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BEVEZETŐ 

 

   Ajánljuk kiadványunkat gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 

szülőknek, bárkinek, aki abban a kellemes, kölcsönösen élményt nyújtó helyzetben van, hogy 

leül egy vagy több gyermekkel játszani. Rendhagyó módon  nem a személyiségfejlődésben, a 

képességek, részképességek fejlődésében és fejlesztésében, érzelem- és indulatkezelésben 

betöltött, semmivel nem pótolható közös játék szerepével, jelentőségével folytatjuk 

gondolatsorunkat, hanem az Arany János EGYMI-ben eddig megjelent, saját belső 

használattal az „eszközös” kiadványokra való visszatekintéssel.  

   A kötet, amit kezében tart az olvasó, ebben a témakörben a harmadik. Az első egy nevelési 

értekezlet prezentációjaként indult útjára, valamikor a kétezret követő évtizedben a könyv- és 

eszköztárunkban fellelhető játékokról, majd kinyomtatva, spirálozva Arany Téka 

sorozatunkban mások számára is elérhetővé tettük. A második egy TÁMOP pályázat szakmai 

megvalósításaként, eszközhasználatra felkészítő előadássorozat keretében készült el. A most 

nyomdába került kötetet a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekért” EFOP 3.1.6. projekt vállalásaként nyújtjuk át lapozható és az internetről is 

letölthető formában
1
.   

   A játékkal való fejlesztés lehetőségének, megkerülhetetlenségének fontosságát szeretnénk 

kifejezni azzal is, hogy szakmai közösségünk időnként újabb játékokról készült 

kiadványokkal kínálja meg az érdeklődőket és a szakmabelieket. Megfelelve a bevezető 

műfajában elvártaknak, álljon itt legrégibb kiadványunk „rendes”, azóta sem túlhaladott 

bevezetője.  

 

     A SZERZŐK NEVÉBEN TISZTELETTEL AJÁNLOM ÚJABB KIADVÁNYUNKAT! 

                                                                Lugosiné Neumann Márta gyógypedagógus 
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FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 

HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komáromi Réka Cecília 

szurdopedagógia-logopédia  

szakos gyógypedagógus 

Mernyeiné Tőke Gyöngyi 

szurdopedagógia-oligofrénpedagógia  

szakos gyógypedagógus 

Tőke Viktória 

szurdopedagógia-tanulásban akadályozottak  

pedagógiája szakos gyógypedagógus 

 



Auditív észlelés 

 

HANGOSKÖNYVEK 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

auditív észlelés 

auditív differenciálás 

auditív emlékezet 

A játék használata a fejlesztéshez 

A hangoskönyvek igazán szórakoztató elfoglaltságot nyújtanak. Az állatok, járművek képét 

megnyomva a gyermekek megismerhetik, megtanulhatják megkülönböztetni az állatok, 

járművek hangját.  Versenyszerűen két vagy több gyermek is részt vehet a hangfelismerésben 

felváltva.  

 

HANGSZEREK 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

auditív észlelés, differenciálás, auditív 

emlékezet 

ritmusérzék. hangok sorrendje 

érzelmi intelligencia 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A kis zenészek imádni fogják ezt a játék készletet, mely 14 darab hangszert tartalmaz. 

Ezekkel felkelthető a zene iránti érdeklődés, fejleszthető a ritmusérzék, valamint az érzelmi 

intelligencia, és többféle játékos tevékenység kivitelezésére is lehetőséget nyújt.  

 



OKOSKOCKA – AKUSZTIKUS ÉSZLELÉS 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív észlelés 

auditív differenciálás, emlékezet 

hallási figyelem 

szerialitás 

analízis – szintézis 

logikai gondolkodás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet 18 fő feladatot, játékos feladathelyzetet tartalmaz 

120 db kocka fadobozban   

szemléltető lapok 

kockafogó 

6 db CD szövegkönyvvel 

útmutató 

 

A játékok egyik része a Gestalt-funkciókat, azaz az alak-háttér megkülönböztetését, a 

vizsgált auditív ingerek felismerését, háttérből való kiemelését célozzák meg.  

Néhány ízelítő a feladatokból: halk szavak észlelése, gyorsított szavak észlelése, zajjal fedett 

szavak észlelése, szókavalkád. 

A játékok másik része már az észlelésen alapuló gondolkodási műveletek területeit 

mozgósítja. Idetartozik a hasonló alakú szavak megkülönböztetésének képessége, az analízis-

szintézis (hangoztató, szótagoló beszéd értése és a hangoztatás, szótagolás képessége; hangok, 

szótagok helyének megtalálása szavakban, stb.). E műveletekhez már szükséges az irányított 

hallási figyelem, egyes feladatoknál a rövid idejű hallási emlékezet, valamint az idegrendszer 

elemző-szervező működése. A feladatok a fokozatosság módszerével járulnak hozzá, hogy 

rátanítsák a gyermeket e funkciókra. A soralkotás, osztályozás, csoportosítás egy vagy több 

szempont szerint történik. A játékos feladatoknál már a magasabb gondolkodási funkciók 

mozgósítására van szükség.  

Példák a feladatokra: akusztikus differenciálás, hang- és szótagkereső játék, robotnyelv, 

szóvonat, ritmusrendezés, hangfelismerő társasjáték. 

forrás: https://okoskocka.hu/akusztikus-eszleles 

  

https://okoskocka.hu/akusztikus-eszleles


Auditív figyelem és emlékezet 

KÖRNYEZETÜNK HANGJAI – beltéri hangok - Indour Sounds 

 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív észlelés 

auditív differenciálás 

hallási figyelem 

auditív emlékezet 

hangok sorrendje 

A játék használata a fejlesztéshez 

Szükséges használatához egy CD lejátszó vagy egy CD lejátszóval rendelkező számítógép.  

A játékot akár egy vagy több személy is játszhatja. A CD-n szereplő beltéri hangok 

mindegyikéhez egy A5-ös formátumú kép kapcsolódik. A hang-kép azonosítása változó 

sorrendben javasolt. Egyénileg és csoportos formában is játszható.  

 

PICTURE SOUND LOTTO – HANGLOTTÓ 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív észlelés 

auditív differenciálás 

hallási figyelem 

auditív emlékezet 

hangok sorrendje  

A játék használata a fejlesztéshez 

Szükséges használatához egy CD lejátszó vagy egy CD lejátszóval rendelkező számítógép.  

A fejlesztő játék a hallást, hallás utáni azonosítást, a hangok differenciálást, majd képekkel 

történő azonosítását helyezi előtérbe.  A mindennapi életünk hangjait kell 

megkülönböztetniük a gyermekeknek. A korongokat a megfelelő helyre kell helyezni a 

játéktáblán annak megfelelően, ahogy a hangokat meghallják. 36 hang egymás után, 

különböző sorrendben hangzik el. A játékot azonos időben 1-6 játékos játszhatja az alaplapok 

számából adódóan.  

 



Beszédészlelés és beszédértés 

KÉPES TÖRTÉNETEK – MESÉLJ RÓLA!  

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

beszédértés 

auditív figyelem 

logikus gondolkodás 

szókincs bővítése 

verbális és írásbeli készségek 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékban 26 történet alkotható. Az egyes történetek 4-7 kártyából állnak. Összesen 151 

kártya található a készletben. Az egy sorozathoz tartozó kártyák hátlapján azonos szám 

szerepel. A játék célja a történetek alkotása, sorrend kialakítása, problémahelyzetek 

megoldása. 

Lehet egyedül, párban vagy csoportban játszani. 

 

MINI SULI – JÁTÉKOS BESZÉD 

 A fejlesztés lehetőségei 

kombinációs képesség 

összefüggések felismerése 

beszédértés 

szókincs, kifejező beszéd 

eseménysorrend 

logikai gondolkodás 

emlékezet 

A játék használata a fejlesztéshez 

Tartalma: Egy kemény fedeles mappa, benne 15 feladatlap (kétoldalas) és 6 kemény kártya. 

Minden feladatlap jelöli, a kártyák melyik oldalára van szükség, a kemény fedeles mappában 

található 6 rekesz valamelyikében a feladatlap utasításai szerint kell elhelyezni a kártyákat.  

Önálló feladatmegoldásra vagy pármunkára is ajánljuk. Önellenőrzési lehetőséggel készült.  



KICSODA? MICSODA? – VERSES TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

  

A fejlesztés lehetőségei 

gondolkodás, memória 

fantázia, kreativitás 

beszédértés 

hallási figyelem 

szókincsbővítés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Fejlesztő társasjáték óvodás korú gyerekeknek. 45 találós vers, 45 rajzos megfejtés, 4 

lyukacsos sajtdarab mint eredményjelző, és sok-sok vidám kisegér, akik segítenek megtalálni 

a helyes megfejtést valamennyi vershez. A kártyán lévő versikék Varró Dániel szerzeményei. 

Minden játékos maga elé vesz egy papírsajtot. Végig hallgatja a találós kérdést, megpróbálja 

kitalálni, megfordítja a kártyát, és ellenőrzi a megfejtést. Ha eltalálta egy lyukat betömhet a 

sajtján.  Az nyer, aki elsőnek tünteti el a lyukakat a sajtján.  

 

LOGICO PICCOLO SZÖVEGÉRTÉS: MESEOLVASÓ 

A fejlesztés lehetőségei 

szövegértés, szókincsbővítés 

olvasási képesség 

figyelem 

elvont gondolkodás 

egyéni tanulási képesség 

A játék használata a fejlesztéshez 

A hallássérült gyermekek fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szövegértés 

gyakorlására. Ez a kártyacsomag ezt teljes mértékben lehetővé teszi a kisiskolások számára, 

emellett az olvasási képességet, a figyelmet és az egyéni tanulási képességet is erősíti. A 

humoros mesék figyelemfelkeltőek, az elvont gondolkodást is gyakoroltathatjuk vele. 

 



Szerialitás és intermodalitás 

 

MÓKÁS TÖRTÉNETEK A HÁZBAN 

 A fejlesztés lehetőségei 

leíró képesség, szókincs bővítése 

logikus gondolkodás 

verbális és írásbeli készségek 

időbeliség. szerialitás 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet 70 illusztrált kártyát tartalmaz, amely 12 vicces történetet ábrázol a házban történt 

cselekményekről, valamint kártyák kérdőjellel ahová a gyerekek saját ötleteiket tölthetik 

be, és különféle befejezés alakítható ki a történetekhez. A játék fejleszti a leíró képességet, 

logikus gondolkodást és képzelőerőt, a folyékony szóbeli kifejezőképességet és idő 

fogalmának kialakulását.  

 

Emlékezet és szókincsfejlesztés 

TEMATIKUS MEMÓRIAKÁRTYÁK – ELLENTÉTEK 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

figyelem 

emlékezet 

szókincs 

tájékozódás 

A játék használata a fejlesztéshez 

A kártyajáték 17 párból, vagyis 34 lapból áll.  

Klasszikus párkereső játék olyan képekkel, amelyeken ellentétes jelentésű fogalmak, 

tulajdonságok találhatók. Párban vagy csoportban játszható.  

 



AZ ÁLLATOK ÉS TERMÉSZET HANGJAI 

   

A fejlesztés lehetőségei 

auditív észlelés 

auditív differenciálás 

hallási figyelem 

auditív emlékezet 

hangok sorrendje 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék tartalma: 25 db 13x19 cm-es kétoldalas karton kártya, 150 db korong, 1 db magyar 

nyelvű MP3 CD 

A CD-n elhangzó hang alapján keressük meg a kártyákon levő kép közül a megfelelőt, vagy 

bingo játék esetén a CD huszonöt hangot és azok neveit is tartalmazza nyolc különböző 

nyelven (angol, német, olasz, spanyol), ezért nyelvoktatáshoz is használható. 

 

HALLOD? - Játékos hallás- és beszédfejlesztő foglalkoztató könyv  

                 A fejlesztés lehetőségei 

 hallási figyelem 

szókincsbővítés 

beszédprodukció 

nagymozgás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ezzel a játékkal garantáltan örömtelivé válik az óvodás gyermekek beszédtanulása. A 

feladatok komplexek, valamennyi részképességet fejlesztik. A játékok elsődlegesen a 

beszédnevelésre, szókincsbővítésre és hallásfigyelem fejlesztésére irányulnak, nagymozgásos 

feladatokkal kiegészítve.

 



Szókincs és kommunikáció fejlesztése 

SZÓ – KÉP – TÁR  

 

A fejlesztés lehetőségei 

a beszédkedv felkeltése 

auditív differenciálás 

beszédhang hallás 

beszédértés 

a passzív és az aktív szókincs  

a szótanulási képesség  

a mondatalkotás gyakorlása 

A játék használata a fejlesztéshez 

Három dobozból álló kártyacsomag, melyek 3, 4 és 5 éves kortól használhatók.  

Minden doboz tartalma 8 képcsomag, 400 színes képpel, módszertani útmutatóval, melyben 

segítséget ad a készítő Hargitai Katalin gyógypedagógus, logopédus, az óvodai foglalkozások 

menetéhez és az otthoni egyéni fejlesztéshez egyaránt. 

A kártyák használható egyéni fejlesztés és kiscsoportos foglalkozás keretein belül számos 

játékos formában.  

 

ELSŐ SZAVAIM 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

fő fogalom alá rendezés 

beszédértés 

szem – kéz koordináció 

grafomotorika 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

16 db kétoldalas fejlesztő tábla, 1 db letörölhető filctoll, 1 db törlőszivacs.  

A gyerekek gyakorolhatják a szavak írását. Ha mégis elrontják, szivaccsal letörölhetik és újra 

próbálhatják. A mintabetűket megfigyelve, a szaggatott vonalból álló szavak átrajzolása után 

a gyermek önállóan is képes lesz írni. Eközben gazdagodik szókincse.  

 



ÉVSZAKOK – PÁROSÍTÓ JÁTÉK 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

kooperáció 

szociális készség 

szabálykövetés- és tartás 

empátia, kifejezőkészség 

finommotorika, koncentráció 

szókincs, kommunikáció 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 36 darabból álló játék egyes részeit az évszakoknak megfelelően, az összefüggések szerint 

kell a helyére illeszteni. A közös játék során lehetőség nyílik kommunikációra, 

ismeretátadásra és kooperációra is.  

Játszhatja a gyermek önállóan, pedagógussal és kiscsoportos foglalkozás keretein belül is.  

 

BLANKO – Szójáték felsőfokon  

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

írásbeli kommunikáció 

logika 

kooperáció 

társas viselkedés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet egy betűtáblát, betűkészletet, és 4 betűsínt tartalmaz. A betűknek különböző 

pontértéke van. A játék célja, hogy a lehető legnagyobb pontértékkel minél több értelmes szót 

alkossunk meg és kapcsoljunk helyesen össze.  A Blanko feliratú mezők elfoglalása plusz 

pontot eredményez.   

 

  



SZTORI KOCKA - Story Cube 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

szóbeli kifejezőkészség 

kommunikáció 

nyelvhelyesség 

grammatika 

képzelet, kreativitás, fantázia 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék mindegyik típusa 9 darab mesekockát tartalmaz, aminek mind a hat oldalán egy-egy 

ábra szerepel. A történetek alkotásakor használhatunk kezdő szinten csak néhány kockát, de 

egyre nehezítve a feladatot végül felhasználhatjuk mind a 9 kockát történetünk 

megalkotásához. 

A játék játszható párban vagy akár kiscsoportban is. 

 

ALIAS ORIGINAL – Fergeteges szóforgatag 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs, kommunikáció 

szóbeli kifejezőkészség 

kooperáció 

beszédértés 

auditív figyelem 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék során 2 vagy több fős csapatok versenyeznek egy szókörülírós feladatban.  

A lényege az, hogy mielőtt lejár az idő, minél több szót találtass ki csapattársaiddal. Minden 

megoldással egyre előrébb juttok, egészen addig, amíg le nem jár az idő. Utána a másik csapat 

következik. A játékot az a csapat nyeri, aki előbb ér a célba. A játék 3200 kifejezést tartalmaz. 



TABU – A KIMONDHATATLAN JÓKEDV TÁRSASJÁTÉKA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs, kommunikáció 

szóbeli kifejezőkészség 

kooperáció 

beszédértés 

auditív figyelem 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék lényege, hogy körül kell írni a kártyán szereplő szót, amit csapattársaknak kell 

kitalálni, de vigyázz, nem használhatod a megadott szavakat. Amennyiben kimondjuk a tiltott, 

tabu szót, az ellenfél megnyomja a dudát, és az a kártya többé nem érvényes. Ha sikerül 

kitalálni a szót, a játékmezőn előre léphet a csapat.  A Tabu társasjáték tartalma: 1 db kocka, 1 

db játéktábla, több mint 1 000 tabu szó, 1 db pontozótömb, 1 db Tabu duda, 1 db kártyatartó, 

1 db homokóra, és egy használati útmutató. 

