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1. Bevezetés 

 

Intézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye az elmúlt 

tanévekben a nagycsoportos korú, iskolába készülő gyermekeknek az egész tanévet átívelő 

részképességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tartott a szakszolgálat épületében. A gyermekek 

utaztatását a szülők vállalták. A megfelelő infrastruktúra lehetővé tette, hogy a foglalkozások egy részét 

a tornaszobában, másik részét a fejlesztő szobákban tartottuk. Csabay Katalin (2004) Lexi című könyvét 

felhasználva, az általunk kidolgozott tanmenet alapján haladtunk. Az eredményességről a visszajelzések 

pozitívak voltak. A logisztikai nehézségek azonban az igénylők széles körét kizárták a szolgáltatásból. 

 

Az igény, hogy a körzetünkhöz tartozó óvodák azonos feltételek mellett élhessenek a szolgáltatásaink 

adta lehetőségekkel, fogalmazta meg bennünk azt a gondolatot, hogy a terápiákat helybe visszük. Ezt 

természetesen csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha a megfelelő feltételek adottak a 

helyszínen. A változások nem csak ebben nyilvánulnak meg. 

 

A terápia során a továbbiakban Ambrus Noémi, 

Németh Brigitta: Csodatölcsér (2013) anyanyelvi 

és részképesség fejlesztő feladatgyűjteményt 

alkalmazzuk. A szerzők logopédus szemmel 

próbálták meg összegyűjteni és egy csokorba 

kötni mindazt a „tudásanyagot”, amire a mai 5-7 

éves gyermekeknek szükségük van ahhoz, hogy 

lelkesen és magabiztosan kezdjék el az iskola 

első osztályát. A gyakorló kiadványban szereplő 

témakörökkel az évszakok mentén, hónapokra 

bontva ismerkedhetnek meg a gyerekek, 

miközben a feladatok fokozatosan nehezednek. 

A különböző fejlesztési területek – pl: téri, 

síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, 

grafomotoros fejlesztés – mellett nagy hangsúlyt 

fektettek a szerzők az anyanyelvi fejlesztésre. 

 

A terápia megkezdése előtt feltérképezzük azon 

területeket, amelyek fejlesztésével gördüléke-

nyebbé válik az iskolai beválás, majd a terápia 

végén újra mérjük ezen területeket, így 

mérhetővé, láthatóvá válnak a tanév során 

bekövetkező változások. A mérések során a következő szűrő/vizsgálati eljárásokat alkalmazzuk: 

MSSST (Meeeting Street School Screening Test), Bender „A” próba, EDTFELDT teszt. 

 

MSSST (Meeeting Street School Screening Test) 

A szűrőeljárás kidolgozása egy amerikai kutató teamnek köszönhető, akiknek az volt a célja, hogy 

feltárják a gyermekek pszichológiai, szociális és tanulási problémáit. (Peter K. Hainsworth és Marian L. 

Siqueland (1966) Early Identification of Children with Learning Disabilities: The Meething Street 

School Screening Test, Rhode Island) 
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A tanulási zavart előrejelző teszt felvételét óvodás és első osztályos gyermekek esetében ajánlják. A 

teszthez egy viselkedésmérő skála is tartozik. Az egyéni mérés 15-20 percig tart, és játékos formában 

történik. 

 

A teszt három területen belül ad feladatokat: 

1. Motoros minták: felméri a kétoldali szeriális mozgásmintákat és a téri tájékozódást. 

2. Vizuo-perceptuo-motoros szubteszt: vizuális diszkrimináció, vizuális memória, geometriai 

formák és betűformák reprodukáló készsége, pontos térbeli és sorrendbeli orientáció, téri és 

irányfogalmak. 

3. Nyelvi képességek: szóismétlés, mondatismétlés, számolás, történetmondás, nyelvi sorozatok. 

 

A viselkedést mérő skála a figyelem, koncentráció, együttműködés, ellenőrzés területei mellett kiterjed 

a mozgásszabályozás, ceruzahasználat, szemmozgás, beszéd, grammatika, általános teljesítőképesség 

megfigyelésére is. 

 

Bender tesztek 

A vizuo-motoros koordináció vizsgálatára Lauretta Bender alakított ki vizsgálóeljárást, mely a 

diagnosztikus munkában kiegészítő próbaként alkalmazható. Lauretta Bender által kidolgozott, 

Bender „B” néven ismertté vált eredeti verziót iskoláskorúak vizsgálatára, míg a Hilda Santucci által 

kidolgozott Bender „A” próba óvodáskorúak vizsgálatára alkalmas (Torda, 1994). 

 

Bender „A” próba 

A Bender „A” próba 4-6 éves gyermekek vizsgálatára alkalmas, felépítésében, működésében 

egyenértékű a Bender által kialakított eredeti próbasorozattal. A magyar pszichodiagnosztikai 

gyakorlatban 1969 óta alkalmazzák. A próba elsősorban az olvasás-írástanulás folyamatainak várható 

nehézségeinek predikciós mérőeszközeként alkalmazható, azaz képes megragadni azokat a pszichikus 

funkciókat, amelyek zavara meghatározó lehet a későbbi iskolai teljesítményben. A próba megoldását 

nem előzi meg tanulási szakasz, azaz megbízhatóan alkalmazható az „érettség” megállapítására, így a 

differenciáldiagnosztikában fontos szerepe lehet. A teljesítményt befolyásolhatja a gyermek 

motivációja, a feladattudata, figyelme és emlékezete, így a vizsgálat során elengedhetetlen e tényezők 

pontos megfigyelése és jegyzőkönyvezése (Torda, 1995). 

Ingeranyag: A próbasorozat 10 kis ábrából áll, az első A jelet visel, a többi 1-9-ig van számozva. 

Értékelés: egy olyan skála mentén történik, mely az életkor, a nemek szerinti különbségek és a 

kivitelezés minőségét veszi figyelembe. Ez alapján a gyermek teljesítménye háromféle minősítést 

kaphat: (1) életkorától elmaradó, (2) életkorának megfelelő szintű, (3) életkorát meghaladó színvonalú. 

Az elért pontszámok alapján minden életkori övezetben nagyon gyenge, gyenge, átlagos, jó és nagyon 

jó színvonalú lehet a gyermek teljesítménye. A kiértékelés egy kritériumrendszer alapján történik, az 

egyszerű formák esetében egy vagy két szempont, az utolsó minta esetében öt szempont teljesítményét 

értékeljük pontszámokkal. Bármely feltétel hiány az egész feladatot elfogadhatatlanná teszi. A teszt 

mennyiségi mutatója az értékpontok összessége, míg a minőségi elemzésre is lehetőség van (Torda, 

1994a; Torda, 1995). 

 

EDTFELDT teszt 

Téri pozíciók észlelésének vizsgálata. A lapon 12 „ablak” található, mindegyikben két ábra van. Meg 

kell jelölni csillaggal azt a párt, ahol mindkét ábra egyforma és egyformán is áll. A feladatmegoldás 

után a jó megoldásokat valamint a hibázásokat kell összeszámolni, melynek százalékos arányából lehet 

következtetni az életkori teljesítményre. 
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A terápia a nevelési tanácsadás szakfeladat keretein belül zajlik. A jelentkezés a „Nevelési tanácsadás 

igénylése” nyomtatvány valamint az anamnézis lap kitöltésével történik. Az ellátásra való jelentkezés 

önkéntességének igazolására szolgál a törvényes képviselő által kitöltött és aláírt „Nevelési tanácsadás 

igénylése” nyomtatvány. A gyermekek ellátásának rögzítése a nyomtatványokon található adatok 

alapján történik meg a forgalmi naplóban valamint az integrált nyomonkövető rendszerben (INYR).  
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2. A terápia személyi feltételei 
 

Az Óvodás korúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésének terápiáját a Nevelési tanácsadás szakfeladat 

keretein belül valósítjuk meg. A személyi feltételek tehát megegyeznek a 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6. mellékletében meghatározottakkal: 

 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

tevékenység 

Pedagógus-

munkakör 

megnevezése 

A tevékenység ellátásához szükséges végzettség és 

szakképzettség 

Nevelési 

tanácsadás 

fejlesztő 

pedagógus 

bármely pedagógus és a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és 

egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben 

szerzett szakképzettség 

 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia 

szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy 

logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

pszichológus klinikai gyermekszakpszichológus 

 tanácsadó szakpszichológus 

 pedagógiai szakpszichológus 

 óvoda- és iskolapszichológus 

 óvoda- és iskola-szakpszichológus 

 klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus 

 neuropszichológiai szakpszichológus 

konduktor konduktor 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6. melléklet 
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3. A terápia célcsoportja, feladatai 
 

A terápia célcsoportja: 

A hamarosan iskolába induló gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek a 

biztonságos, örömteli tanulás feltételei. A különböző fejlesztési területek – pl.: téri, síkbeli, időbeli 

tájékozódás, emlékezetfejlesztés, érzékelés, észlelés, figyelmi funkciók és grafomotoros fejlesztés – 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi fejlesztésre, amit a mai gyermekek szempontjából 

kiemelten fontosnak tartanak. A terápia során nagyon sok feladat épül a hallási figyelem, a ritmus, a 

beszédészlelés, a fonológiai tudatosság és a beszédmegértés fejlesztésére, a kifejező beszédben használt 

ragok tudatosítására, az önálló mondatalkotásra, szókincsbővítésre, másrészt a témákhoz kapcsolódó 

beszélgetésekre, amire napjainkban sajnos mind kevesebb idő jut. 

