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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

BOCI FOLTOK FORMAILLESZTŐ 

 

Korosztály: 2-5 év 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• papundekli doboz kartonja 

• festék 

• ragasztó 

• filc 

• tapétavágó kés (sniccer) 

Elkészítésmód: 

1. Előrajzoljuk az egyik kartonra tehenet. 

2. A foltjait kivágjuk sniccerrel, úgy, hogy a kivágott formákat is megőrizzük. 

3. A tehenet ráragasztjuk a másik kartonra. 

4. A foltokat fekete festékkel lefestjük, s hagyjuk megszáradni. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika 

• Szem-kéz koordináció 

• Formaegyeztetés 

• Téri érzékelés 

• Taktilis érzékelés 

Feladatötlet: 

1. Boci foltjainak megfelelő helyekre illesztése.  

2. Foltok helyére mák szórása. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

ÁLLATETETŐ 

 

Korosztály: 2 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• doboz 

• morzsolt kukorica 

• 4 kisméretű (60g-os) üveg 

• megrajzolt állatfejek 

• lamináló és lamináló fólia 

• olló 

• pillanatragasztó 

Elkészítésmód: 

1. Megrajzoljuk az állatfejeket és kivágjuk őket úgy, hogy a szályuk helyén lyukas legyen 

a papír. 

2. Lelamináljuk az állatfejeket, majd újra kivágjuk őket. 

3. Pillanatragasztó/ragasztópisztoly segítségével az üveg szájára ragasztjuk a fejeket. 

4. Egy tálba, dobozba beleszórjuk a kukoricát és belehelyezzük az állatos üvegeket. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika (oppozíciós fogás) 

• Szem-kéz koordináció 

• Szerepjáték 

• Állathangok, állatnevek tanulása 
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Feladatötlet: 

1. Etessük meg az állatokat kukoricával (csippentő fogással vagy akár kanállal is) 

2. Beszédértést az alábbi instrukciókkal fejleszthetjük: „Etesd meg a bárányt!”. 

3. Mennyiségeket is tanulhatjuk: „Adj neki 3 szem kukoricát!”.  
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

MIT ESZNEK AZ ÁLLATOK - CSIPESZELŐ 

 

Korosztály: 3 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• karton 

• színes filcek 

• olló 

• lamináló és fólia 

• csipeszek 

• kétoldalú ragasztó 

Elkészítésmód: 

1. Vágjunk ki egy kört, osszuk fel egyenlő szeletekre. A szeletekre rajzoljunk fel 

eledeleket, amiket az általunk választott állatok fogyasztanak (pl.: csont, mogyoró, répa 

stb.) Rajzoljuk meg a hozzájuk tartozó állatfejeket. 

2. Lamináljuk le a kör alapot és az állatokat, majd vágjuk ki őket. 

3. Csipeszek végére kétoldalú ragasztóval rögzítsük fel a kisállatok fejeit. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika fejlesztése, csipeszelés tanulása 

• Állatok és eledeleik párosítása, tanulása 

• Beszédértés és beszédprodukció fejlesztése 

Feladatötlet: 

1. Keresd meg, hogy melyik állat mit eszik, s csíptesd az állatokat az eledeleikre! Mondjuk 

is el közösen! 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

HOL LAKNAK AZ ÁLLATOK? – GYUFÁSSKATULYA PÁROSÍTÓ 

 

Korosztály: 3 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• gyufásskatulyák 

• lapok 

• színes filcek 

• olló 

• ragasztóstift 

Elkészítésmód: 

1. Rajzoljuk meg az állatokat és a hozzájuk tartozó élőhelyeket (pl.: fészek, odú, tó) akkora 

méretben, hogy a skatulyára rá és bele is férjen. 

2. Vágjuk ki téglalap alakban a megrajzolt képeket. 

3. Ragasszuk a lakóhelyeket a skatulya külsejére, az állatokat pedg a kihúzható részébe. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika 

• Szem-kéz koordináció 

• Állatok és lakhelyeik párosítása, tanulása 

• Beszédértés, beszédprodukció fejlesztése 

Feladatötlet: 

1. Keressük meg, hogy hol laknak az állatok! Tedd össze őket! 

2. Válaszoljunk az alábbi kérdésekre: „Ki lakik a vízben? Hol lakik a medve?”. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

SZÍNEGYEZTETŐS KOCKÁK 

 

Korosztály: 1,5 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• műanyag dobozok 

• színes kockák 

• színes lapok 

• sniccer 

• ragasztó 

Elkészítésmód: 

1. A műanyag dobozok tetejére vágjunk egy-egy négyzet alakú lyukat, akkora méretben, 

hogy a kockák beleférjenek. 

2. A dobozok belsejébe és a lyuk köré négyzet alakban ragasszunk színes lapokat, úgy 

hogy egy doboz egy színnek feleljen meg. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika 

• Szem-kéz koordináció 

• Színegyeztetés 

• Formaegyeztetés 

• Feladattartás 

• Feladat végének tudatosítása 

• Bepakolás tanulása 

Feladatötlet: 

1. Adjuk oda a gyermeknek a színes kockákat, s színegyeztetés szintjétől függően 1-2-3-4 

színű dobozt, s kérjük meg, hogy dobja bele a kockákat a megfelelő dobozba. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

VETEMÉNYES 

 

Korosztály: 1 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• tojástartó 

• színes lap 

• cérna 

• olló 

• lamináló és fólia 

• sniccer 

Elkészítésmód: 

1. Vágjuk méretre a tojástartót, s a domború részein ejtsünk bemetszést a sniccer 

segítségével. 

2. Narancssárga papírból vágjunk ki répa formákat, úgy, hogy méretük egyezzen a 

tojástartón vágott lyukak méretével. Lamináljuk le a répákat, majd vágjuk ki őket. 

3. Tű segítségével fűzzünk át rajta egy zöld cérnát, majd csomózzuk össze. 

4. Helyezzük be a lyukakba a répákat. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika 

• Oppozíciós fogás 

• Figyelem 

• Számolás 

Feladatötlet: 

1. Gyűjtsük össze a tálkába a répákat. 

2. Számoljuk meg hány répát gyűjtöttünk. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

ALMA SZEDŐ 

 

Korosztály: 8 hónapos kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• IKEA önzárő tasak 

• Színes lapok 

• Lamináló, laminálólap 

• Babaolaj 

• Pompon 

Elkészítésmód: 

1. Készítsük el a színes lapok egymásraragasztásával az almafát és a kosarakat. Jelöljük, 

hogy melyik kosár piros és melyik zöld. Lamináljuk le az elkészült képet. 

2. Tegyük bele a lelaminált képet az önzáró tasakba. Helyezzük bele a pomponokat is. 

3. Nyomjunk a tasakba a kép és pomponok felöli oldalára babaolajat bőséges 

mennyiségben. 

4. Zárjuk le a tasakot a levegő folyamatos kiengedése mellett. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommotorika 

• Szem-kéz koordináció 

• Színegyeztetés 

• Differenciált válogatás 

• Téri tájékozódás 

Feladatötlet: 

1. Gyűjtsük össze az almákat a rekeszekbe, úgy, hogy a pirosak a piros ládába, a zöldek 

pedig a zölddel jelölt ládába kerüljenek. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

KINCSKERESŐ 

 

Korosztály: 1 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• műanyag üveg 

• műanyag figurák (állatok/járművek) 

• rizs 

Elkészítésmód: 

1. Szórjuk bele a műanyag figurákat az üvegbe. 

2. Öntsük ¾-ig rizzsel. 

3. Tekerjük rá a kupakot és rázzuk össze. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• vizuális figyelem 

• beszédértés, beszédprodukció 

• szókincsbővítés 

• szenzoros érzékelés 

Feladatötlet: 

1. „Keressük meg a kutyát!” Forgassuk úgy az üveget, hogy a kutya bukkanjon elő. 