ÉRZELMEK – E-Motion 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs, kommunikáció 

szóbeli kifejezőkészség 

beszédértés 

auditív figyelem 

szociális kompetenciák 

érzelem felismerés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék 10 képes történetet tartalmaz, mindegyikhez 7 db 9 x 9 cm-es képkártya tartozik. A 

képek játékos módon segítenek abban, hogy a gyermek megtanulja az érzelmek kifejezésének, 

az érzelmekről való beszédnek a fontosságát és azt, hogy mindig figyelnie kell arra, hogy az 

általa kifejezett érzelmek a környezetére is hatással vannak. Javasolt játéktípusok: érzelem 

felismerés, memória, szerepjáték, történetalkotás, a kártyákon szereplő érzelmek bővítése.  

  

 



BIM-BAM - Hangos játék  

 A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

auditív észlelés 

szókincsbővítés 

tájékozódás síkban 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az óvodásoknak készült játék a hangok felismerését gyakoroltatja. A színes táblák négy 

hangos helyszínre vezetnek: koncertterembe, éneklő óvodások közé, zajos utcára illetve egy 

mesebeli faluba. A négy táblához kis képek és korongok is tartoznak, amik a táblán található 

zajok forrásait ábrázolják, CD-ről lejátszva. 

 

MEMÓRIA TÁRSASJÁTÉK - Memo Meuh 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

auditív észlelés 

szókincsbővítés 

tájékozódás síkban 

A játék használata a fejlesztéshez 

A szórakoztató memória és hallásfejlesztő játék az óvodás korosztály kedvencévé válhat. A 

sárga gomb megnyomása után egy állathang csendül fel. Ezt követi az adott állat 

megkeresése. A kedves képek motiválóak a kis fülek hegyezésére.

 



FÜLELŐ - Magánhangzók helyesírása Audio CD  

 A fejlesztés lehetőségei 

önálló munkavégzés 

beszédhangok észlelése és helyes 

produkciója 

szövegértés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Egy gyermek fejlesztése során kiemelt figyelmet kap az önálló tanulás elősegítése. Ennek a 

CD-nek a segítségével kitűnő tanulótársra találhatnak a nagycsoportos és iskolás gyermekek 

egyaránt. A lemez feladatsorokat, fejlesztő foglalkozásokat tartalmaz. A logopédiai jellegű 

hanggyakorlatok segítséget nyújthatnak a szülőknek az otthoni gyakorláshoz. 

  

HANGOK UTÁN NYOMOZUNK – Sound Detectives 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

koncentráció 

egyeztetési képesség 

verbális emlékezet 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ez a hallási figyelmet fejlesztő társasjáték remek szórakozást nyújt, hiszen most a gyerekek 

nyomozók szerepébe helyezkednek: állathangokat követve kell elkapniuk a rablót. Célja az 

egyeztetési képesség és a memória fejlesztése is. A játékhoz egy telefonra ingyenesen 

letölthető Orchard Toys aplikáció is tartozik. 

 



 ÁLLATOK – Little Dutch  

 A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés 

hallási figyelem 

beszédkedv felkeltése, hangutánzás 

finommotorika 

forma és színfelismerés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A hallásfejlesztés a korai években elengedhetetlen. Ezzel a játékkal azonban nem csak a 

gyermek hallását, hanem finommotorikus képességét, forma-színfelismerését is erősíthetjük. 

Hangot adó, fogantyús formaberakó puzzle. 

 

HANGSZEREK – Melissa&Doug 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés 

hallási figyelem, auditív észlelés 

finommotorika 

forma- és színfelismerés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A zene szeretetének átadását nem lehet elég korán elkezdeni. Ez a formaberakó játék teljesen 

biztonságos a legkisebbek számára, miközben 8 hangszer színével, alakjával és hangjával is 

megismerkedhetnek: miközben egyezteti a hangszer képét a formájával, jutalomból a 

hangszer hangja szólal meg. 

 



HANGUTÁNZÓ KÁRTYAJÁTÉK - Batameuh 

  

A fejlesztés lehetőségei 

hangutánzás 

beszédprodukció 

vizuális észlelés 

koncentráció 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 40 házi- és vadon élő állatot tartalmazó csomaggal több gyermek és felnőtt is játszhat 

egyaránt. A játék elsődleges célja az állathangok pontos utánzásának tanulása, de a minél 

gyorsabb megfigyelés egy első helyezéssel is kitünteti a legügyesebbet. 

 

ASZTALI BÁBPARAVÁN BÁBOKKAL 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

beszédészlelés és –értés 

szövegértés, időbeliség 

koncentráció 

A játék használata a fejlesztéshez 

Egy színes, kinyitható bábparaván garantált szórakozást nyújt minden kisgyereknek. Ez az 

asztali darab szállítható, a fa szerkezetnek köszönhetően strapabíró. Különböző bábokkal 

tehetjük változatossá előadásunkat, miközben a hallássérült gyermekek hallási figyelme és 

beszédértése is fejlődik amennyiben szánkat eltakarjuk és ő pedig a bábokra koncentrál.

 



ARANYOS UJJBÁBOK 

 A fejlesztés lehetőségei 

beszédkedv felkeltése, hangutánzás 

beszédprodukció 

szókincsbővítés 

kreativitás, fantázia 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az ujjbábok legkisebb táskánkban is elférnek, bárhová elszállíthajuk velük a boldogságot. A 

kreativitás és fantázia fejlődése mellett a bábokra felhívott figyelem a szájmozgásról is eltereli 

a hangsúlyt, amennyiben pedig a gyermek felveszi őket saját ujjára, beszédprodukcióra 

késztetik őt. 

 

SZÍNES PÁROS - Colori Duo 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális figyelem, észlelés 

koncentráció 

szókincsbővítés 

beszédészlelés és –produkció 

szeriális emlékezet 

A játék használata a fejlesztéshez 

A szín és forma felismerést fejlesztő játék többféleképpen is használható. A pakli lapjai 

mindkét oldalon tartalmaznak képeket: a kék hátterű lapok csak 1 közös elemet, míg a sárgák 

kettőt tartalmaznak. A játékkal a vizuális figyelem mellett a beszédészlelés, -produkció és 

szeriális emlékezet is fejleszthető.

 



QUICK CUPS 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális észlelés 

koncentráció 

szeriális emlékezet 

szókincsbővítés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 24 darab színes kártya, 30 darab színes pohár illetve 1 csengőt tartalmazó játék a vizuális 

észlelés mellett szókincsbővítésre és szeriális emlékezet fejlesztésére is használható: a 

képeket végignézve bővül a gyermek szókincse, a beszédészlelést és helyes sorrendiséget a 

színek lediktálásával is gyakorolhatjuk egy gyorsasági verseny keretében. 

 

GRABOLO 

 

A fejlesztés lehetőségei 

tájékozódás síkban 

beszédészlelés 

vizuális és verbális emlékezet 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az eredetileg számokat és színeket tartalmazó dobókockák hallássérült gyerekek esetén 

nélkülözhetők amennyiben a beszédészlelést-értést szeretnénk náluk fejleszteni. A kiterített 

lapok közül a mondott színű és számú kártyát kell megtalálniuk, minél gyorsabban. 

Lefordított lapokkal az emlékezetet is fejleszhetjük.

 

 



LÜK 24 KIRAKÓTÁBLA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

megfigyelés, koncentráció 

kitartás 

problémamegoldó gondolkodás 

szövegértés, olvasási képesség 

grammatika 

önálló munkavégzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A LÜK játékok elsősorban a megfigyelést, koncentrációt, kitartást és proglémamegoldó 

gondolkodást fejlesztik, ám a szövegértés és nyelvtan füzetek kifejezetten alkalmasak a 

hallássérült tanulók számára is. A játékos fejtörőkkel az olvasást gyakorolhatjuk, továbbá a 

feladat segít a betűk és hangok felismerésében is. Az önellenőrzés lehetősége további 

izgalmat és sikerélményt nyújthat, mert a kirakóból kirakott minta rögtön rávilágít az 

elhibázott válaszra.

„ROGER PEN” KÉSZÜLÉK 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Az iskolás gyermekek számára nagy segítség lehet a Phonak által gyártott Roger Pen, amely a 

hallási körülményeken javít. Lehetővé teszi, hogy nagy távolságból is tisztán, zajmentesen 

eljusson a hang a hallássérült gyermek fülébe. Ehhez a tollat készülékéhez kell csatlakoztatni, 

előbbit pedig a pedagógus közelébe tenni. 

 



 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 

LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEKEK HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartyik Katalin 

látássérültek pedagógiája-tanulásban akadályozottak  

pedagógiája szakos gyógypedagógus 

 

 

 



LEGO 

A fejlesztés lehetőségei 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

vizuális észlelés, vizuális megfigyelőképesség 

szín differenciálás, formadifferenciálás 

logikai gondolkodás, szerialitás 

téri orientáció 

kreativitás, problémamegoldás 

A játék használata a fejlesztéshez 

A világszerte ismert műanyag építőjáték különlegességét az adja, hogy az összes LEGO elem 

mindegyike kompatibilis a többi LEGO alkatrésszel, a DUPLO elemeivel is. A különböző 

fajtájú LEGO játékok egyre aprólékosabb és nehezedő konstrukciókkal kínálja termékeit. A 

nevelői-oktatói munka során azonban épp az egyszerűségével kínál megszámlálhatatlan 

lehetőséget a fejlesztéshez.  Különlegességét még emeli, hogy hamarosan elérhető lesz 

látássérültek számára az úgynevezett LEGO Braille Bricks, amely a Braille írás-olvasás 

elsajátítását teszi könnyebbé gyermekek és szüleik számára, mellette közös szórakozást is 

kínál számukra. Ajánlott feladatok: színek válogatása, elemek azonosítása, minta szerint 

építés, matematikai műveletek, labirintus építése- mentális térkép készítése adott útvonalról, 

vagy szoba berendezéséről  

 

CSÖRGŐ LABDA 

   

A fejlesztés lehetőségei 

nagymozgás 

figyelem 

auditív észlelés, taktalis észlelés 

irányhallás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Különböző méretű gumi- vagy műbőr borítású, belsejében csörgővel ellátott speciális labda. 

Mozgatás közben hangot ad. Alkalmazás: speciális labdajátékok, labdás képességfejlesztő 

gyakorlatok, testnevelési játékok.  

 



CSÖRGŐLABDA 

A fejlesztés lehetőségei 

nagymozgás 

figyelem, irányhallás 

auditív észlelés, taktalis észlelés 

téri tájékozódás, térészlelés 

gyors reagálóképesség 

koncentrált, tartós figyelem 

kinesztetikus differenciáló képesség 

A játék használata a fejlesztéshez 

A csörgőlabda a látássérültek speciális sportja. Kétszer három fős csapatban játsszák egymás 

ellen a játékosok. Cél, az ellenfél 9m széles kapujába kézzel begurítani a labdát, illetve 

kivédeni a labda bejutását. A játékidő kétszer 12perc. A labdában elhelyezett csörgők jelzik a 

labda útját a játékosok számára. Bekötött szemmel játszva  látók érzékenyítésére is alkalmas 

sporteszköz. A különféle méretű labda anyaga lehet gumi vagy bőr. Alkalmazható 

versenysportban, iskolai testnevelésórán vagy szabadidős tevékenység során is.

 

MEMO MESTER 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív észlelés, differenciálás, emlékezet 

hallási figyelem 

szerialitás 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ebben a játékban az nyer, aki emlékezőképességével több pontot szerez. Egyjátékos módban 

és többfunkciós módban egyszerre többen is játszhatják. A játékosoknak a hallott hangokat 

állatok, tárgyak, járművek, helyek és hangszerek témakörhöz kell párosítani. A soron 

következő játékosnak az előtte lévő hangot is meg kell jegyeznie, és a kért sorrendben 

visszajátszania. A hangsorozat egyre bővül, amelyik játékos téved, az kiesik.  

 



BŰVÖS HENGER 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika, tapintás 

téri tájékozódás, vizuális készségek 

logikai készség, gondolkodás 

figyelem, koncentráció 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Bűvös henger egy műanyagból készült logikai játék sok színes négyzettel. A játék célja, 

hogy az elemek forgatásával és eltolásával azonos színű oszlopokat hozzunk létre. Különböző 

méretben kapható játék, melynek nehézségi foka a sorok számának növekedésével arányosan 

nő. 

 

ABAKUSZ 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

tapintás 

logikai gondolkodás 

téri orientáció 

koncentráció 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Egyik legősibb számolóeszközünk az abakusz. A látássérültek számára készült változat 

különlegessége a golyók alatt található filc, amely segíti a rögzítést, hogy használat során a 

golyók a helyükön maradjanak, ne csússzanak szét. A téglalap alapú keretben 13 rúdon 

egyenlő számú golyók vannak. A felső golyók egyet-egyet érnek, míg az alsó golyó ötöt. A 

két részt keretléc választja el egymástól. Az ezen található szegek három helyi érték után 

segítik a tájékozódást. A rudak a helyi értékeket, a golyók az alaki értéket jelölik. 

Számoláskor jobbról balra haladunk az egyesek, tízesek, százasok majd a többi helyi érték 

szerint. Számoláskor a felső 4 golyó valamelyikét mutató ujjal, míg az alsó golyót hüvelyk 

ujjal húzzuk. Különböző matematikai műveletek végezhetőek az eszközzel, mint összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás. Egyszerre viszont csak két számmal tudunk számolni. 

 



MAGYAR KÁRTYA BRAILLE FELIRATTAL 

A fejlesztés lehetőségei 

tapintás 

szem-kéz koordináció 

megfigyelőképesség, differenciálás 

koncentráció, figyelem, emlékezet 

logikai gondolkodás 

A játék használata a fejlesztéshez 

A hagyományos Magyar kártya pakli 32 lapból áll. Négy szín van benne: piros, zöld, makk és 

tök . Minden szín tartalmaz figurás (alsó, felső, király, ász) és számos (VII, VIII, IX, X) 

lapokat. Az ász minden sarkában van szín. Minden királynak van koronája, és lova. Az alsó 

lap kezénél, alul látható a szín. A felső lap színét a fej mellet jelölik. 

Az egyszerűbb kártyajátékok mellett csoportalakításhoz, képek megfigyeléséhez, különbségek 

felismeréséhez, mintakövetéshez is felhasználhatóak a lapok. Ennek a csomagnak a 

különlegessége, hogy mértük nagyobb, valamint a képek bal felső sarkában Braille rövidítés 

található. 

 

TICK TACK BUMM 

A fejlesztés lehetőségei 

kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség 

reflex 

kreativitás 

auditív észlelés 

emlékezet, figyelem 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék 110 szótöredéket tartalmaz 55 kártyán. A hozzátartozó különleges dobókocka 

segítségével kell kitalálni szavakat a húzott kártyalap betűkombinációjával. A várt szó 

előfordulhat a szó elején, közepén, végén, illetve bárhol a dobott eredmény szerint. A játék 

során a körben mondott szavak mellett egy időmérő bomba is kézre jár. Az a játékos kiesik, 

akinél a bomba felrobbant. A nagy kontrasztú, fekete-fehér szókártyák mellett Braille 

felirattal is lehet adaptálni a kártyalapokat. 

 



KI NEVET A VÉGÉN? 

A fejlesztés lehetőségei 

szem-kéz koordináció, kéz-kéz koordináció 

szerialitás, gondolkodás 

finommotorika, taktilis észlelés 

kommunikáció 

vizuális észlelés, tájékozódás 

téri orientáció, síkbeli orientáció 

A játék használata a fejlesztéshez 

Négy játékos játszhatja egyszerre. A játék lényege, hogy a kiinduló helyzettől indulva a táblát 

körbejárva minden bábu célba érjen. Ennek a  kivitelezésnek a sajátossága, hogy látássérültek 

számára készült. A kiinduló mezők telt színűek és fekete kontúrral vannak jelölve. Kerülik a 

zsúfoltságot, csak a lényegi elemek vannak feltüntetve. Az útvonalak és nyitómező 

kiemelkedik az alaplapról, taktilisan jól érzékelhető. A lépőtávolságok egyértelműek, 

mélyebb vonalakkal elhatárolódnak. A fúrt lyukakba helyezett bábú nem borul fel. A bábuk 

tapintás útján megkülönböztethetőek. A termék tapintható dobókockát is tartalmaz. 