Célunk, hogy a terápia során kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek az olvasás és 

írás sikeres elsajátításához vezetnek. 

A terápiában olyan gyermekek fejlesztését végezzük, akik a következő nevelési/oktatási évben 

iskolába mennek, szakértői véleményben javasoltuk számukra ezt a terápiát és/vagy a logopédusok által 

végzett kötelező 5 éves szűrés (Szól-e?) olvasás-íráskészültség altetsztjében teljesítményük elmarad 

korátlagukhoz képest és/vagy az óvodapedagógusok véleménye alapján szükséges számukra a terápia 

és/vagy a szülők szeretnék, ha gyermekük részt venne a terápiás programban. A felsorolás egyben 

prioritási rangsor is. 

A terápia feladatai a következő készségek illetve képességek kialakítása és fejlesztése: 

 Irányok kialakítása és megkülönböztetése, komplex iránydifferenciálás kialakítása, térbeli 

tájékozódás fejlesztése: 

o bal – jobb, 

o fent – középen – lent, 

o felső – középső – alsó, 

o mellett – között, 

o mellé – közé, 

o első – középső – utolsó, 

o sor – oszlop, 

o soralkotás vízszintes és függőleges irányban 

o névutók 

o tájékozódás a vonalközben 

 Hallási észlelés, figyelem fejlesztése: 

o hangok felismerése, megkülönböztetése 

 Vizuális észlelés, figyelem fejlesztése: 

o a vizuális elemzőkészség kialakítása 

o formaállandóság kialakítása 

o rész – egész viszonya 

o alak – háttér felfogás kialakítása 

o vizuális megfigyelőképesség fejlesztése 

o optikus tévesztések javítása 

o testtudat 
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 Ritmusfejlesztése: 

o rövid – hosszú 

o szótagolás 

o ritmikus-, soralkotás 

o szerialitás 

o sorszámnevek 

 A szem és kéz mozgásainak összehangolása: 

o vonalvezetési gyakorlatok, 

o íráskészség fejlesztése 

 Beszédfejlesztés: 

o szókincsbővítés 

o mondatfűzés 

o nyelvtani szerkezetek 

 Emlékezet fejlesztése: 

o vizuális emlékezet 

o verbális emlékezet 

o szeriális emlékezet 

 Számfogalom alakítása, bővítése, fejlesztése: 

o különbségek – azonosságok felismerése, az „ugyanolyan” fogalma, 

o számlálás 6-os számkörben, 

o matematikai fogalmak alakítása, bővítése (sok – semmi, sok – kevés, több – kevesebb, 

ugyanannyi) 

 Mozgásfejlesztés: 

o testtudat kialakítása illetve fejlesztése 

o vizuomotoros készség fejlesztése irány differenciálása 

o téri tájékozódás 

o szem-kéz, szem-láb koordináció 

o alakállandóság 

o alak-háttér észlelésének fejlesztése 

o alapmozgások (természetes mozgások): gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrálás 

fejlesztése 

o a két test-fél mozgásának összerendezése 

o jobb-bal oldal felismerésének fejlesztése, dominancia erősítése 

o egyensúly-fejlesztés 

o észlelés, emlékezet, figyelem, figyelem-koncentrációjának fejlesztése 

o magatartás, csoportos tevékenységben való alkalmazkodás képességének fejlesztése 

o mozgás ritmus, beszédritmus összerendezésének elősegítése 

o nagymozgás fejlesztése, finommotorika fejlesztése 

o keresztcsatornás gyakorlatok 

o kéz dominancia kialakítása 

o láb dominancia kialakítása 

o térbeli mozgások gyakorlása 

o hallásgyakorlatok 
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4. A terápiához szükséges infrastruktúra 
 

Annak érdekében, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a terápia, annak helyszíne a 

gyermekek nevelési/oktatási intézménye. 

A terápiás program megvalósításához szükséges: 

 fejlesztőszoba/csoportszoba, 

 tornaszoba, 

 gyermekbútorok (asztal, székek), 

 tükör, 

 tornaszőnyeg, 

 mozgásfejlesztő eszközök (labda, ugrókötél, kis labda, billenő rácshinta, egyensúlyozó korong, 

babzsákok), 

 grafit ceruza, 

 színes ceruzák, 

 olló, 

 ragasztó, 

 lapok, 

 Ambrus Noémi és Németh Brigitta (2013) Csodatölcsér, Anyanyelvi és részképesség-fejlesztő 

feladatgyűjtemény. Csicsergő Kiadó, Budapest 
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5. A terápia protokollja 
 

1. Tárgyév június hónapjában a logopédusok által végzett Szól-e? szűrés után konzultáció, team – 

megbeszélés a terápiát végző és logopédus szakemberek között azokról a gyermekekről, akik elmaradást 

mutatnak az olvasás – és íráskészültség alábbi területeinek bármelyikében: 

 

- Álszóismétlés:    fonológiai emlékezeti elmaradás 

- Hangtani tudatosság:   metafológiai elmaradás 

- Gyors megnevezés – pontosság: szóaktivációs elmaradás 

- Gyors megnevezés – idő:  szóaktivációs elmaradás 

- Formaegyeztetés:   vizuális feldolgozási elmaradás 

- Figurasor másolása:   grafomotoros elmaradás 

 

2. A gyermekek adatainak kigyűjtése (anyja neve, születési adatok, lakcím, elérhetőség, nevelési 

intézmény neve, címe, elérhetősége), előzetes csoportalakítás. 

 

3. Tárgyév szeptember hónapjában a gyermekek kigyűjtött adatainak újbóli egyeztetése. 

 

4. Az 5. életévüket tárgyév nyarán betöltött gyermekek szeptemberben elvégzett Szól-e? szűrése 

után team – megbeszélés a terápiát végző és logopédus szakemberek között a protokoll 1. pontjának 

megfelelően. 

 

5. A terápiában résztvevő gyermekek kiegészítő vizsgálaton vesznek részt tárgyév 

szeptemberében: MSSST (Meeting Street School Screening Test), szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási 

zavar lehetőségének vizsgálatára, Bender „A” próba, EDTFELDT teszt. 

 

6. Végleges csoportok kialakítása, terápia időpontjainak egyeztetése. 

 

7. Telefonos egyeztetés az érintett szülőkkel. 

 

8. A logopédusok által a nevelési intézményekben tartott év eleji szülői értekezletre meghívást 

kapnak a terápiában résztvevő gyermekek szülei is, mely során tájékoztatást kapnak a terápia céljairól, 

feladatairól, valamint a terápia során felmerülő szülői feladatokról, a terápia folyamán használt eszközök 

beszerzéséről. 

 

9. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal a terápia során. 

 

10. A terápiában résztvevő gyermekek kontroll vizsgálaton vesznek részt a terápia végén: MSSST 

(Meeting Street School Screening Test), szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségének 

vizsgálatára, Bender „A” próba, EDFELDT teszt. 