2. Forgassuk az üveget, s nevezzük meg az elő bukkanó figurákat. 
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PÁPRÁDI ANNA BÍBORKA (gyógypedagógus) 

BÚVÁRTÁVCSŐ 

 

Korosztály: 3-6 év 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• üvegtál 

• befőttesüveg 

• tengeri kép 

• liszt 

Elkészítésmód: 

1. Az üvegtál alá tesszük a képet. 

2. Beletesszük az üvegtálba az üveget. 

3. 2-3 centi vastagon beleszórjuk a lisztet a tálba. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• vizuális figyelem 

• szókincsbővítés 

• szenzoros érzékelés 

• téri tájékozódás 

Feladatötlet: 

1. Az üveg arrébb húzásával keressük meg a vízi állatokat és nevezzük meg őket. 

2. Mondjunk egy vízi állatot, s az üveg húzásával keresse meg. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

GYURMAGOMBÓCOK 

 

 

Korosztály: 2 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• papír 

• sablon 

• lamináló és fólia 

• gyurma 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• Finommmotorika 

• Szem-kéz koordináció 

• Alak háttér differenciálás 

• Figyelem 

• Vizuális és auditív emlékezet 

Feladatötlet: 

A gyurmából kisméretű gombócokat készíttetünk a gyermekkel. A gombócokat pedig az üres 

karikákba helyezzük el.  Megbeszélhetjük hány darab gombócot gyúrtunk. Milyen színű 

gyurmából gyúrtuk. Milyen formája van a gombócnak. Milyen a tapintása a gyurmának. A 

feladat bővíthető életkornak megfelelően.  
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

CÁPALAKOMA 

 

Korosztály: 2 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• műanyagpohár 

• ragasztó 

• színespapír 

• sablon 

• ceruza 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• vizuális és Auditív figyelem 

• vizuális és Auditív emlékezet 

• szem-kéz koordináció 

• színek differenciálása 

• finommotorika 

• gondolkodás 

Feladatötlet: 

A pohárra ragasztott cápák négy különböző színűek: piros, kék, sárga, zöld. Ugyanilyen színben 

találhatóak a halak is. A feladat, hogy a cápák csak a saját színüknek megfelelő halakat ehetik. 

Ezért a kék színű cápa pohárba, csak kék színű halat dobhat a gyermek. A feladat életkornak 

megfelelően bővíthető. Például lehet a cápáról, halakról beszélni, illetve az élőhelyükről, 

táplálkozási formájukról. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

BOGÁRKALAND 

 

Korosztály: 2 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• rajzlap 

• sablon 

• ceruza 

• lamináló és fólia 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• szem-kéz koordináció 

• színek differenciálása 

• finommotorika 

• gondolkodás 

• kommunikáció: szókincsbővítés, kifejezőkészség 

Feladatötlet: 

A befőttesüvegek felső része különböző színű. A rovarok ennek megfelelően szintén négy 

színben találhatóak. A feladat, hogy az azonos színű rovarok a megfelelő színű befőttesüvegbe 

sorakozzanak fel. Tehát a sárga színű rovar a sárga színű befőttesüvegbe. A feladat életkornak 

megfelelően bővíthető. Megbeszélni milyen rovarok láthatóak, milyen tulajdonságaik vannak. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

GYURMA, GYURMA, GYURMA, NEM BAJ, HA MEGKÓSTOLJA… 

 

Korosztály: 6 hónapos kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• 2 evőkanál olaj 

• 10 dkg liszt 

• 1 evőkanál citromsav 

• ételszínezék 

Elkészítésmód: 

1. Keverjük össze az alapanyagokat. 

2. Gyúrjuk össze a kapott masszát. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• finommotorika 

• taktilis, kinesztikus észlelés és érzékelés 

• figyelem 

• differenciálás 

• kommunikáció 

• analízis-szintézis 

Feladatötlet: 

A gyurma sok rétegűen felhasználható. Már a legkisebb korosztállyal is. Ez a feladat a 

megtapasztalásra épül. A lényeg az új élmény. Így lehet csak sodorni, gyúrni. Vagy tárgyakat 

elrejteni benne, és megkeresni. Ezt még a legkisebbek is élvezettel csomagolják ki. Mivel saját 

készítésű gyurmáról van szó, így nem jelent problémát, ha a gyermek véletlen megkóstolja. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

TAKTILIS MAROKJÁTÉKOK 

 

Korosztály: 3 hónapos kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• selyemkendők 

• liszt 

• cérna 

• lufi 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• figyelem: auditív, vizuális 

• taktilis és kinesztikus érzékelés és észlelés 

• differenciálás 

• kommunikáció 

• anilízis-szintézis 

• finommotorika 

• szem-kéz koordináció 

Feladatötlet: 

Ez az egyszerű eszköz már a legkisebb korosztálynál is alkalmas a taktilis észlelés és érzékelés 

illetve a figyelem fejlesztésre. A feladat a kisebb korosztálynál épülhet a tapintásra. Ilyenkor a 

gyermek fogja meg, nézze meg. A testrészek ingerlésére is alkalmas átmozgatás közben. 

Ellenben a nagyobb gyerekekkel lehet dobálni, megfigyelni milyen gyorsan esnek le miután 

feldobtuk őket a levegőbe. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

RÁZÓS LABDÁK 

 

Korosztály: 1,5 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• papír zsebkendős tárolódoboz 

• cérna 

• labdák, gömbök 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• állóképesség 

• izomerő 

• auditív és vizuális figyelem 

• szem-láb és kéz koordináció 

• kinesztikus észlelés 

• analízis –szintézis 

Feladatötlet: 

A dobozt a gyermek csípője köré kötjük. Kisebb korosztálynál lehet, hogy a pocaknál legyen a 

doboz. A feladat, hogy a derékra erősített dobozból kiguruljanak a labdák vagy a pici műanyag 

gömbdíszek. Lehet ugrálni, vagy rázni is. A feladat életkornak megfelelően bővíthető. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

DINÓDOBÓ 

 

Korosztály: 1 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• karton 

• ceruza 

• olló 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• állóképesség 

• izomerő 

• auditív és vizuális figyelem 

• szem-kéz koordináció 

• finommotorika 

• egyensúly 

Feladatötlet: 

A feladat, hogy a labdával a rajzolt forma bármely pontját eltalálja a gyermek. Nagyobbaknál 

lehet már próbálkozni, hogy a kivágott lyukon dobják át a labdát. Differenciálhatunk életkor 

szerint, hogy mennyire közel álljanak a célbadobóshoz. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

LABDASZÜRETELŐ 

 

Korosztály: 7 hónapos kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• hullahopp karika 

• ragasztószalag 

• színes labdák 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• szem- kéz koordináció  

• finommotorika 

• izomerő 

• koordináció 

• differenciálás 

• kisebb-nagyobb közötti különbség 

• gondolkodás 

• auditív és vizuális figyelem 

• emlékezet 

Feladatötlet: 

Ez az eszköz sokoldalúan variálható. A feladat, hogy a gyermekek egy meghatározott helyre, 

például egy zsámolyba szedjék le a ragasztószalagra rögzített labdákat. A labdaszedés közben 

ajánlott az éneklés. A labdákat színek szerint és méret alapján is lehet gyűjteni a nagyobb 

korosztállyal, a kisebbekkel akár csak egy azonos szín levételét is lehet tanulni. Az egészen 

kicsikkel alkalmas a fogás, és elengedés és taktilis ingerlés céljából. A feladat bővíthető 

életkornak megfelelően. 
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GÁLÁC NIKOLETT (gyógypedagógus) 

BÉKAHALÁSZAT 

 

Korosztály: 1 éves kortól 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• tál 

• fürdősó 

• békák 

• víz 

• papírcsónak 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• nagymozgás 

• szem- kéz koordináció 

• figyelem 

• gondolkodás 

• szókincsbővülés 

• taktilis és kinesztikus érzékelés észlelés 

• emlékezet 

Feladatötlet: 

Ez egy összetett feladat, első körben egy csónak hajtogatása szükséges hozzá. A kisebb 

korosztálynál előre készüljön el a papírcsónak. A nagyobbakkal akár közösen is készülhet a 

csónak. A csónakokat bele kell helyezni a vízbe. A tálban lévő vizet színezzük meg kékszínű 

tengeri sóval, a tál aljára pedig helyezhetőek műanyag békák, halak. A feladat része, hogy a 

gyerekek szedegessék ki az elrejtett tárgyakat, a papírcsónakot pedig próbálják a gyerkőcök 

úsztatni a tálban. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

POHÁR BÁCSI 

 

Korosztály: 2-4 éveseknek 

Felhasznált anyagok, eszközök:  

• egyszínű, fehér papírpoharak 

• sniccer 

• alkoholos filctoll 

Az elkészítés módja:  

Sniccerrel az egyik papírpohárra egymás alá két téglalap formájú ablakot vágunk. A felső 

keskenyebb legyen, mint az alsó.  A két ablak közé alkoholos filccel rajzoljuk meg Pohár bácsi 

orrát.  A másik papírpohárra, poharakra körbe rajzoljunk arckifejezéseket (mosolygóst, 

szomorút, mérgeset, csodálkozóst, puszit cuppantóst, nyelvnyújtóst, vicsorgóst, ásítóst stb.) 