 

TAPINTHATÓ LOTTÓFARM 

             A fejlesztés lehetőségei 

taktilis differenciálás 

téri tájékozódás 

finommotorika 

szem-kéz koordináció 

vizuális megfigyelőképesség 

kommunikáció 

A játék használata a fejlesztéshez 

A zsákban található gumijátékokat a körtáblán lévő kép mögé tesszük azonosítás után. A 

jellegzetes jegyek megbeszélése után a zsákban tapintás útján kell megtalálni azt a figurát, 

ahová a nyíl mutat. A körtáblán öt témakör szerint lehet elhelyezni a játékokat, ezzel a fő 

fogalom alá rendelést is gyakorolhatjuk. Kommunikáció fejlesztésére is alkalmas játék.  

 



MÁGNESES FAKIRAKÓ 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

szem-kéz koordináció 

vizuális megfigyelőképesség 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A formakirakó 42 db geometriai formát és 20 db kártyát tartalmaz, amely ötletet ad a 

képkirakáshoz. Emellett a szabad képzelőerő gyakorlására is van lehetőség a felhasználás 

során. A formák mágnesesek, így nem csúsznak el a mágneses táblán. A összecsukható 

dobozban könnyen tárolhatóak a formák.  A velük való manipuláció nemcsak a képzelőerőt 

fejleszti, hanem a kézügyességet és megfigyelőképességet is. 

 

NANÓ CSÍNYTEVÉSEI KIADVÁNY 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális készségek 

kommunikáció 

finommotorika, taktilis készségek 

auditív készségek 

téri orientáció 

figyelem 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Nanó csínytevései elsősorban látássérült és halmozottan sérültült kisgyermekek számára 

készített cseh kiadvány, leginkább a korai fejlesztés időszakához.  A csomag tartalmaz egy 

multiszenzoros könyvet, tönkölypelyvával töltött fekete-fehér kontrasztos Nanó figurát, 

műanyag evőeszközöket, poharakat, lámpát, kiautót, Rózsika babát, LEA szimbólumokat, 

optotípos-táblát, Nanó Braille ábécéjét és útmutatót a szülők számára. Használata segítséget 

adhat a látásfejlesztéshez, kommunikáció, önellátás és finommotorika fejlesztéséhez. 

A termék korlátozott számban kölcsönözhető a Pici Reménysugár Alapítványnál 

info@piciremenysugar.hu 
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MÁGIKUS JIN 

 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív differenciálás 

nyelvi gondolkodás 

kreativitás 

téri orientáció 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az interaktív Szuper Mágikus Jin figura öt témakörben olvas a játékos gondolataiban. 

Barkohba kérdésekkel kérdez állatokról, zöldség- gyümölcsökről, ruhadarabokról 

foglalkozásról és sportról. A kérdésekre adott válasz lehet igen, nem és nem tudom. Jin 

felismeri a hangot és addig kérdezget, míg pontosan meg nem tudja, mire gondolt a játékos.  

 

RUBIK KOCKA 

A fejlesztés lehetőségei 

téri tájékozódás 

figyelem, koncentráció 

matematikai gondolkodás 

finommotorika, taktilis észlelés 

szem-kéz, kéz-kéz koordináció 

emlékezet, logikai készség 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Rubik kocka térbeli logikai játék, melynek célja, hogy az előzetesen összekevert kockából 

forgatásokkal elérjük, hogy minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek. A hat színből 

álló kocka 8 db sarokkockából, 6 oldalkockából, 12 db élkockából és egy középső elemből áll. 

A tekerések során a középkocka pozíciója nem változik sosem. Összevissza forgatással 

lehetetlen kirakni az összekevert kockát, bizonyos algoritmusok elsajátításával azonban 

megtanulható kirakása. Ennek az adaptált eszköznek a sajátossága, hogy a különböző színek 

egy-egy taktilis jelzéssel lettek ellátva, így látássérültek számára is használható játék.  

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége saját gyártású terméke. 

 



BOSZORKÁNYKÚT 

A fejlesztés lehetőségei 

taktilis differenciálás 

téri orientáció 

auditív figyelem 

finommotorika 

tájékozódás 

számfogalom 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék tartalma egy fadoboz tetővel, melynek felszínén körben 1-5-ig jelzett számok 

találhatóak, közepén a hatossal jelzett szám előtt pedig egy lyuk, amibe a pálcikák dobhatók. 

A játék elején a pálcikákat egyenlő részben szétosztjuk a résztvevők között. A kezdő játékos a 

dobott számnak megfelelő számjel mellé helyez egy pálcikát a dobozon 1-5-ig. Ha hatost dob, 

középen a pálcikája a lyukba esik. Ha a játékos olyan számot dob (1-5-ig) amelyikben már 

van fapálcika, akkor a lyukban lévő pálcikát begyűjti magának. Az nyer, akinek elsőként fogy 

el az összes pálcikája. 

 

TILI TOLI 

 

A fejlesztés lehetőségei 

nyelvi fejlesztés 

logikai gondolkodás 

finommotorika, tapintás 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék célja, hogy a keretben lévő négyzeteket úgy kell csúsztatni, hogy értelmes szót 

kapjunk összeolvasva belőlük. Különlegessége, hogy Braille betű található minden egyes 

lapocskán. Kellemes tapintású ütésálló műanyagból készült.  

 

  

 



AMŐBA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika, taktilis differenciálás 

megfigyelőképesség 

logikai gondolkodás 

szem-kéz koordináció 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az amőba vagy más néven ötödölő egy logikai, stratégiai játék, egyszerre két játékos 

játszhatja. A játékosok felváltva dobhatnak doboz tetején lévő résekbe. A tábla 7 sorból és 6 

oszlopból áll. Az győz, akinek először sikerül egymás mellé kirakni vízszintes, függőleges, 

vagy átlós irányban öt korongot. A korongok színe kontrasztos. Látássérült tanulókkal is 

játszható játék. 

 

BÁBEL TORNYA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika, taktilis érzékelés 

téri tájékozódás 

gondolkodás 

logikai készség 

figyelem, koncentráció 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Bábel tornya fából készült adaptált játék a Bűvös henger mintájára. A logikai játék elemei 

különböző taktilis jelzéssel vannak elláva. Egy-egy sorban és oszlopban 4-4 elem található. A 

játék célja, hogy forgatással és az elemek eltolásával azonos mintázatú oszlopokat hozzunk 

létre. Látássérültek számára készült játék.  

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége saját gyártású terméke. 

 



SUDOKU REJTVÉNYFÜZETTEL 

 

A fejlesztés lehetőségei 

számolási készség 

logikai gondolkodás 

taktilis differenciálás, finommotorika 

analitikus gondolkodás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az adaptált sudoku logikai játék 81 mezőből áll. . A vastag vonalakkal elválasztott részek 

egy-egy 3 x 3-as mezőt tartalmazó csoportot alkotnak. Ezek mindegyike 9 egységet tartalmaz. 

A számokat úgy kell mindegyik mezőben elhelyezni, hogy egy-egy mezőben is szerepeljenek 

a számok 1-9-ig, illetve az egész táblát nézve minden sorban és oszlopban is megtalálható 

legyen egyszer 1-9-ig az összes szám. A számok csak egyszer fordulhatnak elő egy-egy 

sorban és oszlopban.  Az előre megadott számok nem változtathatók meg. Ezeket a 

rejtvényfüzet tartalmazza. 

 

DIKTAFON 

 

A fejlesztés lehetőségei 

auditív differenciálás 

infokommunikációs eszközhasználat 

finommotorika 

figyelem 

 

Az eszközhasználata a fejlesztéshez 

Súlyos fokban látássérült tanulók mindennapos tanulásának fontos eszköze a diktafon. A 

hangrögzítő alkalmas tananyagok, előadások, beszélgetések és más hanganyagok felvételére, 

majd későbbi lejátszására. A felvett hanganyag segítségével könnyebb lehet a tanulás, gyors 

jegyzetelés helyett emlékeztetőként is funkcionál. Használata egyszerű, a felületén található 

gombokkal jól lehet tájékozódni az eszközön tapintás útján is. Számítógépre csatlakoztatható, 

így a felvett anyagok menthetők.  Kis helyen elfér, egy kézzel is használható. 

 



LED RAJZTÁBLA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális alapkészségek: fixálás, tekintetváltás, 

pásztázás 

szem-kéz koordináció 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A led fényű rajtábla legnagyobb előnye a könnyen hordozhatósága. Fényereje három 

fokozatban módosítható. A ráhelyezett papírlapon erős kontrasztú, vastagabb vonalakkal 

különféle írásbeli feladatok végezhetők rajta.  A megvilágítás során növelhető a formák, 

alakok, képek, tárgyak láthatósága. Látássérült tanulók látásnevelése során a különböző 

vizuális alapkészségeket gyakoroltathatunk rajta, mint fixálás, követő szemmozgás, 

tekintetváltás, pásztázás.  

 

MAGYARUL BESZÉLŐ SZÁMOLÓGÉP 

A fejlesztés lehetőségei 

logikai gondolkodás 

auditív differenciálás 

kommunikáció 

taktilis differenciálás 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A számológép sajátossága, hogy gombnyomásra bemondja magyarul a beütött számokat. Ez a 

készülék az alap matematikai funkciók mellett képes bonyolultabb műveleteket is 

végrehajtani, úgy, mint százalékszámítás, négyzetre emelés, gyökvonás, hatványozás és 

reciprok.  Alkalmas kamatok, pénznemek számolására is. Lehetőség van időt, dátumot, 

ébresztőórát is beállítani rajta. A hangerő hat fokozatban állítható. Fülhallgatót is 

csatlakoztatható hozzá. A gombok tapintással könnyen megkülönböztethetőek. 

 



BRAILLE ÍRÓGÉP 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A látássérültek számára készült speciális íróeszköz használatához vastagabb papír használata 

ajánlott. A papírlap domborított oldalán a leírt betű pozitív képe jelenik meg. Jellemzően egy 

lapra 28-30 sor, soronként 28-31 pontírásos karakter fér el.  

Alkalmazása: minden írásbeli munkához alkalmas. Követelmény a helyes ujjrend betartása, 

így nem lesznek ún. passzív ujjak, nem lassul az írás üteme. Fontos a kellő nyomatékú, 

lendületes írás, amely során jól tapintható, egyenletes pontmagasságú lesz az írott szöveg.  

 

 

A bemutatott játékok egy része a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

segédeszköz boltjában más, látássérültek fejlesztéséhez alkalmas játékokkal, eszközökkel  

együtt beszerezhetők.  

 

Segédeszközbolt - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (mvgyosz.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/latasserulteknek-hu/seged-eszkozbolt/


 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEKEK 

HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenger Fanni 

szomatopedagógia-tanulásban akadályozottak  

pedagógiája szakos gyógypedagógus 

Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina 

szomatopedagógia szakos gyógypeadgógus 

testnevelő tanár 

 

 



GONGE-LÉPŐKŐ, FOLYAMI KÖVEK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

egyensúlyérzék, koordináció 

fejlesztése 

koncentráció 

fantázia, kreativitás 

bokaízület és lábboltozat erősítése 

különböző lépéshosszúságok gyakorlása

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Különböző színű, eltérő magasságú műanyag elemek. Az alján található csúszásmentes 

bevonatnak köszönhetően bármilyen talajra lehelyezve bátran lehet rajta lépegetni. A játék jól 

használható önmagában, akadálypályába beépítve, egyéni vagy akár csoportos 

fejlesztésekhez. Lehetőséget biztosít egy játékos történet világának megelevenítéséhez, 

kialakításához. (pl mocsári köveken lépegetünk) 

 

HULLÁMOS ÉRZÉKELŐ ÖSVÉNY 

                        A fejlesztés lehetőségei 

egyensúlyérzék, koordináció fejlesztése 

koncentráció 

kézügyesség, manipuláció 

fantázia, kreativitás 

bokaízület és lábboltozat erősítése 

A játék használata a fejlesztéshez 

A hullámos elemekből és a folyami kövekből az összekötő elemek segítségével változatos 

egyensúlyozó pályát építhetünk közösen a gyerekkkel. A különböző magasságú, mintázatú, 

érdes felületeken járhatnak a gyerekek. 

 



EGYENSÚLYOZÓ SÜNI 

                                                                           A fejlesztés lehetőségei 

lábfej izmainak erősítése 

vérkeringés fokozása 

bokaízület mobilizálása 

egyensúlyérzék, koordináció fejlesztése 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Kemény anyagból készült, levegővel telített, tüskés felületű félgömb. Használható talp-, boka-

és lúdtalptornához, talp masszírozásához, illetve akadálypályába építve egyensúlyozó 

eszközként. 

 

ÓRIÁS FOLYÓ EGYENSÚLYOZÓ - GONGE 

A fejlesztés lehetőségei 

egyensúlyérzék, koordináció fejlesztése 

koncentráció 

kézügyesség, manipuláció 

fantázia, kreativitás 

bokaízület és lábboltozat erősítése 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Egymásba csatlakoztatható, egymáshoz képest elforgatható műanyag elemek. Csúszásmentes 

kialakításának köszönhetően bármilyen felületen összerakva bátran lehet lépegetni rajta. Kis 

mérete és egyszerű kialakítása miatt gyermekek is könnyen összerakhatják a különböző 

nehézségű, hosszúságú pályákat. Használható önmagában vagy akadálypályába beépítve, 

egyéni vagy csoportos foglalkozásokon. 

 



KOALA MÁSZÓ-FORGÓ – GONGE 

A fejlesztés lehetőségei 

     egyensúlyérzék, koordináció fejlesztése 

koncentráció 

izomerősítés 

kúszás, mászás gyakorlása 

 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Több funkciós eszköz, amely felállítva használható alagútként, illetve mászókaként a tetejére 

lehet állni. Felfordítva lehetőséget biztosít hintázáshoz és forgáshoz egyaránt. Két eszközt 

egymásba illesztve a teljes gömböt megalkothatjuk, illetve több eszközt egymás mellé téve 

bonyolult alagút rendszert hozhatunk létre. 

 

UGRÁLÓ LABDA 

A fejlesztés lehetőségei 

egyensúly 

motorikus képesség 

izomerősítés 

talp- és tenyértámasz gyakorlása 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ülő helyzetben, kapaszkodás mellett tud ugrálni és ugrálva haladni a gyermek. Fekvő 

helyzetbe, falhoz támasztva lehetőséget biztosít az alsó végtag erősítő feladatokhoz (pl. láb 

beleszorításával) vagy térdelő helyzetben a felső végtag erősítéshez (pl karok préselő, 

pumpáló mozgása) 

 



LABDAFÜRDŐ MEDENCE 

A fejlesztés lehetőségei 

testkép, testséma fejlesztése 

taktilis érzékelés 

mozgáskoordináció, szem-kéz 

koordináció fejlesztése 

figyelem fejlesztése 

A játék használata a fejlesztéshez 

Mozgásában korlátozott gyerekek terápiás kezelésére is ajánlott. Vastag, masszív, ugyanakkor 

puha oldalelemei biztonságot nyújtanak a játék során. A termékhez a medencefeltöltő 

labdákat külön kell megrendelni. Javasolt labdamennyiség: 1500 db 

  

HUPLE  

A fejlesztés lehetőségei 

egyensúlyérzék 

koordináció fejlesztése 

koncentráció 

izomerősítés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Mind méretében, mind pedig anyagában a mai egészségügyi előírásoknak megfelelően 

kialakított félgömb. E forma lehetővé teszi, hogy elmozdulhasson a tér minden irányába, így 

egy folyamatosan változó ponton támaszkodva minden pillanatban követi a benne levő 

gyermek elmozdulásait. Fontos, hogy egy olyan átmérőjű eszköz álljon rendelkezésre, 

amelybe már újszülöttkortól belefektethető a csecsemő, később pedig ülve és állva egészen a 

kisiskolás korig tudja használni a gyermek, szükség esetén megkapaszkodva a szélében, ami 

sérült idegrendszerű kicsik esetében nagyon lényeges. A biztonságosság szempontjából fontos 

a csúszásmentesség, továbbá a felbillenést megakadályozó egyéb kiegészítő elemek beépítése. 

 



FORGÓ FOTEL 

 A fejlesztés lehetőségei 

egyensúly 

vesztibuláris rendszer fejlesztése 

téri tájékozódás 

testséma 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Körbe-körbe forgatható fotel, amely lehetőséget biztosít az idegrendszer, vesztibuláris 

rendszer stimulálására. A gyermek is tudja lábával hajtani magát mindkét irányba, illetve a 

gyermekek egymást is forgathatják. Lecsukható a teteje, így búvóhellyé válik. 