 

11. A terápia befejezését követően személyes/telefonos konzultáció az érintett szülőkkel, 

pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel a terápia eredményeiről, a további feladatokról. 
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6. Kommunikáció, információáramlás 
 

Az eredményes terápiás folyamat elérésében fontos szerepe van az optimális információáramlásnak 

minden kliens esetében (szülő-óvodapedagógus-logopédus-terápiát végző szakember-adminisztrátor), 

melynek formái a következők: 

 logopédusok – terápiát végző szakemberek között: a Szól-e? szűrést követően személyes 

szakmai konzultáció keretein belül kerül egyeztetésre azoknak a gyereknek az előzetes névsora, 

akik az olvasás – és íráskészültség területein korátlaguktól elmaradó teljesítményt mutatnak, 

 adminisztrátorok – terápiát végző szakemberek között: ezzel egyidőben az adminisztrátor 

kollégák az Intézményi forgalmi naplóból kigyűjtik azoknak a gyermekeknek a névsorát, 

adatait, akiknek a szakértői véleményükbe javaslatot tettünk az Óvodás korúak terápiás 

programjára, 

 terápiát végző szakember – óvodapedagógus: 

o a prioritási listának megfelelően a terápiát végző szakember konzultál az 

óvodapedagógusokkal, hogy kik azok a gyermekek, akiknek véleményük szerint 

szükséges a terápiás program, 

o nyitott foglalkozás során betekintést nyerhetnek az óvodapedagógusok a terápia 

folyamatába, mellyel kapcsolatban feltehetik kérdéseiket a szakembernek. 

 terápiát végző szakember – szülő: 

o a terápia megkezdése előtt szülői értekezletek keretein belül kapnak tájékoztatást a 

szülők a terápia céljáról, feladatairól, eredményességéről, 

o a terápia során végig van lehetőség konzultációra (telefonos/személyes) a gyermekek 

fejlődésével kapcsolatosan, 

o a terápia végén telefonos konzultációra kínálunk lehetőséget, 

o nyitott foglalkozás során betekintést nyerhetnek a szülők a terápia folyamatába, mellyel 

kapcsolatban feltehetik kérdéseiket a szakembernek. 
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7. A terápia dokumentációs rendszere 
 

A terápiával kapcsolatos dokumentáció egyrészt az Integrált nyomon követő rendszerben (INYR) 

történik, másrészt papír alapú dokumentáció során a következőképpen: 

 

 INYR: 

o a terápiában résztvevő gyermekcsoportokat nevesített csoport formában rögzítjük, 

o a nevesített csoportba felvesszük tagként a terápiára járó gyermekeket, 

o a csoporthoz tevékenységet rendelünk, 

o a terápiás alkalmakat ellátás formájában rögzítjük, 

o az ellátás rögzítése során minden esetben jelezzük a tagok jelenlétét az adott alkalmat 

illetően. 

 

 Papír alapú dokumentáció: 

o a terápia megkezdéséhez szükséges dokumentumok: 

 anamnézis lap 

 „Nevelési tanácsadás igénylése” nyomtatvány 

o a terápia során keletkezett és tárolt dokumentumok: 

 szűrő- és vizsgáló eljárások dokumentációja (bemeneti és kimeneti mérés). 

 

8. A terápia programja 
 

A terápia programja 36 órára lebontva tartalmazza a foglalkozások anyagát, a foglalkozások során 

használt és alkalmazott eszközöket és módszereket. A reflexió oszlopban azokat az észrevételeket 

rögzítjük, melyek a pilot során módosításként felmerülnek. A pilot során azt tapasztaltuk, hogy sok 

nevelési intézményben a megnövekedett gyereklétszám miatt megszűntek a tornaszobák, 

csoportszobákat alakítottak ki belőlük. Ezért igyekeztünk olyan kis helyen is megvalósítható mozgásos 

tevékenységeket kitalálni, melyek ilyen esetben kiválthatják a nagymozgásos feladatokat. 

A foglalkozások időtartama 45 perc. Maximális csoportlétszám 4 fő. 

A foglalkozások álandó részei: 

- otthoni feladat ellenőrzése, 

- mozgásos feladatok, 

- gyakorlás/új ismeret feldolgozása, 

- ellenőrzés, értékelés. 

A fejlesztő munka alapelvei: 

- egyéni bánásmód, 

- pozitív megerősítés, 

- a gyermekek meglévő ismereteinek mélyítése, bővítése, 

- új ismeretek elsajátítása, 

- iskolakezdéshez szükséges készségek fejlesztése. 

A fejlesztő foglalkozások kiemelt feladatai: 

- részképességek fejlesztése, 

- nyelvi készségek fejlesztése, 

- nagy- és finommotorika fejlesztése. 

A foglalkozások alkalmával minden alkalommal otthoni feladatot kapnak a gyermekek, amelyet a 

szülőkkel készítenek el közösen. Minden foglalkozás elején közösen ellenőrizzük az otthoni feladatokat. 
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Óra A foglalkozás anyaga Eszközök 
Cst.: Ambrus Noémi – Németh 

Brigitta: Csodatölcsér, 

Anyanyelvi és részképesség-

fejlesztő feladatgyűjtemény. 

 

Állandó eszközök: grafit ceruza, 

színes ceruzák, olló, ragasztó, 

lapok, tükör, tornaszőnyeg, 

ugrókötél, kis labda, billenő 

rácshinta, egyensúlyozó korong, 

babzsákok. 

Módszerek Reflexió 

1. mozgás: 

 testséma és téri orientáció fejlesztése 

térben 

 bal-jobb irányok differenciálása 

térben, saját testéhez viszonyítva, 

irányok megnevezése 

asztali szituáció: 

 bal oldal jele, fogalma 

 képolvasás, helyes sorkövetési irány 

gyakorlása 

 grafomotoros fejlesztés 

 helyes ceruzafogás 

 azonosság-különbség 

Cst.: 3-6 o./1. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 6. 

o./2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

1. Vakgyurma 

2. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 bal-jobb, fent-lent irányok 

differenciálása térben, irányok 

megnevezése 

 elemi mozgásminták gyakorlása: 

kúszás, mászás, gurulás 

asztali szituáció: 

 jobb oldal jele, fogalma 

 vonalvezetés 

 helyes ceruzafogás 

Cst.: 7-9. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 10. o. 

Őszi termések gyűjtése következő 

foglalkozásra. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

2. Mi tűnt el? 

3. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

Cst.: 11-12. o. bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

mozgásos játékok: 

3. Krumpliséta 
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 az eddig tanult irányok gyakorlása, 

tempó fokozása,  

 utánzó mozgások: „ebihal”, 

„palacsinta” 

asztali szituáció: 

 rész-egész összefüggés felismerése 

 soralkotás 

 őszi kép készítése 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

4. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 kijelölt útvonalon járás, futás 

 labdagurítás kijelölt helyre 

 labdadobás, - elkapás 

asztali szituáció: 

 beszédkészség fejlesztése, 

szókincsbővítés 

 alak-háttér differenciálás 

 daltanulás (Lipem, lopom a szőlőt…) 

 lefelé irány megnevezése 

 grafomotorika fejlesztése 

 vizuális észlelés fejlesztése 

Cst.: 13-15.o./1. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 
15.o./2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

4. Célbazokni 

5. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 az eddig tanultak alkalmazása játékos 

feladatok formájában (irányok, 

testséma…) 

 akadálypálya teljesítése- a 

nagymozgások összerendezettségének 

fejlesztése 

asztali szituáció: 

 bal-jobb oldal felismerése, 

megkülönböztetése 

 képolvasás 

 vizuális észlelés fejlesztése 

 találós kérdés 

Cst.: 16-17.o. 

Otthoni gyakorló feladat: 
17.o./2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

5. Lépj az orrára! 

6. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás:  

Cst.: 18-20. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 20. o. 

befejezése 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

mozgásos játékok: 

6. Kincskereső 
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 test és tárgy viszonya, a testséma, 

testzónák és a tér kapcsolata 
asztali szituáció: 

 helyes ceruzafogás 

 rész-egész összefüggés 

 főfogalom alá rendelés 

 szókincsbővítés 

 időbeli sorrendiség 

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

7. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 egyensúlyi helyzetek, mélyugrások, 

kibillenések, bordásfalgyakorlatok 
asztali szituáció: 

 főfogalom alá rendelés (háziállatok, 

zöldségek) 

 szókincsbővítés 

 bal oldal fogalmának megerősítése 

 vonalvezetés 

Cst.: 21-23. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 23. 

o./1. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

7. Lábujjcsipesz 

8. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 térirányok, térformák bemozgása változó 

irányokban, kanyarodó sávokban  

 alakzatok közötti különbségek, távolságok 

érzékelése 
asztali szituáció 

 főfogalom alá rendelés (vadon élő 

állatok, déligyümölcsök) 

 jobb-bal irányok gyakorlása 

 helyes ceruzafogás 

 vonalvezetés 

 finommotorika 

 haladási irány (balról jobbra) 

 felfelé-lefelé irányok 

Cst.: 24-26. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 26. o. 

1. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

8. Repül a…, repül a… 

9. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 test és tér viszonya, a téri irányok 

bemozgása 

asztali szituáció: 

Cst.: 27-29. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 29. o. 

2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

mozgásos játékok: 

9. Hol a párja? 

—          Az írás-olvasás készültség fejlesztése terápia          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        16        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat



 főfogalom alá rendelés (ruhadarabok) 

 vonalvezetés 

 finommotorika 

 jobb-bal differenciálása 

 rész-egész viszony felismerése 

 verstanulás (Pici szem, pici száj…) 

 alsó – középső - felső fogalmak 

 szókincsbővítés 

 auditív észlelés 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

10. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 útvonal bejárás 

 játékok labdával 

asztali szituáció: 

 főfogalom alá rendelés 

 történet időrendi sorrendisége 

 ellentétpárok 

 formadifferenciálás 

 grafomotorika: körforma helyes 

rajzolása, irányok gyakorlása 

 képolvasás balról jobbra 

 találós kérdések 

Cst.: 30-32. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 32. o. 

1. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

10. Csomag érkezett! 

11. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 akadálypálya, egyensúly megtartása, 

futás- gyors irányváltással, 

állatmozgások utánzása 

asztali szituáció: 

 mondatalkotás 

 alsó- felső- középső 

 verbális emlékezet 

 vonalvezetés, grafomotorika 

 fogalombővítés: négyzet fogalma, 

tudatosítása 

 ellentétek (helyes – helytelen 

cselekedetek 

 balról jobbra haladás (képolvasás) 

labda, szőnyeg, 

 

Cst.: 33-35. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 35. o. 

3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

11. Talpmasszázs 
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12. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 irányok gyakorlása térben: tárgyak 

elhelyezése, helyének megnevezése 

saját testhez, ill. a térben egy másik 

tárgyhoz képest 

 ingafutás 

asztali szituáció: 

 főfogalom alkotása 

 eleje –közepe –vége, első –középső-

utolsó fogalmak 

 bal –jobb irányok, vonalvezetés 

 vágás 

 háromszög felismerése, tudatosítása 

 képolvasás 

 helyes ceruzafogás 

 színek gyakorlása 

Cst.: 36-39. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 39. o. 

2., 3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

12. Építs fakanállal! 

13. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 célzott dobás labdával, dobás-elkapás 

 „Mókus-mókus ki a házból” játék 

asztali szituáció: 

 beszédkészség fejlesztése 

 főfogalom alkotás 

 mesefeldolgozás 

 szintek (alsó –felső –középső) 

  

 szerialitás színekkel 

 helyes ceruzafogás 

 vonalvezetés (balról-jobbra) 

 formafelismerés 

labda, karikák, zsámoly 

Varga Katalin: Gőgös Gúnár 

Gedeon 

Cst.: 41-43. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 43. o. 

vers tanulása (Lárifári, lárifári…) 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

13. Szimat- stand 

14. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 test és tér viszonya, a téri irányok 

bemozgása 

asztali szituáció: 

 alak-háttér megkülönböztetés 

 szintek gyakorlása 

Cst.: 44-47. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 46. o. 

2-3. f., 47. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

14. Japán mazsolázás 
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 helyes ceruzafogás 

 grafomotorika fejlesztése 

 szókincsbővítés 

 mondatalkotás 

 formafelismerés-átrajzolás 

 mondókák tanulása (Esik eső, fúj a 

szél; Jő a tél hidege…) 

15. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás:  

 akadálypálya, egyensúly megtartása, 

futás- gyors irányváltással, 

állatmozgások utánzása 

asztali szituáció: 

 azonosság-különbség felismerése 

 helyes ceruzafogás (karikázás, balról-

jobbra vonalvezetés) 

 főfogalom alkotás 

 szókincsbővítés 

 mondatalkotás 

 beszédkészség fejlesztése 

 szerialitás felismerése 

 formafelismerés 

 rövid-hosszú 

 érzékszervek-érzetek 

labda, szőnyeg, karikák, 

Cst.: 48-50. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 50. o 

2-3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

15. Keresd a kupak helyét! 

16. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 test és tér viszonya, a téri irányok 

bemozgása 

asztali szituáció: 

 beszédkészség fejlesztése 

 mondatalkotás 

 szókincsbővítés 

 főfogalom alkotás 

 ellentétpárok alkotása 

 orientáció fejlesztése 

 vonalvezetés megadott úton 

 helyes ceruzafogás 

 formafelismerés (téglalap) 

Cst.: 51-54. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 55. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

16. Fűzőcske 
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 jobb-bal differenciálás gyakorlása 

 szintek (alsó –középső –felső) 

 találós kérdések, mondókák 

17. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 célzott dobás labdával, dobás-elkapás 

asztali szituáció: 

 ellentétpárok 

 beszédmegértés fejlesztése 

 helyes ceruzafogás 

 finommotorika 

 jobb-bal, felfelé-lefelé irányok 

gyakorlása 

 főfogalom alkotása 

 időrendi sorrend alkotása 

 szókincsbővítés 

Cst.: 56-60. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 57. o., 

61. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

3. Krumpliséta 

18. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 az eddig tanult irányok gyakorlása, 

tempó fokozása 

asztali szituáció: 

 előtt fogalma 

 mondatalkotás 

 szókincsbővítés 

 jobb-bal, felfelé-lefelé irányok 

gyakorlása 

 vizuális észlelés fejlesztése 

 grafomotorika 

Cst: 61-64. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 65. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

11. Talpmasszázs 

19. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 testséma és téri orientáció fejlesztése 

térben 

 irányok differenciálása térben, saját 

testéhez viszonyítva, irányok 

megnevezése 

asztali szituáció: 

 mondatalkotás 

 szókincsbővítés 

Cst: 67. o., 68. o., 70. o. 1. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 69. o., 

70. o. 2-3-4. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

9. Hol a párja? 
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 hanganalízis, szintézis 

 hallási differenciálás 

 összetett szavak alkotása képek 

segítségével 

 finommotorika fejlesztése 

20. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 bal-jobb, fent-lent irányok 

differenciálása térben, irányok 

megnevezése 

 elemi mozgásminták gyakorlása: 

kúszás, mászás, gurulás 

asztali szituáció: 

 irányok differenciálása, megnevezése 

síkban 

 sorba rendezés 

 azonosságok-különbségek 

 finommotorika fejlesztés-képek 

kiegészítése 

 soralkotás- főfogalmak alapján 

Cst: 71. o., 72. o. 2. f., 73. o., 74. 

o. 

Otthoni gyakorló feladat: 71. o. 

Képolvasó, 72. o. 1. 3. f., 74. o. 

mondatbefejezés. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

6. Kincskereső 

21. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 az eddig tanult irányok gyakorlása, 

tempó fokozása,  

 utánzó mozgások: „ebihal”, 

„palacsinta” 

asztali szituáció: 

 hallási differenciálás,  

 zöngés-zöngétlen hangok 

differenciálása színezéssel 

 irányok megnevezése- névutók 

alkalmazása 

 történetalkotás képek segítségével, 

sorba rendezéssel 

 téli népszokások: „kiszebáb” 

 évszakok: a tél jellemzői 

Cst: 76. o., 77. o., 78. o. 1. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 75. o., 

78. o. 2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

1. Vakgyurma 

22. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

Cst: 79. o. 1. f., 81. o. 1. f., 82. o. bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

mozgásos játékok: 

4. Célbazokni 
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 kijelölt útvonalon járás, futás 

 labdagurítás kijelölt helyre 

 labdadobás, - elkapás 

asztali szituáció: 

 évszakok: a tavasz jellemzői 

 finommotorika fejlesztés 

 főfogalom alá rendelés, 

szókincsbővítés, mondatalkotás (kerti 

munkák) 

 képek sorba rendezése, történetalkotás 

 irányok megnevezése- névutók 

alkalmazása 

Otthoni gyakorló feladat: 79. o. 

2. 3. f., 80. o., 81. o. 2. f. 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

23. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 az eddig tanultak alkalmazása játékos 

feladatok formájában (irányok, 

testséma…) 

 akadálypálya teljesítése- a 

nagymozgások összerendezettségének 

fejlesztése 

asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés: álló egyenes 

 tájékozódás a vonalrendszerben 

 főfogalom alá rendezés (virágok, fák-

termések) 

 képek időbeli sorba rendezése 

 finommotorika fejlesztés: vágás 

 hallási differenciálás, hanganalízis 

Cst: 83-85. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 83. o. 

