anyagok-tulajdons%c3%a1gai
https://learningapps.org/13007936
https://learningapps.org/11510580
https://wordwall.net/hu/resource/6413909/olvas%c3%a1s/anyagok-tulajdons%c3%a1gai-sz%c3%b3k%c3%a9p-k%c3%a9p
https://wordwall.net/hu/resource/6413909/olvas%c3%a1s/anyagok-tulajdons%c3%a1gai-sz%c3%b3k%c3%a9p-k%c3%a9p
https://wordwall.net/hu/resource/2131936/ellent%C3%A9te


   Ennek a rendszernek a zavara az autizmussal élőknél többek között magyarázatot adhat az 

étkezési, szobatisztasági és mozgásos problémákkal kapcsolatban is. 

Példák a testtudat működésének jellemzőire 

- furcsa testhelyzeteket vesz fel 

- nehezen kezel apróbb tárgyakat 

- teljes testével fordul afelé, amit néz 

- gyenge izomtónus jellemezheti 

- markolása erőtlen 

- elejt dolgokat 

- nem tudja milyen helyzetet foglal el a teste a térben 

- nincs tudatában a saját testéből érkező jelzéseknek (pl. nem érzi, ha éhes, nem érzi, ha 

toalettre kell mennie) 

- nekiütközik tárgyaknak, embereknek 

- esetlennek tűnik 

- nekitámaszkodik embereknek, tárgyaknak, bútoroknak 

- sűrűn megbotlik 

- könnyen elesik 

- himbálja magát 

- saját testrészei is összezavarják 

- egyes tesztrészeikről nincs fogalma, tapasztalata (pl., amin nincs ruha nem érzi)  

- nem érzi saját testének határait 

- nem képes feldolgozni egyszerre a saját testének érzetét és amit megérint (vagy a tárgy 

„létezik”, vagy ő)  

(O. Bogdashina, 2008.) 

 

Proprioceptív érzékelést fejlesztő játékok 

 testrészek megérintése és megnevezése  

 a gyermek megismétli saját testén az érintést és megnevezést 

 utasításra a gyermek megérinti és megnevezi a testrészt 

 a felnőtt megnevezi és a gyermek megérinti a másik gyermek testrészét 

 a fentiek megismétlése csukott szemmel 

 különböző testhelyzetekben (hason, hanyatt-fekve, ülve, állva, térdepelve) megtalálni 

a megnevezett testrészt, megérinteni és megnevezni, mozgásokat végezni 



 valamilyen tárgyat megérintve, ráülve, ráállva, átbújva rajta megtapasztalni a 

különböző testhelyzeteket a testrészek és a tárgyak (környezet) viszonylatában 

 "oldaliság" tanítása 

 színes szalaggal, (gumi pánttal) megjelölni a jobb-bal oldalt, kézen, lábon 

 különböző mozgásfeladatot teljesíteni jobb-balkézzel, (labdát gurítani, babzsákot 

dobni, karikát felemelni stb.) 

 lábra hasonló gyakorlatok (labdarúgás, ugrálás, emelés stb.) 

 a test elülső és hátulsó részeinek megismertetése játékos mozgásos feladatokkal 

 az eszközt helyezzék maguk elé, hátuk mögé 

 feküdjenek a hátukra, forduljanak hasra 

 a test függőleges zónájának megtanítása 

 játékeszközök (karika, labda, babzsák) emelése a fej fölé, lehelyezése a lábra, vagy a 

lábak elé. 

 az előző gyakorlatok elvégeztetése becsukott szemmel 

 adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (térirányok) 

 testrészek megnevezése, funkciójuk meghatározása  

 funkció megemlítése után felismerni a testrészt: lokalizálni, megmutatni önmagán és 

másokon, megszámlálni stb. 

 képen, rajzon felismerni az egyes testrészeket, a hiányzókat megszámlálni 

 részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt 

 test megfigyelése tükörben 

 „Mi mindent tudunk kezdeni a karjainkkal?”- a gyermeknek egy vagy két kézzel, 

nyitott és csukott szemmel kell különböző mozgásokat végezni (pl.: integetni, hívni 

valakit, mosni, keverni, gyűrni) 

 „Hogyan tudunk állni?”- összezárt lábakkal állunk, majd különböző gyakorlatokat 

próbálunk ki, nyitott, majd csukott szemmel (pl.: terpeszállás, guggolás, lábujjhegyre 

állás, keresztezett lábbal állás, egy lábon állás) 

 „Ahol nem lehet talpon járni!”-  képzeljünk el egy világot, ahol nem szabad talpon 

járni, a gyermekkel együtt kipróbáljuk, hogyan járhatnak ott az emberek (pl.: sarkon, 

lábujjhegyen, külső talpélen, belső talpélen) 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról a testhelyzetekről, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

 



Online játékok 

https://wordwall.net/hu/resource/1397601/k%c3%b6rnyezetismeret/testr%c3%a9szek 

https://wordwall.net/hu/resource/2580472/testr%C3%A9szek 

https://wordwall.net/hu/resource/2747346/testr%C3%A9szek 

https://wordwall.net/hu/resource/1335444/olvas%c3%a1s/sz%c3%b3keres%c5%91-

testr%c3%a9szek 

https://learningapps.org/4625454 

https://learningapps.org/8538828 

https://learningapps.org/12562284 

 

   6.7. Egyensúly (vesztibuláris) rendszer 

   A belső fülben található szervek, melyek a fejtartás változását, a fejmozgást, testünk térbeli 

helyzetét, a lassulást-gyorsulást érzékelik. az autizmussal élőknél ezen a területen is 

előfordulhat alul vagy túlműködés. Az autizmusban is jellemző idegrendszeri éretlenség jól 

fejleszthető az érzékelési rendszerek (köztük a vesztibuláris rendszer) ingerlésével is. 

Példák az egyensúlyérzék működésének jellemzőire 

- alacsony fokú toleranciát mutat a mozgásos tevékenységek, a gyors 

helyzetváltoztatással járó cselekvések iránt 

- nehezen vált irányt 

- nem kedveli a sportokat 

- szédül, ha forognia, futnia, ugrania kell 

- előfordulhat gravitációs bizonytalanság (pl. szorong, ha a lábát fel kell emelnie a 

földről) 

- megrémítik a hétköznapi mozgásokból álló cselekvések (pl. játszótéren csúszda, hinta) 

- nehezen sétál, mászik egyenetlen vagy instabil talajon 

- nem szereti, ha lefelé lóg vagy ha fejjel lefelé van 

- élvezi és keresi az alkalmat a mozgásra 

- szeret forogni, pörögni- ezek a tevékenységek normalizálhatják az érzékelésüket, 

helyreállíthatja az egyensúlyérzéket 

- pörgésnél nincs hányingere, nem szédül 

- szeret előre-hatra himbálózni 

https://wordwall.net/hu/resource/1397601/k%c3%b6rnyezetismeret/testr%c3%a9szek
https://wordwall.net/hu/resource/2580472/testr%C3%A9szek
https://wordwall.net/hu/resource/2747346/testr%C3%A9szek
https://wordwall.net/hu/resource/1335444/olvas%c3%a1s/sz%c3%b3keres%c5%91-testr%c3%a9szek
https://wordwall.net/hu/resource/1335444/olvas%c3%a1s/sz%c3%b3keres%c5%91-testr%c3%a9szek
https://learningapps.org/4625454
https://learningapps.org/8538828
https://learningapps.org/12562284


- körbe-körbe jár 

- ringatja a testét 

- élvezi a hintát, körhintát  

(O. Bogdashina, 2008.) 