  

TRIGGER PONT MASSZÍROZÓ HENGER  

                      A fejlesztés lehetőségei 

                         az izmok vérellátásánek fokozása 

                          izomzat bemeleg 

                          izmok, izületek lazítása 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Kemény, üreges henger, amely lehetővé teszi a különböző izomcsoportok bemelegítését, 

nyújtását, lazítását. A hengerek 4-5 lassú gurulást végzünk minden izomcsoportra. 

 

 



AKUPRESSZÚRÁS SZŐNYEG 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

    serkenti a vérkeringést és az egész testet 

    reflexpontok stimulálása 

    lábboltozat erősítése 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az akupresszúrás szőnyeg a műanyagból készült mű köveknek köszönhetően helyettesíti 

a mezítláb járást. A szőnyeget többféleképpen lehet felhasználni, például lehet rajta feküdni, 

járni, vagy ülés közben masszírozni vele a talpakat. Az egyes köveket lepattinthatod, s 

kialakíthatod saját kis ösvényed az igényeid szerint.  

 

BOSU EGYENSÚLY LABDA

A fejlesztés lehetőségei 

     statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése 

     izomerősítés 

     ízületek stabilizálása 

     nyújtás, mobilizálás 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az eszköz domború és sima oldala is alkalmas különböző egyensúlyt és stabilitást fejlesztő 

gyakorlatok végzésére. A karszalagok használatával emellett még több lehetőség van az 

izmok nyújtására, erősítésére. Használható önmagában fejlesztő és mobilizáló eszközként, 

illetve akadálypályába építve kiegészítő feladatként. 

 

 



TRAMBULIN 

A fejlesztés lehetőségei 

pszichomotoros fejlődés 

önállóság fokozása 

izomerősítés 

koordináció 

lateralitás  

 

Az eszköz használata fejlesztéshez 

Rúgókra kifeszített beltéri ugrálóasztal. Állásban tud a gyermek rajta ugrálni, miközben 

különböző feladatokat kérhetünk (pl. terpeszugrás, terpesz-zár, körbe ugrálás). Kapcsolhatunk 

hozzá különböző kartartásokat is (pl. tapsolás ritmusra, oldalsó- vagy mellső középtartás, 

magastartás). 

 

POCIROLLER 

A fejlesztés lehetőségei 

mozgáskoordináció 

izomerősítés 

kéztámasz fejlesztése 

motoros képességek 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A gyermek hasalva, ülve vagy térdelve kezével hajtva gurul a pocirollerrel. Használható 

akadálypálya részeként vagy önálló feladatként, játékként  (pl. fogócska, babzsák gyűjtés, 

utazás egy adott pontból a másikba). 

 

 



MAXI (GO GO) ROLLER 

 

    A fejlesztés lehetőségei 

      figyelem, koncentráció fejlesztése 

      tér- és irányérzékelés 

      alsó végtag erősítése 

      mozgások összehangolása 

      szem-láb koordináció kialakítása

A játék használata a fejlesztéshez 

Kül- és beltéren is használható eszköz. Két lábbal rálépve, megfelelő összhangban hajtjuk az 

eszközt egyenes pályán, vagy akadályt kerülgetve. Az eszköz használható fogantyúval, illetve 

fogantyú nélkül nehezítve, esetleg a két kézzel plusz feladatot végezve. 

 

BÚJÓCSKACSŐ 

 

A fejlesztés lehetőségei 

      kúszás, mászás gyakorlása 

      térérzékelés fejlesztése 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Könnyen szétnyitható és összecsukható alagút, amely akadálypályába építve színes, izgalmas 

élményt nyújt a gyerekeknek.  

 

 

 



EJTŐERNYŐ 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szociális és kommunikációs képességek 

mozgáskoordináció fejlesztése 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

1.75 m átmérőjű, 8 fogantyúval ellátott poliészter anyagú. Több gyermek közös 

tevékenységének összehangoltnak kell lenni ahhoz, hogy a komplex mozgás eredményeként 

magasba emelkedjen az ejtőernyő. 

 

BORDÁSFAL 

A fejlesztés lehetőségei 

izomerősítés 

izomnyújtás 

téri tájékozódás 

szem-kéz, szem-láb koordináció 

motoros képességek  

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Rendkívül hasznos és sokoldalú eszköz, kezekkel kapaszkodva talppal lépegetve, minte egy 

létrán lehet mászni, függeszkedni, oldal irányba haladni, kiegészítő csúszdát, mászókát lehet 

hozzákapcsolni.  

  



EGYENSÚLYOZÓ LIBIKÓKA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

egyensúly, koordináció fejlesztése 

testsúlyáthelyezés gyakorlása 

együttműködőkészség 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Többféleképpen használható fejlesztőeszköz. Két gyerek használhatja állva vagy ülve, 

mérleghintának. Egy gyerek terpesz állásban billeghet rajta, illetve végig sétálva, meg kell 

őrizni az egyensúlyt és megfelelően áthelyezni a testsúlyt. 

 

FŰZHETŐ ALAKZATOK-KREATÍV FŰZŐS JÁTÉK 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

eszközhasználat, kétkezes manipuláció 

differenciált ujjmozgások 

kreativitás 

figyelem, koncentráció

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Kézügyesség fejlesztő játék. A  figurákon levő lyukakon kell átfűzni a zsinórt. Szőhetünk az 

egyes alakzatokhoz történeteket fűzés közben, így megosztjuk a figyelmet és még nagyobb 

koncentrációt igényel a feladat. 

 

 



JÁRMŰVEK RAJZSABLONKÉSZLET 

 

 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

 

A fejlesztés lehetőségei 

kétkezes manipuláció, eszközhasználat 

finommotorika 

figyelem, koncentráció 

kreativitás, fantázia

Különféle, színes sablonok. Segítségével könnyen rajzolhatnak a gyermekek járműveket, 

melyet azután ki is színezhetnek. Használható rész-egész rajzok készítéséhez, történetek 

alkotásához. 

 

GÉMKAPOCS SZERŰ LÁNCFŰZŐ 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika, manipuláció, 

eszközhasználat 

kreativitás, fantázia 

színek és számok ismerete 

sor- és sorozatalkotás 

számolás, számlálás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A szemek segítségével készíthetünk a megadott szín- és számsorrendben láncot, és egyéb 

kreatív kiegészítőket. 

 

 

 



MÁGIKUS KENDŐK 

A fejlesztés lehetőségei 

koordináció 

szem-kéz és két kéz koordináció fejlesztése 

finommotorika, taktilis érzékelés 

testkép, testséma fejlesztése 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A lebegtetés, emelgetés közben igazodnak társukhoz, koordinálják saját mozdulataikat, ezáltal 

fejlesztik mozgásukat és a testükről alkotott képet. 

 

RILLAGYM ESZKÖZÖK 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                           A fejlesztés lehetőségei 

egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztése 

talp- és tenyértámasz gyakorlása 

saját testsúly érzékeltetése 

izomerősítés, állóképesség növelése 

mobilizálás 

szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

fiziológiás mozgássor gyakorlása 

téri tájékozódás fejlesztése 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A RillaGym egy olyan többfunkciós mozgásfejlesztő készlet, amely kiválóan alkalmas az 

utánzó mozgásformák gyakorlására, a funkcionális mozgáskészségek (járás, futás, kúszás, 

mászás, csúszás, szökdelés, ugrás) és a különböző koordinációs képességek (egyensúlyozás, 

térbeli orientáció, szerialitás, szem-kéz-láb koordináció) fejlesztésére. Ezen túl az általános 

erőnlét és az állóképesség növelésére, valamint tartásjavításra is. 

A tetszés szerint variálható elemek segítségével az életkori sajátosságoknak megfelelő 

akadálypályákat, köredzéshez gyakorlóhelyeket építhetünk belőle. Olyan különleges elemeket 

is tartalmaz, amelyek teljesen újszerű felépítési kombinációkat is lehetővé tesznek. 

 

 

 



TREPPENKULI LÉPCSŐNJÁRÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Ezzel az eszközzel a kerekesszéket használók kisebb segítséggel feljuthatnak a lépcsőkön, 

mivel a bordás gumitalp az ép lépcső peremeken biztonságosan tapad. A kerekesszék 

biztonságos és gyors rögzítését speciális adapterek szolgálják. Mind önhajtós, mind 

elektromos meghajtású kerekesszék szállítására alkalmas. Akkumulátorral működik. 

Terhelhetősége 130 kg.

 

ALKARTÁMASZOS ROLLÁTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Speciális alkartámasszal kiegészített rollátor. Nehezített járású mozgáskorlátozottak számára 

ajánlott. Stabil felépítésű, gördülékeny, jól forduló, fékezhető eszköz. Kisebb terhek 

szállítására is alkalmas. Terhelhetősége 100 kg. Ülésmagassága 63cm. 

 

 



MEYWALK, MOVITA JÁRÁSSEGÍTŐK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Koordinációjukban és egyensúlyukban gátoltak részére ajánlott. Azok is részesülhetnek a 

mozgás örömében, a helyváltoztatás élményében, akik járókerettel nem képesek önállóan 

mozogni. Stabil ülést biztosít, felálláskor és járáskor a kéz fogó- és  

támaszkodó funkciójának károsodása esetén  

is megfelelő támasztékot nyújt. 

 

JENX GAMMA  JUNIOR TERÁPIÁS SZÉK 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Az egyénnek megfelelő beállításokat lehetővé tevő, tartásjavító ültető egység. Korrekciós, 

kompenzáló speciális eszköz. A stabil állvány bolygókerekei egyenként fékezhetőek, 

rögzíthetőek. A háttámla, a lábtartó és a kartámaszok magassága állítható. Rögzíti a talpakat, 

korrekciós terpesztartást biztosít. A fejtámasz fixálja a fejet. Terhelhetősége 80 kg. 

 



SKIPPI ELEKTROMOS SZÉK 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A skippi elektromos kerekesszékkel könnyen legyőzhetők a határok, minél nagyobb 

szabadabb mozgástér a cél. Keskeny, gyors és fordulékony. Vidám színes design. Számtalan 

felszerelési lehetőséget kínál a gyermek segítése céljából /lábtartó, fejtámla/. Az ülés és a 

háttámla pozícióját egy mozdulattal be lehet állítani a gyermek pillanatnyi igényének 

megfelelően, valamint az ülés mélysége és szélessége is állítható. Néhány mozdulattal szét 

lehet szerelni, még egy kisebb autóba is könnyen betehető. 

 

JENX HUMPEY GYERMEK ÁLLÍTÓGÉP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Az egyénnek megfelelő beállításokat lehetővé tevő tartásjavító állítóegység. Korrekciós 

testhelyzetet biztosít. Önálló állásra csak segítséggel képes gyermekek számára lett 

kifejlesztve. Rögzíti a lábakat és a gerincet. 

 



 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK NYELVI 

FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK 

HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sziksz Zsuzsann 

logopédia szakos gyógypedagógus, óvodapedagógus 

Vécseiné Baranyai Magdolna 

logopédia-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypeadgógus 

 

 



ZINGO JÁTSSZ ÉS TANULJ TÁRSASJÁTÉK 

A fejlesztés lehetőségei 

olvasás 

kép- és szövegfelismerés, megfigyelés 

párosítás 

koncentráció és memória 

egyforma/különböző fogalmának kialakulása 

finommotoros készségek és koordináció 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Zingo egy interaktív párosítójáték. A játék alapja a klasszikus bingo, annyi különbséggel, 

hogy itt egy kis gép adja a lapokat. Az első játékos, akinek sikerül kigyűjtenie a lapján lévő 

figurákat, nyer. Az összes kártyán látható kép és képfelirat egyaránt, így az olvasni tanulók és 

kezdő olvasók izgalmas fejlesztőjátéka. 

 

MIXFIX BETŰ-ÉS SZÓ TÁRSASJÁTÉK

A fejlesztés lehetőségei 

megfigyelőkészség, koncentráció 

vizuális percepció 

reakció készség 

szín- és formafelismerés 

szókincsbővítés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Mindenki kap 6 db kártyát, majd dobni kell a képes kockával. A dobás eredményét 

összehasonlítjuk a saját lapjainkkal, és akinél van olyan, annak gyorsan le kell tennie. A játék 

végén az lesz a nyertes, akinek először elfogynak a lapjai. A Mixfix az egyik legizgalmasabb 

szójáték.

 



TÁRSASJÁTÉK A SZISZEGŐ HANGOK GYAKORLÁSÁHOZ 

 

A fejlesztés lehetőségei 

beszédhangok automatizálása 

auditív észlelés és differenciálás 

akusztikus figyelem, verbális memória 

olvasási technika 

artikulációs mozgások 

önellenőrzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ez a logopédiai társasjáték a sziszegő hangok gyakorlásához az automatizálás azon 

szakaszában használható, amikor a kívánt hangok spontán beszédbe való beépítése a cél. Az 

automatizálás fokozatait betartva minden hanghoz két azonos képanyag, valamint az egyik lap 

hátoldalán a megfelelő szóanyag tartozik. A lottó játék szabályai szerint használható. 

 

LOGOPÉDIAI TÁRSASJÁTÉK L és R hangok gyakorlása

A fejlesztés lehetőségei 

beszéd 

kommunikáció 

szókincsfejlesztés 

diszlexia prevenció és reedukáció 

A játék használata a fejlesztéshez 

Minden hanghoz két azonos képanyag, valamint az egyik lap hátoldalán a megfelelő szóanyag 

tartozik. Képet-képpel, képet-szóképpel párosíthatunk. Egyik lapon az r hang mássalhangzó 

torlódásban és sziszegő hangokkal együtt is, egy másikon pedig az r hangot tartalmazó szóban 

l és j hang is szerepel. A játékot hangonként olyan lapokkal egészítették ki, amelyen az addig 

gyakorolt szóanyag egy része találós kérdések, meghatározások formájában, illetve főfogalom 

alá rendezés feladataként szerepel. 

 



KÉPES TÖRTÉNETEK – CSELEKVÉS SOROZAT 

  A fejlesztés lehetőségei 

vizuális percepció és memória 

megfigyelőkészség és képzelőerő 

térérzékelés 

különbségtevés 

cselekvéssorozatok felismerése/ időrendbe tétele 

sorozat lépéseinek megfogalmazása 

szókincsbővítés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A doboz 15 egyszerű képsorozatot tartalmaz: mindegyikhez 4-6 db kártya tartozik. A 

sorozatok a gyermekek mindennapi életében könnyen előforduló eseményeket vagy 

cselekvéseket ábrázolnak. Minden sorozat első kártyája az adott tevékenység kezdőállapotát 

ábrázolja, a soron következő kártyán egy-egy új elem jelenik meg, az utolsó kártya a 

tevékenység kimenetét vagy végeredményét ábrázolja. 

 

TURBINÓ LOGOPÉDIAI JÁTÉK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

fejleszti a légzéstechnikát 

elősegíti a helyes beszéd kialakulását 

erősíti az ajakizmokat 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Olyan erővel szabad a propellert megfújni, hogy az a megnevezett ábránál álljon meg. A 

legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha a propeller szélén lévő színes körökre irányítjuk a 

levegőt, ezért fontos, hogy a játék egy magasságban legyen a gyerekek arcával. A társas 

különösen hasznos a beszédproblémás gyermekek számára. 

 



NÉGY FÚJÓS LOGOPÉDIAI JÁTÉK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

a fújóerő, fújásvezérlés, irányítókészség 

gyakorlása 

a helyes légzési minta kialakítása 

 

 

A játék használata fejlesztéshez 

A játék táblára helyezve a sablonokat, négy féle pályát kell teljesíteni a gyermekeknek, 

azáltal, hogy a tábla közepére helyezett labdát, a kijelölt célba vezetik, kizárólag fújassál. 

Különösen ajánlott a beszédben résztvevő szervek izmainak erősítésére a beszédhangok 

kiejtésében észlelt hibák javítására, illetve megelőzésére.

 

ABC DRING - SZINONIMA, SZÓKINCS FEJLESZTŐJÁTÉK 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs, szövegalkotás 

asszociáció és összefüggések felismerése 

memória 

figyelmet, koncentrációt, pontos megfigyelést 

logika, kombinációs készség 

képzelő erő 

problémamegoldó képesség 

reakció készség 

A játék használata a fejlesztéshez 

Szókincsfejlesztő, szinonimakereső társasjáték. Adott 4 kép és hozzá az ABC egyik betűje, 

amit az nyer meg, aki leghamarabb mond ezzel a betűvel a képeken látható ábrák alapján egy 

szót. 