Folytasd a sort!, 84. o. Melyik 

virág …., 86. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

8. Repül a…, repül a… 

24. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás:  

 test és tárgy viszonya, a testséma, 

testzónák és a tér kapcsolata 
asztali szituáció: 

 hallási differenciálás, hanganalízis 

 jobb-bal irány differenciálása 

színezéssel 

 grafomotoros fejlesztés: fekvő egyenes 

 találós kérdések 

Cst: 87-90. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 87. o. 

Kik voltak a huszárok? 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

13. Szimat- stand 
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25. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 egyensúlyi helyzetek, mélyugrások, 

kibillenések, bordásfalgyakorlatok 
asztali szituáció: 

 vizuális emlékezet (soralkotás) 

 figurasor másolása 

 főfogalom alá rendezés (bútorok) 

 szókincsbővítés 

 szótagolás 

 vonalvezetés (álló, fekvő, ferde vonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 formaegyezetés 

 vizuális észlelés, vizuális emlékezet 

 figurasor másolása 

Cst: 91. o., 92. o. 1. f., 93-94. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 92. o., 

2. 3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

10. Csomag érkezett! 

26. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 akadálypálya, egyensúly megtartása, 

futás- gyors irányváltással, 

állatmozgások utánzása 

asztali szituáció: 

 főfogalom alá rendezés (lakás) 

 beszédfejlesztés szókincsbővítéssel 

 mondatalkotás: Hol? kérdésre  

(-ban, -ben toldalék használata) 

 tavaszi ünnepek: húsvét 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (álló, fekvő, ferde vonal) 

 magánhangzók időtartalmának 

differenciálása 

 finommotorika fejlesztése (vágás) 

 mondat-, szövegalkotás: napirend 

Cst: 95. o. 1. f., 96. o., 98. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 95. o. 

2.3. f., 97. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

2. Mi tűnt el? 

27. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 térirányok, térformák bemozgása változó 

irányokban, kanyarodó sávokban  
 alakzatok közötti különbségek, távolságok 

érzékelése 

Cst: 99. o. 100. o. 1. f., 101. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 100. 

o. 2.3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

7. Lábújjcsipesz 

—          Az írás-olvasás készültség fejlesztése terápia          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        23        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat



asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (kapuvonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 találós kérdések 

 magánhangzók időtartalmának 

differenciálása 

 vizuális észlelés (szájképek) 

28. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 célzott dobás labdával, dobás-elkapás 

 „Mókus-mókus ki a házból” játék 

asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (csészevonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 hanganalízis, szintézis (hang helyének 

meghatározása) 

 szókincsbővítés 

 főfogalom alá rendezés (sportágak) 

Cst: 102-104. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 103. 

o. „r”, 104. o. 2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

12.  Építs fakanállal! 

29. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás:  

 akadálypálya, egyensúly megtartása, 

futás- gyors irányváltással, 

állatmozgások utánzása 

asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (ferde egyenes) 

 találós kérdések 

 szókincsbővítés 

 összetett szavak alkotása 

 főfogalom alá rendezés (takarítás) 

Cst: 105-107. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 

összetett szavak alkotása, 

lerajzolása, 107. o. Mire 

használjuk…? 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

5. Lépj az orrára! 

30. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 test és tér viszonya, a téri irányok 

bemozgása 

asztali szituáció: 

 finommotorika fejlesztés (vágás) 

Cst: 108-110. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 109. 

o. ceruzák színezése, 110. o. 

Tapsold le…, 111. o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

16. Fűzőcske 

—          Az írás-olvasás készültség fejlesztése terápia          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        24        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat



 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (esernyővonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 vizuális észlelés (kombinatorika, 

formaegyeztetés) 

 finommotorika fejlesztés 

 főfogalom alá rendezés (tanszerek) 

 májusi ünnep: anyák napja 

 életszakaszok 

31. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 az eddig tanultak alkalmazása játékos 

feladatok formájában (irányok, 

testséma…) 

asztali szituáció: 

 hanganalízis, szintézis 

 finommotorika fejlesztés 

 főfogalom alá rendezés (kirándulás) 

 mondat-, szövegalkotás 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (cicavonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 vizuális észlelés (kombinatorika, 

formaegyeztetés) 

 képek rendezése kérdések alapján (Ki? 

Mi? Mit csinál?) 

 mondatalkotás, kérdőszó és toldalék 

egyeztetése (Mit? –t, Mihez? -hoz, 

-hez, -höz) 

Cst: 112-113. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 114. 

o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

14. Japán mazsolázás 

32. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 célzott dobás labdával, dobás-elkapás 

 egyensúlyi helyzetek, mélyugrások, 

kibillenések, bordásfalgyakorlatok 
asztali szituáció: 

 hallási differenciálás 

 képek azonosítása magánhangzósor 

alapján, soralkotás 

Cst: 115. o., 116. o. 1., 2. f., 117. 

o. 2. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 116. 

o. 1., 3. f., 117. o. 1. 3. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

15. Keresd a kupak helyét! 
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 vizuális észlelés fejlesztése (Mi 

hiányzik?) 

 szókincsbővítés 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (fecskevonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 figurasor alkotása 

33. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 útvonal bejárás 

 játékok labdával 

asztali szituáció: 

 vizuális észlelés: szájképek 

 idői fogalmak (a hét napjai) 

 hallási differenciálás 

 hanganalízis, szintézis 

 finommotorika fejlesztése (vágás) 

 szóanalízis, szintézis 

  

Cst: 119-120. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 118. 

o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

6. Kincskereső  

34. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 irányok gyakorlása térben: tárgyak 

elhelyezése, helyének megnevezése 

saját testhez, ill. a térben egy másik 

tárgyhoz képest 

 ingafutás 

asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (fordított fecskevonal) 

 tájékozódás a vonalközben 

 főfogalom alá rendezés (gyümölcsök, 

melléknevek, egészséges) 

 szókincsbővítés 

 hallási differenciálás 

 hanganalízis, szintézis 

Cst: 121-122. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 123. 

o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

11. Talpmasszázs 

35. otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

Cst: 124-125. o. 

Otthoni gyakorló feladat: 126. 

o. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

mozgásos játékok: 

7. Lábujjcsipesz 
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 test és tér viszonya, a téri irányok 

bemozgása 

asztali szituáció: 

 grafomotoros fejlesztés 

 vonalvezetés (hullámvonal) 

 vizuális észlelés fejlesztése 

 főfogalom alá rendezés (tavasz) 

 tájékozódás a vonalközben íráselemek) 

 figurasor másolása 

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

36 otthoni feladat ellenőrzése 

mozgás: 

 akadálypálya, egyensúly megtartása, 

futás- gyors irányváltással, 

állatmozgások utánzása 

asztali szituáció: 

 szókincsbővítés 

 főfogalom alá rendezés (nyár) 

 időrendi sorrendbe rendezett képekről 

mondat, szövegalkotás (kenyér) 

 vizuális észlelés  

Cst: 127. o., 128. o. 1. f. 

Otthoni gyakorló feladat: 128. 

o. 2. f. 

bemutatás, szemléltetés, 

bemutattatás, cselekedtetés, játék, 

magyarázat, folyamatos ellenőrzés-

értékelés, csoportmunka, motiválás, 

beszélgetés, önellenőrzésre 

ösztönzés 

mozgásos játékok: 

12. Építs fakanállal! 
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9. Mellékletek 
 

 Anamnézis lap 

 Nevelési tanácsadás igénylése 

 Mozgásos játékok tára 
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NEVELÉSI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE 

 

 

 

Adatok: 

 

Intézmény:…………………………………………………………………………………………...  

Név:…………………………………………………Oktatási azonosító:………………………….  

Szül. hely, idő:……………………………………………………………………………………….  

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………..  

Lakcím:…………………………………………….. Tel.szám: …………………………................  

Email cím:……………………………………………………………………………………………  

Osztály:………………………………….Osztályfőnök:……………………………………………  

 

A probléma rövid részletezése:…………………………………………………………................  

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

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

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

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

A gyermek jellemzése:……………………………………………………………………………...  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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Erősségek:…………………………………………………………………………………………...................

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

 

Gyengeségek:……………………………………………………………………………………….. 

