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FEJLESZTŐ FELADATOK DIGITALIZÁLT 

LINKGYŰJTEMÉNYE 

 

BEVEZETŐ 

 

A XXI. századi digitális világban egyre nehezebb a gyermekek, tanulók figyelmét megragadni, 

adott tevékenység, feladatvégzés idejére tartósan lekötni. Utazó gyógypedagógiai munkánk során 

nagyon sok olyan gyermekkel, tanulóval találkozunk, akik kisebb-nagyobb aktivitásszabályozási 

problémával, különböző nehézségi fokú figyelemzavarral és egyéb összetettebb tanulási zavarral 

küzdenek. Az egyéni, csoportos fejlesztés során folyamatos igényünk, hogy a foglalkozásokon 

használt fejlesztő eszközök, játékok, tematizált, csoportra és egyénre szabott feladatlapok, 

feladatkártyák stb. körét egyre változatosabbá, érdekesebbé tegyük. Fontos törekvés az is, hogy a 

különböző digitális eszközökön elérhető feladatokkal motivációjukat, együttműködésüket 

megnyerjük, így fejlesztésük hatékonyabbá váljon. Ezeket a célokat szem előtt tartva fejlesztő 

feladatok digitalizált linkgyűjteményének összeállítását vállaltuk.  

  A linkgyűjtemény használata során olyan weboldalakat ismerhetünk meg, amelyek 

segítséget nyújtanak a gyógypedagógiai habilitáció, rehabilitáció és az integráló oktatási-nevelési 

tevékenység mindennapjai során. A honlapokon elérhető játék és fejlesztő eszköz sablonok, minták, 

játéktevékenység ötletek, gyakorlatok, illetve nyomtatható feladatlapok az óvodai korosztálytól 

kezdve az általános iskolás kor végéig minden korosztályra megtalálhatók. 

A fellelhető weboldalak többségében nyilvánosak. Használatukhoz regisztráció vagy hírlevélre 

feliratkozás szükséges, az a linkhez kapcsolódóan rögzített. Az idegen nyelvű honlapok esetén 

nyelvismeret hiányában ajánlott a Google-fordító programot használni. 

A gyűjteményben találhatók olyan honlapok, amelyeknek fejlesztésre irányuló tartalma komplex, 

így nem lehet besorolni a nagyobb csoportokba. Az említett linkek közvetlenül az adott korcsoport 

főcíme alatt érhetők el. 

A csoportosított linkek alatt ismertetőket olvashatunk a honlapon elérhető, fejlesztéshez 

felhasználható anyagok típusáról:  

 

 segédanyag  

 online játék 

 feladatlap 
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 gyakorlatok 

 elkészíthető játékok  

 

A linkgyűjtemény felépítése 

 

Óvodai fejlesztés 

 mozgás 

 kognitív területek 

 nyelvi képességek 

 

Iskolai fejlesztés 

 alsó tagozat 

− mozgás 

− kognitív képességek 

− nyelvi képességek 

 felső tagozat 

− kognitív képességek 

− nyelvi képességek 

 

Affektív terület 

 társas készségek 

 ön- és társismeret 

 szociális készségek 

 frusztrációtűrés 

 empátia 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ÓVODAI FEJLESZTÉS 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/egyeni_fejlesztesi_tervek.pdf 

Nagyné Dr. Réz Ilona által szerkesztett Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye a korai fejlesztés és 

gondozás, valamint a súlyosan-halmozottan sérültek fejlesztéséhez ad részletes és átfogó útmutatást, 

de a fejlesztés menetének megtervezéséhez, játékos gyakorlatok alkalmazásához is hatékony 

segítséget nyújthat. 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html 

Nyomtatható feladatlapok óvodásoknak, kisiskolásoknak 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/fejleszto-otletek.html 

Letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő játékötletek óvodásoknak és kisiskolásoknak 

 

http://spec-edu.qwqw.eu/ 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok illetve megvásárolható oktatócsomagok óvodásoknak, 

kisiskolásoknak; regisztrációval a teljes készlet elérhető) 

 

http://boritekosfeladatok.blogspot.com/2010/03/kepessegfejleszto-feladatlapok-minden.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok, ötletadó linkek fejlesztési területekhez óvodásoknak, 

kisiskolásoknak) 

 

http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok, elkészíthető fejlesztő játékok többféle fejlesztési területhez 

óvodásoknak és kisiskolásoknak) 

 

https://www.okoskaland.com/kapcsolat 

(hírlevélre feliratkozás után folyamatos információk, játékötletek e-mail-ben) 

 

https://www.okoskaland.com/copy-of-tanulasmodszertan 

(letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő eszközök óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

 

 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/egyeni_fejlesztesi_tervek.pdf
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/fejleszto-otletek.html
http://spec-edu.qwqw.eu/
http://boritekosfeladatok.blogspot.com/2010/03/kepessegfejleszto-feladatlapok-minden.html
http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html
https://www.okoskaland.com/kapcsolat
https://www.okoskaland.com/copy-of-tanulasmodszertan
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https://www.okoskaland.com/egyeb 

Letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő eszközök óvodásoknak, kisiskolásoknak 

 

http://www.diszlexia.info/gyarmathytanzavter.htm 

Dr. Gyarmathy Éva fejlesztő anyaga óvodásoknak, kisiskolásoknak 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok többféle fejlesztési területhez óvodásoknak és 

kisiskolásoknak) 

 

https://freinetnk.blogspot.com/ 

http://diszcalkulia-lexia.blogspot.com/ 

(Porkolábné Kóra Zsuzsa honlapjain a Freinet pedagógia módszertanával, eszközeivel 

ismerkedhetünk meg, melyek egy része nagycsoportos óvodások számára is jól adaptálhatók a 

fejlesztő munkába) 

 

https://www.pinterest.co.uk/lolaszabo1975/fejleszt%C5%91k-feladatlapokworksheets/ 