 



LOGICO PICCOLO: SZÖVEGÉRTÉS  FELADATKÁRTYÁK 

A fejlesztés lehetőségei 

szövegértés, ábraolvasás 

memória, megfigyelő képesség, észlelés 

logika 

 összefüggések felismerése, rendszerező képesség 

figyelem, koncentráció 

kombinációs készség 

rugalmas gondolkodás, önálló feladatmegoldás 

forma és színfelismerés 

finommotorika 

A játék használata a fejlesztéshez 

A kártyán látható feladatot a gyermek a színes korongok megfelelő helyre húzásával oldja 

meg, majd a feladatlap megfordításával le tudja ellenőrizni azt. Ezt a sorozatot kisiskolások 

olvasási készségének fejlesztésére dolgozták ki. A feladatok között szerepel: kifejezések és 

jelentésük párosítása, szövegrészek és címek párosítása, mondatok összeállítása párbeszéddé, 

mondatok sorrendbe rakása. 

LOGICO PRIMO – TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL/ FELADATKÁRTYÁK 

A fejlesztés lehetőségei 

érzékelés, koncentráció 

mennyiségek és színek ismerete 

térbeli tájékozódás 

nyelvi kifejezésmód, tárgyi információk 

hozzárendelések és analógiaképzés révén 

logikai összefüggések keresése 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Tavasz, nyár, ősz, tél az alábbi témákat dolgozza fel: képek logikai összekapcsolása, 

sorrendbe rakása, számok 1-6-ig, két fél és egész összekapcsolása. 

 



LOGICO PICCOLO: TEDD ABÉCÉRENDBE! 

A fejlesztés lehetőségei 

fonológiai tudatosság, analízis-szintézis 

ABC szerinti rendezés 

szeriális képességek 

szókincs 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A csomag az 1-2 osztályosoknak ad módot betűk, szótagok, szavak játékos gyakorlására. 

Feladatok: ABC szerinti rendezés első és második betű alapján, hiányzó betűk pótlása, állatok 

listázása, nevek listázása. A feladatlapok használhatók iskolai kiegészítő tevékenység során, 

de szabadidőben is.   

 

LOGICO PRIMO: BETEG VAGYOK 

A fejlesztés lehetőségei 

térbeli tájékozódás 

vizuális észlelés 

fonológiai tudatosság 

számolás, mennyiségek 6-ig 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ez az innovatív tanulójáték térbeli helyzetek felismerésének, vizuális észlelés gyakorlásának, 

azonos kezdőhangok felismerésének, mennyiségek számolásának az eszköze. A csomag 16 

feladatkártyát tartalmaz. A kártyák a PRIMO kerettel együtt használhatóak. A kerethez 

rögzített korongok tologatásával bejelölhető a helyes megoldás. A korong kötött pályán való 

tologatása kiválóan alkalmas az írás előkészítésére. 

 

 

 



LOGICO PRIMO: EGY NAPOM 

A fejlesztés lehetőségei 

térbeli tájékozódás 

vizuális észlelés 

koncentrációs készség 

logikus gondolkodás 

nyelvi kifejezésmód 

fonológiai tudatossá 

számolás, mennyiségek 6-ig 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ez az innovatív játék játékos gyakorlatokat kínál az érzékelés, koncentráció, mennyiségek és 

színek ismerete, térbeli tájékozódás, nyelvi kifejezésmód, tárgyi információk, valamint 

hozzárendelések és analógiaképzés révén logikai összefüggések keresésének gyakorlására.  

 

OK ÉS OKOZAT 36 DARABOS KÁRTYACSOMAG 

 

A fejlesztés lehetőségei 

logikai összefüggés felismerésének fejlesztése 

nyelvi fejlesztés 

szókincsbővítés 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A csomag 36 kártyát tartalmaz, mely segítségével 18 különböző szituációt figyelhetünk meg, 

melyek által a gyerekek megtanulják, hogy mindennek van következménye. 

 

 



MAKE’n’BRAKE COMPACT TÁRSASJÁTÉK 

A fejlesztés lehetőségei 

térlátás, ábraolvasás, forma felismerés 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

logikai gondolkodás, problémamegoldó képesség 

megfigyelő képesség, koncentráció 

reakció készség 

önálló feladatmegoldás 

emlékezet, színfelismerés,  

szókincsbővítés, képzelőerő 

A játék használata a fejlesztéshez 

A társasjáték tartalmaz, 8 db fa építőelemet, 30 db kétoldalú építkező kártyát. A játék lényege, 

hogy a kártyákon látható építményeket egy adott időn belül kell felépíteni a mellékelt színes 

elemekből. Az erre szánt időt a kártyákon lévő számkódok határozzák meg, melyet a játékhoz 

tartozó visszaszámláló segítségével mérünk. 

  

HANGZÓ DOBOZOK 

A fejlesztés lehetőségei 

megfigyelő képesség 

hallásfejlesztés 

akusztikai észlelés, érzékelés 

figyelem 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A dobozokban 4 különböző hangzású csengőt találhatunk. Össze kell keverni a dobozokat. 

Ezután emeljünk fel egy dobozt, rázzuk meg. Majd a többi között meg kell találni a hangja 

alapján a párját. Ellenőrizhetjük a helyes társítást az aljukra festett színek alapján. 

 



TRIANGULUM ÜTŐVEL  

A fejlesztés lehetőségei 

megosztott figyelem 

rövidtávú emlékezet 

zenei memória, zenei képzelet 

auditív percepció 

finommotorika 

ritmusérzék, metrumérzék 

zenei – és beszédhallás 

érzelmi élet 

zenei ízlés, kreativitás  

A játék használata a fejlesztéshez 

Krómozott, 10,2 cm-es ritmushangszer, ütővel, függesztővel  

Ez a könnyen használható hangszer alkalmas a dalok, mondókák, versek zenei kíséretére. 

Segítségével gyakorolható az egyenletes lüktetés, a ritmus, a tempó és szünet.  

 

NÉZD CSAK! MI VÁLTOZOTT?  

A fejlesztés lehetőségei 

megfigyelő képesség, figyelem 

logikai gondolkodás, 

problémamegoldó képesség 

koncentráció 

reakció készség 

szókincs 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Megfigyelőkészség fejlesztő játék. A kártyák elő- és hátoldalán majdnem teljesen egyforma a 

kép.(pl. ugyanolyan virág csak nyitva-csukva) A játék lényege, hogy a gyermekek igyekeznek 

megfigyelni az eléjük kirakott kártyákat, melyet egyvalaki, míg ők csukva tartják a szemüket, 

megváltoztatott. 

  



DJECO TAPINTHATÓ ÁLLATOK  

A fejlesztés lehetőségei 

logika 

érzékelés 

finommotorika 

asszociációs készség 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Egy izgalmas, ismeretterjesztő játék a legkisebbeknek. Pörgetni kell a pörgettyűvel, majd 

megpróbálni a zsákból kihúzni tapintás alapján a megfelelő lapkát. Az nyer, aki a legtöbbet 

gyűjtötte össze.  

 

HANG ÉS KÉPPÁROSÍTÓ - MINDENNAPOK HANGJAI 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs bővítése 

nyelvi készség fejlesztése 

hallás- és a megfigyelőképesség fejlesztés 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet tartalma, 1 db 54 perces CD, 30 db színes fotó valamint 30 db képeslap nagyságú 

fotó. Jól használható egyéni vagy csoportos foglalkozásokon is. A játék során 6 különböző 

területet dolgozhatunk fel, amik kapcsolatban vannak a gyermekek mindennapi életével 

(állatok, zene, tárgyak, közlekedés, arckifejezés, szabadidős tevékenység). A gyermeknek az 

elhangzott hanghoz tartozó képet kell kiválasztani. A cd-n többször, különböző sorrendben 

hallhatók a mindennapok hangjai.  

 



SZAVAK A KÉPEKRŐL  

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

strukturált mondatalkotás 

szóbeli kifejezőkészség 

megfigyelőképesség 

logikai készség 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékos fejlesztő eszköz kiscsoportos foglalkozás keretében teszi lehetővé a strukturált 

mondatalkotás elsajátítását, gyakorlását. A készlet tartalma:  5 db kétoldalú mágneses tábla 

(50x35 cm), 80 db mágneses zseton és 22 db személyiség kártya.  

 

DOBBLE KIDS (PÁRKERESŐ GYEREKEKNEK) 

 

A fejlesztés lehetőségei 

figyelem, koncentráció 

reflexek 

szókincs 

vizuális memória, alakegyeztetés 

tájékozódás 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

 

A Dobble kártyajáték család kisebbeknek való változata.  A játékkártyák a megszokott kör 

alakúak, melyeken 6-6 különböző állat látható. Bármelyik két lapon pontosan egy állat 

azonos. A játékosok feladata, hogy a többieknél gyorsabban megtalálják a közös állatokat. 5 

féle játékváltozattal használható. Játékosok száma 2-5 fő, a játékidő 10 perc. 

 

 



SZTORIKOCKA - KOMMUNIKÁCIÓS TÁRSASJÁTÉK  

 

A fejlesztés lehetőségei 

kreativitás 

szókincs, szóbeli kifejezőkészség 

empátia, szociális képességek 

grammatikai struktúra 

logikus gondolkodás 

önkifejezés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Sztorikocka olyan kreatív, kommunikációs társasjáték, amelyben kilenc egyedi dobókocka 

segítségével lehet egy történetet megalkotni. A játékosok (1-20 fő) kötöttségek nélkül 

mesélhetnek el felváltva egy saját sztorit, de akár egymás gondolatait folytatva is 

megalkothatják a történetet. A játékidő 20 perc. 

 

ELLENTÉTEK KÁRTYASOROZAT 

 

A fejlesztés lehetőségei 

kommunikációs készségek, szókincs 

megfigyelőképesség 

logikai készség 

relációk 

memória 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ebben a játékban a gyerekek megtanulhatják, hogy szinte minden tulajdonságnak és 

cselekvésnek van egy ellentetje. A kártyákon 12 ellentétpár található. A játékosok feladata, 

hogy minél hamarabb összegyűjtsék a párokat.  

 

 



LOGO-TÉKA JÁTSSZUNK A HANGOKKAL! L-S-SZ hanggal 

 

A fejlesztés lehetőségei 

hallási figyelem 

verbális emlékezet 

hang differenciális, automatizálás 

beszédészlelés 

szövegalkotás, strukturált mondatalkotás 

fonológiai tudatosság 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ez a kis könyv egy sorozat része, mellyel játékosan, cselekvéses formában gyakoroltatható a 

hangokra és szavakra való odafigyelés. Egymásra épülő feladattípusai a következők: 

hangkereső, tapsoló, robotnyelv, emlékező és mesélő. Használhatják szülők, óvónők, tanítók, 

fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, logópedagógusok. 

 

BAMBINO LÜK HÁNY ÓRA? 

A fejlesztés lehetőségei 

időben való tájékozódás 

szókincs, kommunikációs készségek 

önellenőrzés 

logikai készség 

finommotorika 

szem-kéz koordináció 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A Bambino LÜK füzet az időben való tájékozódáshoz, az óra tanulásához ad segítséget. 

Segítségével megvalósítható a napirend és a napszakok összekapcsolása, különböző 

időpontok összehasonlítása, pontos meghatározása. LÜK Bambino alaptáblával együtt 

használható.  

 

 



BAMBINO LÜK KEMÉNY KÉZ  

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs, kommunikációs készségek 

logikai készség 

finommotorika, szem-kéz koordináció 

pontos megfigyelőképesség 

összehasonlító és kombinációs készség 

koncentrációs képesség 

önellenőrzés 

színek, azonosságok 

A játék használata a fejlesztéshez 

A csomag vidám feladatai pontos megfigyelőképességet, összehasonlító és kombinációs 

készséget igényelnek. Figyelmes együttműködés esetén fejleszti a szókincs és a koncentráció 

képességet. A színes ellenőrző képek lehetővé teszik a gyermekeknek, hogy önállóan 

ellenőrizzék a feladatok megoldásait. LÜK Bambino alaptáblával együtt használható 

 

MI MICSODA?  

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs bővítése 

logikus gondolkodás 

főnevek és gyűjtőfogalmak megismerése 

adekvát válaszadás és strukturált mondatalkotás 

gyakorlása 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék által az óvodás korú gyermekek elkalandozhatnak a színek, évszakok, virágok, 

gyümölcsök és kedvenc járműveik világába. A becsapós kérdések megválaszolásával 

jutalmak gyűjthetők. A doboz tartalma: 1 db pörgetős körtábla, 8 db kártyacsomag 20-20 db 

kártyával, összesen 160 db kérdéssel, 120 db jutalomszimbólum. Ajándék: óvodás dalok és 

mondókák.  

 

 



LOGOPÉDIAI HANGZÓTANULÓ  

A fejlesztés lehetőségei 

beszédhangok automatizálása 

szókincs bővítése 

szem-kéz koordináció, finommotorika 

vizuális és akusztikus észlelés 

síkbeli tájékozódás 

logikus gondolkodás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A logopédiai segédeszköz. 4 db játéktáblát tartalmaz különféle labirintusokkal, melyek két 

tárgyat kötnek össze (például méhecske – virág, autó – garázs). A gyermeknek arra az útra 

kell ráhelyeznie az ujját, amellyel összekötheti a két tárgyat. A megfelelő hang kiadásával (ha 

a méhecskés táblával játszik: ZZZZZ) végig kell vezetnie az ujját a két tárgy között.  

 

 

KÉPES TÖRTÉNETEK – SZÓKINCS 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsfejlesztés 

főnevek és gyűjtőfogalmak 

megismerése 

névelők és használatuk gyakorlása 

többes szám képzése 

strukturált mondatalkotás 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék alapvető célja a szókincs bővítése. Témakörök: állatok, étel, ital, gyümölcsök, 

zöldségek, iskola, otthon, ruhák, kalendárium. Anyanyelv és idegen nyelv oktatására egyaránt 

alkalmas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK AZ 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK 

HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzsák Katalin 

autizmus spektrumzavar pedagógiája és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus,  

tanító 

Hüll-Balajthy Lilla 

autizmus spektrumzavar pedagógiája és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus,  

óvodapedagógus 

 

 



 

KÉPES TÖRTÉNETEK – EGY NAP FLO-VAL  

 

A fejlesztés lehetőségei 

nyelvi kifejező készség fejlesztése 

logikus gondolkodás elsajátítása 

megfigyelőképesség 

emlékezet, felidézés 

önállóság fejlesztése 

napi rutin kialakítása 

önellenőrzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az eseménykártyák a gyermek egész napi tevékenységeit lépésről lépésre mutatják be, 

alkalmasak egy-egy feladatsor részletes megbeszélésére, rögzítik a gyakorlatban megszerzett 

tudást. A játék 75 db színes kártyát tartalmaz, amikből 11 történet mesélhető el, pl.: 

tisztálkodás, öltözés, fogmosás, WC használat, étkezés stb. Játszható egyedül, párban vagy 

kiscsoportban.  

MÁGNESES ÖLTÖZTETŐ 

A fejlesztés lehetőségei 

kreativitás 

megfigyelőképesség 

szerialitás 

együttműködési készség 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés fejlesztése 

önellátás, önellenőrzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A máig népszerű öltöztető játék modern és tartós kiadásban jó szórakozást kínál 

használójának.  

A két gyereket ábrázoló 14 mintakártyával és a 63 darab mágneses öltöztető elemmel nem 

csak a ruhák, hanem a hajszín és a kiegészíthetők is szabadon variálhatók. A játékkal 

egyszerre 1-3 gyermek játszhat. 

 



KÉPES TÖRTÉNETEK – PROBLÉMÁS ESETEK  

 

A fejlesztés lehetőségei 

beszédkészség 

problémamegoldó készség 

választás, mérlegelés 

önkontroll 

önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 72 db képkártya segítségével 18 db történetet lehet elmesélni. A képkártyák problémákat, 

konfliktus- és veszélyes helyzeteket mutatnak be. A tizennyolc helyzet mindegyikében három 

cselekvési lehetőség kínálkozik. A megfelelő megoldások kiválasztása ösztönzően hat a saját 

tapasztalatokról való beszélgetésre. Egyéni és csoportos fejlesztésre egyaránt alkalmas.  