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

A pedagógus észrevételei:………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

Dátum:……………………………………………  

 

Kérjük a szülőt, jelölje aláhúzással: egyetértek  nem értek egyet 

A szülő kérése az időponttal kapcsolatban: ………………………………………………………… 

Gyermekem vizsgálatához hozzájárulok.  

 

 

………………………………………     ……………………………………  

szülő/gondviselő       pedagógus/osztályfőnök 
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Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ………….. Tagintézménye 
OM azonosító:; Szervezeti egység kód: 

Ügyviteli telephely címe: 

Telefon: 

 

ANAMNÉZIS FELVÉTELI LAP 

Gyermek neve: 
 

TAJ: 
 

Oktatási azonosító: 
 

Születési hely, idő: 
 

Lakcím:  
 

Anya leánykori neve, életkora, iskolai végzettsége: 
 

Apa neve, életkora, iskolai végzettsége: 
 

Gondviselő neve, életkora, iskolai végzettsége: 
 

 
1. Család struktúrája 
 

Szülők:            együtt élnek                                     nem élnek együtt 
 

Testvérek neve: …………………………. 
 
szül. idő: ………… 

 
foglalkozás: …………… 

 név:……………………………….. szül. idő:………… foglalkozás:……………… 
 név:………………………………. szül. idő:………… foglalkozás:……………… 

 
 
Családszerkezetben történt-e változás? Milyen jellegű? 
válás haláleset gyakori költözés egyéb:………… 
  
Gyermekvédelmi gondoskodásban részesült………………… jelenleg részesül……………... 
Oka: ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Kapott-e segítő intézkedést intézményében? ........... jellege: …………………………………… 
Intézményén kívül (hol)? ............................................. jellege: …………………………………… 

 
2. Terhesség 
 

Terhességek száma: ………………………………. Születések száma:………………………...... 
Fenti gyermek hányadik terhességből született? ........................................................................ 
  
A várandósság ideje alatt volt-e orvosi gondozást igénylő betegsége?       igen             nem 
magas vérnyomás depresszió epilepszia 
cukorbetegség fertőző betegség egyéb: …………………. 
A várandósság ideje alatt érte önt pszichés trauma?              igen              nem 
válás haláleset munkanélküliség 
gyakori lakóhelyváltások egyéb: …………………………………………………………… 
 

A várandósság ideje alatt érte önt bármilyen fizikai károsító hatás?              igen              nem 
ütés baleset esések 
egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
A várandósság ideje alatt érte önt kémiai károsító hatás?              igen              nem 
rendszeres alkoholfogyasztás intenzív dohányzás kábítószerek 
orvos által nem felügyelt gyógyszerek sugárhatás egyéb: …………………… 
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3. Szülés körüli történések 
 

Gestatios hetek: ………... 
Szülés körülményei: 

 
spontán szülés 

 
indított szülés 

 
császár 

fejvégű farfekvéses rátekeredett köldökzsinór egyéb: ……………….. 
Beavatkozás szülés közben: ……………………………………………………………………………………… 
 

Születési súly: ……… …gramm ……………….cm Apgar érték: ………/…………. 
 

Az ön gyermeke születésekor mely megállapítások voltak jellemzőek? 
fájásgyengeség elhúzódó (12 óránál hosszabb vajúdás) rohamos szülés 
az újszülött nem sírt fel azonnal az újszülött azonnal felsírt az újszülöttet éleszteni kellett 
oxigénhiány átmeneti légzéselégtelenség inkubátoros ellátás 
szopási nehézség súlygyarapodási problémák az izomzat átmeneti hypotóniája 
 

Mennyi ideig volt újszülött osztályon? ..................................................................................................... 
Volt-e eközben valamilyen beavatkozás? ................................................................................................ 
4. A gyermek mozgásfejlődése 
 

oldalra fordul: ………………….. hasra fordul: …………………… ül:……………………………….…. 
kúszik:  …………………………… mászik:  ………………………… feláll: ……………………..………. 
jár:  ……………………………….. eltérés: ………………………… kezesség: ………………………… 
Ha balkezes volt, történt-e kísérlet az átállításra? ……………………………………………………………. 
5. A gyermek beszédfejlődése 
 

Mikor kezdett gagyogni? ………………………………………………………………………………………… 
Az első szavakat mikor mondta? ………………………………………………………………………………. 
Mikor beszélt mondatokban? …………………………………………………………………………………… 
Mikor beszélt folyamatosan? …………………………………………………………………………………… 
Volt-e / Jelenleg van-e beszédhibája? …………………………………………………………………………. 
A hozzá intézett beszéd értése megfelelő-e?…………………………………………………………............. 
Anyanyelvén kívül találkozott-e más nyelvvel (nem iskolai tanulmányai során)?..................................... 
Fogváltás megtörtént-e?            igen        folyamatban        nem fogak állapota: ………………….. 
6. Szokások, önellátás 
 

Szobatisztaság: nappalra: ……………….. éjjelre: ……………………… véglegesen: ……………… 
Szobatisztasággal kapcsolatos problémák: …………………………………………………………………… 
A gyermek alvási szokásai: ……………………………………………………………………………………… 
Étvágya: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Napirendje: …………………………………………………………………………………………………………. 
Önállóság (öltözködés, WC használat, tisztálkodás stb.): ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bölcsődés: …………………………………………… Mennyi ideig? ……………………………… 
Óvodába kerülés időpontja: ………………………. Beszoktatás: ………………………………… 
Jelenlegi csoportja: ………/ …….. évben: …………………………………….. 
Óvodaváltás: ………………………………………… Oka: …………………………………………… 
Iskolába kerülés időpontja: ……..évesen    Osztályismétlés igen / nem, oka: …………………. 
Jelenlegi intézménye: ................................................  Osztályfoka: ……....... 
Játéktevékenysége:………………………………………………………………………………………………… 
Szabadidős tevékenysége:………………………………………………………………………………………… 
Érdeklődési köre:………………………………………………………………………………………………….... 
Szociabilitás: 
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7. A gyermek betegségei 

 

Mely betegségek jelentkeztek gyermekénél? 

sugár-hányás lázgörcs  eszméletvesztés 
felső légúti megbetegedések asztmatikus köhögés asztma 
Fertőző betegségek: ……………………………………………………………………………………………….. 
Baleset, műtét: ……………………………………………………………………………………………………… 
Kórházban volt-e?    igen   nem 
Oka:………………………………. Időtartama:…………………… Anya vele volt-e?......................... 
 

Érzékszervi eltérés: ………………………………………………………………………………………………… 

Van-e krónikus betegsége? ………………………………………………………………………………………. 
Szed-e rendszeresen gyógyszert? ……………………………………………………………………………… 
Kezelik-e (pszichés/fizikai nehézség miatt) bármilyen intézményben? ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Részesült-e / részesül-e fejlesztésben (korai, logopédia, btm, SNI stb.)? ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Jelen állapot:  testsúly: …………………….kg         testmagasság: ……………….cm 
 

8. Az alábbiak közül előfordul/előfordult-e bármelyik a családban? 

 

TBC: ………………………………. Alkohol: ……………………… Cukorbetegség: ………… 

Pszichiátriai betegség:……………………………….……………… Epilepszia: ……………… 

Genetikai v. anyagcsere probléma: ………………………………………………………………………….. 

Testi-szellemi fogyatékosság: ………………………………………………………………………………… 

Beszédzavar: dadogás: …… hadarás …....... pöszeség .………… beszédfejlődés késése…………… 

egyéb beszédzavar……………………………………………………………………………………………  

Olvasás, írás, számolás elsajátításának nehézségei: ………………………………………………………… 

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, komplex tanulási zavar…………………………………………………… 

Magatartászavar: …………………………………………………………………………………………………… 

Hiperaktivitás, figyelemzavar/ADHD:…………………………………………………………………………… 

Autizmus:………………………………………………………………………………………………………………. 

Egyéb sajátos nevelési igény:……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Egyéb:………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Az anamnézist felvette: ………………..………………….Szülő aláírása: …………………………………….. 
Dátum:…………………………………………… 
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MOZGÁSOS JÁTÉKOK TÁRA 

 

https://www.zsurjatekok.hu/jatekok 

 

1. VAKGYURMA 

 

Kellékek: gyurma, kendő, asztal. 

Előkészület: Leülünk körbe egy asztalhoz. 

Feladat: Gyurmázzunk bekötött szemmel! Meghatározott alakokat, tárgyakat kell gyurmából megformálni vakon. 