Egy pohárra négy arckifejezés fér.  Az ablakos poharat helyezzük rá az arckifejezéses pohárra. 

Az ablakos poharat forgatva mindig más arckifejezés látható. 

Az eszközzel fejlesztett területek:   

• figyelem fejlesztése 

• beszédkedv felkeltése 

• utánzó készség fejlesztése 

• artikulációs izmok fejlesztése 

• érzelmek felismerésének fejlesztése 

• empátia fejlesztése 

• szókincsbővítés 

• hangutánzás 

Játékötlet: 

Arckifejezések utánzása tükör előtt. 

A gyerekekkel ülünk a tükör előtt.  Elővesszük a hátunk mögül a kezünkre húzott Pohár bácsit.  

Mondjuk a gyerekeknek: -Nézzétek, eljött hozzátok Pohár bácsi!  Köszönjünk neki! Szia!  

Pápá!  Nézzétek, milyen vidám! Mosolyog. Mosolyogjunk rá mi is: Csízzz!  
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De nézzétek, mi történt! (Elforgatom az ablakos poharat a következő arckifejezéshez.) Pohár 

bácsi már nem mosolyog! Hogy csinál? Mutasd meg! Legörbíti a száját. Szomorú! Azt mondja: 

- Jaj, jaj! Mondjuk mi is: - Jaj.jaj! Szegény Pohár bácsi!  Ne szomorkodj Pohár bácsi! 

Simogassuk meg, hogy ne legyen szomorú! 

Azután az ablakos pohár forgatásával megfigyeljük és utánozzuk az arckifejezést és minden 

arckifejezéshez párosítunk egy hangutánzó szót és próbáljuk a gyerekeket rávenni, hogy azt is 

utánozzák. Közben a tükörben megfigyelhetik a saját arckifejezésüket is. 

  



24 
 

CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

ÖLTÖZTETŐS BABÁK 

 

Korosztály: 2-5 éves kor 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• nyomtató 

• fénymásoló papír 

• filctoll 

• színesceruza 

• laminálógép, lamináló fólia 

• öntapadós tépőzár 

Elkészítés módja:  

A sablont letöltjük a Pinterestről, kinyomtatjuk több példányban, a babákat és ruhákat 

különbözőre színezzük, kivágjuk, lelamináljuk.  Tépőzárral a babákra rögzítjük. 

Fejlesztendő területek:  

• figyelem 

• gondolkodás 

• finommotorika 

• szem- kéz koordináció 

• szerialitás fejlesztése 

• szókincsbővítés 

• beszédértés fejlesztése 

Feladatötlet:   

Séta az esőben 

Interaktív játék a babákkal mesehallgatás közben. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két testvér: Panni és Peti.  Egyik reggel Panni és Peti 

kinéztek az ablakon. Látják ám, hogy esik az eső. Az úton pedig sok-sok pocsolya van.  

- Menjünk ki az esőbe játszani!- mondta Peti 

  - Nagyon jó ötlet! Menjünk! - Ujjongott Panni!  Gyorsan öltözzünk fel!  
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Kinyitották a szekrényt és elkezdtek öltözködni.  

(Közösen kiválasztjuk, és feladjuk a babákra a ruhákat) Fölvették a nadrágot, a pulóvert, a 

gumicsizmát, a sálat a sapkát, és magukkal vitték még az esernyőjüket is.  

Kint nagyon jól szórakoztak, minden pocsolyába beleugrottak. Lics-locs Pliccs-placcs locsogott 

a víz a csizmájuk alatt. 

Nemsokára elállt az eső.  

- Most mit játszunk? - kérdezte Peti. 

 - Hajtogassunk papírhajót és úsztassuk meg őket a pocsolyákon.  

 Meghajtogatták a csónakokat és sokáig játszottak velük a pocsolyában. 

Azután hazamentek a helyére tették az esernyőket és levetkőztek. Levették a sapkát, a sálat, a 

pulcsit, a csizmát és a nadrágot, (Közösen levesszük a babákról a ruhadarabokat és a helyére 

tesszük.) és miután a helyére rakták a ruháikat elmentek a szobájukba játszani. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

MIKULÁS ÖSSZERAKÓK 

 

Korosztály: 3-5 év 

Felhasznált anyagok, eszközök: 

• nyomtató papír 

• nyomtató 

• olló 

• színesceruza 

• lamináló fólia, laminálógép 

• öntapadós tépőzár 

Fejlesztési területek: 

• figyelem 

• gondolkodás 

• vizuális percepció fejlesztése 

• rész-egész viszony felismerése 

• szókincsbővítés 

• nyelvi kifejezőkészség 

• szerialitás 

Elkészítés módja: 

Töltsük le a Pinterestről a sablonokat! Színezzük ki! Vágjuk ki, lamináljuk le és ragasszuk rá a 

tépőzárat a részekre. 

Játékötlet:  

1. Mikulásöltöztető 

Mikulás bácsi indul a gyerekekhez. Segítsünk neki felöltözni, hogy meg ne fázzon a hosszú 

úton! 

(Ruhadarabok megnevezése.) 

2.  A Mikulás és a Mikulás manója 
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Julcsi Mikulástól Mikulásbabát és Manót kapott. Nem vigyázott a játékaira szétestek. Segítsünk 

neki összerakni!  (A részek összeillesztése közben a testrészek megnevezése, nagyobbakkal 

lehetőséget nyújt a birtokos személyjel gyakorlására.) 

3.  A Mikulás feje: 

Mikulásfej összerakása részekből, közben a részek megnevezése. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

MACIS ARCKIFEJEZÉS UTÁNZÓ 

 

Korosztály: 2-4 éveseknek 

Felhasznált anyagok, eszközök:  

• rajzlap 

• fekete filctoll 

• színesceruza 

• olló 

• laminálógép, lamináló fólia 

Elkészítés módja:  

Rajzoljunk rajzlapra macifejeket, mindegyikre más-más arckifejezést (mosolygóst, szomorút, 

mérgeset, csodálkozóst, vicsorgóst, csücsörítőst, nyelvnyújtóst, szájnyalogatóst, vicsorgóst, 

csodálkozóst, ásítóst stb.). Színezzük ki! Vágjuk ki!  Ha szeretnénk, hogy tartósabb legyen, 

akkor lamináljuk le! 

Az eszközzel fejlesztett területek:  

• utánzó készség fejlesztése 

• artikulációs izmok fejlesztése 

• érzelmek felismerésének fejlesztése 

• empátia fejlesztése 

• szókincsbővítés 

• hangutánzás 

Játékötlet:  

Arckifejezések utánzása tükör előtt. 

Egy egyszerű történetbe ágyazottan vezessük végig a gyerekeket a maci hangulatának és 

arckifejezésének változásain. Közben utánozzuk együtt az arckifejezéseket, és minden 

arckifejezéshez párosítsunk egy hangutánzó szót, ami illik az adott hangulathoz és 

arckifejezéshez. 

A gyerekekkel üljünk a tükör elé. Mutassuk meg nekik a mosolygós macit. - Nézzétek ki jött el 

hozzátok! Ő Mackó Lackó! Köszönjünk neki! Szia Mackó Lackó! Pápá! 
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- Nézzétek milyen vidám Mackó Lackó, mosolyog! Mosolyogjunk mi is úgy, mint a maci! Nézd 

meg a tükörben te is milyen szépen mosolyogsz! Mackó Lackó örül, mert mézet kapott a 

mamájától! Így fogja megenni: - Nyam - nyam! Utánozzuk mi is: - Nyam -nyam!  

Nézzétek, már nyalja a száját! Mutassuk meg mi is, hogy nyalja a maci a száját! Hű, de finom!  

- De jaj, eltűnt a méz! Ó! Csodálkozik a maci! Hová tűnhetett? -Ó! Így csodálkozott a maci!  

Csodálkozzunk mi is: -Ó! 

... 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

KI LAKIK ITT? 

 

Korosztály: 2-4 év 

Felhasznált anyagok, eszközök: 

• 2db négyzet alakú papírtányér vagy kartonlap 

• rajzlap 

• filctoll 

• színesceruzák 

• olló 

• ragasztó 

• öntapadós tépőzár 

Elkészítés módja: 

Az egyik négyzet alakú papírtányérra, a vagy kartonra 3 sorba, 3-3 egyforma ablakot rajzolunk. 