 

KÉPES TÖRTÉNETEK – PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

erkölcsi érzék fejlesztése 

problémamegoldó gondolkodás 

szövegalkotás, szókincsbővítés 

veszélyek felismerése, elkerülése, önkontroll 

választás 

szociális- és együttműködési készség 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 75 darab képkártyát tartalmazó játékban 6 különböző történetet alkothatunk, melyek között 

a családi veszekedés, a gyerekekre leselkedő veszélyek, a kiközösítés, a dohányzás, az 

osztálytársakkal kapcsolatos durva problémák is megtalálhatók. A történetek elmesélhetők 

szemtanúkként és szereplőkként is. Segítségükkel a lelki problémák is felszínre hozhatók, 

kibeszélhetők. Egyéni és csoportos fejlesztésre egyaránt alkalmas.  

 



KÉPES TÖRTÉNETEK - CSINÁLJUK KÖZÖSEN 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség 

társas kapcsolatok gyakorlása 

öntudat, érzelmi intelligencia 

problémamegoldó gondolkodás 

szociális készség, együttműködési készség 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 74 képkártyát tartalmazó játék 12 képes történeteken keresztül mutatja be a gyerekeket, 

amint a mindennapi életben találkoznak saját érzéseikkel és szembesülnek másokéval. A 

társadalmi viselkedést, a társas kapcsolatok témakörét humoros módon közelíti meg, mutatja 

be a fiatalabb korosztály számára. Egyéni és kiscsoportos fejlesztésre egyaránt alkalmas.   

 

KÉPES TÖRTÉNETEK – HOGYAN TEHETNÉM JÓVÁ?   

 

A fejlesztés lehetőségei 

erkölcsi érzék, lelkiismeret 

érzelmi intelligencia 

önismeret, önkontroll 

kommunikációs készség, szövegalkotás, 

szókincsbővítés 

problémamegoldó készség 

mentalizációs készség 

A játék használata a fejlesztéshez 

A morális konfliktusokat feltáró 9 képes történet segítségével a tanulók átélhetik, végig 

gondolhatják a hibás döntéseket, és feldolgozhatják azokat. A témakörök között szerepel 

lopás, károkozás, gúnyolódás, hamis vád, szabályszegés, kísértések. A 13 jelképkártya 

segítségével megoldási lehetőségeket kapnak a hibák helyrehozatalára, pl.: bocsánatkérés 

szóban, írásban, ajándékkal, kár helyreállítása, megbeszélés stb. Egyéni és kiscsoportos 

fejlesztésre ajánlott. 

 



KÉPES TÖRTÉNETEK – ÉRZELMEK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia 

szociális készség, együttműködési készség 

kommunikációs készség, beszédkészség 

önismeret, önkontroll 

sorba rendezés, utánzás, mintakövetés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 70 db színes képből álló játék 10 történetet tartalmaz, mindegyikhez 7 db képkártya 

tartozik. A képek 10 különböző korú és nemzetiségű személyt ábrázolnak, sokszínű 

érzelmeket mutatnak meg, melyek játékos módon segítenek a gyermekeknek felismerni és 

értelmezni saját érzelmeiket. Egyéni és kiscsoportos fejlesztésre is alkalmas.   

 

TOLERANCIA ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS  - KÉPSOROZATOK  

 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia, tolerancia 

problémamegoldó gondolkodás 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség 

együttműködési készség, szociális készség 

önismeret, önkontroll 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A fejlesztő társasjáték 12 képkártya segítségével mutatja be, hogy mi történik akkor, ha 

valami nem a terveink szerint sikerül. A képsorozatok segítik a pozitív hozzáállás 

elsajátítását, a helyes viselkedés felismerését. Az adott témához kapcsolódó 4 képből kell 

kiválasztani a helytelen magatartást, erre kell helyezni a piros X-et. Egyéni és kiscsoportos 

fejlesztésre is alkalmas.   

 

 



KÉPKÁRTYÁK - ISKOLA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség 

együttműködési készség, szociális készségek 

logikai készség, ok-okozat 

érzelmi intelligencia 

szabálykövetés 

megfigyelőképesség, önellenőrzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 34 darab képkártyát tartalmazó játék segítségével a gyermekek megtanulhatják az iskolához 

kapcsolódó fogalmakat, valamint az egyes szituációkhoz tartozó helyes és helytelen 

viselkedési formákat. Segítséget nyújt viselkedés menedzsment, magatartási, beilleszkedési 

problémák rendezése során. Egyéni és kiscsoportos fejlesztésre egyaránt alkalmas.  

 

EURÓPAI CSALÁD - SZEREPJÁTÉK BÁBUKKAL 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szociális készség 

mentalizációs készség 

kommunikációs készség 

együttműködő készség, alkalmazkodás 

akarati tényezők, szabálykövetés 

önismeret, társismeret, társadalmi 

szabályok 

A játék használata a fejlesztéshez 

A három nemzedéket magában foglaló, 8 bábut tartalmazó játékban a gyermek saját 

családjára ismerhet. A szerepjáték segítségével megismerheti a családtagok családban 

elfoglalt helyét, szerepét, az együttélés általános szabályait. Egyszerre egy és több gyermek is 

használhatja.  

 

 

 

 



BENEFITTO – MOTIVÁCIÓS TÁRSASJÁTÉK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

együttműködési készség 

szociális készség 

mindennapi élethelyzetek 

önállóság, önkontroll 

viselkedés menedzsment, indulatkezelés 

kommunikációs készség, beszédkészség 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az otthoni táblajáték fő célja a gyermekneveléssel járó mindennapos kihívások 

megkönnyítése, az együttműködő és szeretetteli szülő-gyermek kapcsolat kialakítása. Témái: 

dacos viselkedés, étkezéssel vagy alvással kapcsolatos problémák, testvérek közti civakodás, 

indulatkezelési nehézségek megbeszélése, feldolgozása, megoldása. A készlet 2 db 

összeilleszthető játéktáblát, és 36 darabból álló figuraszettet tartalmaz, 1-3 játékos részére 

ajánlott.   

 

BESZÉDES ARCOK    

 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia 

finommotoros készség 

szóbeli kifejezőkészség, szókincsbővítés 

szociális készség, együttműködési készség 

sorra kerülés, szabályok betartása, önkontroll  

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A társasjátékkal a dobókocka szerint kell a különböző érzelmet kifejező, fiú és lány arcokat 

összeraknia a gyerekeknek. Feladatuk a kockán szereplő érzelmek felismerése, a hozzá 

tartozó arcrészletek összepárosítása, beszélgetés az érzelmekről. A társasjáték 18 db falapot és 

3 db dobókockát tartalmaz, egyszerre 1-6 játékos játszhatja.  

 



ÉRZELMI FOKOZATOK  

 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia, érzelmek 

szabályozása 

önkontroll 

beszédkészség 

mentalizációs készség 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék segítségével a gyermekek megtanulják azonosítani saját érzelmeiket, felismerni 

azokat mások arcán és döntéseket hozni viselkedésük alapján. A játék 10 alapvető érzelmi 

kártyát tartalmaz, melyek három érzelmi fokozat szerint osztályozhatók, összesen 30 

fényképen.  Csoportos- és egyéni fejlesztő órák kiváló eszköze.  

 

ÉRZELMEK ÉS HANGJAIK 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia 

együttműködési készség 

megfigyelőképesség 

kommunikációs készség, auditív érzékelés 

érzelemkifejezés felismerése, azonosítása 

önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az asszociációs játék megtanítja, hogyan lehet megkülönböztetni és felismerni az alapvető 

érzelmeket, társítva az egyes érzelmek képét a hozzájuk tartozó hangzással. A készlet 1 db 

CD MP3-t, 24 db fényképes kártyát, 60 db piros korongot tartalmaz. Az 1-12 kártyákon a 

különböző érzelmeket ábrázoló fényképek láthatók. A 13-24 kártyák egyszerre több érzelem 

képét ábrázolják. A tanulóknak a hang alapján felismert érzelem képére kell tenniük a piros 

korongot. A játékot egyszerre 2-6 gyermek játszhatja.  

 



JÁTSZVA MEGISMERJÜK AZ ÉVSZAKOKAT                         

A fejlesztés lehetőségei 

analizáló-szintetizáló gondolkodás 

logikai gondolkodás, egyeztetés, párosítás 

szóbeli kifejezőkészség, mondatalkotás 

finommotoros készség 

megfigyelőképesség, önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék során a különböző évszakokra jellemző tevékenységek, növények és állatok képeit 

kell a megfelelő játéklapba illeszteni. A 4 db tábla a környezetet ábrázolja a négy 

évszakban, amit az évszakra jellemző 6 db elemmel kell kiegészíteni. Társasjátékként, vagy 

különböző nehézségi fokon egyszerű kirakós játékként is játszhatja egyszerre 1-4 játékos.  

 

JÁTSZVA MEGISMERJÜK A BEVÁSÁRLÁST 

 

A fejlesztés lehetőségei 

számolási készség 

kommunikációs készség 

megfigyelőképesség, emlékezet 

kreativitás, mintakövetés 

kombinációs készség, problémamegoldó 

gondolkodás 

önállóság, önellenőrzés  

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A vidám családi társasjáték a vásárlást mutatja be a gyerekeknek. A játékosoknak be kell 

szerezniük a bevásárlólistáján szereplő dolgokat, ehhez valamennyi boltba el kell jutniuk: a 

henteshez, a pékhez, a tejboltba, a drogériába és a zöldségeshez . Mindezt a 4 bevásárlókocsi, 

4 bevásárlólista, 1 pörgetőkorong, 36 termékkártya segítségével tudják megtenni. A vásárlás 

során megismerhetik a különböző termékcsoportokat, és a hozzájuk tartozó üzletek típusait. 

 

 



ZSEBRE MEGY   

A fejlesztés lehetőségei 

problémamegoldó gondolkodás, 

kombinatorikus gondolkodás 

beszédkészség 

számolási készség, pénzhasználat, 

döntéshozatal 

szociális készség, együttműködési készség 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A vidám, szórakoztató „gazdálkodós” társasjáték segítségével a gyerekek megtanulják a 

zsebpénz használatát. A játék valódi élethelyzeteket mintáz, a gyerekek megtapasztalják a 

döntés, gazdálkodás, megtakarítás nehézségeit. Játéktáblát, 6 db játékbábut, 55 db zsebpénz-

kártyát, különböző címletű játékpénzeket, 1 db dobókockát tartalmaz, 2-6 játékos játszhatja.  

 

KÖZLEKEDJ OKOSAN! 

A fejlesztés lehetőségei 

önállóság 

megfigyelőképesség, emlékezet, figyelem 

szabálykövetés 

együttműködési készség 

szókincsbővítés 

önellenőrzés 

mintakövetés, szociális készség  

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A társasjáték a közlekedési helyzetek felismerésére sarkallja a gyermekeket játékos formában 

és megtanítja, hogy milyen helyzetekben mi a teendő. Megismerik a gyalogos és kerékpáros 

közlekedés szabályait, a jelzőtáblák jelentését, ezáltal biztonságosan vehetnek részt a 

közlekedésben. 1 db játéktáblát, 6 db utcaelemet, 31 db kártyát, 4 db bábut, és 1 db rendőr-

korongot tartalmaz, 2-4 játékos játszhatja.   

 

 



DIXIT- HARMÓNIÁK             

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmek felismerése, megnevezése 

asszociációs gondolkodás 

taktikai gondolkodás 

kreatív gondolkodás 

képzelettársítás gyakorlása 

kommunikációs készségek fejlesztése- társalgás 

szociális készségek fejlesztés 

önismeret 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A társasjátékot egyszerre 6-8 fő játszhatja. A 84 db, magával ragadó grafikájú kártyák 

önállóan is használhatók, de kényelmesen összeilleszthetők az eredeti játékkal is. Az egyedi 

és rendkívül részletgazdag kártyák adják a játék alapját, melyek sokszor egy elvont világ apró 

darabkáit jelenítik meg a játékosoknak. 

 

DIXIT- KALANDOK 

A fejlesztés lehetőségei 

asszociációs gondolkodás 

kreatív gondolkodás, képzelettársítás 

gyakorlása 

kommunikációs készségek fejlesztése 

szociális készségek fejlesztés 

önismeret 

taktikai gondolkodás 

A játék használata a fejlesztéshez 

Ebben a dobozban is 84 db kártya található, ami szintén illeszkedik az eredeti DIXIT 

társasjátékhoz. A mesélő a kártyákhoz kapcsolódóan mond egy mondatot, melyhez a 

játékosoknak a kezükben lévő lapok közül ki kell választani azt, ami a legjobban illeszkedik 

hozzá.  

 



AZ ÉRZELMEK BIRODALMA 

A fejlesztés lehetőségei 

érzelmi intelligencia fejlesztése 

szociális készségek fejlesztése 

önismeret 

társas kapcsolatok ápolása, együttműködés, 

kooperáció 

kommunikációs készségek fejlesztése 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot 2-6 játékos játszhatja. A kooperatív pszichológiai társasjátékkal életkoroknak 

megfelelően különböző szinteken, különböző elemszámú kártyacsomagokkal játszhatnak a 

játékosok. A játék együttműködésre ösztönöz, a táblán található érzelmek mentén juthatunk el 

a Kiszolgáltatottság völgyéből, a Bizalom várába. A játék során megismerhetjük különböző 

érzelmek „csapdáját”, ahonnan csak összedolgozás segítségével kerülhetünk ki.  

 

HOGYAN VISELKEDJ A TERMÉSZETBEN?         

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés fejlesztése 

szociális készségek fejlesztése 

felelősségtudat, tudatos életmódra nevelés, 

gondolkodás 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Párosító játék, melynek segítségével megtanulhatjuk, hogy hogyan védhetjük a 

környezetünket, milyen a helyes viselkedés a természetben. A játék több lehetőséget is kínál: 

összetartozó kártyapárok keresése, osztályozás (jó vagy rossz szokások), szóbeli kifejezés. A 

fejlesztő játék, a környezetünk tiszteletére, környezettudatosságra tanít.  

 



NAPI TEVÉKENYSÉGEK 

A fejlesztés lehetőségei 

önellátó tevékenységek gyakorlása, önállóság 

fokozása 

vizuális támogatás 

protetikus környezet kialakítása 

érzelmi biztonság megteremtése 

kooperáció  

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A fémből készült falinaptár és az 50 db tevékenységkártya segítségével a gyerekek 

megismerhetik a különböző napszakokat és azokhoz tartozó teendőket. Nagymértékben segít 

a napirend kialakításában, a protetikus környezet megvalósításában. A táblán analóg és 

digitális órák segítik a tevékenységek besorolását, a múló idő érzékeltetését. Nagy előnye, 

hogy variálható, egyénre szabható. 

 

HETI TERV        

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés fejlesztése 

türelem, érzelmi biztonság megteremtése 

együttműködés fejlesztése 

önellátó tevékenységek gyakorlása, önállóság 

fokozása 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék kiválóan szemlélteti a tegnap-ma fogalmainak megértését, az időérzet kialakítását, az 

időbeosztás fontosságának felismerését. A gyerekek játszva megtanulhatják a hónapok és a 

hét napjainak nevét, sorrendjét, beazonosíthatják az időjárást. Segít érzékeltetni az idő 

múlását, a változásokat és az emlékek felidézését. 

 



ÖLTÖZZÜNK A NÉGY ÉVSZAK SZERINT 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szabálykövetési képesség 

szókincsfejlesztés 

figyelem, gondolkodás 

önellenőrzés 

rendszerezés 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a ruhadarabok használatával, az 

időjárásnak megfelelően. A párosító játék nagy előnye, hogy a játékosok ellenőrizhetik a 

feladatmegoldást a kártyák hátoldalán lévő számokkal és színes jelekkel. A játé 24-24 db 

kártyát tartalmaz személyekről és ruhadarabokról. 

 

A GYERMEK FEJLŐDÉSE      

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés fejlesztése 

szociális készségek fejlesztése 

élménymegosztás 

sorrendiség gyakorlása 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A sorozatalkotó játék 20 db kártyát tartalmaz, melynek segítségével nyomon lehet követni a 

gyermekek fejlődésének szakaszait. A játék során kiemelhető egy-egy fontos élethelyzet, 

melynek segítségével a gyermekek felidézhetik személyes élményeiket, emlékeiket. Jó 

alkalmat ad a családoknak is a közös beszélgetésekre. 

 

 



KERETES GYAKORLÓ- NAPIRENDEM 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szociális készségek fejlesztése, szabálykövetés, 

kooperáció 

tolerancia, tisztelet, kezdeményezőkészség 

kialakítása 

megfigyelés, vizuális figyelem 

szókincsbővítés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet 36 db. kártyát tartalmaz, melyeket három csoportra bonthatjuk: magatartás kártyák, 

rutintevékenység kártyák, érzelemkártyák. Segítségével a gyermekek elsajátíthatják az idővel 

kapcsolatos legalapvetőbb fogalmakat. Időrendbe állíthatnak különböző folyamatokat, így 

tapasztalatokat szerezhetnek a tevékenységszervezés területéről is. Használatán keresztül a 

békés együttélésalapvető értékeinek elsajátítására is lehetőség van. 

 

KERETES GYAKORLÓ- EGYEDÜL IS MEGCSINÁLOM!   

 

A fejlesztés lehetőségei 

logikai- és matematikai készségek fejlesztése 

sorrendiség gyakorlása 

megfigyelés, vizuális figyelem 

szókincsbővítés 

szabálykövetés, szabálytartás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet 36 db. kártyát tartalmaz, melyek két csoportra bonthatók: cselekvéssorozat kártyák, 

higiéniai eszközök. A játék célja hogy az önállóság kialakításával párhuzamosan a szabályok 

elfogadását is elsajátítsák a gyerekek. A különböző komplexitású képek szétválogatásával, 

időrendbe helyezésével gyakorolhatják a tevékenységeik megszervezését. 

 



NAPIREND AZ ÓRA KÖRÜL 

 

A fejlesztés lehetőségei 

     időérzék, az óra leolvasásának képessége 

     szociális készségek fejlesztése 

     szabálykövetés, kötelességtudat 

    együttműködés 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék segítségével a gyerekek könnyedén megtanulhatják leolvasni az órát, s képet kapnak 

arról, hogy a nap adott szakaszában milyen tevékenységeket végezhetnek, milyen feladatok 

várnak rájuk. Segít az időbeosztásban, a tervezésben. A nagyméretű fémtáblán lévő órára 3 

féle kártyát helyezhetünk: időjelző kártyát, számkártyát, tevékenység kártyát. 

 

KÉPKÁRTYÁK- ÖLTÖZKÖDÉS   

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés 

fejlesztése 

szociális készségek fejlesztése 

önismeret, élménymegosztás 

logopédiai terápiákhoz is használható 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék 50 db kártyát tartalmaz, melynek segítségével a gyermekek megismerhetik a 

testrészeiket és azok funkcióit. A csomagban található képeken az öltözködésben használatos 

tárgyakat, ruhadarabokat is találhatunk. A játék során párosítani, egyeztetni lehet az adott 

testrészeken hordott darabokat, így a gyerekek a helyes öltözködéshez is segítséget kapnak. A 

képek segítségével meséket, történeteket is alkothatunk. 

 



AZ AKUSZTIKUS ÉRZÉKELÉS FEJLESZTÉSE 

 

A fejlesztés lehetőségei 

akusztikus észlelés, megértés 

hallási figyelem 

olvasás-írás megalapozása 

beszédértés 

megkülönböztetés képessége 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék sajátossága, hogy képekkel erősíti a hallottakat, ezzel segíti a gyerekek cselekvő, 

szemléletes gondolkodását. A gyermek felfedezhetik a környezet hangjait, a zajokat, 

zörejeket, neszeket differenciálhatják. Segítséget kapnak ahhoz is, hogy felismerjék, hogy 

egyes hangok figyelmeztető, előrejelző értékkel is bírnak.  

 

TAPINTÓS PUZZLE 

A fejlesztés lehetőségei 

érzékelés-észlelés 

rész-egész viszony meghatározása 

taktilis ingerek biztosítása 

figyelem 

szem-kéz koordináció 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék 12 db nagyméretű puzzle részt és 8 db jellemző tapintású anyag berakásával ellátott 

állatfigurát tartalmaz. A gyerekek megismerhetik, hogy milyen a valódi állatok bőrének, 

szőrének tapintása, így épít a taktilis ingerekre. A szenzoros érzékelés terén érzékenyebb 

gyermekeknél segítséget nyújthatnak a kedvesen kivitelezett állatfigurák.  

 



PARFÜM KÉSZÍTŐ SZETT 

 

A fejlesztés lehetőségei 

      figyelem 

      szabálykövetés 

      matematikai műveletek gyakorlása 

      szenzoros érzékelés 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A szaglás, a szagok, illatok érzékelésének képessége, a gyermekek elsődleges szenzoros 

csatornája. Ez a játék bevezeti a gyerekeket az illatok világába, megismerhetnek néhány 

alapanyagot, melyekből friss virágillatokat készíthetnek az útmutató alapján. Egy parfűm 

létrehozása kifinomult munka, figyelni kell az alapanyagok arányaira, az időzítésre, nagy 

koncentrációt, figyelmet igényel. 

 

TIME TIMER 

 

A fejlesztés lehetőségei 

viselkedésproblémák megelőzése 

tevékenységszervezés, tevékenységváltás 

elősegítése 

az idő múlásának szemléltetése 

 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Az eszköz segítséget nyújt azok számára, akik most kezdenek ismerkedni az idő fogalmával. 

A vizuális időmérőn a fokozatosan eltűnő kör jeleníti meg az idő múlását vagy, hogy mennyi 

ideig tart még az adott tevékenység. Az eszköz elemmel működik, hangjelzése opcionális, ki- 

és bekapcsolható. Többféle méretben kaphatók, így mindenki találhat számára megfelelőt. 

Az eszköz igény szerint használható. 

 



GO TALK KOMMUNIKÁTOROK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, szóbeli kifejezés fejlesztése 

kommunikációs készségek fejlesztése 

élménymegosztás 

választás 

alapkommunikációs készségek fejlesztése 

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A Go Talk hangadó gépek emberi hang rögzítésére és visszajátszására alkalmas eszközök. Az 

augmentatív és alternatív kommunikációs eszköz segít a nem vagy korlátozottan beszélő 

gyermekeknek. A készüléket számos feladatra használhatjuk: választások kivitelezése, a 

kommunikáció gyorsítására, társasjátékokban való részvételhez, tantervi gyakorlatokhoz, 

nyelvtanuláshoz, utasításokhoz stb. A kommunikátor 4, 9, 20, és 32 üzenetes változata a 

legnépszerűbb. Az eszköz könnyű és a beépített fogantyúval egyszerűen hordozható. 

Az eszköz igény szerint használható. 

 

BOARDMAKER 7 SZOFTVER 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

A Boardmaker 7 egy alternatív és augmentatív kommunikációs 

szimbólumokat tartalmazó szoftver, amely alkalmas 

szimbólum alapú anyagok létrehozására. A grafikus 

adatbázisban több mint 45000 kép alapú kommunikációs 

szimbólumot találhatunk. A program lehetővé teszi a kész 

anyagok nyomtatását és tárolását is.  Az eszközzel könnyen és 

gyorsan állíthatók elő kommunikációs kártyák, napirendi 

kártyák, folyamatábrák, kommunikációs táblák és más eszközök, amelyek alkalmasak a 

gyerekek és felnőttek vizuális támogatására. 

Az eszköz igény szerint használható. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK A 

PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEK 

HABILITÁCIÓJÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bódi Istvánné 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus,  

Lukács-Fülöp Luca 

pszichopedagógia és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus,  

 

 



BRICK BY BRACK (TÉGLÁRÓL TÉGLÁRA) 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális helyzet felismerése 

térbeli minta felismerés 

analizáló-szintetizáló gondolkodás 

logikai gondolkodás, problémamegoldó 

gondolkodás 

kombinációs készség 

kreatív gondolkodás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A logikai játékot egyszerre egy személy játszhatja. Az 5 db, téglákból álló puzzle elemből kell 

a 60 feladatkártyán, négy nehézségi szinten található különböző alakzatú téglafalakat 

felépíteni. 

 

FORMÁK – A MEGFIGYELÉS VARÁZSA 

 

A fejlesztés lehetőségei 

formaészlelés 

vizuális figyelem 

koncentráció, megfigyelőképesség 

pszichomotoros tempó 

együttműködési készség 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot többen is játszhatják. A játékosok egyszerre dobnak 1, 2 vagy 3 dobókockával és 

mindenkinek azokat a korongokat kell felfedezni a 41 korongból, amelyiken a dobott formák 

láthatók. A játék többféle variációban játszható. 

 

 



BŰVÖS BOGRÁCS JÁTÉK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

együttműködési készség 

megfigyelőképesség 

műveletfogalom mélyítése, számolási készség 

problémamegoldó gondolkodás 

önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot 2-4 játékos játszhatja. Az összeadás, kivonás és szorzás gyakorlását segítő játék, 

melynek során megtölthetők az üstök halloweeni varázskellékekkel úgy, hogy a hátlapjuknak 

megfelelő művelet kell megkeresni. A 40 db műveletkártya jó megoldása ellenőrizhető a 

hátlapjuk fekete foltjának dörzsölésével és a válasz varázslatosan megjelenik, majd egy idő 

után eltűnik. 

 

GONDOLKODÓ LABIRINTUS 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

megfigyelőképesség, vizuális helyzet felismerése 

összefüggések felismerése 

problémamegoldó gondolkodás, logikus gondolkodás 

matematikai alapműveletek, hosszúságmértékek 

váltása 

vizuomotoros koordináció 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékosok feladata, hogy az adott feladatkártyán található két kocka között a lehető 

leggyorsabb idő alatt összekötő utat építsen a megfelelő építőelemek felhasználásával. A 25 

db kétoldalas feladatkártyák 3 különböző nehézségi szintűek. A játékot 2-6 személy 

játszhatja. 

 



HENGERES SZORZÓTÁBLA - Quercetti  

A fejlesztés lehetőségei 

szorzás és bennfoglalás értelmezése, 

elmélyítése 

analógiás gondolkodás 

algoritmikus gondolkodás 

önellenőrzés 

A játék használata a fejlesztéshez 

A henger két végén található piros és kék elemek csavarásával beállíthatók a kívánt szorzás 

szorzótényezői. A játék elvégzi a műveletet, a henger teste közepén megjelenik a megfelelő 

megoldás. A szorzás mellett játszva megtanulható a bennfoglalás is.  

 

JÁRMŰVES MATEMATIKAI JÁTÉK 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincsbővítés, beszédfejlesztés 

szem-kéz koordináció, taktilis észlelés, 

finommotorika 

vizuális percepció: formaészlelés, színek 

megfigyelőképesség, összehasonlítás, téri helyzetek 

fogalmi gondolkodás, logikai gondolkodás 

számnevek, mennyiségek, számjegyek 

csoportosítás, mennyiségek, halmazok 

összehasonlítása; sok-kevés, több-kevesebb-

ugyanannyi fogalma 

számemlékezet; sorrendészlelés; összefüggések 

felismerése 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékszettben található növekvő nehézségű feladatlapok, képek és járművek 

felhasználásával az óvodás gyermekek könnyedén elsajátíthatják a színek, formák szerinti 

osztályozást, a járművek megszámolásával a számlálást. Felfedezhetik a számnevek, 

számjegyek és mennyiségek közötti kapcsolatokat. 

 



KAPCSOLAT - Link it 

                                                A fejlesztés lehetőségei 

térbeli és síkbeli tájékozódás 

analizálás, szintetizálás 

logikai gondolkodás 

megfigyelőképesség 

finommotorika 

vizuomotoros koordináció 

helyzetfelismerés, következtetés 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az egyszemélyes játékban a 48 db, fokozatosan nehezedő feladványnál az adott feladatkártya 

kezdő és célponti elemét úgy kell összekötni a puzzle elemekkel, hogy az út nem szakadhat 

meg. Az összes puzzle elemet el kell helyezni a feladványtáblán. 

 

KOCKAKIRAKÓ – minták 

 

A fejlesztés lehetőségei 

téri és síkbeli tájékozódás 

szín- és formaészlelés 

megfigyelőképesség, 

analizáló-szintetizáló képesség 

összefüggések felismerése 

kombinációs készség, logikai gondolkodás 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A feladat a 16 db kocka segítségével a 6 db kártyán látható minták, képek kirakása. 

 

 

 

 



SZÍNEK LOGIKÁJA 1. – NATHAN  

 

A fejlesztés lehetőségei 

szín- és formaészlelés 

taktilis észlelés 

balról-jobbra haladási irány 

összefüggések megértése, logikai gondolkodás 

szortírozás, sorrendemlékezet, sorrendészlelés 

megfigyelőképesség 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A logikai feladatokat tartalmazó készlet 2 műanyag tábla, 36 db 4 színben és 3 formában 

megtalálható műanyag gombok és 30 mintakártya felhasználásával játékos módon 

megismerteti a gyermekeket sorozatalkotással és a mintakövetéssel. 

 

MOZAIK FELADATKÁRTYÁVAL 

 

A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

tér-és irányészlelés, térbeli gondolkodás 

szín-és formaészlelés 

vizuomotoros koordináció 

tükrözés 

figyelemkoncentráció 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék során a 124 db mozaik közül kell kiválasztani azokat az elemeket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy kirakható legyen a 18 feladatkártya egyikén látható ábra.  A 

megoldás a kártya hátlapján ellenőrizhető. 

 

 

 



KOCKAKIRAKÓ – ÓCEÁN 

A fejlesztés lehetőségei 

téri- és síkbeli helyzetfelismerés 

analizáló-szintetizáló képesség 

megfigyelőképesség, formaészlelés 

koncentráció 

logikai gondolkodás, kombinációs készség 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék során a 16 kockán kell kiválasztani a megfelelő mintát ábrázoló oldalakat, majd 

megalkotni az adott feladatkártyákon látható mintákat. 

 

SCHUBITRIX – SÚLYMÉRTÉK – HOSSZMÉRTÉK – 

IDŐMÉRTÉK – ŰRMÉRTÉK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

aritmetikai és logikai gondolkodás 

mértékegységek elmélyítése 

mértékváltás 

tizedes törtek váltása 

műveletek tizedes törtekkel 

 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékokhoz tartozó 48-48 db háromszögletű feladatkártyákat kell egymás mellé tenni úgy, 

hogy a szomszédos területeken átváltva adott, megegyező mértékek legyenek. Minél több 

kártya kerül egymás mellé, annál több lehetőség van a következő háromszög lehelyezésére. 

 



FORMÁRÓL FORMÁRA - Shape by shape 

 

A fejlesztés lehetőségei 

térlátás 

formaészlelés 

megfigyelőképesség 

összefüggések felismerése, logikai 

gondolkodás, kombinációs készség 

kreativitás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az egyszemélyes Tangram jellegű logikai játék során a 6 db piros és 8db sárga, háromszög és 

négyszög alakú elem felhasználásával kell kirakni a 60 db feladatkártya egyikét.  

 

SZÁMBINGÓ 1-10-IG 

A fejlesztés lehetőségei 

együttműködési készség 

figyelemkoncentráció 

mennyiség- és számfogalom, mennyiség- és 

számjegy egyeztetése 

korongkép és számjegy egyeztetése 

növekvő és csökkenő sorrendalkotás 

szókincs, beszéd 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A 150 korongot, 25 db kétoldalú feladatkártyát és 22 db mintakártyát tartalmazó fejlesztő 

játékkal akár az egész csoport/osztály együtt játszhat a számok és képek, korongképek 

kombinációjával. 

 

 

 



SZÁMOLÓDOBOZ 2. 

A fejlesztés lehetőségei 

figyelemkoncentráció; szókincs, beszéd 

több, kevesebb, ugyanannyi perceptuális 

megállapítása 

matematikai fogalmak értelmezése 

mennyiség- és számfogalom; mennyiség- és 

számjegy egyeztetése 

korongkép és számjegy egyeztetése 

növekvő és csökkenő sorrendalkotás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A készlet 24 db feladatlapja, 36 db kártyája, és 65 korongja segítségével megismerkedhetnek 

a gyermekek a számképekkel, a számokkal 1-től 10-ig és az alap matematikai műveletekkel. 

A játékosoknak a számoló dobozukban a kijelölt feladatlapnak megfelelően össze kell 

gyűjteniük a kártyákat és a korongokat. 

 

TALÁLD MEG A HELYES ÖSVÉNYT! 

A fejlesztés lehetőségei 

térlátás, emlékezet, megfigyelőképesség 

figyelem, koncentráció 

fogalmi gondolkodás, 

vizuomotoros koordináció 

logikai- és problémamegoldó gondolkodás, 

kombinációs készség 

önálló feladatmegoldás, önellenőrzés 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot ketten játszhatják. A cél, hogy az erdőt ábrázoló játékmezőn, a feladatkártyán 

kijelölt állatok találkozásához az útvonal elemek segítségével ki kell építeni a megfelelő 

ösvényt. Amelyik játékosnak elsőnek sikerül, az nyer. 