Egyensúlyérzéket fejlesztő, mozgásos játékok 

 egyensúlygyakorlatok eszközzel  

 Bobath-labda használata 

 mozgáskivitelezés fejlesztése pedallóval 

 Statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok: dobás, rúgás, elkapás labdával, célba 

dobás, gurítás, pattogtatás 

 állás lábujjon - sarkon  

 állás féllábon 

 egyensúlyozó járás: padon, földre helyezett szivacson stb. 

 kúszás egyenes padon 

 Body Roll hengergyakorlatok 

 forgások, fordulatok, testhelyzet változtatások 

 guggolás,  

 ugrálás, szökdelés 

 ugróiskola 

 sportok: kerékpározás, gördeszkázás, korcsolyázás, rollerezés 

 a gyermek segítségével lista összeállítása (képekkel, fényképekkel, írott formában) 

azokról a mozgásformákról, amik számára kellemesek, vagy kellemetlenek 

6.8. Érzékszervekhez, érzékeléshez kapcsolódó online játék 

https://wordwall.net/hu/resource/1739478/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszerv

ek 

https://wordwall.net/hu/resource/2193241/%C3%A9rz%C3%A9kszervek 

https://wordwall.net/hu/resource/2198193/%C3%A9rz%C3%A9kszervek 

https://wordwall.net/hu/resource/868093/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszerve

k 

https://wordwall.net/hu/resource/393009/k%c3%b6rnyezetismeret/k%c3%b6rnyezetismeret-

2-oszt%c3%a1ly-%c3%a9rz%c3%a9kszervek 

https://wordwall.net/hu/resource/1739478/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/1739478/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/2193241/%C3%A9rz%C3%A9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/2198193/%C3%A9rz%C3%A9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/868093/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/868093/k%c3%b6rnyezetismeret/%c3%a9rz%c3%a9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/393009/k%c3%b6rnyezetismeret/k%c3%b6rnyezetismeret-2-oszt%c3%a1ly-%c3%a9rz%c3%a9kszervek
https://wordwall.net/hu/resource/393009/k%c3%b6rnyezetismeret/k%c3%b6rnyezetismeret-2-oszt%c3%a1ly-%c3%a9rz%c3%a9kszervek


https://learningapps.org/11445859 

https://learningapps.org/14148822 

https://learningapps.org/8818648 

https://learningapps.org/11455294 

https://learningapps.org/9590381 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184 

 

Felhasznált irodalom 

 Olga Bogdashina (2008). Valódi színek. AOSZ, Budapest 

 Havas Á. Janoch M. (2018). Étkezési problémák és azok kezelése autizmussal élő 

személyeknél, https://jolenni.hu/files/tkezesi_probl_havasi_janoch.pdf 

 Őszi Tamásné (2012). Szenzoros problémák és autizmusspektrum-zavarok. AOSZ, 

Budapest 

 https://auti.hu/erzekelesi-zavarok/257-szenzoros-problemak-es-autizmusspektrum-

zavarok 

Ajánlott irodalom 

 Erik Schopler (2002). Életmentő kézikönyv szülőknek 

 Hilde De Clercq (2008). Mama, ez itt egy ember vagy állat?. Kapocs Kiadó, Budapest 

 Donna Williams (2001). Autizmus – egyes szám első személyben. Pannonica Kiadó  

 Seth F. Henriett (2005). Autizmussal önmagamba zárva. Kapocs Kiadó, Budapest  

 

 Haselfux Péter (2008). A félelem nem úr – Autista vagyok? /A remény nem csal meg. 

Efo Kiadó és Nyomda  

 Tony Attwood (2008). Különös gyerekek, 7. fejezet: Az ingerfeldolgozás zavarai; 

Animus Kiadó Budapest 

 

Hasznos weboldalak 

https://hallastarsasag.hu/4-jatek-amivel-klasszul-fejlesztheted-gyermeked-hallasat/ 

https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/fejleszto-eszkozok/hallasfejlesztes 

https://fszk.hu/segedeszkoz-alkalmazasi-terulet/autizmus-spektrum-zavar/ 

https://learningapps.org/11445859
https://learningapps.org/14148822
https://learningapps.org/8818648
https://learningapps.org/11455294
https://learningapps.org/9590381
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=184
https://jolenni.hu/files/tkezesi_probl_havasi_janoch.pdf
https://auti.hu/erzekelesi-zavarok/257-szenzoros-problemak-es-autizmusspektrum-zavarok
https://auti.hu/erzekelesi-zavarok/257-szenzoros-problemak-es-autizmusspektrum-zavarok
https://hallastarsasag.hu/4-jatek-amivel-klasszul-fejlesztheted-gyermeked-hallasat/
https://www.jatekliget.hu/jatekkategoriak/fejleszto-eszkozok/hallasfejlesztes
https://fszk.hu/segedeszkoz-alkalmazasi-terulet/autizmus-spektrum-zavar/


https://sniikt.wordpress.com/2019/05/06/jatekos-fejlesztes-gestalt-latas/ 

http://www.fejlesztelek.hu/jatek-kicsiknek 

http://ovi-isi.hupont.hu/9/eszleles-erzekelest-fejleszto-jatekok 

https://jatsszunk-egyutt.hu/milyen-is-vagyok/ 

https://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/a-latas-fejlodeset-segito-mozgasos-jatekok.htm 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/10-egyensulyfejleszto-jatek 

 

7. MÓDSZERTANI JAVASLATOK A PROTETIKUS (SEGÍTŐ,  

    TÁMOGATÓ) KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁHOZ 

 

   A figyelem, az érzékelés, észlelés, az információfeldolgozás és a szociális kogníció zavara 

és a részben ezek következményeként tapasztalható rugalmatlanság, sztereotípák, 

szorongások nagy mértékben befolyásolják az autizmussal élő gyermekek megismerő 

tevékenységét, tanulását. 

   A vizuális környezeti támpontok alkalmazása nagy segítség az autizmussal élők számára, 

hiszen így könnyebben feldolgozhatók a látható, konkrét, térben és időben állandó 

információk. A vizuális támogatás a megértés kulcsa, az autizmusspecifikus 

akadálymentesítés eszköze. 

   A vizuálisan közölt információknak számos előnye van. A feldolgozási folyamat nincs 

időhöz kötve, a bejövő információ bármikor újra megnézhető. Használatukkal kompetensebb 

a gyermek, mert önállóan is képes információhoz jutni. A vizuális csatornán bejövő 

információ sokszor kevésbé komplex és elvont (Rácz, 2011). 

 

   7.2. A protetikus (támogató, segítő) környezet elemei 

 

A tér strukturálása (Mit? Hol?) 

   A terek átgondolt, egymástól elkülönített alkalmazása, mely alkalmazkodik a gyerek egyéni 

szükségleteihez. Az egyes tevékenységek helyhez kötött funkcionális tárgyai is segítik a 

gyermekeknek az eligazodást.  

- a tevékenységek különböző helyszíneken, a terem különböző pontjain lehetnek (játék, 

munka, tanulás, étkezés.. stb.) 

- a tevékenységek különböző asztaloknál lehetnek (játék, kézműveskedés, tanulás) 

https://sniikt.wordpress.com/2019/05/06/jatekos-fejlesztes-gestalt-latas/
http://www.fejlesztelek.hu/jatek-kicsiknek
http://ovi-isi.hupont.hu/9/eszleles-erzekelest-fejleszto-jatekok
https://jatsszunk-egyutt.hu/milyen-is-vagyok/
https://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/a-latas-fejlodeset-segito-mozgasos-jatekok.htm
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/10-egyensulyfejleszto-jatek


- ha azonos helyszíneken több feladatvégzési lehetőség van, használjunk vizuális 

jelzéseket (tárgy, kép, rajz, írás, szín) 

Az egyes tereknél viselkedési szabályokat is tanítunk. Ezeket a szabályokat is 

megjeleníthetjük vizuális formában. 