Minden alkotás után meg lehet nézni a művet. Kinek mi sikerült? Mire hasonlít? Pl.: sün, csiga, kocka, emberfej, 

bögre, kakaós palacsinta, napocska, körte. 

Játék típusa: ügyességi játék, asztali játék. 

Fejleszthető terület: finommotorika, képzelet, fantázia, taktilis észlelés. 

 

2. MI TŰNT EL? 

 

Kellékek: tálca, kendő, kis tárgyak. 

Előkészület: Egy tálcára vagy tányérra kiteszünk 8-10 tárgyat, majd letakarjuk kendővel. 

Feladat: Miután levettük a kendőt, a gyerekek 1 percig nézhetik a tárgyakat, majd a játékvezető elfordul, s levesz 

egy dolgot a tálcáról. Ezután meg kell mondani, mi tűnt el. 

Mielőtt letakarjuk a tárgyakat, kérdezzük meg a játékosoktól, hogy tudják e mindegyik tárgy nevét. Kisebbeknek 

felhasználási téma szerint csoportosítva tegyük tálcára a tárgyakat. 

Használati tárgyak. Pl.: gyűszű, diótörő, hajcsat, körömkefe, fogkefe, kiskanál, hegyező, zsebkendő, ceruza, kulcs, 

tölcsér, szűrő, fésű, krumplihámozó, dobókocka… 

Készíthetünk több tálcát is. Pl. gyümölcsök, játékok… 

A játékosok életkorától függ, hogy hány tárgyat teszünk a tálcára, mennyi ideig nézhetik, ill. hány tárgyat tűntetünk 

el. Ha az első körben túl nehéznek vagy túl könnyűnek tűnik a feladat, akkor változtassunk a tárgyak mennyiségén 

vagy az időn. 

Játék típusa: asztali játék, szellemi vetélkedő feladat. 

Fejleszthető terület: figyelem, vizuális emlékezet, szókincsbővítés, csoportosítás. 

 

3. KRUMPLISÉTA 

 

Kellékek: kanalak, krumplik. 

Előkészület: Kanalakat, és kb. egyforma méretű krumplikat készítünk össze. Jelöljünk ki egy útvonalat. 

Feladat: Berakjuk a krumplit a kanálba, s teljesítjük az adott útvonalat úgy, hogy a krumpli ki ne essen a kanálból. 

Az útvonalat lehet nehezíteni tárgyak kikerülésével, átmászással, átbújással… 

Vihetünk kiskanálban üveggolyót, pingpong labdát, meglepetéstojást… (vagy amit meg is kaphat a játékos 

jutalmul, ha nem ejti le). 

A játék játszható egyéni feladatként, s váltóversenyként is. Kisebbek próbálhatják először merőkanállal, vagy 

szűrőkanállal. Nagyobbaknál lehet időre is játszani. 

Játék típusa: ügyességi játék, nagymozgásos játék, kismozgásos játék 

Fejleszthető terület: egyensúlyérzék, figyelem- koncentráció, szem-kéz koordináció, nagy mozgások. 

 

4. CÉLBAZOKNI 

 

Kellékek: zoknik, vödör. 

Előkészület: Előveszünk néhány „összegurgulázott” zoknit, kikészítünk egy vödröt, kosarat vagy dobozt, s 

bejelöljük a dobóvonalat. 
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Feladat: Találjunk bele a zoknikkal a dobozba. Ki hányat tud beledobni a 10 darab zokniból a dobozba? Egyszerre 

több céldobozt is kirakhatunk, hogy egymás mellett több játékos is próbálkozhasson. 

Játék típusa: ügyességi játék, kismozgásos játék 

Fejleszthető terület: szem-kéz koordináció, nagy mozgások, figyelem. 

 

 

5. LÉPJ AZ ORRÁRA 

 

Kellékek: egy nagy lapra rajzolt fej. 

Előkészület: Egy nagy papírra rajzolunk egy emberfejet, jó nagy orral. Kitesszük a földre, a papírt a szoba egyik 

végébe. Kijelöljük az indulópontot. 

Feladat: Becsukott szemmel eljutni az indulópontról a fejhez, s ott az orrára lépni. A játékvezető bejelöli, a 

papíron, kinek hova sikerült irányítani a lépteit. 

Játék típusa: ügyességi játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: figyelem, emlékezet, koordináció. 

 

6. KINCSKERESŐ 

 

Kellékek: arany festékkel befújt kavicsok vagy sárga habszivacsdarabok, szivacsdarabok vagy sárga dekorgumi 

darabok és kendők. 

Előkészület: A gyerekek leveszik a zoknijukat, bekötjük a szemüket, és szétszórjuk a kincseket. 

Feladat: Tapsra elkezdünk óvatosan mozogni a szobában, és a lábunkkal tapogatózunk, hogy hol találunk 

aranyrögöt. Ha találunk egyet, leguggolunk, és felvesszük, vagy a lábujjainkkal próbáljuk felemelni. (ebben a játék 

indítása előtt kell megegyezni.) Ki talál több kincset? 

Aki a legtöbb aranyrögöt gyűjti, az szórhatja szét a következő körben. Vagy kaphat egy arany csokipénzt. Ha 

színesebbé akarjuk tenni a játékot, akkor lehet a feladat köré egy mesét szőni. 

Játék típusa: ügyességi játék, kismozgásos játék 

Fejleszthető terület: egyensúlyérzék, koordináció, finommotorika. 

 

7. LÁBUJJCSIPESZ 

 

Kellékek: kisebb tárgyak: pl.: kiskanál, radír, dobókocka, cukorka, mogyoró, lego, üveggolyó, ceruzaelem, kendő, 

és doboz vagy kosár. 

Előkészület: a gyerekek leveszik a zoknijukat, és szétszórjuk a tárgyakat. 

Feladat: Próbáljunk meg különböző tárgyakat megfogni a lábujjunkkal, mint egy csipesszel, majd olyan magasra 

emelni őket a levegőbe, hogy kezünkkel megfoghassuk, s a dobozba berakjuk. Kinek melyik tárgyat sikerül 

felemelni, s a dobozba helyezni? Ha kevesebb gyerekkel játsszunk, és mindenkinek jut mindegyik tárgyból, akkor 

a tárgyakat lábujjainkkal fogva a földről egyenesen a saját dobozunkba is helyezhetjük. Úgy is játszhatjuk a játékot, 

hogy a dobozt egy-két méter távolságra tesszük, és egy lábon szökdécselve visszük oda a tárgyat a lábujjainkkal 

fogva. 

Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: egyensúlyérzék, koordináció, finommotorika, nagy mozgások. 

 

8. REPÜL A... REPÜL A... 

 

Kellékek: asztal. 

Előkészület: A gyerekekkel az asztal körül ülünk. Minden gyerek a két kezét az asztal lapjára teszi. 

Feladat: A játékvezető elmondja a Dolgozzatok legények kezdetű mondókát, közben minden gyerek egy ujjával 

ütögeti az asztal lapját. Amikor elhangzott a versike utolsó szava, a játékvezető gyorsan felemeli mindkét kezét a 
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magasba. Az asztalnál ülő gyerekeknek is ezt kell tennie, de csak akkor, ha tényleg repül az, az állat vagy tárgy, 

amit utoljára mond. 

„Dolgozzatok legények (leányok) holnap lesz a vásár. Kifizetlek benneteket, ha eljön a császár. Repül a ...repül a 

...macska!” 

Játék típusa: kismozgásos játék, népi, dalos játék. 

Fejleszthető terület: figyelem, koncentráció, szókincs, hallási megkülönböztetés. 

 

9. HOL A PÁRJA? 

 

Kellékek: kisebb tárgyak, amiből a lakásban vagy a kertben több van, és egy-két takaró vagy kendő. 

Előkészület: Válasszunk ki az előkészített tárgyakból 8-10 darabot, a játékosok számától függően kb. kétszer 

annyit, ahány gyermek játszik. Tegyünk ezekből a tárgyakból egyet-egyet egy kupacba egymás mellé, s takarjuk 

le. Minden letakart tárgyból legyen még egy, vagy több ugyanolyan darab a szobában, jól látható helyen. 

Feladat: A játékosok kukucskáljanak be a takaró alá, s fél percig nézzék a „kiállítást”. Ezután hajtsuk vissza a 

takarót. A gyerekeknek 5 percük van, hogy megtalálják a letakart tárgyak párját. Hívjuk fel a játékosok figyelmét, 

hogy a keresendő tárgyak látható helyen vannak, nem kell semmit kinyitni, kihúzni… 

Ha nem játszik sok gyerek, úgy is játszhatjuk, hogy mindenki megpróbálja mindegyik tárgy párját megtalálni. 