Az ablakok 3 oldalát sniccerrel vágjuk ki, hogy nyithatóak legyenek. Hátuljára ráragasszuk rá 

a másik papírtányért. Ez lesz a házikó. Kartonból vágjunk ki egy egyenlő szárú háromszöget, 

aminek az alapja olyan hosszú, mint a papírtányér oldala. Ez lesz a ház teteje. A tetőt ragasszuk 

rá, vagy tűzőgéppel tűzzük rá a házra.  Kilenc akkora négyzetet vagy kört vágjunk ki rajzlapból, 

mint a ház ablakai. A kis négyzetekre rajzoljunk különböző állatokat, vagy ragasszunk rá 

állatképeket. Az állatképeket öntapadós tépőzárral ragasszuk rá egy-egy ablakra.  A ház ablakait 

kinyitva, olyan ételt rajzoljunk bele, amilyet az ablakra ragasztott állat szeret. 

Fejlesztési területek: 

• nyelvi kifejezőkészség fejlesztése 

• szókincsbővítés 

• gondolkodás fejlesztése 

• taktilis észlelés fejlesztése 

• finommotorika 

• szem-kéz koordináció fejlesztése. 

 

Játékötlet: 
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A gyerekeknek mutassuk meg a házikót. Nézzétek! Mi ez? - Egy házikó. Ki lakik benne?  - Én 

nem tudom. - Ti tudjátok?... - Nem? Ti sem tudjátok? Sajnos. én sem tudom! - Nézzük meg, 

hogy mi van a házikóban! Nyissuk ki az ablakokat! Egyenként kinyitjuk az ablakokat és 

megnevezzük, hogy mi van benne: - Mi ez? - Csont. - Melyik állat szereti a csontot? - A kutya. 

              - Mi ez? - Répa. -  Melyik állat szereti a répát? - A nyuszi. 

             ... 

Miután minden ablak mögé benéztünk és beszéljük meg, hogy melyik állat eszik olyat, ami az 

ablakokban látható, adok a gyerekeknek egy tálat, teli magokkal, babbal. 

- Hangokat hallottam ebből a tálból valaki elbújt benne! Keressük meg! 

A gyerekek egyenként belenyúlnak a tálba, keresnek egy képet.  - Mi az? - Majom. - Szegény 

kis majom nem talál haza. Keressük meg hol lakik?  

Minden állatot ahhoz az ablakhoz teszünk, amelyik alatt a kedvenc eledele lapul. 

A gyerekekkel beszédállapotuktól függően elmondjuk még egyszer, hogy mit esznek az állatok. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

KÉPEK A DOBOZBAN 

 

Korosztály: 2-4 éveseknek 

Felhasznált anyagok, eszközök: 

• gyufás skatulyák 

• kicsi képek tárgyakról, állatokról 

• ragasztó 

Elkészítés módja:  

Ragasszunk egy-egy tárgyat vagy állatot ábrázoló képecskét a doboz belsejébe, majd dugjuk 

vissza a dobozt a skatulyába. Ha gyurmaragasztóval ragasztjuk a képeket a dobozkába, akkor a 

képek kicserélhetők lesznek. 

Az eszközzel fejleszthető területek: 

• finommotorika 

• szókincsbővítés 

• szóaktivizáció 

• vizuális emlékezet 

• beszédértés fejlesztése 

• gondolkodás fejlesztése (kép-kép, kép- tárgy egyeztetés) 

Játékötlet: 

A gyufás skatulyákat bele tesszük egy zsákba. A gyermek húz egy skatulyát a zsákból, kinyitja 

(a kisebb gyerekeknek ez is komoly feladat, mert ahhoz, hogy ki tudják tolni a dobozkát a 

skatulyából, az egyik oldalon a skatulya nyílását szabadon kell hagyni) és megnézi mi van a 

dobozban.  Kérdezzük tőle: - Mi van benne? Ő megnevezi a képet: - Béka.  Ha nem tudja, akkor 

mi mondjuk helyette és arra kérjük, hogy ismételje meg! 

A skatulyákat hagyjuk nyitva, hogy a gyermek láthassa, hogy melyikben milyen kép van 

elrejtve. Három - négy skatulya kibontása és a benne levő képek megnevezése után újra nézzük 

meg a dobozkákban lévő képeket egyenként, nevezzük meg, majd csukjuk vissza. Ezután 

kérdezzük meg a gyereket: - Melyik dobozban volt a béka? - Melyik dobozban volt a cipő? ... 

stb. 
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Vagy: Újra megnézzük egyenként és megnevezzük a gyerekekkel a képeket, nyitva hagyjuk a 

skatulyákat és megkérjük az egyik gyereket, hogy csukja be azt a dobozt, amelyikben azt az 

állatot látja, amelyik azt mondja: - brek-brek.  A másik gyereket arra kérjük, hogy csukja be azt 

a dobozt, amelyikben azt az állatot látja, amelyiknek tüskés a háta.  
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

HANGUTÁNZÓS KUPAKVÁLOGATÓ 

 

Ötlet: Juhász - Bittera: Megkésett és akadályozott beszédfejlesztésű gyerekek terápiája 

Korosztály: 2-4 éves megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek 

Felhasznált anyagok, szükséges eszközök:  

• cipős dobozok 

• rajzlap 

• filctoll, színesceruzák 

• csomagolópapír 

• olló 

• ragasztó 

• kisebb és nagyobb kupakok 10-10 db 

Elkészítés módja:  

Rajzoljunk egy rajzlapra egy kislány fejet Ó szájállással, egy másikra egy kisfiút Á szájállással. 

(Az Ó szájállás a kisebb kupak méretű, az Á szájállás a nagyobb kupak méretű legyen!) 

Színezzük ki, majd vágjuk ki!  A szájnyílásokat is vágjuk ki!  A cipős dobozokat vonjuk be 

csomagolópapírral! Tegyük rá az egyik fejet az egyik, a másik fejet a másik doboztetőre! 

Rajzoljuk rá a doboztetőkre a szájállásoknak megfelelő karikákat és vágjuk ki! Ragasszuk rá a 

fejeket a megfelelő doboztetőkre úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek egymásra! 

Eszközzel fejlesztendő területek: 

• hangadásra ösztönzés 

• hangutánzás 

• vizuális- és hallási differenciálás 

• akusztikus emlékezet 

• szem- kéz koordináció 

• finommotorika 

 

 

Játékötlet: 
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Üljünk a szőnyegre a gyerekekkel. Mutassuk meg neki k először a kisfiús, Á szájállású dobozt. 

 - Nézzétek ezt a kisfiút! Milyen nagyra nyitja a száját! Azt mondja: - Á! Mintha ásítana! Hogy 

csinál a kisfiú? - Így csinál: Á! Olyan nagyra nyitja a száját, hogy még egy ilyen nagy kupak is 

belefér a szájába!  Tegyük bele közösen a kupakokat a baba szájába és minden kupak 

bedobásánál mondjuk: - Á! 

Mutassuk meg nekik a kislányos Ó szájállású dobozt. - Nézzétek ezt a kislányt! Ő kicsire 

kerekíti a száját! Csodálkozik. Azt mondja: Ó! Az ő szájába nem fér bele ez a nagy kupak, csak 

ez a kicsi. 

Mit mond a kislány? Azt mondja: Ó!  Tegyük bele közösen a kis kupakokat a kislány szájába, 

és minden bedobásnál mondjuk: Ó! 

Többszöri gyakorlás után keverjük össze a kupakokat, minden gyerek vegyen belőle, tegye bele 

a megfelelő baba szájába és közben mondja a megfelelő hangot. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

HERNYÓ 

 

Korosztály: 2-6 év 

Felhasznált anyagok, eszközök:  

• barna, zöld, sárga, piros, kék, narancssárga, fekete dekorgumi 

• öntapadós tépőzár 

• ragasztópisztoly 

Elkészítés módja:  

Bartos Erika könyvének illusztrációja alapján dekorgumiból kivágjuk a körtefa részeit, a 

körtéket, a leveleket és a hernyókat. A körtefát a részekből összeállítjuk és összeragasztjuk.  A 

hernyókra öntapadós tépőzárat ragasztunk és a körtefa megfelelő helyére illesztjük őket. 

Fejlesztési területek:  

• figyelem fejlesztés 

• szókincsbővítés 

• beszédértés fejlesztése 

• finommotorika 

• szem-kéz koordináció fejlesztése 

• vizuális és verbális emlékezet fejlesztése 

Feladatötlet:  

Mesehallgatás, a figyelem ébrentartása, a beszédértés segítése bábokkal. 