- melyik játékkal lehet az asztalnál vagy a szőnyegen játszani 

- mire kell figyelni a játék során (pl. maradjon az asztalon a játék) 

- mik a szabályai a közös játéknak (pl. ki következik, játékszabályok betartása) 

- mik a szabályok a tanórán (pl. mikor lehet beszélni) 

- mik a szabályok a szünetben (pl. lista a szünetben végezhető tevékenységekről) 

Néha szükséges térelválasztók, paravánok használata, főként akkor, ha nincs az intézményben 

pihenésre alkalmas szoba. Nagyon hasznos abból a szempontból is, hogy mozgatható, mobil, 

több helyen használható. 

- alkalmazhatjuk, ha a gyerek az őt ért ingerekkel telítődik 

- ha arra van szüksége, hogy egy feladatnál ne vonják el a figyelmét a zavaró ingerek 

A letisztult környezet segít az autizmussal élő gyermekeknek a koncentrálásban, az elmélyült 

(játék)tevékenységek kialakításában. 

- kevés dekoráció legyen 

- kerüljük a nyitott polcokat 

- a polcokon a játékokat, eszközöket dobozokban tároljuk 

- figyeljünk az ültetésnél, hogy a fények, hangok ne zavarják a gyermeket, tanulót (pl. 

ablak, csengő) 

Néha előfordul, hogy nehézséget jelent a padon/padban található eszközök rendben tartása. 

Az asztalon, padon/padban a különböző eszközök helyét kijelölhetjük (pl. szigetelőszalaggal 

leválaszthatjuk a különböző területeket). Ez segít a gyermeknek rendet tartani a 

padján/padjában, segít abban, hogy ne zavarja padtársát, a saját helyén tudjon maradni tanulás 

közben. 

 

Napirend (Mit? Mikor? Milyen sorrendben?) 

   Napirend, órarend, naptár (továbbiakban napirend) segítségével az autista gyermekeknek jól 

követhetők a napi események, helyszínek, előre jelezhetők a változások. Konkrétumokat 

„közöl”, a gyerek látja, hogy mit vár tőle a környezete. Segít az „idő” értelmezésének 

megértésében, kevésbé kedvelt dolgot jobban „elviselnek”, ha látják, hogy utána kedvelt 

tevékenység lesz. Átláthatóság jellemzi, a gyermek aktívabban tud részt venni a napi 



eseményekben, választ kapnak kérdésekre, melyeket nem tudnak feltenni. Önállóságuk, 

rugalmasságuk nő, szorongásuk csökken. 

   A napirend mindig az adott gyermek igényeihez kell, hogy igazodjon. A felméréseket 

követően tudjuk kialakítani azt a napirendet, ami a gyermek számára a legoptimálisabb és 

amit a legnagyobb biztonsággal tud használni.  

 

A napirend lehet 

- fix, rögzített (pl. falra, polcra, ajtóra) 

- hordozható, mobil (pl. füzetben, kapcsos irattartóban, névjegykártya tartóban) 

 

A napirend szimbólumszintje lehet 

- valódi tárgy  

   pl. igazi kanál-étkezés, törölköző- mosakodás, ecset-festés, cipő-séta 

- miniatürizált tárgy  

   pl. kicsi kanál-étkezés, kisebb törölköző- mosakodás, játékautó-haza utazás 

- átmenet a tárgy és a kép között 

   félbevágott tárgyak  

   tárgymetszetek (pl. a kanál, a törölköző egy-egy darabja felragasztva  

                           kartonlapra) 

- fénykép  

        a feladathoz tartozó adott tárgyrészlet fotója 

        a gyermek/tanuló fotója a feladatvégzés közben 

        maga a feladat 

- sematikus rajzok  

   lehet színes vagy fekete-fehér 

   a rajzok alá feliratokat is tehetünk 

   a képek ábrázolhatják a tevékenységeket, a tevékenységhez tartozó tárgyakat 

- írott 

   az adott tevékenység megnevezése (pl. rajzolás, számolás, olvasás, társasjáték) 

- napirend, órarend, naptár használata számítógépen, tableten 

 

 

 

 



A napirend időtartamának jelzése lehet 

- egy tevékenység 

- két tevékenység 

- négy tevékenység 

- fél nap 

- teljes nap 

- heti programok (órarend) 

- havi programok (naptár, online módon szerkeszthető naptárak) 

 

   Kiegészítő információk is megjelenhetnek a napirenden, melyeknek segítségével a 

gyermekek választ kaphatnak olyan kérdésekre, amit nem tudnak feltenni (pl. ki jön érte az 

iskolába, kivel fog fürdeni, kivel fog tanulni, mely pedagógusok lesznek vele). Jelezhetjük a 

bizonytalanságot, például egy kérdőjellel (ha reggel felhős az ég és lehet, hogy esni fog, de 

játszótéri játékot ígértünk). De előfordulhatnak olyan helyzetek is, amit nem tudunk előre 

kérdőjellel jelezni (p. elromlik az autó). Ilyenkor a gyermekkel együtt levehetjük az adott 

napirendi kártyát, vagy áthúzhatjuk a bejegyzést és elmagyarázhatjuk, hogy a program 

elmarad és mikor tudjuk pótolni. (Rácz, 2011) 

 

Tevékenységszervezés 

 

   Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az autizmussal élő gyermekeknek nehézséget jelent bizonyos 

tevékenységek elvégzése, önállótlanabbak, mint azt a környezetük elvárná tőlük.  Nem tudja, 

hogyan kezdje el, milyen sorrendben végezze el a feladatot, elakad, nem jut eszébe a 

következő lépés. Ebben tudnak segítségükre lenni a folyamatábrák, a megfelelő sorrendbe 

rendezett tárgyak, vizuálisan szervezett játékok, feladatok. Fotókkal, képekkel 

megjeleníthetők a tevékenységek logikus menete felülről-lefelé vagy balról-jobbra haladva. 

Iskolában készíthetünk vázlatot az óra menetéről, a feladatokról, amit a gyermek óra előtt 

megkaphat, tanulmányozhat. Ezeket akár napi lebontásban, elektronikus úton a tanulók 

rendelkezésére bocsájthatjuk. 

   Előfordulhat, hogy nehézséget jelent az adott tantárgyhoz tartozó taneszközök előkészítése. 

Ebben segítséget nyújthat, ha a különböző tantárgyakhoz használt könyveket, füzeteket 

azonos színnel megjelöljük (színes matrica, szigetelőszalag a borítón). A pedagógus a szóbeli 

instrukció mellett (Pl. Vegyétek elő a matematika könyvet!) vizuálisan is megjelenítheti az 



utasítást – Pl. adott tantárgynak megfelelő színű korongot rak a tábla sarkába -, mely nagy 

segítséget nyújt a gyermeknek a feladat elvégzéseben, nem marad le a többiektől. 

A színkódos jelölés a táskába pakoláskor is segítséget jelent, így biztosan nem marad otthon 

egyetlen szükséges eszköz sem. 

   Komoly nehézséget jelenthet a gyermek számára, amikor 4-5. osztályban elkezdenek 

vándorolni a tantermek között. Ennek megkönnyítésére útvonaltervet készíthetünk a gyermek 

számára, amely megmutatja, hogy az adott napon mikor, melyik terembe kell átmenni, erre 

mennyi idő áll rendelkezésére, melyik a legrövidebb útvonal, amelyen eljuthat oda. Az 

órarendben is jelölhetjük, hogy melyik óra után kell új helyre menni. 

Viselkedési szabályokra emlékeztető vizuális eszközök 

   Az autizmussal élőknél gyakran tapasztalhatunk olyan viselkedésbeli megnyilvánulásokat, 

amelyek a környezet számára érthetetlenek, zavarók, elfogadhatatlanok. Ezek a viselkedésbeli 

eltérések sokszor nem szándékosak, legtöbbször a bejövő információáradat autizmusból 

fakadó megértési nehézsége áll a háttérben. 

Problémásnak tekintünk egy viselkedést, ha 

- a viselkedés vagy annak intenzitása nem felel meg a gyermek életkorának vagy 

fejlettségi szintjének, 

- a viselkedés veszélyt jelent magára a gyermekre vagy más személyekre 

- a viselkedés jelentősen rontja a gyermek környezetében lévők életminőségét, stresszt 

okoz 

- a viselkedés jelentősen akadályozza a világ megismerését, a tanulást 

- ha a viselkedése egy érzelmi-kapcsolati probléma tünete  

   A gyermek viselkedésének megváltoztatására minden esetben pozitív stratégiákat 

dolgozzunk ki, ami a helytelen viselkedés helyett elfogadható viselkedéseket tanít, kerüljük a 

büntetést, ami csak elfedi a problémát, de nem tanít alternatívát. Hatékony segítségnyújtási 

módszer az is, ha a gyermekkel kötött megállapodásokat vagy a gyermek felé közvetített 

elvárásainkat valamilyen vizuális csatorna (kép, piktogram, fotó) segítségével is rögzítjük, 

ezzel segítve azt, hogy a gyermek képes legyen a problémás helyzetben is a megállapodást 

vagy az elvárást felidézni, arra emlékezni. (Zarkowska és Clements, 2007). 

A tanórán elvárt viselkedésre emlékeztető szabályokat vizuálisan megjeleníthetjük a gyermek 

padján (Pl. Felteszem a kezem, mielőtt kérdezek. /Figyelek a tanár nénire. /Nem beszélgetek 

stb.). 



   Akkor hihetjük, hogy jó úton haladunk, amikor a gyereket ebben a megismerő, felfedező 

folyamatban aktív félnek tekintjük. 

  

Felhasznált irodalom 

 Rácz Zs. (2011). Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális 

támogatása. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 Zarkowska E. és Clements J. (2007). Viselkedésproblémák és autizmus spektrum 

zavarok. Budapest: Kapocs Könyvkiadó 

Ajánlott irodalom 

 Havasi Á. (2004). Vizuális segítség autizmussal élő személyek fejlesztésében. 

Budapest: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 

 Quill, K. A. (2009). Tedd-Nézd-Hallgasd-Mondd! Szociális és kommunikációs 

intervenció autizmussal élő gyermekek számára. Budapest: Kapocs Könyvkiadó 

Hasznos weboldalak, letölthető anyagok 

 

http://data.aosz.hu/ 

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Segédlet-a-vizuális-támogatások-megértéséhez-

alkalmazásához.pdf 

http://www.logoportal.hu/repository/2424.pdf 

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/11/Ajánlások.pdf 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-az-autista-tanulok-

integralt-nevelesehez.pdf 

 

8. KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 

   Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek egyedi kognitív képességekkel rendelkeznek. 

Egyes képességek, készségek terén kiemelkedhetnek, más területen jelentősen elmaradhatnak 

a típusosan fejlődő társaiktól. A tudás megszerzéséhez szükséges tanulási folyamatok 

zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen ezen, képességek kiegyenlítése, felzárkóztatása a 

fejlesztés segítségével. Az akadémikus készségek elsajátításához a széles spektrumot 

figyelembe véve, nagyon eltérő tanulási stílussal rendelkeznek, melyhez, egyénhez igazodó 

http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Segédlet-a-vizuális-támogatások-megértéséhez-alkalmazásához.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Segédlet-a-vizuális-támogatások-megértéséhez-alkalmazásához.pdf
http://www.logoportal.hu/repository/2424.pdf
https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/11/Ajánlások.pdf
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-az-autista-tanulok-integralt-nevelesehez.pdf
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-az-autista-tanulok-integralt-nevelesehez.pdf


módszerek kapcsolódnak. Jellemző nehézségük a végrehajtó funkció összehangolt 

működtetésének zavara. Számukra nyújtott segítségadásban ezért elengedhetetlen a gyermek 

gondolkodásának, működésének megfigyelése, megismerése, az egyénhez igazodó tanítási, 

tanulási folyamat biztosítása, megfelelő motivációs bázis feltérképezése.  

A következő sorokban típusos nehézségeket és azok megjelenési formáját olvashatják a 

kognitív területen és módszereket, feladatokat a képességek, készségek fejlődéséhez, a 

megfelelő működés támogatásához. 

 

   8.1. Érzékelés, észlelés  

 

Jellegzetességek 

- Nazális, orális, taktilis fixáció: túlzott szagolgatás, szájhoz emelés, nyalogatása, 

tapogatás, ujjakkal, kézzel babrálás. 

-  Túlzott fájdalom érzékelés: ez jelentheti a bőr, a haj általános megérintésére adott 

erősebb válaszreakciót, ami lehet verbális, nonverbális, hangadással kísért. Itt 

különbséget kell tenni az érintés teljes vagy részleges elutasításától. 

- Gyenge fájdalom érzékelés: sérült, vérző, gennyes testrészek figyelmen kívül hagyása. 

- Túlzott szaglás érzékelés: kellemes illatok zavaróak számukra, ami nehezíti a figyelem 

fenntartását, környezet felé bántó megjegyzéseket tehetnek. 

- Túlzott fényérzékelés: általános fényhatások pl. gyakran a besütő nap fénye 

akadályozza őket a koncentrálásban az órákon. 

- Túlzott hang érzékelés: iskolai csengő hangja, a szünetben, az étkezőben a 

gyerekzsivaj elviselhetetlen lehet számukra. 

- Térérzékelés zavara: testi közelség, távolság megszokottól eltérő alkalmazása. Túl 

közel kerülnek társaikhoz vagy ellenkezőleg ők igénylik a nagyobb távolságtartást. 

Eltérések 

- Szín, forma, nagyság felismerése 

- Vizuális, auditív sorrendiség 

- Téri, időbeli tájékozódás 

- Hangok felismerése 

- Hang irányának felismerése 

- Hangok egymásutánisága 



Módszerek 

- Adott idő, hely biztosítása a fixációk megélésére 

- Testérintés, érzékelés deszenzitizálása: meghatározott időben és módon az érintéshez 

szoktatás 

- Szagló játékok: illat lotto, természetben előforduló illatok szaglászása, képpel való 

azonosítása 

- Sötétítő függöny használata indokolatlannak tűnő fényviszonyoknál is tanulási 

helyzetben. Deszenzitizáló módszerrel meghatározott időben fényhez szoktatás egyre 

növekvő időintervallumban 

- Iskolai csengő hangerejének csökkentése, szélsőséges esetben fülvédő használata 

Feladatok 

Vizuális érzékelés, észlelés 

 Válogatás, egyeztetés színek szerint. 

 Válogatás, egyeztetés forma szerint. 

 Válogatás, egyeztetés nagyság szerint. 

 Alak-háttér típusú játékok : bújkáló képek, puzzle. 

 Alak-/formaállandóságot igénylő feladatok: formakereső/-válogató játékok, egymásra 

rajzolt képek felismerése. 

 Formaalakítás: csoportosítás, párosítás, azonosságok megkeresése, lottók, dominók, 

minták rajzolása, festése. 

 A rész-egész viszony gyakorlása: tangram, puzzle. 

 Szemmozgás tudatos használata, mozgó tárgyak követése: golyópálya, autópálya, 

elemlámpa fogócska. 

 Vizuális zártság: Mi hiányzik a képről?, különbségek keresése. 

 Vizuális ritmus, sorminta térben és síkban pálcikával, korongokkal, legoval, duploval, 

képekkel. 

 Vizuális helyzet felismerése térben, síkban: pötyi játék, mágneses tábla, építőjátékok ( 

lego, duplo, jáva, virágépítő) mintakövetéssel. 

 Vizuális memória fejlesztése: vizuális mintát felismerni, felsorolni, emlékezetből 

kirakni, memória játékok. 

 Vizuális időrendiség felismerése, képekben elmesélt történetek kirakása, mi történt 

először, mi következik, mi a befejezés. 



Auditív érzékelés, észlelés 

 Hangfelismerő játékok: hangszerek, általános zajok hallás utáni egyeztetése képükkel, 

hangpárosító játék. 

 Melyik irányból hallom a hangot? 

 Suttogással szóátadó játék. 

 Hangszerek egymásutániságának felismerése bekötött szemmel, majd a sorrend 

visszaadása hangszerrel, képpel, verbálisan. 

 Képek hallás utáni kiválasztása a helyes sorrendben. 

 Képek hallás utáni sorba rendezése. 

 Hangos, halk; gyors-lassú; rövid-hosszú ejtés gyakorlása. 

 Ritmus visszatapsolása, kopogása. 

 Hangokra bontás. 

 Robot nyelv: egymás utáni hangokból szavak, mondatok kitalálása. 

 Egymásutániság gyakorlása szavakkal. 

 Szavak sorolása, megbeszélt szó hallásánál pl. koppantás az asztalon. 

 

Taktilis érzékelés, észlelés 

 Mit adtam a kezedbe? Különböző anyagok megismerése, megkülönböztetése: puha, 

kemény, szúr, érdes, szemcsés, folyik, hideg, meleg stb. 

 Húzd ki a zsákból a két egyformát! 

 Keresd meg a zsákban! Tárgyat mutatom, megtapogathatja. Tárgyat mutatom, nem 

foghatja már meg. Tárgy képét mutatom. Tárgy nevét mondom. 

 Mit rajzoltam a tenyeredbe? Mit rajzoltam a hátadra? 

 Merre megy az út? Bekötött szemmel kell követni a zsinórból (vastagot követ, vékony 

keresztezi) kirakott utat. 

 Válogatás bekötött szemmel. 

 

Térérzékelés/-észlelés 

 Testséma: testrészek ismerete, tájékozódás a saját testen, saját test elhelyezése térben. 

 Oldaliság kialakítása: jobb és bal oldaliság gyakorlása változó helyzetekben pl. 

körben, egymás mellett, egymással szemben tükörmozgással, egymással szemben 

azonos oldali mozgással, cselekvések oldaliság meghatározásával. 



 Tájékozódás térben: viszonyfogalmak (előtte, mögötte, felette, alatta, jobb-bal oldalon, 

közötte) gyakorlása cselekvéssel. saját testhez viszonyítva a külső tárgy ( legyen a 

babzsák előtted!), külső tárgyhoz viszonyítva a saját test ( állj a szék elé!), külső tárgy 

a külső tárgyhoz ( tedd a kockát a szék alá!) viszonyítva. 

 

Síkbeli tájékozódás 

 Felső-középső-alsó (függőleges): színezés, képhálón adott képre korong helyezése. 

 Első-középső-hátsó (vízszintes): színezés, képhálón adott képre korong helyezése. 

 Mintakövetés pötyi táblán, mágnes táblán, tangram kirakó. 

 

Idő érzékelése, észlelése 

 Napszakok (reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjszaka): színezés, válogatás, sorba 

rendezés, tevékenységgel párosítás. 

 Hét napjai: színezés, sorba rendezés, naptár készítés. 

 Hónapok: évszak szerinti válogatás, sorba rendezés, naptár készítés. 

 Évszakok: színezés, sorba rendezése, természeti képekkel, tevékenységekkel párosítás. 

 Időbeni tájékozódás: óra kirakó, egyeztető, time-timer használata. 

 

   8.2. Figyelem  

Jellegzetességek 

- Nem vesz észre szembeötlő jelenségeket. 

- Számunkra jelentéktelennek tűnő látvány (pl. a falevelek mozgása) hosszú időre leköti 

és elveszi a figyelmét.  

- Szenzorosságukból fakadó számukra zavaró ingerek jelentősen gátolják, nehezítik a 

figyelem irányítását, fenntartását. 

- A tipikusan fejlődő személyek általában képesek megosztani a figyelmüket, ezzel 

szemben az autizmussal élő személyek esetleg csak a „mindent, vagy semmit” elvén 

tudnak figyelni.  

- A túl sok inger közül, nem mindig tudják kiválasztani a relevánsat, ha pedig 

kiválasztottak egyet, nehezen váltanak egyikről a másikra. 

- Túlzott ingerszelektálás, „csőfigyelem” jelenléte. 

- Nehezen figyelnek egyszerre kettő vagy több helyről érkező információra. 



- Bármely komplex feladat, mely az információk szűrését, szelektív figyelmet és a 

figyelem váltását kívánja meg, nehéz lehet számukra. 

- A figyelem foka a motivációs szinttől függően is változhat. Ha a gyermek speciális 

érdeklődési területe tárgyára figyel, a figyelem szintje akár túlzott is lehet.  

- Néha úgy tűnhet, a gyermeket még egy földrengés sem lenne képes kibillenteni a 

koncentrált figyelem állapotából. 

-  A koncentrációképesség attól is függhet, hogy a gyermek szeretne-e odafigyelni arra, 

amit a felnőtt vár tőle.  

- A gyermek sok esetben maga dönti el, hogy mi az, amire oda kíván figyelni, s mi az, 

amit inkább figyelmen kívül hagy. 

- További korlátot jelenthet a társuló intellektuális képességzavar. 

Eltérések 

- Fluktuáló (vándorló) figyelem. 

- Környezetből jövő ingerek hatására térülő figyelem. 

- Eltérés a figyelem irányításában. 

- Eltérés a figyelem terjedelmében. 

- Eltérés a figyelem intenzitásában. 

- Eltérés a figyelem megosztásában. 

- Eltérés a figyelem váltásában. 

Módszerek 

- A figyelemhez való csatlakozás erősítése. „joint attention” 

- Osztozás a figyelem tárgyában: annak megfigyelése, mit néz a másik, mivel 

foglalkozik, majd ennek verbalizálása, interakció kezdeményezése. 

- A megszólításra, névre való figyelem. 

- A szociális környezetre való figyelem direkt tanítása. 

- Annak tanítása, hogy a gyermek nézzen rá arra, amire mutatnak. 

- Vizuális stratégiák alkalmazása (az erősségekre való építés). 

- Leírása, rajzolása, fotózása annak, amire szükséges figyelni, jó, ha ez egyszerre csak 

egy dolog. 

- Nonverbális jelzések használata a figyelem irányítására. 

- Tevékenység szervezéshez, váltáshoz, idő jelzésére vizuális ábrák, time-timer, óra 

használata. 

 



Feladatok 

Vizuális figyelem 

 Mi változott? 

 Keresd a különbséget! 

 Bújkáló képek. 

 Keresd a párját!  

 Kakukktojás játékok. 

 Melyik nem illik a sorba? 

 Keresd az egyformákat! 

 Pontok összekötése. 

 Építs ugyanilyet ( pálcikából, kockából, lego-ból stb.) 

 Labirintus játék: térben, síkban. 

 Tréfás képek. 

 Nagy képen kis részlet megtalálása. 

 Képek átmásolása. 

 Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése). 

 Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből. 

 Puzzle. 

 Tangram. 

 Tetrix. 

 

Auditív figyelem 

 Zörejek, hangok felismerése. 

 Hallás után szavak, szöveg ismétlése. 

 Hangok, szavak egymásutániságának visszaadása. 

 Hangok irányának felismerése. 

 

Játékleírás 

Pártaláló 

Játék menete: Minden tanuló párt választ magának egy tanulónak azonban nincs párja. A 

tanulók egy kört alkotnak és a pár egyik tagja leül egy székre a párja a szék mögé áll. A pár 



nélküli gyermek a saját széke mögött non verbális kommunikációs eszközzel (pl. kacsintással) 

a széken ülők közül megpróbál párt találni.  Ha azonban a szék mögött álló gyermek 

észreveszi, hogy társát el akarják rabolni, akkor megfogja a párja vállát és így 

megakadályozza a rablást. Aki nem figyel eléggé, attól a párja el tud futni, s így ő lesz a 

párkereső. 

Mi változott? 

Játék menete: Egy tanulót kiválasztunk, akit társai alaposan megfigyelnek, majd a kiválasztott 

tanuló kimegy a teremből és néhány dolgot megváltoztat magán. Terembe visszaérve, a 

társaknak fel kell sorolniuk a változásokat. 

Tolvajlépés 

Játék menete: Egy játékos egy fal vagy fa mellé áll hunyónak. A többiek tőle 10-15 méterre 

felállnak egy sorban. A hunyó hátat fordít a sornak, és hármat számol, hangosan. Ez alatt a 

többiek megindulhatnak, és léphetnek egyet, kettőt a hunyó felé. Több lépésre nincs idejük, 

mert a hunyó a három után egyet tapsol és visszafordul. Akit mozdulni lát, visszaküldi az 

indulóvonalhoz. Aztán megint megfordul, számol, tapsol és így tovább. Aki eléri a hunyó 

helyét, ráüt a falra vagy fára, s most már ő lesz a hunyó.  

 

Online játékok 

http://gyermekoldal.lapunk.hu/ 

http://allatok.jatekokxl.hu/dot-to-dot-animal.html 

http://www.virgonc.gportal.hu/gindex.php?pg=5853496 

http://gyermekoldal.lapunk.hu/?modul=galeria&a=72651 

http://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91 

http://tablajatekos.hu/labirintusos-jatekok 

http://www.jigsawplanet.com/ 

http://programozoo.hu/puzzle-kepkirako-jatekok.html 

http://puzzle-jatekok.b11.hu/ 

http://gyermekoldal.lapunk.hu/
http://allatok.jatekokxl.hu/dot-to-dot-animal.html
http://www.virgonc.gportal.hu/gindex.php?pg=5853496
http://gyermekoldal.lapunk.hu/?modul=galeria&a=72651
http://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
http://tablajatekos.hu/labirintusos-jatekok
http://www.jigsawplanet.com/
http://programozoo.hu/puzzle-kepkirako-jatekok.html
http://puzzle-jatekok.b11.hu/


http://www.jatekstart.com/jatek_kategoria/jatek/puzzle-j%C3%A1t%C3%A9k 

http://egyszervolt.hu/jatek/jatek-puzzle.html 

 

8.3. Emlékezet 

 

Jellegzetességek 

- Kivételes emlékező tehetség: képesek lehetnek mechanikusan megjegyezni és 

felidézni nagyszámú, nem szociális tartalmú elemet, pl. neveket, születési dátumokat, 

utcaneveket, útvonalakat. 

- Fotografikus memória. 

- Az autizmussal élő személyek erőssége lehet a vizuális memória, lassabb lehet viszont 

a hallott információk feldolgozása. 

- Emlékezet-felidézési problémák. 

- Az összefüggések nem segítik a memorizálást oly módon, mint a tipikusan fejlődő 

embereknél, ugyanolyan könnyen megjegyzik a telefonkönyvet, mint a 

szakácskönyvet, vagy ugyanolyan nehezen. 

- Nehezen ragadják meg a lényeget, emlékezetük inkább a kisebb, kevésbé fontos, nem 

szociális tartalmú részletekre terjed ki. 

- Az emlékezettel kapcsolatos nehézségek összefüggésben vannak az autizmussal élő 

személynek a világról és az abban előforduló összefüggések szigetszerű ismeretével, 

tudásával is. 

- A memóriafolyamatok eltérő működése miatt a gyermek a tanult információkat, nem a 

várt módon tárolja és kódolja. 

-  Egyes esetekben nem emlékeznek arra, amire figyelniük kell, ha később ismét 

ugyanazzal a problémával találkoznak. 

- Munkamemória gyengesége. 

- A gyermek munkamemória-kapacitása sok esetben kisebb, mint a kortársaié. 

- Az is a munkamemória-problémákra vezethető vissza, hogy az érintettek gyakran 

elfelejtik gondolataikat. 

- Az emlékezet lehet rosszabb, mint ahogy azt, az IQ és a nyelvi teljesítmény alapján 

várnánk. 

- A személyes epizodikus emlékezet gyengesége. 

http://www.jatekstart.com/jatek_kategoria/jatek/puzzle-j%C3%A1t%C3%A9k
http://egyszervolt.hu/jatek/jatek-puzzle.html


- Nehézség lehet saját szerep felidézése, felismerése egy eseménysorban, külső 

szemlélőként nézik életük filmjét. 

- Az autizmussal élő emberek tudhatnak adatjellegű dolgokat önmagukról, de nem 

feltétlenül vannak tudatában személyes élményeiknek.  

- Az információk feldolgozása eltérő, a gépies memória jó lehet, de a jelentés, 

összefüggés felidézése problémát okoz. 

- Nehézségek az általánosítás terén, csak akkor emlékszik, ha ott vannak a megfelelő 

kulcsingerek. 

 

Eltérések 

- Eltérés az információ eltárolásában. 

- Eltérés az információ hosszú és rövidtávú megőrzésében. 

- Eltérés az információ előhívásában. 

- Eltérés a munkamemória (információk fejben tartása, azokkal való manipuláció 

feladatvégzés közben) használatában. 

- Eltérés az epizodikus emlékezet (személyes élmények, tapasztalatok) terén.  

- Eltérés a szemantikus emlékezet (a világról való általános tudás) terén. 

 

Módszerek 

- Vizuális támpontok az emlékezéshez (forgatókönyvek, sémák) 

- Kevesebb és lassabb beszéd, kulcsszavak használata 

- Tények és érzelmek, értékelések egyidejű felidézése, történetmesélés vázlat 

segítségével 

- Tárgyak, mint emlékeztetők gyűjteménye 

- Fotók a személyes életből 

- Rajzok 

- Videók 

- Én-könyv 

- Napló használata 

Feladatok 

 

Vizuális emlékezet 

 Memória játék. 

 Mi változott? 



Auditív emlékezet 

 Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása 

 Hangok visszaadása 

 Mondókák, énekek tanulása 

 Szóvonat 

 Mondatbővítő játék 

 Szókereső 

 

Komplex emlékezet 

 Ismert személyek jellemzése 

 Ismert személyek jellemzés utáni felismerése 

 Mi a közös bennük?  

 Színek, és ezzel kapcsolatos kifejezések 

 Szóalkotás szótagokból különböző nehézséggel 

 Asszociációs játék: Erről jut eszembe... 

 Olvasd el, meséld el! 

Játék leírás 

Postás játék 

Játék menete: A gyerekek közül két játékos kimegy a teremből, a többi gyermek meghallgat 

egy történetet, melyet egyszer olvas fel a tanító. Majd behívják az első játékost és ő felszólítja 

egy társát, hogy mondja el neki a történetet, majd a második játékos is bejön és az első 

gyermek elismétli neki a hallottakat. A történetet a végén újra felolvassák a történetet, 

megbeszélik a különbségeket. 

 

Adj hozzá egy mozdulatot! 

Játék menete: A csoport tanulói kört alkotnak. Az első gyermek mutat egy mozdulatot, a 

második megismétli a látott mozdulatot és hozzá tesz egy másik mozdulatot. A harmadik 

megismétli az első kettőt és hozzá tesz egy harmadik mozdulatot és folytatódik a játék.  

Online játékok 

http://egyszervolt.hu/db/search/mem%C3%B3ria 

http://memoria.jatek-online.hu/ 

http://egyszervolt.hu/db/search/mem%C3%B3ria
http://memoria.jatek-online.hu/


http://europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp?language=hu 

http://www.jatekstart.com/jatek_kategoria/jatek/mem%C3%B3ria-j%C3%A1t%C3%A9k 

https://wordwall.net/hu-hu/community/eml%C3%A9kezet-fejleszt%C3%A9se 

https://wordwall.net/hu-hu/community/eml%C3%A9kezet-fejleszt%C5%91-

j%C3%A1t%C3%A9kok 

 

   8.4. Gondolkodás 

Jellegzetességek 

- Konkrét értés miatt a gondolkodás is sokszor egy irányba ható.  

- Analízis-szintézis műveleteinek problémája. 

- Lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

- Általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. Általában egy 

adott szituációhoz kötnek egy bizonyos megoldást, tartalmat, és új helyeken/ 

személyekkel/ helyzetekben maguktól igen ritkán képesek azonnal használni, 

általánosítani a megtanult készségeket. 

- A döntési helyzetekben rugalmatlan gondolkodás és stratégiák hiánya. 

- Váratlan nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új 

körülmények közötti alkalmazásával.  

- Váratlan nehézséggel találhatják szemben magukat akkor is, ha egy jól ismert 

helyzetben egy új szociális elem kerül bevezetésre (pl. ha egy ismerős tevékenységet 

egy új partnerrel kell végezni). 

- A feladat céljának nem-értése, reális jövőre irányultság hiánya. 

- A szimbolikus gondolkodás hiányos működése, fogyatékossága. 

- Realitás és fantázia összetévesztése. 

- Elvont gondolkodás hiánya. 

- Verbális utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, 

többrészes utasítások esetén. 

 

 

http://europa.eu/europago/games/memory/memory.jsp?language=hu
http://www.jatekstart.com/jatek_kategoria/jatek/mem%C3%B3ria-j%C3%A1t%C3%A9k
https://wordwall.net/hu-hu/community/eml%C3%A9kezet-fejleszt%C3%A9se
https://wordwall.net/hu-hu/community/eml%C3%A9kezet-fejleszt%C5%91-j%C3%A1t%C3%A9kok
https://wordwall.net/hu-hu/community/eml%C3%A9kezet-fejleszt%C5%91-j%C3%A1t%C3%A9kok


Módszerek 

- Nagyon fontos a segítségkérés tanítása a lehető leghamarabb. 

- Analógiák tanítása. Pl. probléma megoldására: probléma azonosítása-megoldások 

keresése-jó/nem jó kimenet-mi a legjobb választás-működött-e?. 

- Objektív megfigyelés különböző helyzetekben. 

- Kiindulópont a kontextus: mi történik? Mit tehetnél/mondhatnál ebben a helyzetben? 

- A szociális történet/forgatókönyv írása. 

- A tanultak kiterjesztése más kontextusokra is. 

- A tudás mozgósítása új helyzetekben. 

- A „lényeg” kiemelése, az azonos aspektusok felfedezése. 

- Új szituációkban való szisztematikus begyakorlás. 

- Funkcionális kontextusban való tanulás és gyakorlás (ott tanítjuk, ahol a tudást 

valóban alkalmazni kell). 

- Egyszerre csak egy dimenzióban változhat a feladat. 

- Apró lépésekben haladjunk, csak akkor lépjünk tovább, ha az előző lépés 

megszilárdult, beépült. 

- A személyek, a partnerek száma, ismertsége, alkalmazkodása az autizmussal élő 

gyermek/felnőtt szükségleteihez. 

- Ismert, megszokott helyektől haladunk a teljesen új helyszínekig. 

- Lehetséges kérdések, instrukciók változatainak bővülő ismerete. 

- Lehetséges megoldások, válaszok változatainak bővítése. 

- Vizuális algoritmusok (ha-akkor…) használata. 

- Szituációk eljátszása. 

- Választótáblák alkalmazása. 

- Én-könyv használata. 

- Napló használata. 

- Videó-felvételek készítése. 

- Élethű fotósorozatok (pl. CC Problem Solving) használata. 

- Mentalizáció tanítása.  

Feladatok 

 A gondolkodás rugalmasságának fejlesztése: Mi más lehet még ez? nevű játék, 

Hányféleképpen használhatod...? nevű játék. 

 



Analízis, szintézis 

 Puzzle játék. 

 Keresd a kisképet a nagyképen. 

 Mi hiányzik a képről? 

 Melyek az egyformák?  

 Betűhiány szavakban, mondatban. 

 Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb. 

 Fölösleges betű keresése szavakban. 

 Betűtáblában értelmes szavak keresése. 

 Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása. 

 Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás.  

Csoportosítás, osztályozás 

 Keresd a párját!  

 Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, nagyság, fogalom stb.). 

 Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom alá rendezés. 

 Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás. 

 Föld, víz levegő játék. 

 Szókapcsolatok gyűjtése. 

 

Általánosítás 

 Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés. 

 Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő 

képek ragasztása, gurítás, fogalomkeresés. 

 Analógiák létrehozása. 

 

Összehasonlítás 

 Keresd a különbséget! 

 Keresd az egyformát! 

 Ellentétpárok. 

 Szabály felismerési játékok: kakukktojás, barchoba. 

 Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb. 

 

 



Lényegkiemelés 

 Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma. 

 Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása. 

 Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása. 

 

Ok-okozati összefüggés 

 Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok alapján. 

 Megkezdett mondat folytatása, befejezése. 

 Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása. 

Aritmetikai gondolkodás 

 Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben. 

 Mennyiségek, képek, számok, kockák stb. sorba rendezése. 

 Variációs lehetőségek a soralkotásban. 

 Számkép –mennyiség - számnév egyeztetése. 

 Számlálás növekvő-csökkenő sorokban. 

 Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb. 

 Több érzékszerv bevonásával mennyiségek  számlálása, egyeztetése pl. lépegetés, 

ugrálás, koppantás, mozgás stb. 

 

Online játékok 

http://www.startlapjatekok.hu/kategoriak/logikai/ 

http://logikai-jatekok.b11.hu/ 

http://logikaijatekok.eu/ 

https://www.highlightskids.com/games/my-first-hidden-pictures/three-free-throws 

http://www.fejlesztelek.hu/jatek-kicsiknek 

http://jatekod.hu/logikai/ 

https://www.megajatek.hu/jatekok/puzzle 

 

http://www.startlapjatekok.hu/kategoriak/logikai/
http://logikai-jatekok.b11.hu/
http://logikaijatekok.eu/
https://www.highlightskids.com/games/my-first-hidden-pictures/three-free-throws
http://www.fejlesztelek.hu/jatek-kicsiknek
http://jatekod.hu/logikai/
https://www.megajatek.hu/jatekok/puzzle


8.5. Kognitív képességet fejlesztő játékok  

 

Imagine társasjáték 

Mit fejleszt? Figyelem, emlékezet, szimbolikus, elvont gondolkodás, rugalmasság. 

            

 

Kalaha társasjáték 

Figyelem, logikai gondolkodás. 

    

Dixit     

Figyelem, képzelet, asszociáció, elvont gondolkodás, lényegkiemelés.  

A határtalan képzelet játéka! A Dixit egy gyönyörűen illusztrált asszociációs játék, amellyel 

fantáziánkat szabadon engedve, újabb és újabb történeteket szőhetünk. Mindenki kap a kezébe 

hat darab nagyméretű kártyát, rajtuk festményekkel. A kezdőjátékos kiválaszt a kezében levők 

közül egyet, kitalál  hozzá egy mondatot, amely a képre jellemző, de mégsem túl  nyilvánvaló. 

Mindenki más is kiválaszt egy képet a kezéből, amelyre szerinte illik az adott mondat. Majd 

felfedjük  a lapokat, és a mesélőn kívül mindenki szavazhat, hogy  melyik képet választotta a 

mesélő. 

 



Csak egy 

Figyelem, emlékezet, asszociáció, elvont gondolkodás, lényegkiemelés, szókincsbővítés és 

használat. 

Csak egy szót írhatsz le, de az legyen nagyon egyedi! 

Kooperatív játék, amelyben csak a csapatotokon múlik, hány titkos szót tudtok kitalálni! 

Találjátok ki a legjobb kulcsszavakat, amivel az aktív játékost rávezethetitek a titkos szóra! 

Vigyázzatok: ha ketten ugyanazt a kulcsszót adjátok meg, azt nem használhatjátok! 

 

Concept 

 

Figyelem, emlékezet, elvont gondolkodás, általánosítás, kreativitás, asszociáció, 

rugalmasság.  

A csapat egyik tagja választ egy feladványt (mint pl. a tej, a hal vagy akár az Eiffel-torony), a 

társaidnak pedig ki kell találnia azt a különböző kategóriákban tett jelöléseid alapján. A 

játékos próbálja rávezetni a többieket a megoldásra úgy, hogy a játéktáblán látható kis képek 

mellé utalásképpen színes kockákat helyez, ezekkel jelezve a feladványra jellemző 

tulajdonságokat. A játékban beszélni nem lehet, ezért szükség lesz a fantáziánkra, 

asszociációs képességünkre, szókincsünkre. 

 

 

 



Fedőnevek képekkel 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, általánosítás, képzelet, asszociáció, elvont 

gondolkodás, kreativitás. 

Képeket kell egyetlen szóval összekapcsolni, úgy, hogy a titkos ügynökök teljesítsék a 

küldetést és elkerüld a kémet. 

 

Story Cube 

Gondolkodás, emlékezet, asszociáció, szókincs, kreativitás. 

 

Speed cups 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gyorsaság. 

Magunkhoz veszünk 5 színes poharat. Felfordítunk egy feladatkártyát, a kártya meghatározza, 

hogyan kell a poharakat egymás mellé, vagy éppen egymásra tennünk, és persze figyeljünk a 

színekre is, majd mindenki megpróbálja olyan gyorsan megoldani a feladatot, amilyen 

gyorsan csak tudja. 

Ha elkészültél, villámgyorsan csapj a csengőre! 

  



Quoridor 

 

Figyelem, stratégiai, logikai gondolkodás. 

2 vagy 4 játékos barangolhat bábuival a táblán, bizonyos szabályokat betartva.  

A cél: átjutni az ellenfél kezdővonalára, kikerülve az időközben táblára helyezett 

akadályokat. Aki először ér célba, az a játék nyertese. 

Camelot Jr 

Érzékelés, észlelés, figyelem, logikai gondolkodás. 

    A 3 dimenziós kirakónak a célja, hogy a külön toronyba zárt lovag és a hercegnő 

megtalálják az egymáshoz vezető utat. Ehhez tornáztatni kell az agyadat és a feladványok 

megoldásával fel kell építeni a két torony közötti falakat és lépcsőket. A játék egyedül is 

játszható. 

 

Bunny Boo 

Érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás. 

Varázsold ki a Nyuszit a dobozból! 

 

A Bunny Boo 3D építkezős készségfejlesztő, 4 nagy strapabíró fa építőelemmel. Vajon a nyúl 

átnéz a kerek nyíláson, vagy a csillagablakon les ki? A sárga, a piros vagy a kék építőelem 

tetejére ugrált fel? 

Néhány feladvány hasonlónak néz ki, de a megoldása teljesen eltérhet - függően attól, hogy a 



nyúl füle meddig ér el! A Bunny Boo-val a gyerekek játszva fedezhetik fel a 3D építkezés 

csodálatos világát.  60 egyre nehezedő feladvány, 4 szinten, a kezdőtől a bajnokig. 

 

Tik-tak bumm! 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, szókincs, gyorsaság. 

 

A soron következő játékos dob a speciális kockával, ami három lehetséges feladatot mutathat, 

majd húz egy lapot és beélesíti a bombát. A játékosok felváltva követik egymást és 

igyekeznek a szabálynak megfelelő szavakat alkotni, úgy hogy a kártyán lévő szótag 

szerepeljen benne. A bomba kézről kézre jár, de senki sem tudja kinek a kezében lesz éppen, 

mikor elhangzik a Bumm! 

Kwatro 

Érzékelés, észlelés, figyelem, logikai gondolkodás. 

 

Folytasd a mintát, zárd le a sorozatokat! 

A pakli kártyáin különböző minták, színek és értékek kombinációja látható. Egy kártya 

véletlenszerű felcsapása után minden játékos 4-4 lapot kap, és már kezdődhet is a játék. 

A körödben két dolog közül választhatsz: vagy eldobhatsz akárhány lapot, majd négyre 

visszahúzhatod a kezed (az eldobott lapok a pakli aljára kerülnek), vagy lerakhatsz 1-4 kártyát 

oldalszomszédosan, folytatva egy már lent lévő kártya sorát. 

Az érintkező kártyákat viszont természetesen nem lehetnek akármilyenek: az egy sorban, 

vagy oszlopban álló legfeljebb négy lapnak vagy pontosan nulla, vagy pontosan egy, vagy 

pontosan két paraméterében meg kell egyeznie 

   

 



Képérzék 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, asszociáció, kreativitás, rugalmasság, általánosítás. 

 

Elsőre talán egyszerűnek tűnhet a játék, de szükségünk lesz minden kreativitásunkra, amikor 

mi kerülünk sorra. 

Hozz létre olyan "műalkotást" cipőfűzőből, botból, kavicsból vagy akár színes fakockából, 

amiből a többiek felismerhetik az asztalon levő egyik képet, a 9-ből! 

 

Rush hour 

Figyelem, logikai, stratégiai gondolkodás. 

 

A Rush Hour logikai játék a hétköznapjainkból már megszokott csúcsforgalomba és 

közlekedési dugókba kalauzol minket, ahol a cél a feladatkártyák alapján felállított járművek 

között ellavírozni úgy, hogy nem emelhetjük fel egyiket sem, csak csúsztathatjuk őket a 

táblán. 

40 feladatlapon várnak rád kihívások, fokozatosan nehezedő feladványokkal, 4 szinten a 

kezdőtől a profi szintig.  
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