 



TRÜKKÖS UJJAK 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális figyelem 

megtartott figyelem 

finommotorika 

logika 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

Az átlátszó tetejű kis doboz alulról lyukacsos, ezekbe a lyukakba ülnek bele a színes golyók. 

A feladat az, hogy a golyókat a pedagógus, vagy a gyermek által választott mintakártyán 

látható helyzetbe mozgassa a gyermek alulról, az ujjait, ujjbegyeit használva.  

 

OKOSKOCKA – TÉR- ÉS IDŐÉSZLELÉS 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális észlelés, vizuális differenciálás 

szerialitás, formafelismerés 

analízis-szintézis 

téri irányok, téri pozíciók 

téri – és idői orientáció 

 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A dobozban 180 kocka, valamint kártyák, társasjátéklapok és a kockák felhasználását segítő 

útmutató található. A termékcsalád többi tagjához hasonlóan, az útmutatóban található 

játéklehetőségeket számos módon lehet bővíteni, akár a gyermekek ötleteit is felhasználva. 

Néhány lehetőség a sok közül: várépítés, puzzle-játék, vizuális dominó, sorbarendezés. 

 

 



OKOSKOCKA – VIZUÁLIS ÉSZLELÉS  

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

vizuális észlelés, differenciálás, figyelem 

analízis-szintézis 

iskolai készségek előkészítése 

 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A dobozban találtható, 120 kocka felhasználásának csak a fantázia szab határt. A dobozban 

található részletes útmutató alapján választhatunk már kész feladatok közül is, de saját 

magunk is kitalálhatunk fejlesztőfeladatokat az egyes elemekhez. Néhány példa a játékokból: 

rejtőzködő, formakereső, hiányos vonalábrák kiegészítése, pontozott ábra felismerése, 

képrészlet keresése, sor- és folyamatalkotás. 

 

OKOSKOCKA – SZÁMOLÁS 

A fejlesztés  lehetőségei 

   több, kevesebb, ugyanannyi  

   matematikai fogalmak értelmezése 

   számsorban való „közlekedés” képessége;  

   mennyiségállandóság képessége 

   gondolkodási műveletek alkalmazása  

   műveletvégzés  

 

Az eszköz használata a fejlesztéshez 

Az óvodásoknak szóló doboz az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család tagja. A 120 db 

kocka, a színes pálcikák és a játéklapok segítségével segíti az óvodás gyermekek számlálás, 

számolás fejlődését, 6-os számkörig a számfogalom kialakulását. A kockacsoportok 

különböző területeken biztosítják a matematikai gondolkodás fejlődését. 

 

 



OKOSKOCKA – TESTSÉMA 

A fejlesztés lehetőségei 

motoros képességek 

térirányok, téri pozíciók 

testkép, testszimmetria felismerése 

forma- és arcfelismerés, érzelmek felismerése 

testhelyzetek felismerése és utánzása 

testhatárok felismerése 

keresztcsatornák fejlesztése 

A játék használata a fejlesztéshez 

A dobozban találtható, 120 kocka felhasználásának csak a fantázia szab határt. A dobozban 

található részletes útmutató alapján választhatunk már kész feladatok közül is, de saját 

magunk is kitalálhatunk fejlesztőfeladatokat az egyes elemekhez. Az útmutató 10 fő feladatot 

tartalmaz, melyek biztosítják a fejlesztés alapelveit: a fokozatosságot, a játékosságot, a 

gyakorlást, s az időt az érésre. Néhány példa: mozgásos képek utánzása, teljes arc kirakása 

apró részekből, mozgásban lévő testrészek megnevezése kép alapján (oldalirányokkal is), 

párkereső arcokkal, érzelmek felismerése arcokról.  A játék 5 éves kortól ajánlott. 

 

MATEMATIKAI TWISTER 

A fejlesztés lehetőségei 

összeadás, kivonás 

számlálás 

relációk gyakorlása 

figyelem, gondolkodás 

munkatempó 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékosok mindhárom kockával (két szám és egy műveleti jel) egyszerre dobnak, majd 

fejben elvégzik a műveletet. A padlóra helyezett, számokat tartalmazó szőnyegen a korongok 

segítségével kell jelölni a végeredményt. A leggyorsabb játékos korongja marad a táblán. Az 

nyer, akinek a legtöbb korongja kerül a szőnyegre a játék alatt.  

 



JUNIOR LABIRINTUS 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális helyzet felismerése, figyelem 

analizáló-szintetizáló gondolkodás 

logikai gondolkodás 

problémamegoldó gondolkodás 

stratégiai gondolkodás 

szociális képességek (versengés) 

A játék használata a fejlesztéshez 

A logikai és stratégiai játékot egyszerre négy személy játszhatja. 25 db útkártyát kell a táblára 

helyezni véletlenszerűen, ezek némelyikén kincset is találunk. A 26. kártyával teljes 

oszlopokat lehet oldalirányba és föl-le tologatni annak érdekében, hogy a saját bábu előtti út 

járhatóvá váljon és megszerezhesse a kincset. Ezzel egy időben a játékostársak helyzete 

nehezíthető azzal, hogy a bábujuk elé falat helyezünk. A társasjátékot az nyeri, aki a 

leghamarabb begyűjt minden kincset. 

 

SZTORIKOCKA - KOMMUNIKÁCIÓS TÁRSASJÁTÉK 

A fejlesztés lehetőségei 

szerialitás 

szókincs, szóbeli szövegalkotás 

szövegértés 

asszociáció 

figyelem 

kreativitás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játkosok sorban dobnak a kockákkal, a megjelenő képekből pedig saját történetet mesélnek. 

A játék során rengeteg lehetőség van a differenciálásra. kisebbeknél kevesebb kockával is 

játszható, nagyobbaknál pedig válaszható, hogy minden játékos új történetet talál ki, vagy 

nehezített feladatként, egymás történetét folytatják. 

 

 



ÉRZELMEK - BÁBOKKAL  

 A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

szókincsfejlesztés, verbális fluencia 

érzelmek felismerése, kifejezése 

empátia, elfogadás 

kreativitás 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék 6 db megfordítható kesztyűbábot tartalmaz, mindegyik bábu kétféle érzelmet fejez ki. 

A játékhoz tartozó CD-n történetek és mesék szerepelnek, amelyek a bábokkal eljátszhatók, 

de a készlettel differenciáltan is megvalósulhat a fejlesztés: önálló történeteket is kitalálhatunk 

és eljátszhatjuk, kisebbeknél az érzelmek megnevezése és felismerése is megalapozható a 

bábok segítségével. A játék tartalmaz színezőket is.  

 

KÜLÖNBSÉGKERESŐ - Difference Junior 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális észlelés, figyelem 

analízis-szintézis 

megtartott figyelem 

rugalmas gondolkodás 

reflex 

szociális képességek (versengés) 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot 2-6 játékos játszhatja. A játékosok között szétosztjuk a kártyákat, és középre 1 db 

lap kerül. Mindenki egyszerre játszik, és próbálja minél hamarabb megtalálni a középen lévő 

kép és a saját paklijának legfelső kártyája közti két különbséget. Akinek ez először sikerül, a 

különbségek megmutatásával jelzi, a saját kártyáját az előző kártyára teszi, a játék folytatódik. 

Az nyer, akinek először sikerül megszabadulnia az összes kártyájától. 

 

 



KÜLÖNBSÉGKERESŐ - Difference 

 

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális észlelés, figyelem 

analízis-szintézis 

megtartott figyelem 

rugalmas gondolkodás 

reflex 

szociális képességek (versengés) 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot 2-6 játékos játszhatja. A játékosok között szétosztjuk a kártyákat, és középre 1 db 

lap kerül. Mindenki egyszerre játszik, és próbálja minél hamarabb megtalálni a középen lévő 

kép és a saját paklijának legfelső kártyája közti két különbséget. Akinek ez először sikerül, az 

a saját kártyáját az előző kártyára teszi, a játék folytatódik. Az nyer, akinek először sikerül 

megszabadulnia az összes kártyájától. 

 

HOL VANNAK AZ ÁLLATOK? 

 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

vizuális differenciálás, figyelem 

megtartott figyelem 

téri irányok, téri orientáció 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot differenciáltan többféle módon is lehet játszani. Az alapfogalmak játékos 

megismerésére a ház és az állatok segítségével (fent/lent, alatta/fölötte, jobb/bal, előtt/mögött 

stb).  A tudás mélyítésére és rögzítésére további lehetőségek vannak: a kártyákat kiosztjuk a 

gyerekek között.  Két állatot úgy helyezünk el a házhoz képest, ahogy a mintalap egyik képén 

látható. Aki megtalálja a kártyáján lévő képek között az adott pozíció ábráját, egy piros 

korongot tesz a képre. Az győz, aki elsőként rakja fel a 6 korongot a kártyájára.  

 



PREPOZÍCIÓK (PERSPETÍVÁK) 

A fejlesztés lehetőségei 

analízis-szintézis 

szókincs, logikai gondolkodás 

tárgyállandóság, osztályozás 

térészlelés, téri orientáció 

vizuális figyelem 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot differenciáltan többféle módon is lehet játszani. A játékhoz 14 fő kártya tartozik, 

melyek szemből ábrázolnak hétköznapi tárgyakat. Mindegyik kártya mellé tartozik 4-4 

kiegészítő kártya, melyeken ugyan az a tárgy, négy másik perspektívában figyelhető meg 

(alulról, felülről, oldalról, hátulról). A képek segítségével megfigyelhetik és megtanulhatják a 

különböző prepozíciókat. Begyakorlás után, a gyermekek elé csak a fő kártyát helyezzük és 

önállóan helyezhetik el a kiegészítő kártyákat a kép köré. Kiválogathatják a kártyákat 

megadott szempontok szerint is, például felülnézetből látható tárgyak stb. 

 

HETI TERV 

  A fejlesztés lehetőségei 

szerialitás, logika 

szókincs 

idői orientáció 

általános tájékozottság, tervezés 

ok-okozati összefüggések felismerése 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék fő eleme egy falra akasztható, heti felosztású naptár. A gyermekek a kiegészítő képek 

kihelyezésével készülhetnek fel az előttük álló hét feladataira, időjárására, meghatározzák 

mely hónap és mely naptári napok következnek az adott időszakban. A fejlesztőkészlet 

tartalmaz különálló képsorokat, melyek sorrendbe rendezésével differenciált fejlesztési feladat 

adható. 

 



MONDD MEG HÁNY ÓRA VAN! 

   

A fejlesztés lehetőségei 

figyelem 

idői orientáció 

matematikai ismeretek 

gondolkodás 

általános tájékozottság 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A négy játéktáblából minden játékos választ egyet. Az időkártyákat összekeverjük és lefelé 

fordítva egymásra rakjuk őket az asztalon. Az első játékos felveszi a legfelső kártyát és 

hangosan felolvassa hány óra van rajta?Mindenki ellenőrzi a kártyáját és aki megtalálja rajta a 

jelzett időpontot, felkiált „ Itt az idő!” és lefedi a kártyával a tábláján lévő képet. A játék addig 

folytatódik, míg egy játékosnak megtelik a táblája. 

 

ÜGYES BOCI 

A fejlesztés lehetőségei 

tapintás 

finommotorika 

szókincs 

figyelem, logika 

 

 

A játék használata  

A játékoz tartozó szemüveggel eltakarjuk a gyermek szemét. Így kizárólag tapintással tud 

tájékozódni. A dobozban található figurák kézbevételével ki kell találnia mit tart a kezében. A 

játékot differenciáltan is alkalmazhatjuk, például egy konkrét tárgy megnevezésével a 

gyermeknek ki kell választania a megfelelőt.  

  

 

 



HOGYAN KÉSZÜLNEK AZ ÉTELEINK? 

   A fejlesztés lehetőségei 

finommotorika 

szókincs, általános tájékozottság 

figyelem, szerialitás 

idői észlelés, orientáció, 

logika, ok-okozati összefüggések 

felismerése 

A játék használata a fejlesztéshez 

A kártyákon öt különféle élelmiszer előállítási folyamatának egy-egy fázisát látjuk, különböző 

színnel jelölt kártyákon. A gyerekek előbb szétválogatják a különböző sorozatokat szín 

szerint, majd a következő lépésben időrendi sorba rendezik a képen látható történéseket. 

Kérjük meg a gyermeket, mesélje el, mi történik az egyes élelmiszerekkel, míg az asztalra 

kerülnek. A különböző folyamatokhoz tartozó kártyák darabszáma növekvő sorrendű, ez 

egyben a nehézségi fokozatot is jelenti. Így a fejlesztés során lehetőség van differenciálásra és 

a fokozatosság elvének betartására. 

 

DOBBLE – 5 JÁTÉK EGYBEN 

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

vizuális figyelem 

megtartott figyelem, szelektív figyelem 

rugalmas gondolkodás 

gátlás 

logika 

szociális képességek (versengés) 

A játék használata a fejlesztéshez 

A kártyákon 8-8 különböző kép látható, és bármelyik két kártyán mindig van egy ugyanolyan 

belőlük. A játékosok feladata, hogy a többieknél gyorsabban megtalálják a közös képeket. A 

játékot öt különböző módon lehet játszani, különböző nehézségi fokozatokban, ezáltal jól 

használható differenciáláshoz.  

 



ACUITY - AZ ÉLESLÁTÁS ÉS FIGYELEM JÁTÉKA  

  

A fejlesztés lehetőségei 

vizuális észlelés, 

analízis-szintézis 

forma felismerést 

szelektív figyelem, megtartott figyelem 

logika 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játék során az a feladat, hogy felismerjük a rejtett mintákat. A játék előtt össze kell keverni 

a mintás lapokat, majd  mintával felfelé egy 6x6 mezőből álló rácsot rakunk ki. A maradék 

lapokat lefordítva egymásra helyezzük az asztalon. Az első játékos a rakás tetejéről húz egy 

lapot és megfordítja. A játékosok megpróbálják a lap mintáját megtalálni az asztalon levő 

játékmezőben. Aki először veszi észre, hangosan jelzi, majd megmutatja a többieknek is. Ha a 

minták megegyeznek, a húzott lap az övé lesz. Az nyer, aki a legtöbb lapot gyűjtötte össze.  

 

MÉRTANI FORMÁK A KÖRNYEZETÜNKBEN 

    

A fejlesztés lehetőségei 

szókincs 

csoportosítás 

vizuális észlelés, figyelem 

analízis-szintézis 

absztrakt gondolkodás 

A játék használata a fejlesztéshez 

A dobozban 7 db habszivacs mértani forma található, valamint ezek két dimenziós képe a 

piros keretes főkártyákon. A kék keretes kiegészítő kártyákon a geometriai formáknak 

megfelelően 4-4 db hétköznapi tárgy található. A gyermekeknek kiosztunk egy-egy főkártyát, 

a feladat pedig, hogy a kék keretes kártyákból kiválogassák a mértani formának megfelelő 

tárgyakat tartalmazó képeket és elhelyezzék körülötte. Differenciáltan is használható: csukott 

szemmel, tapintás útján megnevezni az egyes mértani formákat. 

 



TANÍTÓ ÓRA FELADATLAPOKKAL 

 

A fejlesztés lehetőségei 

figyelem 

szókincs, nyelvi képességek 

logikai képességek 

általános tájékozottság 

 

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékhoz tartozó kártyákon hétköznapi tevékenységek találhatók, valamint az azokhoz 

tartozó napi időpont analóg formában. A kártyák másik oldalán az analóg óra digitális 

számlappal való megfeleltetését tanulhatják meg a gyerekek. A mellékelt, állítható mutatókkal 

rendelkező órán beállíthatják az egyes tevékenységekhez tartozó időpontokat.  

 

DÖNTS HELYESEN! EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG - 

KÉPSOROZATOK 

A fejlesztés lehetőségei 

figyelem 

ok-okozati összefüggések felismerése 

szabálykövetés 

pozitív gondolkodás 

kritikai gondolkodás, döntéshozatal 

egészségtudatosság  

A játék használata a fejlesztéshez 

A játékot 1-12 játékos játszhatja. A játékosok között kiosztjuk a képes táblákat és a játékhoz 

tartozó piros kereszteket. Mindenki megfigyeli a négy képet a tábláján. A keresztjükkel 

megjelölik azt az ábrát, amin - véleményük szerint - a szereplők helytelenül viselkednek. 

Mikor végeztek, megfordíthatják a táblájukat, hogy ellenőrizzék, jól dolgoztak-e? A tábla 

hátoldalán ott van az a jelenet, amit mint helytelent meg kellett jelölni. A játék addig 

ismételhető, amíg minden gyermekhez eljut mind a 12 tábla.  

 

 


