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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 

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? 

https://www.youtube.com/watch?v=Axgm3u_O8dw


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 

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. 

http://www.verbalio.com/


- 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.  

 

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 

http://verbalio.com/


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 

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


 

 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 

 

 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 

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
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


- 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  

 

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: 

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) 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.  

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.  



 

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 

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. 

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 

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


- 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.). 

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 

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


- 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/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 

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. 

 

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


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 

- elhúzódik az öleléstől 

- fél az érintéstől 

- hevesen reagál a hideg, meleg, kemény, puha érintésekre 

- nem szereti összepiszkolni magát 

- nem fogad el bizonyos állagú ételeket 

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


- 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.  

   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 

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


- 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/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 

- körbe-körbe jár 

- ringatja a testét 

- élvezi a hintát, körhintát  

(O. Bogdashina, 2008.) 

Egyensúlyérzéket fejlesztő, mozgásos játékok 

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


 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://learningapps.org/11445859 

https://learningapps.org/14148822 

https://learningapps.org/8818648 

https://learningapps.org/11455294 

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://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://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) 

- 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) 

https://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/a-latas-fejlodeset-segito-mozgasos-jatekok.htm
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/10-egyensulyfejleszto-jatek


- 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 

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. 

 

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


   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://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. 

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


- 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. 

- 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://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 

 

 

 

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
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. 

 

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 

 

8.5. Kognitív képességet fejlesztő játékok  

 

Imagine társasjáték 

Mit fejleszt? Figyelem, emlékezet, szimbolikus, elvont gondolkodás, rugalmasság. 

            

 

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


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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