Miközben meséljük a gyerekeknek Bartos Erika: Hernyó című versét, sorban elhelyezzük a 

hernyókat a körtefán a verssoroknak megfelelően.  Kisebbeknek többször ismételjük (2x-3x) 

Ezután megkérjük a gyereket: 

- Mutasd meg, hogy melyik hernyó ül a körtében! 

- Mutasd meg, hogy melyik hernyó hintázik az ágon! 

- Melyik hernyó szunyókál? 

... 
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Levesszük a fáról a hernyókat és miközben meséljük a verset, ők tehetik fel a hernyókat a fára. 

Nagyobbakkal (5-6 évesekkel) megtanulhatjuk a verset, segítve a felidézést, illetve a bevésést 

mutatjuk a gyerekeknek a versben soron következő hernyót. 

 

Bartos Erika: Hernyó 

 

Körtefára felmásztam, 

Kilenc hernyót találtam. 

Egyik ült a levélen, 

Egy a sárga körtében, 

Egy a fának odvában, 

Egy csak morgott magában. 

Egy az ágon hintázott, 

Egy a törzsön felmászott. 

Egy már mélyen szunyókált, 

Egy meg fentről kukucskált. 

Kilencedik hernyócska, 

Rákúszott az ujjamra, 

Óvatosan levittem, 

Fa tövébe letettem. 
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CZÖNDÖR LAURA (logopédus) 

A BOHÓCOK SZALAGJA 

 

Korosztály: 2-6 év 

Szükséges eszközök, anyagok:  

• fénymásoló, fénymásoló papír 

• filctoll, színesceruza 

• laminálógép, lamináló fólia 

• öntapadós tépőzár 

Elkészítés módja:  

Rajzoljuk meg a bohócot és a szalagot és másoljuk le a szükséges példányban! Színezzük ki a 

bohócokat úgy, hogy mindegyiknek másféle színű (és mintájú) legyen a sapkája. A szalagjaikat 

hagyjuk fehéren.  A szalagokból készítsünk annyit, ahány bohócunk van, és színezzük ki olyan 

színűre és mintájúra, amilyen a bohócok sapkája! Vágjuk ki a bohócokat, a szalagokat és 

lamináljuk le! Tegyünk a szalagokra tépőzárat, amivel rögzíteni tudjuk a bohócokon található 

szalagok körvonalához. 

 Fejlesztendő területek:  

• figyelem 

• finommotorika 

• vizuális észlelés 

• szem- kéz koordináció 

• szókincsbővítés 

• nyelvi kifejezőkészség 

• beszédértés fejlesztése 

• színek megnevezésének ás azonosításának gyakorlása 

Feladatötlet: 

A bohócok készülnek a cirkuszi előadásra, de összekeveredtek a szalagjaik. Segítsünk minden 

bohócnak megtalálni a saját szalagját, ami ugyanolyan, mint a sapkája! 

Amikor ezzel készen vagyunk, akkor kérjük meg a gyermeket: 

- Mutasd meg, hogy melyik bohócnak kék csíkos a szalagja! 
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- Mutasd meg, hogy melyiknek sárga holdas a szalagja! 

... 

Nagyobb gyerekekkel játszhatunk hibakeresőst: 

- Néhány bohóc összecserélte a szalagját! Keressétek meg, hogy melyik az a bohóc, amelyik 

nem a saját szalagját vette fel! 

A bohócokkal gyakorolhatjuk a sorszámokat és a téri viszonyokat is: 

Rakjuk ki sorba a bohócokat és kérjük meg gyerekeket, hogy keresse meg, és mutassa meg 

például a sorban a 4. bohócot és mondja el, hogy milyen a szalagja. 

Rakjuk a bohócokat több sorba, így megkérhetjük a gyermeket, hogy mutassa meg, hogy melyik 

bohóc van pl.: a lila csillagos sapkás bohóc alatt, felett, mellett jobb és bal oldalon. stb. 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

ZOKNIK PÁRBAN 

 

Korosztály: 3-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• színes, mintás csomagolópapír vagy kartonpapírok 

• facsipeszek 

• olló 

Elkészítés módja: 

1. Kiválasztunk a színes, mintás csomagolópapírból különbözőeket.  

2. Minden papírra 2 zoknit rajzolunk sablonnal és kivágjuk. Ha csomagolópapírral 

dolgozunk, akkor keményebb papírra a kivágás előtt felragasztjuk.  

Eszközzel fejlesztett területek:  

• formák és színek különbségének megfigyelése és megfogalmazása 

• azonosság-különbözőség fogalma 

• finommotorika 

Feladatötlet: 

1. Kimostuk a zoknikat. Szeretnénk a párokat együtt megszárítani. Keresd meg a zoknik 

párját! Csipesszel összecsípheted! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

SZÍVEK 

 

Korosztály: 5-7éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• papírlap, színes lapok 

• ragasztó 

• fólia  

Elkészítés módja: 

1. Először a kirakótáblát a minta szerint rajzoljuk meg.  

2. A kirakótáblát lemásoljuk, erre készülnek majd a válaszkártyák. 

3. A színes papírokból kicsi és nagy mintalyukasztóval szíveket készítünk.  

4. Minden választott színből 4 nagyra és 4 kicsi darabra lesz szükségünk.  

5. A kirakótáblára ragasztjuk a minta szerint és bevonjuk a papírlapot fóliával. Elkészült a 

kirakótábla.   

6. A szívekből is 4 nagy és 4 kicsi szívet a válaszkártyák lapra (papírra) felragasztjuk a 

minta szerint.  

7. A papírt bevonjuk fóliával és a vonal mentén daraboljuk fel a válasz kártyákra. 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• színek ismerete 

• kicsi-nagy differenciálása 

• síkban való tájékozódás 

• logikai gondolkodás  

Feladatötlet: 

A kártyák mindegyikének van egy pontos helye a kirakó táblán. Figyelj, mert a kis szív nem 

ugyanúgy áll!  Mondhatod hangosan is miközben a helyére teszed a megoldást! Én így 

mondom: Nagy zöld szív, tőle jobbra kicsi zöld szív. A kicsi szív jobbra fordult el. Folytasd! 

Megjegyzés: Nehezebb, ha nem soronként dolgozik, hanem össze-vissza rakja fel a kártyákat. 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

SÜNIK 

 

Korosztály: 4-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• 6 gesztenye 

• 6 mogyoró 

• 6 dió 

• fehér papír 

• lamináló és fólia 

• színes filctoll 

Elkészítés módja: 

1. Készítünk a minta szerint egy színes játéktáblát.  

2. Lelamináljuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• mennyiség fogalom bővítése 

• több-kevesebb és ugyanannyi fogalma 

• szabálytartás 

Feladatötlet: 

A játéktáblához szükség lesz annyi különböző színű bábura ahány gyerek játszik és 1 

dobókockára (korongkép).  

A játékot az a gyerek kezdi el, aki a legfiatalabb. Ő választ először mit szeretne gyűjteni a 

termésekből (pl. diót). 1 lépést tesz előre a táblán és dob a dobókockával. Annyi termést 

(pl.diót) tesz maga elé ahányat dobott a dobókockával. A többiek is sorban lépnek egyet, 

dobnak és maguk elé teszik a választott termést.  Az győz (egy-egy játék körben), akinek a 

legtöbb termése van.  A terméseket az eredményhirdetés után visszarakjuk a halomba. (tálkákba 

is rakhatjuk).  Ha ugyanannyi a termés, akkor döntetlen a játék. A játék véget ér, amikor a süni 

már minden kört meglépett. 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

RÉSZ-EGÉSZ KÁRTYAJÁTÉKOK 

 

Korosztály: 4-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• színes kartonlap 

• színes, mintás csomagolópapír 

• ragasztó 

Elkészítés módja: 

1. Kiválasztunk a színes, mintás csomagolópapírból megfelelő képeket és kivágjuk.  

2. A színes karton megfelelő helyére ragasztjuk.  

3. A papírt ezután kártyákra vágjuk szét. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• téri tájékozódás 

• rész-egész megfigyelése 

• azonosság-különbözőség észrevétele 

Feladatötlet: 

A varázsló elvarázsolta a képeket. Neked kell megkeresned mi hova illik! Megmutatom én                 

így rakom, folytasd! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

RAJZOLD MEG AZ UTAT! 

 

Korosztály: 4-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• fehér papírlap 

• színes, mintás csomagolópapír 

• laminálógép és fólia 

• filctoll 

• ragasztó 

Elkészítésmód: 

1. Rajzolunk a papírra útvonalakat.  

2. Kiválasztunk a színes, mintás csomagolópapírból megfelelő képeket és kivágjuk.  

3. Az útvonalak megfelelő helyére ragasztjuk. A papírt ezután lelamináljuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• finommotorika 

• szem-kéz koordináció 

• téri tájékozódás 

Feladatötlet: 

1. Mutasd meg a méhecske útját a mutatóujjaddal! Vigyázz az út szélének ne ütközzél! 

Közben elmondhatod merre indulsz és találsz-e nektárt.  

2. Most fogd meg a filctollat (vízzel letörölhető) és anélkül, hogy felemelnéd útközben 

rajzold meg az utat! 

3. A betont az építkezésen várják. Mutasd meg a mutatóujjaddal a betonkeverő 

(mixer)autó merre mehet!  

4. Most fogd meg a filctollat és rajzold meg az útját anélkül, hogy az út szélének ütköznél! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

PILLANGÓK 

 

Korosztály: 4-7 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• pillangó sablon 

• zsírkréta 

• laminálógép és fólia 

• olló 

Elkészítés módja:  

1. A papírra 12 négyzetet és 12 pillangókat rajzolunk a minta szerint.   

2. A pillangókat eltérő módon kiszínezzük vagy satírozzuk zsírkrétával a választott 

műanyag dombor minta alap segítségével. 

3. Két egyforma képsorozatot készítünk. Laminálóval bevonjuk mindkét lapot.  

4. Az egyik bevont papírt vágjuk szét a vonalak mentén. 1 kirakótáblánk és 12 eltérő 

fedőkártyánk lesz a játékhoz. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• vizuális differenciálás 

• azonosság és különbözőség fogalma 

• koncentráció 

Feladatötlet: 

1. Nézd meg a pillangókat! Hasonlítsd őket össze! Különbözőek? Keresd meg az 

ugyanolyan pillangót és a tedd rá a játéktáblára a párjához!  
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

ÖSSZEHASONLÍTÁSOK: HOSSZABB-RÖVIDEBB, MAGASABB-

ALACSONYABB 

 

Korosztály: 3-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• fehér papírlapok 

• színes, mintás csomagolópapír 

• karton 

• ragasztó 

• filctoll 

• zsírkéta 

• laminálógép, lamináló fólia 

Elkészítés módja: 

1. Először a játéktáblát a minta szerint megrajzoljuk.   

2. A színes, mintás csomagoló papírból képeket vágunk ki vagy rajzolunk a minták szerint.   

3. A játéktáblát fóliával bevonjuk vagy kartonra ragasztjuk, hogy tartósabb legyen.  

4. A válasz kirakókártyákat (pl. a különböző hosszúságú lépcsőket) először kartonlapra 

ragasztjuk majd feldaraboljuk. Borítékban tárolhatjuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• síkban való tájékozódás 

• vizuális differenciálás 

• szókincs bővítés 
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Feladatötlet: 

1. Palota: Mesélj a képről!  Figyelj melyik lépcső a leghosszabb! Tedd oda az ugyanolyan 

hosszúakat! Melyik volt a legrövidebb? Mutasd meg! 

2. Kígyók: Melyik a leghosszabb kígyó? Melyik a legrövidebb? Mutasd meg! Tedd az 

ugyanolyan hosszú darabokat rá! 

3. Erdő: Egyforma magasak a fák? Mit vettél észre? Melyik a legalacsonyabb fa? Melyik 

a legmagasabb? Tedd a fák törzsét a helyükre! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

HIÁNYZÓ KÖRÖK 

 

Korosztály: 5-8 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• fehér papír 

• színes papírok 

• kartonpapír 

• körforma lyukasztó 

• ragasztó 

• olló 

Elkészítés módja: 

1. A kirakótáblát és a választáblát a minta szerint vonalzóval megrajzoljuk.    

2. Körlyukasztóval különböző színű köröket készítünk a minta szerint és felragasztjuk a 

választáblára.  

3. Ezután vágjuk fel a vonalak mentén a válaszkártyákat.  

4. A kirakótáblára a minta alapján félköröket ragasztunk.  

5. A kirakótáblát kartonra ragasztjuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• vizuális differenciálás 

• koncentráció fejlesztés 

Feladatötlet: 

A kártyák mindegyikének van egy megfelelő helye a választáblán. Tedd a helyére a kártyákat! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

HIÁNYZÓ ALMÁK 

 

Korosztály: 6-8 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• fehér papír 

• színes papír 

• fehér karton 

• ragasztó 

• színes filc 

Elkészítés módja: 

1. A kirakótáblát és a választáblát a minta szerint vonalzóval megrajzoljuk.  

2. Az almákat filctollal rajzolunk meg a minta szerint és felragasztjuk a választáblára.  

3. Ezután megrajzoljuk a minta szerint a választáblát.  

4. Fehér kartonra ragasztjuk majd szétvágjuk a vonal mentén és megkapjuk a 

válaszkártyákat. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• vizuális differenciálás 

• koncentráció fejlesztés 

• alak-háttér konstancia 

Feladatötlet: 

Az alma darab kártyák mindegyikének van egy megfelelő helye a választáblán. Tedd a helyére 

a kártyákat! 
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

KI LESZ A KÖVETKEZŐ? 

 

Korosztály: 3-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok: 

• fehér papírlapok 

• színes, mintás csomagolópapír ábrákkal (pl.: állatok) 

• ragasztó 

• filctoll 

• laminálógép és fólia 

Elkészítés módja: 

1. Először a kirakótáblát a minta szerint rajzoljuk meg.  

2. A kirakótáblát lemásoljuk, erre készülnek majd a válaszkártyák.  

3. A színes, mintás csomagoló papírból képeket vágunk ki pl.: állatokat.  

4. Mindenből 3 ugyanolyan képet a választáblára ragasztunk és a választáblát fóliával 

bevonjuk. 

5. A választáblát a vonal mentén válaszkártyákra darabolunk.  

6. A kirakótáblát kartonra ragasztjuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• síkban való tájékozódás 

• logikai gondolkodás 

• vizuális differenciálás,  

Feladatötlet: 

1. Én raktam néhány képet a táblára. Figyelj nagyon, mert ugyanolyan kép (állat) nem 

lehet egymás mellett, egymás alatt és egymás fölött. Folytasd a képek kirakását!  

2. Ha ügyesen kiraktad, akkor olvasd el a képeket és közben az ujjaddal is mutasd! A felső 

sorral kezd! 

 

GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 
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HELIKOPTER 

 

Korosztály: 3-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• fehér papír 

• színes műanyag kupakok 

• laminálógép és fólia 

Elkészítés módja: 

1. A kirakótáblát a minta szerint megrajzoljuk. 

2. Fóliával bevonjuk vagy kartonra ragasztjuk, hogy tartósabb legyen. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• színismeret 

• mennyiségek 

• vizuális differenciálás 

• koncentráció fejlesztés 

Feladatötlet: 

 Tedd a helyére a hiányzó részeket! Milyen jármű lett? Hol közlekedik?  
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GOSZTOMNÉ MAGVAS BEÁTA (gyógypedagógus) 

MINEK AZ ÁRNYÉKA? 

 

Korosztály: 4-6 éves kor 

Eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagok:  

• fehér papírok 

• színes karton 

• filctollak 

• ragasztó 

• olló 

Elkészítés módja: 

1. A kirakótáblát és az alaptáblát a minta szerint megrajzoljuk.  

2. Színes kartonra ragasztjuk, hogy tartósabb legyen.  

3. A vonalak mentén felvágjuk. 

Eszközzel fejlesztett területek:  

• rész-egész észlelése 

• alak-háttér észlelés 

Feladatötlet: 

Ez minek az árnyéka? Tedd a kártyát rá! Mi van a képen?  
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FRIESENHAHN MIHÁLY (logopédus) 

FELADATLAPOK CSABAY KATALIN: LEXI MESETANKÖNYVÉHEZ 

 

Korosztály: 5-7 éves kor 

Eszközzel fejlesztett területek: 

• komplex készségfejlesztés 

 

 



                                                                                                                � 

 
 
Mi mindenem van nekem 
 
Van két szemem, 
Van két fülem. 
Egy szám van csak, 
Elég nekem. 
Egy nyakamon egy fejem van, 
Jobbra, balra két kezem van. 
Karom felénél könyököm, 
Egy hasamon egy köldököm. 
 
Két combom és lábam alul, 
Két talpam a földhöz lapul. 
Sok mindenem van nekem, 
Egytől-egyig szeretem. 
 
 

 



� 
Képzeletben a színes körökön 

állsz. 
 
1. Mit látsz, ha balra nézel? Egészítsd és színezd ki! 
2. Mi helyezkedik el a jobb oldalon? Színezd ki! 
3. Húzd végig a mutató ujjadat a szívecske felé 

vezető úton! 
4. Most pedig a kezecske felé is kirándulj! 
5. Rajzold át piros színessel a szívecske felől a 

nyilat! A rajzolás irányát a kis nyíl mutatja: balról 
jobbra le!(10x) 

6. Rajzold át kék színessel a kezecske felé a nyilat! 
(10x) A rajzolás irányát a kis nyíl mutatja: balról 
jobbra fel! 



                     Rajzold le a családodat!                          � 

Színezz! Meséld el, hogy kiket rajzoltál a bal oldalra, és kiket látunk a jobb oldalon! 

 



                                 � 

 

                   

          

             

Irányok 
 

Színezd ki a halacskákat úgy, hogy amelyik balra úszik az piros, amelyik jobbra úszik, 
az kék legyen! Vastag színes ceruzát használj, ügyelj a helyes ceruzafogásra! Balról 
jobbra, majd fentről lefelé haladj! Számold is meg őket! Milyenek úsznak a felső 
sorban, a középsőben és az alsóban? 



 

 

Elöl, középen, hátul 

� 
 

Tegyél korongot a kisvonat első, középső, vagy utolsó kocsijába! 



                                                                      Tájkép hangokkal                                                                              � 

 
Vonat kattog 
Szellő susog 
A bokorban kígyó sziszeg. 
Zizzen a nád, 
Dong a darázs 
Amott egy béka brekeg.  
Egy gyönge hálón, 
Mint cérnaszálon 
Pókocska fut, hátán kereszt. 
Csobban a víz,  
Csattog a csíz, 
Surran az éji madár. 
Berregve köröz 
Közel a földhöz 
Egy helikopter 
Vasdarázs. 
Ez a sok hang mind él, 
Ha a két füledig ér, 
Jobbról, balról berepül, 
A torkodon kirepül! 
Szárnyatlanul száll a hang, 
Legszebben szólsz te magad. 



                                 � 

 

 

Irányok 
 

Színezd ki a cicákat kedved szerint! Mindegyik cica alatt találsz egy karikát. Színezd 
be azokat úgy, hogy amelyik cica balra néz, azt pirossal, amelyik jobbra figyel, azt 
kékkel jelöld! Vastag színes ceruzát használj és ügyelj a helyes ceruzafogásra! Balról 
jobbra, majd fentről lefelé haladj! Számold is meg őket! 



                   � 

 
 
 

                 
 
 

                

Mondd el, hogy merre állnak a levelek és a katicák a felső, és merre a középső sorban! 
Az alsó sorba rajzolj a levelekre katicákat, mindegyik jobbra nézzen! Színezz! Balról 
jobbra haladj! A felső sorban kezdd el a munkát, majd a középső következzen, végül az 
alsó sorban dolgozz! Ügyelj a helyes ceruzafogásra, vastag színest használj! 



                                                                                 Képolvasó                                                                                          � 

 



                                                                                                                                                                                                                � 

Rajzold át a vízszintes vonalakat balról jobbra! Vastag színes ceruzát használj, ügyelj a helyes 
ceruzafogásra. 
A felső vonallal kezd a rajzolást, majd a középsővel folytasd, utoljára az alsót készítsd el! 
Mindegyiket átrajzolhatod többször is. Az arcok csak akkor mosolyognak igazán, ha már szépen dolgozol! 

 



                               Egészítsd ki a létrát!                                 � 

Vigyázz! Mindig balról jobbra húzd a vonalakat, fentről lefelé haladj! 

 



                        Felső, középső, alsó           � 

 
 

Nevezd meg a 
fiókokat! 
Melyik a felső, 
középső és az alsó? 
Színezz! 
A felső fiók legyen 
piros, a középső 
sárga, az alsó zöld. 
Fentről lefelé 
haladj! 



                                        Amikor a lámpa piros…                               � 

Amikor a lámpa piros, 

az úttestre lépni tilos! 

Amikor a lámpa sárga, 

maradj csak a járdán állva! 

De amikor zöld a jel, 

szabad az út indulj el! 
Vigyázat! Ismét piros következik. 

Színezd ki a lámpákat a tanult minta 

alapján! Ismételd a versikét, tanuld 

meg! 

 

 

 



                 Felső, középső, alsó                   � 

 
 



                                                                                                                                                                                                                  � 

 



 

Hogy nevezzük a különböző szinteket? 

Rajzolj vastag színessel álló egyeneseket a különböző szintekre! 

Készíts olyanokat, amelyek egy, amelyek kettő és olyanokat is, amelyek három szintet foglalnak el! 

Mindegyikből legalább hat darabot készíts! Mindig balról jobbra haladj! 

Amikor idáig elkészültél, akkor színes ceruzával rajzold át többször is a vonalakat! 

Figyelj a helyes ceruzafogásra! 

� 



 A padlás szintre felhőket és napocskát, a szobák szintjére háromszögeket, a pince szintre álló egyeneseket rajzolj! � 

 

 



                                                                                                                                � 

Rajzold át a függőleges vonalakat fentről lefelé! Vastag színes 

ceruzát használj, ügyelj a helyes ceruzafogásra. 

A baloldali vonallal kezd a rajzolást, majd a középsővel 

folytasd, utoljára a jobb oldalit készítsd el! 

Mindegyiket átrajzolhatod többször is. Az arcok csak akkor 

mosolyognak igazán, ha már szépen dolgozol! 

 

 

 

 

 

 

 



Rajzold át vastag, piros ceruzával a rövid egyeneseket, hosszú párjuk 

kék legyen!  10x 

                                                                                                                                                                                                       � 
 



Színezd a busz elejét pirosra, a végét kékre, a belseje narancssárga 

legyen! 

                                                                                                                                                                                                       � 
 

 

 



                                                                         Hangkereső  (a)                                                                � 

Hol hallod? A szó elején, a szó végén, vagy a szó belsejében? 

                                       
 

 

 

 

                                                                                                                                 



                                                                         Hangkereső  (i)                                                                � 

Hol hallod? A szó elején, a szó végén, vagy a szó belsejében? 

                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                 



                                                               Hangkereső  (o-ó)                                                                � 

Hol hallod? A szó elején, a szó végén, vagy a szó belsejében? 

                                                                              
 

 

 

 

                                                                                                                             



                                 � 

 

                                                                                                    

 

                                                                     

Hangkeresés – ismétlés 

Melyik szóban hallod az a hangot? Tegyél rá 

megfelelő korongo(ka)t, otthon pedig színezd ki! 
 



Rajzold át vastag színes ceruzával az egyeneseket! 

                                                                                                                                                                                                       � 
 



                                                                                 Szótagoló                                                                                 � 

A szavaknak is ritmusuk, ütemük van. Hányat tudsz tapsolni a képek 

kimondásakor? 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                                 Szótagoló                                                                                 � 

A szavaknak is ritmusuk, ütemük van. Hányat tudsz tapsolni a képek 

kimondásakor? 

 

                                           
 

 

 

 

                                                                                                        



           Mit látsz a fa felett, és mik vannak alatta?       � 

Egészítsd ki a képet tetszésed szerint, és színezz! Vastag színest használj, ügyelj a helyes ceruzafogásra! 

                                                                                                                                                            

 

 



Keress hasonlókat! 

                                                                                                                                                                                                       � 
 

 

 

 

Keress hasonló formákat, s színezd azokat ugyanazzal a színessel! Vastag 

ceruzát használj, s ügyelj a helyes ceruzafogásra! 



      (mögött, előtt, mellett, fölött, alatt, bal oldalán, jobb oldalán, között) � 

Hol látod a        méhecskét? 

 
 



Óravonalak rajzolása 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 

Rajzold körbe az arcokat, amelyek most még szomorúak. Sok gyakorlással 
elérheted, hogy az utolsók már mosolyogjanak! Ügyelj a helyes ceruzafogásra! 



             Mellett, között, előtte, utána, alatt, felett    � 

Színezz! Vastag színest használj, ügyelj a ceruzafogásra! 

 

                                       
 

 

                                                       
 

 

 



         Csigavonalak és körök rajzolása          � 

Rajzold körbe az arcokat, amelyek most még szomorúak. Sok gyakorlással elérheted, hogy a harmadik és a negyedik 
már mosolyogjon! Ügyelj a helyes ceruzafogásra! 

A nyíl irányába kezd a munkát, a szívecske felé! Kiindulópontod az arcon lévő jel legyen! Egy vonallal rajzolj! 

 

 
 
 

                                  



Hullámvonalak 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 

Rajzold át a vonalakat, balról jobbra haladj! Használj vastag színes ceruzát! 
Ügyelj a helyes ceruzafogásra! Csak a hullámvonal végén emeld fel a 
ceruzádat, vagyis egy vonallal rajzolj! A vonalakon, akár tízszer is 
gyakorolhatsz! Az utolsó hullámot Te „keltsd” életre! 
Közben mondhatod: lefelé, felfelé. 



Hullámvonalak 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 

Rajzold át a vonalakat, balról jobbra haladj! Használj vastag színes ceruzát! 
Ügyelj a helyes ceruzafogásra! Csak a hullámvonal végén emeld fel a 
ceruzádat, vagyis egy vonallal rajzolj! A vonalakon, akár tízszer is 
gyakorolhatsz! Az utolsó hullámot Te „keltsd” életre! 
Közben mondhatod: lefelé, felfelé. 



                           � 

               
 

 Színezd ki ezeket a kedves figurákat kedved szerint! 
 

 

                      
 

 

o Mit látsz a képen? Számold meg az állatokat a felső, majd az alsó sorban is. 

o Merre mennek a felül lévők, és merre tartanak az alsók? 

o A felső sorban melyik az első, melyik az utolsó, hányadik a kakas, az anya cica, a kislány kiscica, a kisegér, a 

csiga és hányadik a katica? 

o Mindkét sorban található egy kakukktojás, kitalálod, hogy melyik az? 

o Mondd el hány lába van a kakasnak, a cicának,…! 

o Az előtte, utána, között, mögött szavakat is megtanulhatjátok. 



                                                                      Hóvirágok                            � 

 
 

 

 



                                                         Tulipánok, bögrék                                                            � 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               � 

Rajzolj, számolj, színezz! 

                     
 

 

                     
 



                  � 

 

       
 

 

       
 

Tulipánok 



                                                                  Számolj és színezz!                                                 � 

A háromszögek narancssárgák, négyzetek pirosak, a körök kékek legyenek. 

A bal alsó sarokban is színezz, s színes pöttyökkel jelöld, hogy melyikből mennyit számoltál! 

A napocska nem tartozik szorosan a feladatba, de a munka befejeztével színezd ki azt is!  



                                            Morog, nem morog                                        � 

                      
 

 

 

 

 

                   



                                            Morog, nem morog                                        � 

                           

                      
 

 

                   
repülő         kígyó             kutya      liba 

                      

Milyen színnel jelöljük? Rajzold le a párját! 



 

                     

  



                                                        Mit látsz a háttérben?                                                  � 

Számold meg, színezd ki! 

 

 

 

 



                                      Zöngés vagy zöngétlen? Keresd a párját!           � 

Jelölj! Piros és zöld pöttyöket használj! Színezz! Melyek maradnak pár nélkül? (nap, felhők, fa) 

 

 



   Színezd ki a háztetőket! Rajzolj, vagy vágj ki képeket, s ragassz, kösd össze, színezz!� 

Zöngés, vagy zöngétlen?               Morog, vagy nem morog? 

 

g k 

z sz 



                                                                                                                                                                                                                  � 

Zöngés, vagy zöngétlen?              Morog, vagy nem morog? 

 

v f 

zs s 

Színezd ki a háztetőket! 

Rajzolj, vagy vágj ki képeket, s ragassz, kösd össze, színezz! 



Húsvéti tojások 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 

Színezd ki és díszítsd a húsvéti tojásokat! Balról jobbra haladj! Ügyelj a helyes 
ceruzafogásra! Vastag színessel dolgozz! A jel segít a rajzolásban. Melyik az első, melyik 
az utolsó? Mutasd meg a másodikat, harmadikat, és így tovább! Tanuld meg a versikét! 
 

Kleofás, a didergő kis tojás 

Volt egyszer egy kis tojás, 
Úgy hívták, hogy Kleofás. 
Bimm-bamm, dáridom.  
 
Megvette egy nyuszika, 
Nyuszi lány volt: Zsuzsika 
Bimm-bamm, dáridom. 
 
Megkérdezte Zsuzsika: 
"Kell-e neked szép ruha?" 
Bimm-bamm, dáridom. 

 

 

 
 
"Persze - mondta a tojás -, 
Fázik ám a Kleofás!" 
Bimm-bamm, dáridom. 
 
Befestette Zsuzsika, 
A húsvéti nyuszika: 
Bimm-bamm, dáridom. 
 
Nem fázik már a tojás: 
A zöld bundás Kleofás! 
Bimm-bamm, dáridom. 
 
 
(Végh György) 



Kapuvonalak 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rajzold át a vonalakat, balról jobbra haladj! Használj vastag színes ceruzát! 
Ügyelj a helyes ceruzafogásra! Csak egy-egy kapuvonal átrajzolása után emeld 
fel a ceruzádat, vagyis egy vonallal rajzolj! A vonalakon, akár tízszer is 
gyakorolhatsz! Az utolsó kapunál figyelj, mert csak halvány, szaggatott vonal 
a segítséged! Közben mondhatod: „lentről felfelé, kanyarítok, vissza lefelé”. 



Kapuvonalak 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 
 
 

 

Rajzold át a vonalakat, balról jobbra haladj! Használj vastag színes ceruzát! 
Ügyelj a helyes ceruzafogásra! Csak egy-egy kapuvonal átrajzolása után emeld 
fel a ceruzádat, vagyis egy vonallal rajzolj! A vonalakon, akár tízszer is 
gyakorolhatsz! Az utolsó kaput önállóan készítsd el! 
Közben mondhatod: „lentről felfelé, kanyarítok, vissza lefelé”. 



Vonalak rajzolása fentről lefelé 

                                                                                                                                                                                                       � 
 
 
 
 

 
 
 

Folytasd a vonalak rajzolását fentről lefelé! Használj vastag színes ceruzát! 
Ügyelj a helyes ceruzafogásra! Csak egy-egy vonal megrajzolása után emeld 
fel a ceruzádat, vagyis egy vonallal rajzolj! A vonalakon, akár tízszer is 
gyakorolhatsz! 
Közben mondhatod: „fentről lefelé”. 



                                             Növények – gyümölcsök                                                               � 

Házi feladatként rajzolj, vagy ragassz növényeket és gyümölcsöket! Kérd meg szüleidet, hogy segítsenek neked! 
Ha a rajzolás mellett döntesz, nagyon ügyelj a ceruzafogásra! Vastag színest használj! Ha ollóval dolgozol, nagyon 
VIGYÁZZ! 



                                             SZERSZÁMOK, JÁTÉKOK                                                                        � 

Az egyik körbe szerszámokat, a másikba játékokat rajzolj, vagy ragassz! Kérd meg szüleidet, hogy segítsenek neked! 
Ha a rajzolás mellett döntesz, nagyon ügyelj a ceruzafogásra! Vastag színessel dolgozz! Ha ollóval dolgozol, nagyon 
VIGYÁZZ! 



                                             SZERSZÁMOK, JÁTÉKOK                                                                        � 

 



                                                                                                                         � 

 

Rajzolj fecskevonalakat, s közben mondd! 

Ferdén jobbra fel, kanyarítom, egyenesen le! 



                                                             Járművek – bútorok                                                               � 

Házi feladatként rajzolj, vagy ragassz járműveket és bútorokat! Kérd meg szüleidet, hogy segítsenek neked! 
Ha a rajzolás mellett döntesz, nagyon ügyelj a ceruzafogásra! Vastag színest használj! Ha ollóval dolgozol, nagyon 
VIGYÁZZ! 



                                   � 

 

Megismerkedtünk az ízekkel (keserű, édes, sós, savanyú…). 

A feladatlapon van egy kakukktojás. Melyik az? Színezz! 



                                 Mi leszel, ha nagy leszel? Nevezd meg a foglakozásokat!                          � 

Beszélgessünk a különböző foglalkozásokról, majd színezd ki a képeket! 
 



                                    Ferdén, jobbra fel, kanyarítom balra, majd egyenesen le!                         � 

 



             Egyenesen le, kerekítem balra, majd ferdén jobbra fel!    � 

Ügyelj a ceruzafogásra, vastag színessel dolgozz! 

 

Jégcsapvonalak 



                                     Egyenesen le, kerekítem balra, majd ferdén jobbra fel!                              � 

 



                                                                                                                                                                                                                  � 

 

Hova kerültek? Hol vannak? 