(regisztráció után elérhető fejlesztő feladatlapok óvodásoknak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.okoskaland.com/egyeb
http://www.diszlexia.info/gyarmathytanzavter.htm
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html
https://freinetnk.blogspot.com/
http://diszcalkulia-lexia.blogspot.com/
https://www.pinterest.co.uk/lolaszabo1975/fejleszt%C5%91k-feladatlapokworksheets/
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MOZGÁSFEJLESZTÉS 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104840 

(téri orientációt fejlesztő gyakorlatok) 

 

https://data.hu/get/5501298/Testnevelesi_jatekok_gyujtemenye.zip 

(letölthető segédanyag) 

 

https://data.hu/get/5703800/Testsema_teri_tajekozodas_fejlesztese.doc 

(letölthető segédanyag) 

 

https://data.hu/get/7391468/Testunk.zip 

(letölthető segédanyag) 

 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540268 

(nagymozgások fejlődését segítő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540183 

(mozgásos játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104847 

(vizuomotoros koordinációt fejlesztő gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104867 

(téri tájékozódást fejlesztő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104900 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104908 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5181296 

(ujjak, kezek megmozgatása, tornáztatása mondókákkal) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540218 

(beszéd- és grafikus mozgást elősegítő játékos gyakorlatok) 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104840
https://data.hu/get/5501298/Testnevelesi_jatekok_gyujtemenye.zip
https://data.hu/get/5703800/Testsema_teri_tajekozodas_fejlesztese.doc
https://data.hu/get/7391468/Testunk.zip
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540268
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540183
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104847
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104867
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104900
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104908
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5181296
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540218
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https://gyereketeto.hu/rolam/ 

(hírlevélre feliratkozás után napi szintű információk ingyenes és megvásárolható játékos ötletekről, 

feladatlapokkal) 

 

http://jatszikacsalad.blogspot.com/2016/03/osszekotos-hurkolos-kiegeszitos.html 

(letölthető, nyomtatható grafomotoros, vizuomotoros és egyéb feladatlapok óvodásoknak és 

kisiskolásoknak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gyereketeto.hu/rolam/
http://jatszikacsalad.blogspot.com/2016/03/osszekotos-hurkolos-kiegeszitos.html
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KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/ 

(nagycsoportos ovisoknak is - a honlap megnyitása után a bal oldali füleket lenyitva játék/feladat 

gyűjteményeket találunk az adott kognitív területhez) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104819 

(akusztikus figyelemfejlesztő gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104826 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612973 

(hallás területét fejlesztő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104829 

(hallási megkülönböztető képesség) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104832 

(hallási emlékezet és figyelem) 

 

https://hu.pinterest.com/pin/196188127491949725/ 

(regisztráció után letölthető feladatlapok vizuális percepció fejlesztéséhez, illetve további linkek) 

 

https://cz.pinterest.com/pin/543880092479908816/ 

https://hu.pinterest.com/pin/337136722083209303/ 

(regisztráció után letölthető, elkészíthető játékötletek vizuális percepció fejlesztéséhez) 

 

https://data.hu/get/4681292/Ferlingne_Csanyi_Edit_-_Jatsszunk_egyutt_1-2.zip 

(letölthető segédanyag) 

 

https://data.hu/get/5501291/Jatek_a_matematika.zip  

(letölthető segédanyag) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540232 

(gondolkodást, beszédet fejlesztő játékok) 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104819
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104826
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612973
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104829
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104832
https://hu.pinterest.com/pin/196188127491949725/
https://cz.pinterest.com/pin/543880092479908816/
https://hu.pinterest.com/pin/337136722083209303/
https://data.hu/get/4681292/Ferlingne_Csanyi_Edit_-_Jatsszunk_egyutt_1-2.zip
https://data.hu/get/5501291/Jatek_a_matematika.zip
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540232
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https://data.hu/get/7105137/Figyelem_fejlesztesehez.pdf 

(letölthető segédanyag) 

 

https://data.hu/get/5703798/Mit_gondolsz_-_osszefugges.zip 

(letölthető segédanyag) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104838 

(szeriális észlelést fejlesztő gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104842 

(vizuális emlékezetet fejlesztő gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104844 

(vizuális figyelem fejlesztő gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104876 

(hallási észlelést, gondolkodást fejlesztő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190288 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190291 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190293 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190296 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190297 

(több képességet fejlesztő agytorna játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540226 

(több képességet érintő játékos tevékenységek) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540239 

(megfigyelőképesség fejlesztése) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4545071 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4545079 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4551448 

https://data.hu/get/7105137/Figyelem_fejlesztesehez.pdf
https://data.hu/get/5703798/Mit_gondolsz_-_osszefugges.zip
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104838
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104842
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104844
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104876
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190288
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190291
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190293
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190296
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190297
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540226
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540239
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4545071
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4545079
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866089&nid=4551448
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(matematikai alapképességeket fejlesztő játékok) 

 

https://gyereketeto.hu/rolam/ 

(hírlevélre feliratkozás után napi szintű információk ingyenes és megvásárolható játékos ötletekről, 

feladatlapokkal) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/szamkaland/index.htm 

(ingyenesen letölthető számolási képességet fejlesztő szoftver – 10-es számkör) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/ 

(nyomtatható számlálgató színező) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mi-nem-igaz_7992.html 

(ellentétes jelentésű szavak hallott szöveg – kép egyeztetéssel - Mi nem igaz? – színezhető) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel_5140.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/tiz-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel_2.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel_2.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel.html 

(gondolkodás, figyelem, percepció) 

 

http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-

emlekezetfejlesztes-jatekosan.html 

(olvasható játékötletek a linkben szereplő területekhez) 

 

https://activitea.es/actividades-imprimibles/atencion/ 

(spanyol nyelvű honlap – letölthető, nyomtatható képanyagokkal a vizuális percepció, szókincs 

fejlesztéséhez) 

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/ 

(francia nyelvű oldal – jobb gombbal menthető, nyomtatható képes sudoku játékok) 

 

https://gyereketeto.hu/rolam/
http://varazsbetu.hu/letolt/szamkaland/index.htm
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mi-nem-igaz_7992.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel_5140.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/tiz-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel_2.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel_2.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
https://activitea.es/actividades-imprimibles/atencion/
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/
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https://pomyslyprzytablicy.pl/about-me/ 

(lengyel nyelvű honlap - Ewelina angolt tanító tanárnő által ajánlott, letölthető, nyomtatható játékok 

gyűjteménye) – ha nincs kedved böngészni, az alábbiakban megtalálod néhány ötletét 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPWjduSzZ4Rzg2WDg/view 

(hatszögletű dominó – tengeri állatok) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN3E3QkhkOE9VY2c/view 

(hatszögletű dominó – nyár) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPMlhQb1E5alVwaFE/view 

(hatszögletű dominó – a tengerparton) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPdTc3cDBUSVFlT1U/view 

(kalózos memóriajátékhoz képek) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPZ18zYl9vWml2TE0/view 

(képes sudoku - cápák) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRWpVMjhjSVk0YXc/view 

(képes sudoku – a tengeren) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRzROWGNVaVBoRkk/view 

(képes sudoku – tavasz) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPTnJWOWlNLUVHbTQ/view 

(képes memória – tengerpart) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPS1h0MmlmTlJ4THM/view 

(képes memória – nyár) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSkpGd1VLd21fLTA/view 

(dobble játék – nyár) 

 

https://pomyslyprzytablicy.pl/about-me/
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPWjduSzZ4Rzg2WDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN3E3QkhkOE9VY2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPMlhQb1E5alVwaFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPdTc3cDBUSVFlT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPZ18zYl9vWml2TE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRWpVMjhjSVk0YXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRzROWGNVaVBoRkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPTnJWOWlNLUVHbTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPS1h0MmlmTlJ4THM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSkpGd1VLd21fLTA/view
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https://drive.google.com/file/d/1wNvT6t1RdxErzNZWApltb_xR9YwynXZa/view 

(dobble játék – tél) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPNzJxeDBNQ3lncXc/view 

(dobble játék – foglalkozások) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN0hYZ2RoWWJ2TjQ/view 

(dobble játék – a tengeren) 

 

https://drive.google.com/file/d/1eiWrCfnbYMe9X1XYJYKXtLAUqhoRNEF3/view 

(dobble játék – karácsony) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPeVFnZTJjS2RjSWM/view 

(dobble játék – ősz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wNvT6t1RdxErzNZWApltb_xR9YwynXZa/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPNzJxeDBNQ3lncXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN0hYZ2RoWWJ2TjQ/view
https://drive.google.com/file/d/1eiWrCfnbYMe9X1XYJYKXtLAUqhoRNEF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPeVFnZTJjS2RjSWM/view
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NYELVI KÉPESSÉGEK 

 

https://data.hu/get/4997962/Anyanyelv.zip 

(letölthető segédanyag) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540204 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4544716 

(anyanyelvi játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540207 

(gyakorlati feladatok beszédfejlesztéshez) 

 

https://gyereketeto.hu/rolam/ 

(hírlevélre feliratkozás után napi szintű információk ingyenes és megvásárolható játékos ötletekről, 

feladatlapokkal) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/horgaszat.pdf 

(nyomtatható hangutánzó társasjáték – további variációk lehetségesek) 

 

http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlat

ai.pdf 

(gyakorlati ötlettár a beszédészlelés és -megértés fejlesztéséhez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.hu/get/4997962/Anyanyelv.zip
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540204
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4544716
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540207
https://gyereketeto.hu/rolam/
http://varazsbetu.hu/letolt/horgaszat.pdf
http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlatai.pdf
http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlatai.pdf
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ISKOLAI FEJLESZTÉS 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html 

(nyomtatható feladatlapok óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

 

https://egyszervolt.hu/jatek 

(online játékok többféle képességterület fejlesztéséhez – bal oldali sárga színnel jelzett füleknél 

szűrés) 

 

http://www.okosdoboz.hu/jatekok 

(online játékok többféle képességterület fejlesztéséhez) 

 

https://freinetnk.blogspot.com/ 

http://diszcalkulia-lexia.blogspot.com/ 

(Porkolábné Kóra Zsuzsa honlapjain a Freinet pedagógia módszertanával, eszközeivel 

ismerkedhetünk meg, melyek nagyrészt jól adaptálhatók a fejlesztő munkába) 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/fejleszto-otletek.html 

(letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő játékötletek óvodásoknak és kisiskolásoknak) 

 

http://spec-edu.qwqw.eu/ 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok illetve megvásárolható oktatócsomagok óvodásoknak, 

kisiskolásoknak; regisztrációval a teljes készlet elérhető) 

 

http://varazsbetu.hu/hirlevel.htm 

(hírlevélre feliratkozás után e-mailban gyakori információk, feladat- és játékötletek általános 

iskolásoknak) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/ 

(több évre visszamenőleg tartalmaz a blog letölthető, nyomtatható feladatlapokat a különböző 

fejlesztendő területekhez kapcsolódóan általános iskolásoknak) 

 

http://boritekosfeladatok.blogspot.com/2010/03/kepessegfejleszto-feladatlapok-minden.html 

(nyomtatható feladatlapok, ötletadó linkek fejlesztési területekhez óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html
https://egyszervolt.hu/jatek
http://www.okosdoboz.hu/jatekok
https://freinetnk.blogspot.com/
http://diszcalkulia-lexia.blogspot.com/
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/fejleszto-otletek.html
http://spec-edu.qwqw.eu/
http://varazsbetu.hu/hirlevel.htm
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/
http://boritekosfeladatok.blogspot.com/2010/03/kepessegfejleszto-feladatlapok-minden.html
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http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok, elkészíthető fejlesztő játékok többféle fejlesztési területhez 

óvodásoknak és kisiskolásoknak) 

 

https://www.okoskaland.com/kapcsolat 

(hírlevélre feliratkozás után folyamatos információk, játékötletek e-mail-ben) 

 

https://www.okoskaland.com/copy-of-tanulasmodszertan 

(letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő eszközök óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

 

https://www.okoskaland.com/egyeb 

(letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő eszközök óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

 

http://www.diszlexia.info/gyarmathytanzavter.htm 

(Dr. Gyarmathy Éva fejlesztő anyaga óvodásoknak, kisiskolásoknak) 

 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=mcsop&a=245703 

(Katona Erzsébet tanítónő, fejlesztő pedagógus honlapja cikkekkel játékötletekkel, feladatokkal) 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok többféle fejlesztési területhez óvodásoknak és 

kisiskolásoknak) 

 

http://sucika67.hu/ 

(oktatási ötletgyűjtemény szülőknek és pedagógusoknak – fejlesztéshez is jól használható ötletek, 

feladatok tárháza) 

 

http://www.fejlesztoklapja.hu/jatekok_.html 

(letölthető játékötleteket tartalmazó dokumentumok többféle terület fejlesztéséhez) 

 

https://epszti.hu/images/00_dokumentumok/01_munkatars_bemut/tantargygondozok/Zambone/Kap

aszkodo.pdf 

http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html
https://www.okoskaland.com/kapcsolat
https://www.okoskaland.com/copy-of-tanulasmodszertan
https://www.okoskaland.com/egyeb
http://www.diszlexia.info/gyarmathytanzavter.htm
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=mcsop&a=245703
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html
http://sucika67.hu/
http://www.fejlesztoklapja.hu/jatekok_.html
https://epszti.hu/images/00_dokumentumok/01_munkatars_bemut/tantargygondozok/Zambone/Kapaszkodo.pdf
https://epszti.hu/images/00_dokumentumok/01_munkatars_bemut/tantargygondozok/Zambone/Kapaszkodo.pdf
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(Kósáné Barna Magdolna és Szentkutiné Ollé Ágnes által készített játék- és feladatgyűjtemény több 

fejlesztési területre kiterjedő, nemcsak tanórai keretek között alkalmazható ötleteket tartalmaz) 

 

http://www.mora-duj.sulinet.hu/dokumentumok/Gyakorlatok.pdf 

(a dokumentum a részképességek fejlesztésére nyújt gyakorlati ötleteket) 

 

https://doksi.hu/get.php?lid=15945 

(regisztráció után letölthető – részletes feladatgyűjtemény a tanulási képességek fejlesztéséhez 

Kerékgyártó Éva és Kórósi Kálmánné összeállításában) 

 

https://pomyslyprzytablicy.pl/about-me/ 

(lengyel nyelvű honlap - Ewelina angolt tanító tanárnő által ajánlott, letölthető, nyomtatható játékok 

gyűjteménye) – ha nincs kedved böngészni, az alábbiakban megtalálod néhány ötletét 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPWjduSzZ4Rzg2WDg/view 

(hatszögletű dominó – tengeri állatok) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN3E3QkhkOE9VY2c/view 

(hatszögletű dominó – nyár) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPMlhQb1E5alVwaFE/view 

(hatszögletű dominó – a tengerparton) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPdTc3cDBUSVFlT1U/view 

(kalózos memóriajátékhoz képek) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPZ18zYl9vWml2TE0/view 

(képes sudoku - cápák) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRWpVMjhjSVk0YXc/view 

(képes sudoku – a tengeren) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRzROWGNVaVBoRkk/view 

(képes sudoku – tavasz) 

http://www.mora-duj.sulinet.hu/dokumentumok/Gyakorlatok.pdf
https://doksi.hu/get.php?lid=15945
https://pomyslyprzytablicy.pl/about-me/
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPWjduSzZ4Rzg2WDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN3E3QkhkOE9VY2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPMlhQb1E5alVwaFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPdTc3cDBUSVFlT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPZ18zYl9vWml2TE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRWpVMjhjSVk0YXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPRzROWGNVaVBoRkk/view
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https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPTnJWOWlNLUVHbTQ/view 

(képes memória – tengerpart) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPS1h0MmlmTlJ4THM/view 

(képes memória – nyár) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSkpGd1VLd21fLTA/view 

(dobble játék – nyár) 

 

https://drive.google.com/file/d/1wNvT6t1RdxErzNZWApltb_xR9YwynXZa/view 

(dobble játék – tél) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPNzJxeDBNQ3lncXc/view 

(dobble játék – foglalkozások) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN0hYZ2RoWWJ2TjQ/view 

(dobble játék – a tengeren) 

 

https://drive.google.com/file/d/1eiWrCfnbYMe9X1XYJYKXtLAUqhoRNEF3/view 

(dobble játék – karácsony) 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPeVFnZTJjS2RjSWM/view 

(dobble játék – ősz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPTnJWOWlNLUVHbTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPS1h0MmlmTlJ4THM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSkpGd1VLd21fLTA/view
https://drive.google.com/file/d/1wNvT6t1RdxErzNZWApltb_xR9YwynXZa/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPNzJxeDBNQ3lncXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPN0hYZ2RoWWJ2TjQ/view
https://drive.google.com/file/d/1eiWrCfnbYMe9X1XYJYKXtLAUqhoRNEF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPeVFnZTJjS2RjSWM/view
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ALSÓ TAGOZAT 

 

MOZGÁS 

 

http://jatszikacsalad.blogspot.com/2016/03/osszekotos-hurkolos-kiegeszitos.html 

(letölthető, nyomtatható grafomotoros, vizuomotoros és egyéb feladatlapok) 

 

https://lululataupe.com/imprimerie/labyrinthes 

(francia nyelvű oldal – labirintusok: jobb gombbal menthető, majd nyomtatható) 

 

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/ 

(a honlap megnyitása után a bal oldali füleket lenyitva játék/feladat gyűjteményeket találunk az 

adott kognitív területhez) 

 

http://logopedia.reblog.hu/dobble 

(Boér Zsuzsa logopédus-gyógypedagógus blogja - figyelem fejlesztése 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588867 

(gondolkodás fejlesztése) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588853 

(több területet érintő fejlesztő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612973 

(hallás fejlesztését elősegítő játékos gyakorlatok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612974 

(hallási emlékezet, figyelem fejlesztését elősegítő játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104852 

(figyelem fejlesztéséhez játékok) 

http://jatszikacsalad.blogspot.com/2016/03/osszekotos-hurkolos-kiegeszitos.html
https://lululataupe.com/imprimerie/labyrinthes
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/
http://logopedia.reblog.hu/dobble
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588867
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588853
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612973
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4612974
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104852
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https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=vizu%C3%A1lis%20figyelem&rs=rs&eq=&etslf=2016&ter

m_meta%5b%5d=vizu%C3%A1lis%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=figyelem%7Crec

entsearch%7C0 

(regisztráció után letölthető figyelemfejlesztő feladatlapok, további linkek) 

 

https://hu.pinterest.com/katahallgato/vizu%C3%A1lis-figyelem-

fejleszt%C3%A9se/?eq=vizu%C3%A1lis%20figyelem&etslf=3534 

(regisztráció után letölthető vizuális figyelemfejlesztő feladatlapok, további linkek) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104854 

(emlékezet fejlesztéséhez játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623189 

(figyelem, emlékezet) 

 

http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-

emlekezetfejlesztes-jatekosan.html 

(olvasható játékötletek a linkben szereplő területekhez) 

 

http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/395-figyelemfejleszto-program 

(Dr. Torda Ágnes figyelemfejlesztő programja) 

 

https://hu.pinterest.com/pin/781304235331084872/ 

(regisztráció után letölthető feladatlapok analizáló-szintetizáló képesség, formaészlelés, vizuális 

figyelem fejlesztéséhez, illetve további linkek) 

 

https://hu.pinterest.com/aldonakmiecik/obrazki-do-dopasowania/ 

https://hu.pinterest.com/terezazokic/hidden-pictures/?lp=true 

(regisztráció után letölthető feladatlapok analizáló-szintetizáló képesség, formaészlelés, vizuális 

figyelem, szókincs stb. fejlesztéséhez, illetve további linkek) 

 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=vizu%C3%A1lis%20figyelem&rs=rs&eq=&etslf=2016&term_meta%5b%5d=vizu%C3%A1lis%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=figyelem%7Crecentsearch%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=vizu%C3%A1lis%20figyelem&rs=rs&eq=&etslf=2016&term_meta%5b%5d=vizu%C3%A1lis%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=figyelem%7Crecentsearch%7C0
https://hu.pinterest.com/search/pins/?q=vizu%C3%A1lis%20figyelem&rs=rs&eq=&etslf=2016&term_meta%5b%5d=vizu%C3%A1lis%7Crecentsearch%7C0&term_meta%5b%5d=figyelem%7Crecentsearch%7C0
https://hu.pinterest.com/katahallgato/vizu%C3%A1lis-figyelem-fejleszt%C3%A9se/?eq=vizu%C3%A1lis%20figyelem&etslf=3534
https://hu.pinterest.com/katahallgato/vizu%C3%A1lis-figyelem-fejleszt%C3%A9se/?eq=vizu%C3%A1lis%20figyelem&etslf=3534
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104854
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623189
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
http://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/395-figyelemfejleszto-program
https://hu.pinterest.com/pin/781304235331084872/
https://hu.pinterest.com/aldonakmiecik/obrazki-do-dopasowania/
https://hu.pinterest.com/terezazokic/hidden-pictures/?lp=true
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https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104860 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623197 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623200 

(gondolkodás fejlesztéséhez játékok) 

 

https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/ 

(francia nyelvű oldal – jobb gombbal menthető, nyomtatható képes sudoku játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190288 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190291 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190293 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190296 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190297 

(több képességet fejlesztő agytorna játékok) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588869 

(helyesírás, számolási készség, aud, diff., téri táj. fejlesztéshez ajánlott játékok) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/AGYTORNA1-35.pdf 

(letölthető feladatlapok) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/tordafejed.pdf 

(gondolkodás fejlesztését elősegítő játékos gyakorlatok) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/szamkaland/index.htm 

(ingyenesen letölthető számolási képességet fejlesztő szoftver – 10-es számkör) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/szamorszag/index.htm 

(ingyenesen letölthető számolási képességet fejlesztő szoftver) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/szamdomino/index.htm 

(ingyenesen letölthető számolási képességet fejlesztő szoftver) 

 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5104860
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623197
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4623200
https://lululataupe.com/imprimerie/jeux-d-observation/sudoku/
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190288
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190291
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190293
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190296
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27866106&nid=5190297
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588869
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/AGYTORNA1-35.pdf
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/tordafejed.pdf
http://varazsbetu.hu/letolt/szamkaland/index.htm
http://varazsbetu.hu/letolt/szamorszag/index.htm
http://varazsbetu.hu/letolt/szamdomino/index.htm
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http://varazsbetu.hu/letolt/szammemoria/index.htm 

(ingyenesen letölthető számolási képességet fejlesztő szoftver) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/mikulaskirako.htm 

(Mikulás kirakó szabad felhasználású szoftver) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/ellentetsetup.html 

(ellentétek szabad felhasználású szoftver) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/rendezosetupexe.htm 

(sorrendiség szabályainak kialakítását segítő játék) 

 

http://varazsbetu.hu/szorzotablasetup.htm 

(szorzótábla tanulását segítő játék) 

 

http://varazsbetu.hu/ellentetmemoria.htm 

(letölthető, nyomtatható ellentét memóriajáték) 

 

http://varazsbetu.hu/szamsakk_pdf.htm 

(nyomtatható társasjáték matematikai képességek fejlesztéséhez) 

 

http://varazsbetu.hu/szorzotablamemoriapdf.htm 

(nyomtatható, elkészíthető memóriakártyák) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/vitatkozzunk-keppel_9297.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/vitatkozzunk-keppel_12.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/ellentetes-jelentesu-szavak-melleknevek.html 

(nyomtatható feladatlapok - ellentétes jelentésű szavak) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel_3070.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel_4734.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/kakukktojas-keppel_7679.html 

(nyomtatható feladatlapok - gondolkodás fejlesztése) 

http://varazsbetu.hu/letolt/szammemoria/index.htm
http://varazsbetu.hu/letolt/mikulaskirako.htm
http://varazsbetu.hu/letolt/ellentetsetup.html
http://varazsbetu.hu/letolt/rendezosetupexe.htm
http://varazsbetu.hu/szorzotablasetup.htm
http://varazsbetu.hu/ellentetmemoria.htm
http://varazsbetu.hu/szamsakk_pdf.htm
http://varazsbetu.hu/szorzotablamemoriapdf.htm
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/vitatkozzunk-keppel_9297.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/vitatkozzunk-keppel_12.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/ellentetes-jelentesu-szavak-melleknevek.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel_3070.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel_4734.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/3-kakukktojas-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/kakukktojas-keppel_7679.html
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http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/kakukktojas-keppel_9931.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/talalos-kerdesek-kakukktojassal_9291.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/talalos-kerdesek-kakukktojassal.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-kakukktojas.html 

(nyomtatható feladatlapok - gondolkodás fejlesztése) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel_5140.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/tiz-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel_2.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel_2.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel.html 

(gondolkodás, figyelem, percepció) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-8-as-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-7-es-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/benfoglalo-szinezo-6-os-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-6-os-szorzotabla_7922.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/benfoglalas-szinezo-5-os-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-5-os-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-4-es-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-3-as-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-2-es-szorzotabla_21.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/benfoglalas-szinezo-4-es-5-os.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-2-es-3-as-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-10-es-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/benfoglalas-szinezo-9-es-szorzotabla.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-9-es-szorzotabla.html 

(matematikai készségek fejlesztése nyomtatható feladatlapokkal: szorzás és bennfoglalás 

gyakorlásához) 

 

 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/kakukktojas-keppel_9931.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/talalos-kerdesek-kakukktojassal_9291.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/talalos-kerdesek-kakukktojassal.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-kakukktojas.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel_5140.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/tiz-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel_2.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel_2.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/nyolc-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/het-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/ot-kulonbseg-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-8-as-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-7-es-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/benfoglalo-szinezo-6-os-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-6-os-szorzotabla_7922.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/benfoglalas-szinezo-5-os-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-5-os-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-4-es-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-3-as-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/03/szorzo-szinezo-2-es-szorzotabla_21.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/benfoglalas-szinezo-4-es-5-os.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-2-es-3-as-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-10-es-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/benfoglalas-szinezo-9-es-szorzotabla.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/szorzo-szinezo-9-es-szorzotabla.html
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http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/bontasok-ketfele-10-as-szamkor-szamhalo.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/bontasok-harom-fele-20-as-szamkor.html 

(matematikai készségek fejlesztése nyomtatható feladatlapokkal: bontás gyakorlásához) 

 

http://jatekatanulas.blogspot.com/p/matek-jatek.html 

(matematikai készségek fejlesztése nyomtatható feladatlapokkal, elkészíthető játékötletekkel) 

 

https://www.okoskaland.com/szamolas 

(matematikai készségek fejlesztése nyomtatható feladatlapokkal, elkészíthető játéktáblákkal) 

 

http://www.fejlesztoklapja.hu/files/jatekok_matekoran1.pdf 

(matematikai készségeket fejlesztő gyakorlatok) 

 

http://snova1klass.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html 

(orosz nyelvű oldal – megfigyelőképesség, orientációs készség fejlesztését célzó játékötletek) 

 

http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm#grdiktant 

(orosz nyelvű oldal – megfigyelőképesség, orientációs készség fejlesztését célzó játékötletek; jobb 

oldali sávon kurzort legördítve megjelenik a lista, majd egyenként rákattintva letölthetők a 

feladatlapok) 

 

https://www.activityvillage.co.uk/find-the-difference 

(angol nyelvű honlap – különbségkeresők megfigyelőképesség fejlesztéséhez, jobb gombbal 

menthetők) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/bontasok-ketfele-10-as-szamkor-szamhalo.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/bontasok-harom-fele-20-as-szamkor.html
http://jatekatanulas.blogspot.com/p/matek-jatek.html
https://www.okoskaland.com/szamolas
http://www.fejlesztoklapja.hu/files/jatekok_matekoran1.pdf
http://snova1klass.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html
http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm#grdiktant
https://www.activityvillage.co.uk/find-the-difference
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NYELVI KÉPESSÉGEK 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540207 

(beszédfejlesztés) 

http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlat

ai.pdf 

(gyakorlati ötlettár a beszédészlelés és -megértés fejlesztéséhez kisiskolásoknak is) 

 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588865 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4544716 

(kommunikációs játékok) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/SZOKINCS_1-35.pdf 

(letölthető feladatlapok) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/informac.pdf 

(letölthető feladatlapok szövegértés fejlesztéséhez) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/LENYEGKI_1-35.pdf 

(letölthető feladatlapok lényegkiemelés gyakorlásához) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/lotto2.pdf 

(nyomtatható szólottó) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/betukirako/index.htm 

(ingyenesen letölthető olvasási képességet fejlesztő játék) 

 

http://varazsbetu.hu/letolt/szodomino/index.htm 

(ingyenesen letölthető olvasási képességet fejlesztő játék) 

 

http://varazsbetu.hu/szodomino_pdf.htm 

(letölthető, nyomtatható feladatlap-gyűjtemény) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540207
http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlatai.pdf
http://kompetencia.gyulaovoda9.eu/dl/Elmeleti_anyagok/A_beszedeszleles_es_megertes_gyakorlatai.pdf
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588865
https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4544716
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/SZOKINCS_1-35.pdf
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/informac.pdf
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/LENYEGKI_1-35.pdf
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/lotto2.pdf
http://varazsbetu.hu/letolt/betukirako/index.htm
http://varazsbetu.hu/letolt/szodomino/index.htm
http://varazsbetu.hu/szodomino_pdf.htm
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http://varazsbetu.hu/feketepeter.htm 

(letölthető, nyomtatható olvasási képességet, gondolkodást fejlesztő játék) 

 

http://varazsbetu.hu/szolotto2.htm 

(letölthető, nyomtatható szólottó társasjáték) 

 

http://varazsbetu.hu/betudiffpdf.htm 

(letölthető, nyomtatható betűdifferenciáló szókészlet olvasásfejlesztéshez) 

 

http://varazsbetu.hu/mianeve_pdf.htm 

(nyomtatható társasjáték alaplap szókincsfejlesztéshez) 

 

http://varazsbetu.hu/keprablo_pdf.htm 

(nyomtatható társasjáték alaplap irányok gyakorlásához, szókincsbővítéshez, olvasás-fejlesztéshez) 

 

http://varazsbetu.hu/arcodravanirva_pdf.htm 

(letölthető, elkészíthető játék érzelmek felismeréséhez) 

 

http://varazsbetu.hu/hangkeresokigyo_pdf.htm 

(nyomtatható társasjáték alaplap hangdifferenciáláshoz – szabályok variálhatók tetszés szerint) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-mondatokban.html 

(nyomtatható feladatlapok helyesírási készség fejlesztéséhez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam_9286.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok szókincsbővítéshez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/szotagolo_7506.html 

(nyomtatható feladatlapok szókincsbővítéshez, szótagolás fejlesztéséhez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_1548.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_5703.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_5433.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_12.html 

http://varazsbetu.hu/feketepeter.htm
http://varazsbetu.hu/szolotto2.htm
http://varazsbetu.hu/betudiffpdf.htm
http://varazsbetu.hu/mianeve_pdf.htm
http://varazsbetu.hu/keprablo_pdf.htm
http://varazsbetu.hu/arcodravanirva_pdf.htm
http://varazsbetu.hu/hangkeresokigyo_pdf.htm
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-mondatokban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam_9286.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/szotagolo_7506.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_1548.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_5703.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_5433.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mire-gondolhattam-keppel_12.html
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(nyomtatható feladatlapok - szókeresés magánhangzók segítségével) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-mondatokban-keppel_5449.html 

(nyomtatható feladatlapok – helyesírás: hibás szavak keresése) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel_3809.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel_8420.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel.html 

(nyomtatható feladatlapok – helyesírás: hibakeresés szavakban) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mi-nem-igaz.html 

(nyomtatható feladatlapok – szövegértés fejlesztéséhez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/ 

(nyomtatható feladatlapok – szókincs, gondolkodás, olvasási készség: összetett szavak) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/zoldsegek-betuhaloban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/a-bicikli-reszei-betuhaloban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_7746.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_9178.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_7.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_9792.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_3160.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_2834.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/gyumolcsok-betuhaloban_15.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/unnepi-betuhalok-karacsony-husvet_12.html 

(nyomtatható feladatlapok – szókincs, gondolkodás: szókereső betűhálókban) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/eleje-vege.html 

(nyomtatható feladatlapok – szókincs, gondolkodás: szógyűjtés) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/nyelvtoro-egyveleg.html 

(légző-, artikulációs és szókincsbővítő gyakorlatok) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-mondatokban-keppel_5449.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel_3809.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel_8420.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/hibajavitas-szavakban-keppel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/12/mi-nem-igaz.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/zoldsegek-betuhaloban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/a-bicikli-reszei-betuhaloban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_7746.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_9178.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es_7.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen-es.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_9792.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_3160.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen_2834.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/10-szo-keprol-vizszintesen.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/gyumolcsok-betuhaloban_15.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/unnepi-betuhalok-karacsony-husvet_12.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/eleje-vege.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2012/11/nyelvtoro-egyveleg.html
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http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_423.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_1059.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_7713.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_7590.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_9147.html 

(letölthető feladatlapok - hanganalízis rejtvények) 

 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/ 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/menj-le-betulepcson-fold-napja-szinezo.html 

(letölthető feladatlapok - hanganalízis rejtvények) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betukereso-kisbetus-sorokban_24.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betukereso-nagybetus-sorokban_6985.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: betűismeret elmélyítés) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/kakukktojas-szinonimak-igek-fonevek_19.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: nyelvtani ismeretek elmélyítése, szókincs, gondolkodás) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-mi-van-betudobozban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/maganhangzocsere-ket-szotagu-szavak.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/anagramma-rejtvenyek-keresztnevek.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok anagrammákkal: szókincs, gondolkodás) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/helyesirasi-hibajavitas-szovegben.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: helyesírási készség) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szokincsbovites-lehet-egy-betuvel-tobb_17.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok szókincsbővítéshez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-fogalom-ly-j.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_423.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_1059.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_7713.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_7590.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson_9147.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/01/menj-le-betulepcson.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/04/menj-le-betulepcson-fold-napja-szinezo.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betukereso-kisbetus-sorokban_24.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betukereso-nagybetus-sorokban_6985.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/kakukktojas-szinonimak-igek-fonevek_19.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-mi-van-betudobozban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/maganhangzocsere-ket-szotagu-szavak.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/anagramma-rejtvenyek-keresztnevek.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/helyesirasi-hibajavitas-szovegben.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szokincsbovites-lehet-egy-betuvel-tobb_17.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-fogalom-ly-j.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html
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http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tavasz.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok helyesírási készség fejlesztéséhez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-noveny.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás) 

 

 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolanc.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/buvos-szonegyzetek.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/vicces-rejtveny-betuhaloban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/allatok-betuhaloban_6607.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolasok-hianyzo-allatnevekkel.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/csacsi-pacsi.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincs, szövegértés, gondolkodás) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2014/12/dinamikus-olvasas-naptar-hasznalataval.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, olvasási készség) 

 

http://jatekatanulas.blogspot.com/p/magyar-jatek.html 

(játékötletek nyelvi képességek fejlesztéséhez) 

 

https://www.okoskaland.com/iras 

(letölthető, nyomtatható, elkészíthető fejlesztő játékok, játéktáblák nemcsak íráshoz) 

 

http://erregyerenearra.blogspot.com/2015/10/szofajok.html 

(letölthető, nyomtatható színezős feladatlapok nyelvtani ismeretek elmélyítéséhez) 

 

http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/jatekos-feladatok-szokincs-mondat-es-

szovegertes-fejlesztesehez.html#.XAF8EGhKjIX 

(feladat- illetve játék ötletek szókincs, mondat- és szövegértés fejlesztéséhez) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tavasz.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-noveny.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolanc.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/buvos-szonegyzetek.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/vicces-rejtveny-betuhaloban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolasok-hianyzo-allatnevekkel.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/csacsi-pacsi.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2014/12/dinamikus-olvasas-naptar-hasznalataval.html
http://jatekatanulas.blogspot.com/p/magyar-jatek.html
https://www.okoskaland.com/iras
http://erregyerenearra.blogspot.com/2015/10/szofajok.html
http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/jatekos-feladatok-szokincs-mondat-es-szovegertes-fejlesztesehez.html#.XAF8EGhKjIX
http://www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu/kepes-vagy-ra-blog/jatekos-feladatok-szokincs-mondat-es-szovegertes-fejlesztesehez.html#.XAF8EGhKjIX
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FELSŐ TAGOZAT 

 

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/AGYTORNA1-35.pdf 

(letölthető feladatlapok) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/tordafejed.pdf 

(gondolkodás fejlesztését elősegítő játékos gyakorlatok) 

 

http://pasatiemposparaimprimir.blogspot.com/2013/ 

(portugál nyelvű honlap – sudoku, labirintus és szókereső letölthető feladatokkal) 

 

https://www.abcteach.com/directory/fun-activities-grid-coloring-10875-2-1 

(angol nyelvű oldal – letölthető színezős feladatlapok figyelem, orientáció stb. fejlesztéséhez) 

http://snova1klass.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html 

(orosz nyelvű oldal – megfigyelőképesség, orientációs készség fejlesztését célzó játékötletek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/AGYTORNA1-35.pdf
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/tordafejed.pdf
http://pasatiemposparaimprimir.blogspot.com/2013/
https://www.abcteach.com/directory/fun-activities-grid-coloring-10875-2-1
http://snova1klass.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html
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NYELVI KÉPESSÉGEK 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/kakukktojas-szinonimak-igek-fonevek_19.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: nyelvtani ismeretek elmélyítése, szókincs, gondolkodás) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-mi-van-betudobozban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/maganhangzocsere-ket-szotagu-szavak.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/anagramma-rejtvenyek-keresztnevek.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok anagrammákkal: szókincs, gondolkodás) 

 

http://fejlesztok.hu/images/segedletek/LENYEGKI_1-35.pdf 

(letölthető feladatlapok lényegkiemelés gyakorlásához) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szokincsbovites-lehet-egy-betuvel-tobb_17.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok szókincsbővítéshez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/helyesirasi-hibajavitas-szovegben.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: helyesírási készség) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/gyumolcsok-betuhaloban_15.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/unnepi-betuhalok-karacsony-husvet_12.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/vicces-rejtveny-betuhaloban.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/allatok-betuhaloban_6607.html 

(nyomtatható feladatlapok – szókincs, gondolkodás: szókereső betűhálókban) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-fogalom-ly-j.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-husvet.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tavasz.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok helyesírási készség fejlesztéséhez) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-noveny.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás) 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolanc.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/buvos-szonegyzetek.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/kakukktojas-szinonimak-igek-fonevek_19.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/betutanulasi-idoszak-mi-van-betudobozban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/maganhangzocsere-ket-szotagu-szavak.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/anagramma-rejtvenyek-keresztnevek.html
http://fejlesztok.hu/images/segedletek/LENYEGKI_1-35.pdf
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szokincsbovites-lehet-egy-betuvel-tobb_17.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/helyesirasi-hibajavitas-szovegben.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/gyumolcsok-betuhaloban_15.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/unnepi-betuhalok-karacsony-husvet_12.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/vicces-rejtveny-betuhaloban.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/allatok-betuhaloban_6607.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-fogalom-ly-j.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-husvet.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tavasz.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-noveny.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/keresztrejtveny-tel_14.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/szolanc.html
http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/buvos-szonegyzetek.html
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http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/csacsi-pacsi.html 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/azonos-kezdobetuk-szoparban-alliteracio.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/eszperente-rejtveny-forditassal-fonevek.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás, olvasási készség) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2013/07/intarzia-szovegben.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, gondolkodás, olvasási készség, szövegértés) 

 

http://jatszaniisengedd.blogspot.com/2014/12/dinamikus-olvasas-naptar-hasznalataval.html 

(letölthető, nyomtatható feladatlapok: szókincsbővítés, olvasási készség) 

 

http://erregyerenearra.blogspot.com/2015/10/szofajok.html 

(letölthető, nyomtatható színezős feladatlapok nyelvtani ismeretek elmélyítéséhez) 

 

https://doksi.hu/get.php?lid=21193 

((regisztráció után letölthető feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztéséhez, 

Csobothné Hegedűs Mária összeállításában) 
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AFFEKTÍV TERÜLET 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588859 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588862 

(ismerkedés, identitás, együttműködés) 

 

https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=5188295 

(kooperációs készség fejlesztéséhez játékok) 

 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html 

(letölthető önismereti játékok, strukturált gyakorlatok gyűjteménye) 

 

http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf 

(szociális készségeket fejlesztő játékok gyűjteménye) 

 

www.eltereader.hu/media/2015/11/IP37_READER.pdf 

(12-18 évesek számára találunk benne társas készségeket fejlesztő csoportos játékokat) 

 

http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf 

(Bedőné Fatér Tímea tréner, szaktanár összeállításában olvasható szociális készségeket fejlesztő 

játékgyűjtemény felső tagozatos általános iskolásoknak ajánlott) 
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https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4588862
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