Persze akkor több tárgyat kell eldugnunk előre. Illetve, ha van annyi játékos, hogy több két-három fős csapatot 

alkossunk, akkor csapatversenyt is rendezhetünk. 

Játék típusa: ügyességi játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: figyelem, emlékezet. 

 

10. CSOMAG ÉRKEZETT! 

 

Kellékek: - 

Előkészület: a játékosok helyezkedjenek el szabadon a szobában. 

Feladat: Amikor a játékvezető felkiált: „Csomag érkezett!”, a gyerekek lekuporodnak a földre, leguggolnak, 

kicsire összehúzzák magukat, és nem mozdulnak. Majd így hangzik a következő utasítás: „A csomagból sok 

kiscica mászik elő!”. Ekkor a gyerekek életre kelnek, s kis cicaként miákolva szaladgálnak a szobában. Majd újra 

felhangzik a kiáltás:”Csomag érkezett!”, és a gyerekek megint mozdulatlan csomagokká alakulnak. „A csomagból 

pillangók röppenek elő!” S a játékosok szálldosva haladnak a szobában körbe. Ezt követően lehetnek a gyerekek 

kígyók, rendőrautók, labdák, halak, marslakók… 

A játék megkezdése előtt hívjuk fel a kisgyerekek figyelmét, hogy vigyázzanak egymás testi épségére! Ha a 

kertben játsszuk a játékot, lehet hangos, és fürge mozgású állatokat a „csomagba tenni”, de ha a szobába vagy a 

terembe „érkezik a csomag”, akkor halkabb, s lassúbb állatok, élőlények, járművek… bújjanak elő a csomagból. 

Játék típusa: vicces játék, nagymozgásos játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: mozgás, figyelem. 

 

11. TALPMASSZÁZS 

 

Kellékek: hosszú kartondarab, vagy anyagdarab; ragasztó; láb alakú kartondarabok; különböző tapintású 

felragasztható kisebb méretű magvak, termések, anyagok... (rizs, vatta, kupakok, dióhéj, plüssanyag, poliészter 

golyók, plüssgolyók, szivacs, parafa dugó, kindertojás belső…). 

Előkészület: Ragasszuk fel a „magokat” a láb alakú kartonokra, hogy minden fajtából kettő legyen. Ne sajnáljuk 

a ragasztót, s jól nyomkodjuk rá a különböző anyagokat a kartonra! Ezután a kis „magvas” talpakat ragasszuk a 

hosszú anyagdarabra úgy, hogy végig lehessen sétálni rajta. 

Feladat: A gyerekek sétáljanak végig a talpmasszázs pályán zoknival, vagy zokni nélkül. Ki mer mindegyik talpra 

rálépni? Kisebb játékosoknál tapsot érdemel az a gyermek, aki az összes talpra rá mer lépni, s végig mer menni a 

pályán. Nagyobbaknál cifrázhatjuk szúrósabb dolgokkal is a masszázst. Pl. lego, kukorica, bab, gyöngyök…Ki 
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mer bekötött szemmel, egy kis segítséggel átsétálni a talpakon? A gyerekek próbálják meg megnevezni azt az 

anyagot, amin lépkednek! 

Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: taktilis érzékelés, egyensúly, nagymozgás. 

 

12. ÉPÍTS FAKANÁLLAL! 

 

Kellékek: wc-papír tekercsek, fakanalak. 

Előkészület: - 

Feladat: Ki tudja felépíteni, ill. a legrövidebb idő alatt felépíteni a 8 gurigából álló wc-papír tornyot úgy, hogy 

csak két fakanál nyelével emelheti a tekercseket egymásra. A gyerekek próbálkozhatnak egymás után, vagy ha 

van több kellékünk, akkor egymás mellett, akár versengve is játszhatjuk a játékot, egyéni versenyben, vagy 

csapatverseny részeként. Nagyobbak megpróbálhatják két fakanál nyele helyett két söprűnyéllel felemelni a 

gurigákat. Természetesen a toronyépítést lehet variálni. Lehet magasabb tornyot, vagy egész várat építeni. 

Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, kismozgásos játék. 

Fejleszthető terület: egyensúly, szem-kéz koordináció, figyelem- koncentráció. 

 

13. SZIMAT-STAND 

 

Kellékek: kartondoboz, illatos vagy szagos tárgyak egy zacskóban, (fogkrém, hagyma, rágó, citrom, parfüm, 

szappan, ragasztó…), asztal, esetleg papírok, ceruzák. 

Előkészület: A doboz elejére rajzoljunk, fessünk, vagy ragasszunk egy vicces arcot, majd vágjunk az orránál egy 

lyukat, úgy, hogy egy gyerek kényelmesen bedughassa rajta az orrát. Vágjuk le a doboz hátoldalát, ott fog állni a 

„szagoltató”, a szimat-tárgyakkal. Tegyük a dobozt, vagyis a szimat-standot az asztalra. 

Feladat: Amint az egyik gyerek bedugja az orrát a lyukba, tartson a játékvezető egymás után öt különböző tárgyat 

az orra alá. A „szagolgatónak” fel kell ismernie a tárgyakat. Aki mind az öt tárgyat felismeri, tapsot érdemel. Az 

ovis gyermekek rögtön mondják meg vagy súgják meg a játékvezetőnek, hogy mit szagoltak. 

Játék típusa: vicces játék, asztali játék. 

Fejleszthető terület: érzékelés, észlelés, koncentráció, emlékezet. 

 

14. JAPÁN MAZSOLÁZÁS 

 

Kellékek: egy tál mazsola, hurkapálcák vagy fogpiszkálók, dobókocka, asztal. 

Előkészület: Ültessük le a gyerekeket az asztal köré. Beszéljük meg, hogy most mi japánok vagyunk, s pálcikákkal 

fogunk mazsolázni. Tegyük mazsolás tálkákat a gyerekek elé az asztalra. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, 

hogy szúrós tárgyakkal nem hadonászunk, nem böködünk, vigyázunk egymásra! Ezután osszunk ki minden játékos 

kezébe két darab fogpiszkálót. 

Feladat: Mindenki sorban dobjon a dobókockával. Aki hatost dob, az a gyermek meghatározott ideig, (kb. fél 

percig) szedegethet ki magának mazsolákat a tálból, a pálcák segítségével. A többiek drukkolnak neki. Amint letelt 

az ideje, mehet tovább a kockadobálás. 

Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, asztali játék. 

Fejleszthető terület: finommotorika, szem- kéz koordináció. 

 

15. KERESD A KUPAK HELYÉT! 

 

Kellékek: kartonlapok, filctoll, különböző méretű kupakok, (tetők). 

Előkészület: Rajzolj körbe 10-15 db különböző méretű kupakot egy-egy kartonpapírra. Készíts annyi készletet, 

ahány gyermek, vagy ahány csapat játszik. 
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Feladat: Minden gyermek kap egy kartonlapból, és a hozzá tartozó megfelelő méretű kupakokból álló készletet. 

Rajt jelzésre minden versenyző megkeresi a kupakok helyét. Ki lesz előbb készen? Csak a pontos megoldást 

fogadjuk el! 

Játék típusa: ügyességi játék, vicces játék, asztali játék. 

Fejleszthető terület: finommotorika, szem- kéz koordináció, figyelem. 

 

16. FŰZŐCSKE 

 

Kellékek: gyurma, makaróni tészta vagy hurkapálca, gyöngy vagy müzli karika, vagy lyukas tészta, vagy szívószál 

darabok. 

Előkészület: Üljenek le a gyerekek az asztalhoz. Minden játékos kapjon egy gyurmakupacot, egy beleszúrt 

pálcával. Minden játékosnak osszunk egy adag gyöngyöt. 

Feladat: Fel kell fűzni a gyerekeknek a pálcára annyi gyöngyöt, amennyi ráfér. Óvodások játszhatják a játékot 

időre is. Kinek megy gyorsabban a fűzőcske? Több pálcát is szúrhatunk a gyurmába, amit tele kell rakni 

gyönggyel. 

Játék típusa: ügyességi játék, asztali játék. 

Fejleszthető terület: szem- kéz koordináció, finommotorika. 

—          Az írás-olvasás készültség fejlesztése terápia          —

Széchenyi 2020  —  EFOP-3.1.6-16 —        39        — Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat








