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4 Sérülésspecifikus eszköztár

1. Bevezető
A látássérülés széles kategóriát ölel fel a teljes vakság és a kisfokú látáscsökkenés között. Pedagógiai 
szempontból azokat a látássérült embereket nevezik gyengénlátóknak, akiknek a látásvesztesége az 
ép látásnak 70%-a vagy annál több, de a művelődés eszközeként a vizuális információhordozókat még 
igénybe tudják venni. Az új technikai eszközök lehetővé teszik, hogy azok, akik a közelmúltban csak a 
tapintó írás-olvasást tudták elsajátítani, ma már vizuális módon tanulhatnak.
A gyengénlátó személy látásteljesítményének határértékei is tágak. Az ép látás 30%-a és 5%-a közötti 
látóképességűek szükségletei nagymértékben eltérnek. Míg a felső határán lévők látásvesztesége alig 
észrevehető problémákat rejt, a közepes fokban gyengénlátónak már a segítség sokféle formájára van 
szüksége. A legjelentősebb sajátos szükségleteket az alsó határértékű látásmaradvánnyal rendelkezők 
támasztják. Egymástól eltérő, nemegyszer ellentétes szükségleteket okoz a szembetegség jellege (diag-
nózis) is.
A gyengénlátó tanulók speciális oktatási intézményei a beiskolázási igényeknek csak kis százalékát tud-
ták ellátni addig is, amíg az integrált oktatás törvényi lehetőségei hiányoztak. A jobb látóképességűek 
spontán integrálása a szakterület hagyományához tartozik. Napjainkban a gyengénlátás alsó határán 
lévők közül is sokan az integrációt választják.
A befogadó iskoláknak a tanuló mindenkori szükségleteit kell kielégíteniük. Az integrációt segítő szak-
pedagógusok hivatottak arra, hogy egyénileg megvizsgálják és meghatározzák a tanuló alapvető igé-
nyeit, lehetőségeit és korlátait. Ez azonban általános formában nem határozható meg, csak egyedileg, 
a látássérülés jellegének és mértékének pontos ismeretében lehet megítélni. A szükségtelenül alkalma-
zott segédeszköz nem jelent előnyt a tanuló számára, hanem inkább akadályozza a munkában.
A kiadványban felsorolt és bemutatott eszközök, berendezések a speciális iskola több évtizedes ta-
pasztalatkincséből származnak. A szerzők ebből válogatás nélkül azokat emelik ki, amelyekre szüksége 
lehet egy gyengénlátó gyermeknek (óvodásnak vagy iskolai tanulónak). Azt azonban, hogy ezek közül 
adott esetben éppen mi az ajánlott, illetve nélkülözhetetlen, mindig egyedileg kell eldönteni. Feltétle-
nül igénybe kell venni a látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus szakértő segítségét.
Az iskolai programok, a tantervi anyagok eszközei és a választható oktatási segédletek köre szé-
les, állandóan megújuló. A kiadványban bemutatott eszközöket, azok alkalmazásával kapcso-
latos módszertani ajánlásokat tekintsék a felhasználók mintának, és értelemszerűen, krea-
tív módon próbálják azt alkalmazni saját feladatköreiknek és eszköztáruknak megfelelően. 
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2. Tantermi berendezések
2.1 A gyengénlátó tanuló padjának elhelyezése a tanteremben
A gyengénlátó tanuló számára előnyös, ha a szemléltetéshez közel ülhet. Ennek érdekében a speciális 
iskolában a tanterem berendezése nem hagyományos. A tanulók asztalainak első sora közvetlenül a 
falitábla előtt áll, csak annyi helyet hagyva, hogy el lehessen járni a padsorok és a tábla között. A tanári 
asztal oldalt helyezkedik el. Ilyen közelre azok a tanulók kerülnek, akik csak egészen közelről látják a 
táblai szemléltetést. Az első padsorban ülő számára a frontális szemléltetés tárgyi eszközei is jól látha-
tók, mivel azokat a tanár éppen előtte mutatja fel.

A befogadó iskolákban gyakori megoldás, hogy a gyengénlátó tanuló két padot (asztalt) használ. Az 
egyik közvetlenül a tábla előtt van, a másik az első padsorban, a többiek között. Az előbbit csak akkor 
használja, ha azt a tábla használata indokolja.

2.2 Falitábla
A hagyományos falitáblák magassága 1 m. A 4 m hosszú (2 m + 1 m + 1 m), két végén behajtható tábla, 
ha szemmagasságban helyezkedik el, a gyengénlátó számára is megfelelő. A hagyományos zöld tábla, 
különösen, ha a fehér krétapor a pórusait telíti, gyenge kontrasztot ad a fehér krétanyommal. Előnyö-
sebb a méregzöld vagy feketére festett tábla. Fekete táblán a fehér krétánál is kontrasztosabb a sárga, 
de valamennyi szín jól látszik, ellentétben a világoszöld hátérrel. A megkopott, kifényesedett táblafelü-
letre nem tapad a kréta, így nem is hagy azon erőteljes nyomot.
A hagyományos módon vonalazott és négyzetrácsozott falitábla meghatározza a táblára írott betűk, 
számjegyek méretét. Ez a gyengénlátó számára többnyire nem felel meg. A speciális iskolában azért 
nincs a falitáblákon vonalazás, hogy mindig a megfelelő méretben lehessen rá írni. Az élénk színű vo-
nalazás egyébként is rontja a szöveg olvashatóságát.
A behajtható táblaszél különösen a közel ülő tanulóknak fontos, hogy az egyébként lapos szögben el-
helyezkedő, túlsó oldali táblarészt is jól lássák (ha azt szögben kissé behajtjuk).

2.3 Tantermi megvilágítás
Nappal a kintről jövő, természetes fény a legjelentősebb. Az ablakok mérete mellett az épület környe-
zetében lévő fák lombkoronája jelentősen befolyásolja a terem megvilágítottságát. A tanulóasztalra 
besütő nap azonban a gyengénlátó gyermek számára igen zavaró, szemkápráztató lehet, amit fény-
védő függönnyel kell kizárni. A fehér függöny előnyös, mert a szórt fény mennyiségét jelentősen nem 
csökkenti, ugyanakkor a direkt napfényt kizárja.
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Borús időben, vagy fáktól leárnyékolt épületben nappal is szükség lehet mesterséges világításra. Ha a 
világítótestek túl magasan helyezkednek el, a tanulóasztal felületére kevés fény jut. Legelterjedtebb a 
fénycsővilágítás, ami ma már kellemes színhatású, és ha szakszerű a felszerelése, nem vibrál, nem zúg. 
Ilyen körülmények között a szemet nem fárasztja, nem rontja.

Valamennyi vetítőberendezésre (az írásvetítőre is) vonatkoztatható az az igény, hogy képe megfelelően 
éles, kontrasztos, eléggé nagyméretű és 1-2 méterre megközelíthető legyen. A kivetített képeknél dön-
tő tényező a vetítőfelület (vetítővászon) fehérsége és egyenletessége. A kontrasztosságot a készülék 
fényereje, valamint a helyiség besötétítése fokozza. A kép legyen a tanuló szemmagasságában. Az ideá-
lis nagyságú képernyő kb. 1 méter széles. A televízió képernyőjét, a számítógép monitorát a gyengénlá-
tó tanuló csak közelről látja (1 méteren belül).
Ha gyengénlátó tanuló számára a tanterem megvilágítása nem elegendő, célszerű a helyi, egyedi meg-
világítás biztosítása. Balesetvédelmi okokból a padló alatti áramvezeték és az alacsony feszültségű 
áramellátás a legbiztonságosabb, ez azonban mindenütt nem valósítható meg. A hálózati áramellátás-
nál szobai, összekötő szőnyeg alá tehetjük a vezetéket, ami így nem okoz balesetveszélyt.
Asztali lámpák közül a kiválasztás legfontosabb szempontjai:

Legyen biztonságosan rögzíthető az asztalon. –
A lámpakar rövid és kellően flexibilis legyen. –
Ernyője akadályozza meg, hogy a használó vagy a mögötte ülők szemébe világítson. –
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Az archoz közeli lámpatest ne forrósodjék föl használat közben (hidegfényű). –
Előnyös a változtatható fényerő. –

2.4 A speciális tanulóasztal
Minden gyengénlátó gyermek túlságosan közelre hajol a munkájához, mert így jobban látja. Ennek 
következménye, hogy a vízszintes asztallapon fejével leárnyékolja a felülről jövő fénysugarakat és rossz 
világítási körülményeket teremt magának. Ha az asztallap ferde szögben állítható, a fej nem vet árnyé-
kot a munkafelületre.
A vízszintes asztallap a gerinc görbülete szempontjából is kedvezőtlen. Az állandó görbülés a gerincosz-
lop károsodását okozhatja. Ezt a ferdére állítható asztallap megelőzheti. Íráshoz kb. 15 fokos dőlésszög, 
olvasáshoz 45–60 fok közötti ferde beállítás előnyös. Az asztal és a tanuló magasságának megfelelő 
méretű széket kell használni.
A gyengénlátó gyermekek számára tervezett tanulóasztal állítható magasságú (a széknek és a gyermek 
magasságának megfelelően). Az asztal két részből áll. Az egyiken fogasléccel, különböző szögben ferdít-
hető a munkalap, a másik rész vízszintes, ami a használati eszközök elhelyezésére és tárolására szolgál. 
A két rész helyzete jobb-, illetve balkezesnek megfelelő lehet.

A munkaasztal szolgáltatásait kiegészíti a külön beszerezhető „tapadó fólia”, aminek az a rendeltetése, 
hogy ferde asztallapon megtartsa a füzetet és a könyvet. Fontos ugyanis, hogy az olvasott szöveg min-
dig a szemtengelyre merőlegesen helyezkedjen el.
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Ferdére állítható asztallap hiányában hasznos a hordozható könyvtartó állvány. Ez azonban csak olva-
sáshoz való. Írásnál nincs helye az asztalon nyugvó kar számára.

A gyengénlátó számára minden másolási feladat nagy nehézséggel jár. Ehhez rendkívül sok segítséget 
nyújt az asztalra rögzíthető, karos laptartó.
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3. Környezeti adaptáció
3.1 Megvilágítás
A gyengénlátó emberek számára a környezet adaptációját a láthatóság nagyfokú biztosítása jelenti. 
Bizonyos szembetegségek esetén a számukra optimális fényerő a megszokottnak akár többszöröse is 
lehet.
A gyengénlátó tanuló sajátos nevelési igényeinek prioritást kell biztosítani az osztályterem kiválasztá-
sánál.
A fényigény kielégítése megvalósítható úgy, ha az egész környezetet – termeket, folyosókat, mellék-
helyiségeket – nagyszámú és nagy fényerejű világítótesttel látják el. Amennyiben az egész épületben 
ez nem megoldható, javasolt a gyengénlátó tanuló által leggyakrabban használt épületrészekben el-
végezni az átalakítást.
A jó világítás biztosítása a legfontosabb azokban a helyiségekben, ahol a tanulónak aprólékos, közeli 
munkát kell végeznie (tanterem, műhely stb.). Az ezekben a helyiségekben használható helyi megvilá-
gításról, illetve az esetleg szükséges sötétítésről, a függönyök szükségességéről a tantermi berendezé-
sekről szóló fejezetben található részletes leírás.

3.2 Tájékozódást segítő jelzések
A gyengénlátók számára a környezet kialakítása során gondolni kell arra, hogy számukra a tereptár-
gyak akadályokat jelenthetnek, amelyek veszélybe sodorhatják őket. Más esetekben az épületeken be-
lül és kívül történő tájékozódás, a helyiségek megtalálása, az azokhoz való eljutás okozhat gondokat. 
Mindezeket a következő jelzések elhelyezésével előzhetjük meg.
Amennyiben a közlekedés helyszínén a haladás iránya egyértelmű, segítséget nyújt a látássérültek szá-
mára a talaj borításától eltérő színű sáv. Még hatékonyabb, ha a sáv anyaga eltér a talaj többi részétől, 
simább vagy érdesebb. Ha az útvonal elágazik, akkor különböző színű sávokkal jelölhetők a lehetősé-
gek.
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A lépcsőn való közlekedés még az ép látásúak számára is jelenthet veszélyt, ez fokozottan érvényes a 
gyengénlátó személyekre. A lépcsők kezdete és vége beleolvad a környezetbe, nem kontrasztos. Ezt a 
nehézséget oldja meg az első és az utolsó lépcsőfok élére festett élénk színű, sárga csík.

Különösen veszélyes terület a gyengénlátók számára a személyfelvonók környéke. A liftek elhelyezke-
désének biztonságos megtalálása egészen feltűnő jelöléssel érhető el. A több színt használó, erősen 
kontrasztos megoldások a leghatékonyabbak.
A gyengénlátó személyek közlekedését nehezíti a rossz látásélesség mellett a gyakori látótérszűkület, 
a perifériás látás korlátozottsága. Mindezek miatt lehajtott fejjel, a földet nézve közlekednek. Gyakran 
előfordul, hogy nem, vagy csak nehezen, több tévedés után találják meg a keresett ajtót. Ebben segít-
het a talajon elhelyezett jelzőrendszer, amely az ajtók előtt a talaj borításától eltérő, esetleg többféle 
színű burkolattal mutatja a helyiségek bejáratát.

A gyengénlátó személyek számára fontos, hogy jól láthatóak legyenek a környezetében lévő informá-
ciók és akadályok. A sajátos igényeiket figyelembe véve javasolt a következő változtatások biztosítása:
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A kapaszkodókorlátok és a fordulókban a falak éleinek feltűnő színnel (sárga) való megjelölése: –

Az ajtóknak, ajtókereteknek a faltól eltérő színnel való mázolása: –

Az üvegezett ajtók feltűnő színű jelzéssel történő ellátása: –
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A nagyméretű információs eszközök szemmagasságba való elhelyezése –
A tájékoztató feliratok szemmagasságba való elhelyezése –

3.3 Adaptáció a sport- és szabadidős tevékenységekben
A gyengénlátó személyek számára a mozgás még az ép látásúaknál is fontosabb. Prevenciós és kor-
rekciós szerepe fizikai, mentális és társadalmi szemszögből egyaránt kiemelkedő. A látássérült gyer-
mekeknek a mozgásos játékokhoz használt játékszereinek biztonságosnak és jól érzékelhetőknek kell 
lenniük.
Az adaptáció során a játékok szélét, a sarkokat, éleket javasolt élénksárga csíkkal jelölni.

  
Az iskolai tornatermek és sportudvarok nagyméretűek, a gyengénlátó tanulók nehezen tájékozódnak 
bennük, különösen akkor, ha közben gyors mozgásokat végeznek. Ezért a gyerekek bizonytalanul mo-
zognak, lendületük korlátozott. Ha a területet jól látható támpontot biztosító, élénk színű talajjelzések-
kel látják el, a látássérültek is biztonságban érzik magukat, mozgásminőségük javul.
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4. Taneszközök
Napjainkban számtalan szakmailag megfelelő, jó minőségű, esztétikus külsejű taneszköz kapható. Leg-
többjük jól hasznosítható a gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatásában is. Kiválasztásuk, használatuk 
során vegyük figyelembe látássérült tanítványunk látásteljesítményét, megismerő tevékenységének jel-
lemzőit. Tegyük lehetővé, hogy közelről szemlélhesse a tárgyakat. Kiránduláson adjunk a kezébe táv-
csövet, hogy az épületek, fák magasabban lévő részeit is megnézhesse. A gyengénlátó, aliglátó gyermek 
egy épület, nagyobb kiterjedésű növény vagy egy táj egy-egy részletét látja csak át. Gondolkodásának 
fejlődésében, fogalmai alakításában így nagy szerepe van a modelleknek, maketteknek. A túl apró dol-
gokat (ásványok, növények, térképek részletei, mérőeszközök beosztása) nagyítóval szemlélheti meg. 
A mikroszkópi metszeteket, a pénzérméket, apró rovarokat tegyük elektronikus olvasókészülék (nép-
szerű nevén: olvasótévé) alá. Az osztály falára hosszabb távra kitett tabló a gyermek szemmagasságába 
kerüljön. Ha magunk készítünk szemléltető eszközt, használjunk élénk, kontrasztos színeket, erős kon-
túrokat. Az általunk készített feladatlapok legyenek jól áttekinthetők! A feladatok között legyen kis 
helykihagyás. Egy-egy feladat szövegezése ne csússzon át új oldalra. Praktikus számítógépen készíteni a 
feladatlapokat. A betűtípusok közül az Arial és a Verdana használatát javasoljuk.
A tankönyv kiválasztásakor a szakmai szempontokon túl legyen fontos a világos, érthető nyelvezet, az 
áttekinthetőség is. Jó nyomdatechnikával előállított, megfelelő betűméretű, lehetőleg matt felületű 
papírra nyomott könyvet válasszunk.

4.1 Speciálisan a látássérült tanulók számára kialakított taneszközök
Speciális füzetek
A füzetek mérete és vonaltávolsága eltérő a papírboltokban kapható, a többségi iskolákban használa-
tos füzetekétől. A vonalközök távolsága nagyobb, a vonalazás erőteljesebb. A füzetek alapszíne halvány 
krémszínű. A gyengénlátó tanulók a speciális füzetben nagyobb betűkkel és erősebb nyomatékkal ír-
nak, ezért az írófüzetek fektetett, hosszúkás alakúak. A segédvonal nélküli, kisebb sortávolságú, idősebb 
tanulóknak készült füzetek álló helyzetűek, és A/4-es méretűek. A füzetek vonalrendszere azonos az 
általános iskolaival. A tanulók fokozatosan csökkenő vonaltávolságú füzetbe írnak. Négyféle méretből 
választhatjuk ki a számukra megfelelőt. A kellő vonalközméret kiválasztása a gyermek finommotori-
kájától és közeli vizusától függ. Javasoljuk, hogy a füzeteket a felemelhető lapú tanulóasztalon használ-
tassuk, kis dőlésszögben emelve az asztallapot. A tanulóasztalra tegyünk tapadó fóliát, így a füzet nem 
csúszkál, a tanuló mindkét keze szabadon használható.
A négyzethálós speciális füzetek alapszínben, vonalvastagságban hasonlók az írófüzetekhez. Háromféle 
méretben készül a négyzetháló.
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Feladatlapok
Korrekciós feladatlapok gyengénlátó gyermekek számára –

Fejlesztőprogram és feladatgyűjtemény aliglátók számára –
Az A/4-es méretű feladatlapok egy részén a finommotorikát fejlesztő, az írást, rajzolást előkészítő gya-
korlatokat találunk.

A feladatlapok egy másik csoportja a vizuális megfigyelőképességet fejleszti: a gyermeknek egyszer kis 
különbségeket kell észrevennie, máskor hiányos rajzokat kiegészítenie.
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A gyűjtemény tartalmaz tér- és mennyiségfogalmak kialakítására alkalmas feladatokat is. A feladatok 
megoldásához a tanuló számára jó nyomatékot hagyó íróeszközt adjunk: postairónt, filctollat, puha 
(2B, 3B jelzésű) grafitceruzát. A szerzők 5 éves kor felett ajánlják a játékos, de iskolára felkészítő tartal-
mú lapokat.

Domború felületű szemléltető ábrák
Hőkezeléssel előállíthatók színes, kidomborodó felületű ábrák. A gyermek több érzékszervét kapcsol-
hatja be a megismerésbe. Az aliglátó tanulók vizuális információikat kiegészíthetik tapintással is.

Sokféle célra, többféle tantárgyhoz készíthetünk ezzel a módszerrel feladatlapot, térképet. A hőkeze-
léshez szükséges készüléket külföldről lehet beszerezni.
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Az alábbiakban műveltségi területenként mutatjuk be a taneszközöket. Lesznek közöttük a tanár által 
készített szemléltető eszközök, készen kapható, de a látássérült tanuló részére adaptált, valamint ké-
szen kapható, a gyakorlatban bevált, de az eredetitől kissé eltérő módon használt eszközök is.

4.2 Taneszközök műveltségi területenként
4.2.1 Magyar nyelv és irodalom
Íróeszközök
Az írástanulás időszakában a nagyobb méretű írólapokhoz, a betűk vázolásához zsírkrétát, színes viasz-
téglácskát, postairónt, közepes vastagságú filctollat adjunk a tanulónak. Később használjon puha gra-
fitceruzát, tűhegyű rosttollat. Az íróeszközök választéka tág. Szempontunk legyen a jól látható, erős 
nyomaték. Alsó tagozaton különösen nem ajánljuk a vékony nyomatékú Rotring ceruzát s a nehezen 
irányítható golyóstollat.

Feladatlapok a betűtanításhoz
A másoló-nagyító gépek segítségével könnyen készíthetünk megfelelő méretű feladatlapot a tanulók-
nak. A bemutatott ötletadó lap a betűtanítás időszakában alkalmazható, a betű felismerésének gya-
korlására adunk lehetőséget.

  

Feladatlapok az olvasástanításhoz
A Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára c. kiadványban kétféle olvasástechnikai fej-
lesztő programhoz találunk olvasási feladatlapokat. A látásnevelő olvasástechnikai fejlesztő program 
gyakorlóanyaga azoknak a gyengénlátó tanulóknak készült, akik nem diszlexiásak, mégis a vártnál las-
sabban fejlődnek. A gyakorlóanyag segíti a síkbeli tájékozódás, a vizuális megfigyelőképesség, az emlé-
kezet fejlődését. A másik program az olvasás és nyelvhasználat zavaraival küzdő gyengénlátó tanulók 
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számára készült. A feladatlapok alkalmasak a helyes artikuláció, a hangok, hangkapcsolatok helyes ej-
tésének gyakorlására, az olvasási tempó fejlesztésére. A feladatlapokat írásvetítővel is bemutathatjuk. 
Ebben az esetben ne feledkezzünk meg a terem besötétítéséről!

6.2.2 Informatika
Képernyő-beállítások
Windows alapbeállítások között a „Megjelenés” tulajdonságának megváltoztatásával létrehozott kép. 
Aliglátó tanulók számára hasznos.
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A Windows tulajdonságainak megváltoztatása, nagyítóprogram használatával létrehozott kép.

Windows alapbeállítás és a Magic 9.0 használata egyidejűleg. A nagyítás mértékét változtathatjuk. 
Munka közben egy mozgatható, ablak alakú nagyítóval pásztázhatunk a képernyőn.

6.2.3 Matematika
Számegyenes: tanári demonstrációs eszköz
A pedagógus által előállítható eszköz. Vastag, fehér gumiból készül, a táblára kifeszíthető. A számok 
helyét a gumiszalagon áthajtott világító, sárga csíkokkal jelöljük, amelyeket a gumin kívül tűzünk össze, 
hogy a gumiszalag nyúlását ne akadályozzuk.
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Számegyenes, mérőszalag a tanulók részére
A számegyenest erős kartonpapírból kontrasztos színeket választva készítsük el. A számokat vastag 
filctollal írjuk fel.

Fóliaábrák, vetíthető szemléltető eszközök
Átlátszó műanyag fóliából korongokat, négyzeteket készítünk. Vastag fóliaíró tollal írjuk fel a számokat. 
Felhasználhatjuk pl. a számkörbővítéshez, a helyi érték megtanításához, az adósság-vagyon szemlél-
tetéséhez. Kivághatunk különböző színű, alakú faleveleket, egyéb alakzatokat, így a halmazképzés be-
mutatásához is jó szemléltető eszköz. A vetítés alatt teljesen sötétítsük be az osztálytermet.
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Az aliglátó tanulók számára kedvező, kontrasztos képet ad, időnként célszerűbb, mint a táblai szemlél-
tetés.

Speciális vonalzó, szögmérő, körző
A műanyagból készült eszközök elütő színű beosztásokkal készülnek. A használatot könnyítik a dom-
borított vonalak, a bemélyedések. A körzőbe vastag filctollat is befoghatunk.



Gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 21

Számolási készséget fejlesztő játékok
„Vásárlás” játék
A/5-ös méretű kartonlapokra különböző termékeket ábrázoló képeket ragasztunk. Tartósabbá tehető 
az eszköz, ha a lapokat lamináljuk. Az árakat a laminált felületre erősítsük fel utólag, cserélhető lapocs-
kákon. Matematikaórákon, korrepetálásokon játékos készségfejlesztéshez használható.

Dominó
Papírból, a szokványos dominónál nagyobb méretben célszerű elkészíteni. Differenciált foglalkoztatás-
hoz, páros munkához ajánljuk. A fotón látható változat az időmérés témaköréhez készült.
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Készen kapható korongok felhasználása
A megszokott módon tudja használni a látássérült tanuló is, ha elütő színű (kontrasztos) felületen dol-
gozik vele. Színtévesztő gyermeknek vagy megjelöljük az egyik színt, vagy az általa megkülönböztethe-
tő színekből készítünk korongokat.

Színezhető feladatlap
A feladatlapot nagyító-másoló géppel a tanuló számára szükséges méretben állítjuk elő. A gyengénlá-
tók oktatásához ideális a nagyítani is tudó másológép rendszeres használata. Megkönnyíti a feladatla-
pok készítését. Fontos szempont a megfelelő nagyítási méret kiválasztása. Ha túl nagyméretű feladat-
lapot készítünk, a tanuló nem tudja áttekinteni.

Geometriai gumis tábla
Síkidomok és szögek előállításához készített műanyag táblák. A sík felületből kiemelkedő „szögek” fejét 
fóliaíró tollal befeketítve már a látássérült gyermek is jól tudja használni.
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Hőmérő
Montessori-eszköz. Tekerhető, kétféle színű, vastag gumiszalaggal jelölhető a hőmérséklet. Tanári be-
mutató eszköz. Tegyük lehetővé, hogy a tanuló közelről tanulmányozhassa!

4.2.4 Ember és társadalom – Történelem
Térképek
Aliglátó tanulók számára készítsünk egy-egy történelmi korszakhoz egyszerűsített, dombornyomású 
térképet! A már említett hőkezelő készülék szükséges hozzá.
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A tankönyvekben, feladatlapokon és módszertani könyvekben található térképeket is jól adaptálhatjuk 
a tanuló igénye szerint. A kimásolt térképet a szükséges méretre nagyítjuk, majd élénk színű filctollal és 
szövegkiemelővel megerősítjük a támpontokat, fontos helységeket.

4.2.5 Élő idegen nyelv
Papírból összeállítható, színezhető makettek készítésével segíthetjük a közvetlen, több érzékszervre 
ható tapasztalást.
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4.2.6 Földünk és környezetünk
Dombortérképek
Háromdimenziós térképek és földgömb. Készen vásárolhatók.
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A gyengénlátó tanuló nehezen tájékozódik a sok apró részlettel telezsúfolt térképeken. A tájékozódást 
segíti a megfelelő nagyító használata. Egy-egy támpontot megjelölhetünk számára. Az újabb kiadású 
térképek felülete legtöbbször fóliaíró tollal írható, így megerősíthetjük pl. a folyók vonalát. Célszerű a 
tanítás során leegyszerűsített, vázlatos térképeket is használni. Tegyük lehetővé, hogy a gyermek elég 
időt kapjon a térképek közeli tanulmányozására!

4.2.7 Ember és természet
Anatómiai modellek, dombortablók
Készen kapható, szemléletes, jól megfigyelhető taneszközök. Nagyon sokféle van forgalomban a bioló-
gia különféle témaköreihez.
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Kitömött állatpreparátumok
A valósághűen elkészített preparátumok lehetővé teszik, hogy a tanuló közelről, nyugalmi állapotban 
szerezzen információkat az élőlényekről. A valóságban nem tud ilyen közel jutni az állatokhoz, moz-
gásuk miatt nem tudja felismerni a testrészeket. Ha lehetséges, engedjük megtapintani a kitömött 
kutyát, kacsát stb. Ez az élményen túl tapintásos kiegészítő információkat is ad a gyermeknek. Kellő 
óvatossággal, azonnali kézmosással kivédhető az egészségre káros hatás.

4.2.8 Művészetek
Készen kapható makettek a művészettörténet tanításához
Papírból készült, összeállítható taneszközök. Segítenek az alaprajzi elrendezés értelmezésében. A tanu-
ló három dimenzióban látja a téri viszonyokat. A makettek körbejárhatók, megfigyelhetők különféle 
nézetekben. Használatukat ajánljuk gyengénlátó tanulók oktatása során, hiszen a látássérült gyerekek 
számára nem beláthatók a nagy épületek.
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A pedagógus által elkészíthető makettek
Kartonpapírból saját maga is készíthet taneszközt a rajztanár. A következő fotókon a keresztboltozat 
rendszere, a kupola, a centrális elrendezés és a kereszthajós elrendezés figyelhető meg.
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A perspektíva szemléltetésére alkalmas eszköz
Papírból és átlátszó fóliából készítheti a pedagógus. A taneszköz az alaprajzból perspektivikus kép szer-
kesztésének elvét szemlélteti.

Fa- és kartonpapír modellek
Mozgatható sík- és térbeli eszközök. Az emberábrázolás tanításához használhatjuk fel. A sík forma szét-
szedve körberajzolható sablon is lehet.
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Ritmuskártya
A tanár által előállítható eszköz. Kartonpapírból, vastag vonalazással készítsük el, majd lamináljuk.

Dallamkirakó
Sötét színű filcből készül. A hangjegyeket sárga anyagból szabjuk ki.

Taneszköz a kottaíráshoz
Gyengénlátó tanulók speciális taneszköze a nagyított, vastag vonalazású, nagy vonalköz távolságú, kot-
ta írására alkalmas ötvonalrendszer. A méret a tanuló közeli vízusától függ. A tanuló a hangjegyírás 
tanulásakor a legnagyobbtól haladjon a számára optimális méretű ötvonalas kotta használatáig.
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4.2.9 Életvitel és gyakorlati ismeretek
Bőrfonáshoz rögzítőfa
Világos fából készül a rögzítőfa, amit satuba fogunk. Így a tanuló mindkét keze szabad marad. A fonás 
kezdetén a hurkot egy-két szöggel rögzítjük. Sötét bőrt használjunk.

Bemutató eszköz négyes fonáshoz
Vastag, hosszú nemezsodrat, amelyet fekete posztóra teszünk. Így mutatjuk be a gyengénlátó tanuló-
nak a műveletet.
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Önbefűző tű
Aranyszínű fokkal, ezüstszínű szárral készítik. Sötét alátéten használjuk. Aliglátó tanuló olvasókészülék 
alatt látja jól. Fotónk is így készült.

Speciális tűk
Széles hosszú fokkal gyártják. Hímzéshez tompa hegyű használatos. A gombostűk közül a nagyobb mé-
retű és színes fejű tűket vegyük.

Bemutató keret a szövés tanításához
A tanulók szövőkereténél nagyobb méretű. A bemutatás során vastag nemezsodratot, vastag felvető-
fonalat használunk. A merevítő csík színes. A keret alá nem csúszós, sötét alátétet teszünk.
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Lyukazott karton
Merev kartonlapok, többféle színben. A hímzés tanításához szükséges. Darabolható anyag, a gyermek 
vastag tűvel dolgozhat rajta. Sötét alátét fölött használjuk.

Szarvacska és bábszövő
Fából gyártják, a körkötés tanításához használjuk. A látássérült gyermek a szarvacskán kötőtű helyett 
az ujjával dolgozik.
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Tojásszétválasztó kanál, tojásfeltörő olló
Speciális eszközök, a konyhai munka tanulását könnyítik meg. A tojásszétválasztó kanál műanyagból 
készül. A tojásfeltörő olló fémből van, hegyes, körkörös fogakkal.

Védőszemüveg
Átlátszó műanyag, dioptria nélküli szemüveg. A tanuló saját szemüvege fölé teheti. Konyhai gyakorlat 
idején az eszköz védi a szemüveget a párásodástól.
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Átlátszó tetejű lábas
A mindennapokban használatos konyhai eszköz. A látássérült embereknek praktikus az átlátszó fedő. 
Segítségével látható a fövő étel, a közelhajoló gyengénlátó gyermeket nem csapja meg a forró gőz.

4.2.10 Testnevelés és sport
Egyensúlyfejlesztő eszközök
Lépegető félgömbök, „hegycsúcsok, folyami kövek”

Műanyagból készült 15 cm átmérőjű színes félgömbök, illetve piramisszerűen kialakított lépőkövek. Az 
eszközöket különböző távolságra tehetjük le egymástól. A gyermeknek haladása során alkalmazkodnia 
kell ehhez egyensúlya megőrzésével.
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Műanyag gólyaláb

Műanyag, 19 cm magas hengerek. A gyermektől összetett mozgást, figyelmet igényel.

Gördülő deszka

Fából készült eszköz. Mérete: 50 × 42 cm.

Trambulin

140 cm átmérőjű eszköz. A tanulók körében kedvelt izomerősítő, egyensúlyfejlesztő játék.
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Rácshinta, híd

Fából készített, 170×45×36 cm méretű taneszköz. Az egyensúlyérzéken túl a szem és a láb koordináció-
ját is fejleszti, így nemcsak tornaszer, hanem látásnevelő eszköz is. Kétféle helyzetben használhatjuk.

Szétnyitható mászócső

Testsémafejlesztő eszköz, leginkább óvodás korú gyermekek számára megfelelő méretű, 45 cm átmé-
rőjű szer. Elegendő elem esetén sokféleképpen variálható.

Roll-labda

40 × 80 cm-es, terápiás céllal is használható eszköz.

A fentiekben bemutatott taneszközök természetesen csak egy kis töredékét képezik a mindennapok-
ban felhasznált, az oktatás szemléletességét biztosító eszközöknek. A pedagógus ötletességétől és gon-
dos felkészülésétől függ, hogy mekkora eszköztárral rendelkezik.
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4.3 Gyengénlátók és aliglátók optikai és elektronikai segédeszközei
4.3.1 Szemüvegek
Az állandó viselésre kapott szemüveget a gyengénlátó tanulónak mindig hordania kell, mert nélküle 
még rosszabbul lát. Az „olvasó” szemüveg – ha ilyet is használ – nemcsak olvasáshoz, hanem minden 
közeli, pontos látást igénylő munkához szükséges. A kettős csiszolású „bifokális” szemüveg távolra és 
közelre egyaránt használható.

A fényvédő szemüveg is lehet állandó használatra való.

Távcsőszemüveg
Lényegében szemüvegkeretbe illesztett távcső, amely közelebb hozza a látnivalót. A fókusztávolság 
beállítása vagy átállítása szerint használható közelre (olvasáshoz, íráshoz), távolabbra (képernyő nézé-
séhez vagy táblai szemléltetéshez), illetve messzebbre.
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Van kifejezetten a képernyő használatához készült, néhány méteres távolságra beállítható fókusztávol-
ságú szemüveg.

Az egyszemes látcsövek hasonló célt szolgálnak. Igen erős nagyítást adnak. Alkalmasak olvasásra, írás-
ra, vagy a fókusztávolságuk határain belül távolabbra is (pl. közlekedésnél utcai névtáblák, tömegköz-
lekedési eszközök járatszámának, építészeti látnivalók megszemlélésére).
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Kézi nagyítók
Méretük, formájuk, nagyítóerejük szerint sokféle létezik. Leginkább olvasáshoz használják a gyengén-
látók, de szükség lehet rá kézimunka közben is. Erre a célra az állványos vagy a nyakba akasztható na-
gyítók a legmegfelelőbbek.

A nyeles lupéknak minél erősebb a nagyításuk, annál kisebb az átmérőjük. A legegyszerűbbeket kézben 
kell tartani a szöveg fölött.

Kényelmesebb a használata azoknak, amelyeket a könyvre kell helyezni, és a szövegen tolni.
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Sok gyengénlátó erősebb világításban jobban lát. Számukra előnyös a saját megvilágítással rendelkező 
nagyító. Ez működhet elemmel vagy hálózatról.

A hasábos nagyítók kizárólag olvasáshoz valók. Az egész sort egyszerre megnagyítják, de csak függőle-
ges irányban, és nem jelentős mértékben.
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A kombinált (kétfunkciós) nagyítót olvasáshoz, illetve távolra, egyszemes távcsőként is lehet használni.

Elektronikus nagyítók (olvasókészülékek)
A kamerából és monitorból álló berendezés többféle változata ismert. A telepített készülékek (más 
néven: „olvasótelevízió”) helyhez kötöttek, de igen nagy nagyításra képes, kényelmes és sokféle szolgál-
tatást nyújtó eszközök. Olvasás mellett apró tárgyak, képek nézegetésére és íráshoz is használhatók. A 
korszerűbbek színesek, és autofókusszal rendelkeznek.

A hordozható készülékek kézi táskában elférnek.
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Van olyan típus, amely akkumulátorról is működtethető.

Hasonlóan hordozható a „látó egér”, amit bármilyen televízióhoz lehet csatlakoztatni.

A legkorszerűbb készülékek számítógéphez kapcsolhatók, és kamerájuk nemcsak olvasásra szolgál, ha-
nem távoli képet, szöveget közelre tud hozni.
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5. Fejlesztőeszközök
A gyengénlátó és aliglátó gyermekek fejlődése a tapasztalatok szerint a látássérülés mértékétől, mi-
lyenségétől, a gyermek egyéni sajátosságaitól, a szociokulturális körülményektől függően különböző 
mértékben elmarad az egészséges fejlődésmenettől. A spontán érés a látássérült gyermekek számára 
nem biztosítja képességeik optimális kibontakoztatását. A minél korábban elkezdett tudatos látásne-
velés-központú komplex fejlesztés olyan korrekciós és kompenzációs forrás, amelynek segítségével si-
keres lehet a gyermek iskolai és később társadalmi integrációja.
Természetesen minden esetben figyelembe kell venni a fejlesztés során a gyermek életkori sajátossá-
gait. Csak az érdekes, játékos eszközök lehetnek eléggé motiváló hatásúak, ezek használata során kerül 
előtérbe a gyermekek hosszabb távon használható spontán figyelme.
A következőkben leírt eszközök elsősorban a 3–8 éves korosztály számára ajánlottak. Kereskedelmi 
forgalomban szerezhetők be, többségük gond nélkül használható a gyengénlátó gyermekek számára. 
Időnként szükséges az eszköz adaptálása, a jobb láthatóság biztosítása érdekében.
Az eszközök komplex hatása jelentkezik, hiszen nem csak egyféle funkciót fejlesztenek. Így lehetséges 
egy-egy funkciót változatos módon, játékos formában fejleszteni. Javasolt továbbá a fejlesztés során a 
fokozatosság figyelembevétele.
Természetesen látássérültek esetében is akkor fejlesztő hatású egy-egy tevékenység, ha nehézségi foka 
alapján e gyermektől erőfeszítést kíván, de nem haladja meg képességeit. Ez az alapelv határozza meg 
a segítségnyújtás mértékét is.
A következőkben az eszközök gyártóját is megjelöltük, hogy megkönnyítsük a hozzájuk jutást.

5.1 Az alaklátást, formaérzékelést fejlesztő eszközök
Gyengénlátó gyermekek esetében az alaklátás, a megfelelő formaészlelés kialakulása nem jelenik meg 
az életkoruknak megfelelő szinten. Amennyiben a látássérült gyermek hátrányai még az iskolába lépés-
kor is nagymértékűek, nehézségei lehetnek az írás és olvasás elsajátítása során.
A következőkben számos, különböző nehézségi fokú, ismert és kevésbé ismert játékos eszköz leírása 
szerepel. A választás szempontjai közül elsősorban a gyermek látóképességét kell figyelembe venni, az 
életkor, az egyéni fejlettség, és érdeklődés mellett.

Formaegyeztető játékok
A játékcsalád tagjai különböző formájú elemekből állnak, amelyeket az adott eszközben meghatáro-
zott módon kell lehelyezni vagy csoportosítani. A csoportosítás különböző módokon történhet: rúdra 
húzás, doboz különböző rekeszeibe rakás.
Ezek a játékok már az egészen kicsi gyermekek számára is javasoltak (bébigömb, formaegyeztető házi-
kó), de gyengénlátó gyermekek esetében még az óvodáskorban is hasznosak, különösen, ha a válogatá-
si feladatoknál szempontváltást is igényelnek.
Érdekes a következő fotón látható játék, amely esetében a nagy elemek külső és belső formája nem 
azonos, és a gyermeknek ahhoz, hogy az elemet a megfelelő rúdra húzza vagy a hozzá tartozó kis ele-
met beletegye, a kevésbé markánsan szembeötlő belső formát kell figyelnie. Ez a játék még az öt-hat 
éveseknek is nehézséget okozhat.
Fejlesztési területek: alak- és formaészlelés, vizuális megfigyelőképesség, finommozgás, gondolkodás.
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Egymásba rakható poharak, hordók, kockák
A közismert és széles körben elterjedt egyszerű eszközök olyan színes, általában műanyag elemekből 
állnak, amelyek egymásba illeszthetők. A kockák és poharak fedő nélküliek, a hordók összecsukhatók.
Az eszközök általában a családokban is megtalálhatóak, és a gyermekek már igen korai életkortól ma-
nipulálnak velük. A szokásos felhasználás szerint az elemeket sorban egymásba lehet rakni, esetleg 
belőlük tornyot építeni. A gyengénlátó kisgyermekek számára a forma és a méretállandóság gondot 
okozhat, ezért ez a játékcsoport később is hasznos. Néhány ötlet: a hordókba vagy a poharak alá kis já-
tékokat vagy használati tárgyakat rejtünk, a gyermek próbálja kitalálni, mi lehet az. Ha megrázza a hor-
dót, a hang, a tárgy tömege is segíthet. Ha tárgyakat adunk a gyermeknek, kiválaszthatja, hogy szerinte 
melyik elembe melyik fér el. Természetesen ki is próbáljuk, jól döntött-e. Szóbeli utasításra is kérhetjük, 
hogy mutassa meg a legkisebbet, legnagyobbat. Építhetünk lépcsőt, kiválaszthatunk minden második 
elemet. A lehetőségek sokfélék.
Fejlesztési területek: forma és nagyságérzékelés, finommozgás, általános ismeretek, gondolkodás.
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Montessori-tornyok
Az ismert eszközöknek számos változata kapható, mindegyik lényege, hogy egy talpon függőlegesen 
állított rúdra színes, középen lyukas lapok – rendszerint korongok – húzhatók, amelyek különböző szí-
nűek, és fokozatosan csökkenő méretűek.
A szokásos használat szerint a korongokat csökkenő sorrendben kell a rúdra húzni. A sorrendet termé-
szetesen megfordíthatjuk növekvő sorra. Szóbeli utasítással kérhetjük a gyermeket a korongok mére-
tének összehasonlítására, az asztalon is sorba állíthatjuk azokat.
Fejlesztési területek: forma és nagyságérzékelés, finommozgás, általános ismeretek.

Képlottó (memo lotto) (Diset)
A képlottók ismert, gyakran használt játékok. Az alaplapokon kis színes rajzok találhatók. Ezek a rajzok 
kis kártyákon is megjelennek, a játék célja, hogy a gyermek egyeztesse a rajzokat, a kártyákat a meg-
felelő képre helyezve. Egyik fajtája ezenkívül még egy lehetőséget tartalmaz: az alaplapok másik oldalán 
a kis képek kontúrja látható, ezeket kell felismerni és egyeztetni a kártyákkal.
A látássérült gyermek alaklátása, képfelismerése gyakran bizonytalan, hiányos. Ezen a területen sem 
elég számukra a spontán érés, már kiskorban fejlesztésre szorulnak. Erre játékos, motivált eszköz a kép-
lottó. A játék során meg kell bizonyosodni arról, hogy a gyermek felismeri a képeket, ha nem, segíteni 
kell. A játék lehetőséget nyújt a főfogalom alá rendezésre is. Először mindig az egyszerű egyeztetés le-
gyen a feladat, és ha ez jól megy, akkor próbálkozzon a gyerek a kontúrokkal. Nagyobb, ügyesebb gyer-
mekek esetében meg lehet próbálni, hogy a kontúrokat kis képek nélkül kapja meg, és megpróbálja 
kitalálni, mit ábrázolhatnak.



50 Sérülésspecifikus eszköztár

Fejlesztési területek: látási figyelem, alaklátás, képfelismerés, Gestalt-látás, szókincs, gondolkodás.

Puzzle jellegű játékok
Közismertek a különböző puzzle jellegű kirakó játékok. Ezek a játékok egy vagy több képet tartal-
maznak, amelyeket legalább két, de akár ezer darabra is felvágtak. A képek leggyakrabban kartonból 
készülnek, de lehetnek fából, műanyagból, polifómból. A játék célja minden esetben a kép kirakása, 
összeállítása.
A sokféle puzzle közül a gyengénlátó gyermek számára javasolt mindig olyat választani, amely mind 
látásteljesítményének, mind az egyéb területeken elért fejlettségi szintjének megfelel. A gyermeket 
nem ajánlott magára hagyni a feladattal, ha szükséges, segítséget kaphat szóban vagy rajzzal is. Mun-
kája könnyebb lehet, ha nem kell egyszerre az egész képpel foglalkoznia, hanem külön megkap egy-egy 
részlethez tartozó elemeket. Javasolt, hogy a gyermek a részeket ne szétszedve kapja meg, hanem elő-
ször aprólékosan megbeszélve egészben lássa a kirakandó képet, és csak utána ő maga szedje szét azt. 
Ajánlott, hogy először a rugalmas polifoam anyagból készült kirakókkal próbálkozzon a gyermek, mert 
azt könnyebb összerakni akkor is, ha még nem képes az elemeket pontosan illeszteni. A fogantyús, fá-
ból készülteket szintén könnyebb összerakni. A kartonkirakókat csak a viszonylag nagyobb, ügyesebb 
gyerekek tudják használni.
Fejlesztési területek: alaklátás, szem-kéz koordináció, finommozgás, látási megfigyelőképesség, Ges-
talt-látás.
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Félbevágott állatok, félbevágott járművek
A két külön eszköz fanégyzetekből áll, mindegyiken egy-egy jármű, illetve állat első vagy hátsó részének 
színes rajza. A játékokhoz fa tartódoboz tartozik, amelybe az elemek egymás fedése nélkül elhelyezhe-
tők.
A kisebb vagy gyengébb képességű, esetleg nagyon rosszul látó gyermekeknek először csak egy kép két 
felét érdemes adni, s ha szükséges, meg kell tanítani a két fél rész összerakását.
A rajzok közül több hasonló színű, mások teljesen különböznek. A játék során ajánlott fokozatosan 
növelni a kirakandó képek számát, és kezdetben az egymástól teljesen különbözőket használni. Moti-
váló hatású a nem egymáshoz tartozó fél ábrákat összeillesztve a gyermek elé rakni, akik jól mulatnak 
a furcsa képeken.
Nagyobb, fejlettebb gyerekek esetében az eszköz használható memóriajátékként, amikor a párok nem 
egyformák, hanem a kettévágott rajz részei.
Fejlesztési területek: alaklátás, Gestalt-látás, logikus gondolkodás, szókincs, emlékezet.

Puli puzzle (Puli toys)
A játék mintás mágneses elemekből, mintafóliákból és mintafüzetből áll. Az elemekből kell a mintákat 
kirakni a fém tartódoboz fedelébe.
A fóliákon való kirakás könnyebb, ezért először ezt használjuk. A fóliát a tetőbe kell helyezni, és arra 
rátenni az elemeket. Mivel a tető belseje mintás, a kétféle minta összekeveredik, ezért a gyengénlátó 
gyermekek számára feltétlenül ajánlott a tetőbe egy megfelelő méretre vágott fehér lapot helyezni.
A mintalapokon található ábrák elég kicsik, ezért ezeket a viszonylag jobban látó, ügyesebb gyerme-
keknél használjuk.
Fejlesztési területek: alak- és formaészlelés, vizuális megfigyelőképesség, szem-kéz koordináció.
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Vidám formák (Discovery Toys)
Az eszköz kis síkidomokból áll (körök, háromszögek, négyszögek), amelyek piros, kék, zöld, sárga, lila 
és narancssárga színűek, polifóm anyagúak. A lapok mellett a doboz kétoldalas karton alaplapokat is 
tartalmaz. Az alaplapokon az ábrák és a képek hiányosak, a kis lapokkal lehet őket „kiszínezni”, teljessé 
tenni. A feladatok fokozatosan nehezednek, az utolsó lapokon már csak a kirakandó ábra körvonala 
van jelen, de a kis síkidomok elhelyezését a használónak kell kitalálni.
A játék során az alaplapok által biztosított fokozatosság segíti a használatot. Az eszköz alkalmas kis-
csoportos felhasználásra is. A gyengénlátó gyermekek számára az eszköz használatakor nehézséget 
jelent a megfelelő kis lapocskák megtalálása a dobozban, mert ott kicsi a hely, ezért érdemes a formá-
kat nagyobb dobozban, kosárkában elhelyezni a játék idejére. Nagyon rosszul látó, fiatal életkorú (3-4 
éves) vagy halmozottan fogyatékos gyermekeknek előre kiválaszthatjuk azokat az elemeket, amelyekre 
a kirakáshoz szüksége lesz. Az elemek több szempontú válogatása jó eszköze lehet a korrekciós mun-
kának.
Fejlesztési területek: szín- és formaészlelés, vizuális megfigyelőképesség, téri tájékozódás, szem-kéz ko-
ordináció.

Vidám színek (Ravensburger)
A játék színdobókockából, 36 kis kártyából és 4 alaplapból áll. Az alaplapok 12 színes, a kis lapokkal 
megegyező méretű kis négyzetre osztottak. A négyzetek laponként eltérő arányban, véletlenszerű el-
rendezésben fehér, sárga, piros, kék, zöld színűek. A kis négyzeteken egyszerű rajzok találhatók, a rajzok 
egy-egy eleme vagy részlete hiányzik, így a kis képek lyukasak. A játék célja, hogy a képeket a megfelelő 
színű négyzetre helyezve a rajzok teljesnek tűnjenek.
A játékot csak akkor használhatjuk kiscsoportban, társasjátékszerűen, ha a gyermekek látásmaradvá-
nya nem túlságosan csekély. Ekkor a játékosoknak a dobás alapján kell az asztal közepéről képet keresni, 
amely arra a színű négyzetre illik.
Egyéni fejlesztés során jobb, ha a pedagógus adogatja a képeket, és a gyermek felismerve, hogy mit 
ábrázol, a megfelelő helyre rakja. Kérjük, hogy mondja is el, hogy mit lát, és miért való a kiválasztott 
színre. Néhány kis kép több színre is ráillik, ilyenkor a gyermek mondja el, hogy melyekre, és azt is, hogy 
milyenekre nem.
Fejlesztési területek: képfelismerés, szín- és formaészlelés, szókincs, logikus gondolkodás, szem-kéz koor-
dináció.
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Colorama (Ravensburger)
A játék egy alaplapból, 40 kis műanyag elemből, szín- és formadobókockából áll. A műanyag elemek 
piros, kék, zöld és sárga színűek, kör, négyzet, háromszög, trapéz és hatszög alakúak. Az alaplapban az 
elemeknek megfelelő alakú mélyedések találhatók, amelyek belső része fehér, de a környezetük színes. 
Így minden kis elemet a megfelelő helyre tehetünk. A játék célja, hogy a két dobókockával együttesen 
dobva a gyermek keresse meg az így adott elemet, és az alaplapon helyezze el.
Gyengénlátó gyermekek esetében legfeljebb ketten játsszák a játékot társasjátékszerűen, mert külön-
ben zavarják egymást, ha közel hajolva keresik a megfelelő elemet vagy annak helyét. Egyéni fejlesztés 
esetében az eszközt használhatjuk válogatásra, váltott szempont szerint is. Mivel ez így egyhangú, játé-
kos ötletekkel növelhető a motiváció: pl. a színes macik szeretnék megkapni saját játékukat.
Fejlesztési területek: szín- és formaészlelés, látási figyelem, szem-kéz koordináció.

Junior colorino (Ravensburger)
A játék színes műanyag gombokból, két műanyag alaplapból és mintalapokból áll. A gombok patent-
szerűen az alaplapra sorokban és oszlopokban pattinthatók. A mintalapok nagyméretű, kontúros raj-
zokat tartalmaznak, egyik oldaluk színes, a másikon ugyanaz a rajz színezés nélküli. A játék során a 
gombokkal kell az alaplapot mintegy kiszínezni.
A gyermekek számára sikerélményt biztosít, hogy a gombokat egyszerű elhelyezni. Néhány gyerek ese-
tében még ezt is gyakoroltatni kell. A szín szerinti differenciálást jól motiválja a játék. A színezés nélküli 
oldalon gyakoroltathatjuk a vizuális emlékezetet azzal, hogy arra kérjük a gyermeket, ugyanúgy színez-
zen, mint az előző alkalommal, vagy a vizuális képzeletet, ha maga választhatja meg a színeket. Ha a 
gyermeket nem segíti a színezés, nehézséget okozhat a rajz egységeinek felismerése. Ezt úgy segíthet-
jük, ha előbb megbeszéljük azt, hogy a kép mit ábrázol, milyen részekre oszthatjuk.
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A színezés nélküli oldalak fénymásolva ceruzával való színezésre is alkalmasak.
Fejlesztési területek: Gestalt-látás, szín- és formaészlelés, látási figyelem, emlékezet és képzelet, finom-
mozgás, szem-kéz koordináció.

Photos 1. (Nathan)
Az eszköz 105 színes fényképet tartalmaz a lakás különböző helyiségeiben található tárgyakról, eszkö-
zökről. A képek nagyon jól láthatók, élethűek, döntő többségükben könnyen felismerhetők.
A gyengénlátó gyermekek számára fontos a képek megfigyelése, a lényeges elemek kiemelése.
Az eszköz használata során a gyermek nevezze meg, hogy mit lát, és az mire való. Rendezze csoportba 
funkció vagy hely szerint, de más csoportosítás is elképzelhető. Becsülje meg a tárgy méretét, tömegét. 
(Hová fér be, ki tudja felemelni?) Keressen hasonlóságokat, különbségeket.
Ennél az eszköznél a lehetőségek hatalmasak, a pedagógus maga számos ötletet kipróbálhat. Egy példa: 
a gyerekek egy-egy képet kapnak, beszélnek róla társaiknak, akik kitalálják, mi lehet az.
Fejlesztési területek: képfelismerés, általános ismeretek, szókincs, logikus gondolkodás, vizuális meg-
figyelőképesség, kommunikáció.

Színek és formák (Asco)
Az eszköz tíz színben, tíz formában száz kis műanyag elemet, tíz rudat tartalmazó állványt és tizenöt 
mintasort tartalmaz. A kis elemeket a mintasoroknak megfelelően kell a rudakra rakni.
A mintasorok különböző nehézségi fokozatúak, szemléletváltást igényelnek. Ajánlott a szín, majd a 
forma szerinti válogatással kezdeni. Nehezebb a meghatározott elem megkeresése. Ezt ne a tároló do-
bozból végezze a gyermek, mert kevés a hely a keresésre. Egy nagyobb kosár vagy doboz alkalmas erre. 
Ezzel a gyerekek gyakorolják a kereső, pásztázó szemmozgást, ami fontos a gyengénlátó gyermekek 
esetében.
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A félformákat tartalmazó mintasor jó gyakorlat a látássérült gyerekeknek. A ritmikus sorokat, hiányos 
ritmikus sorokat nehéz, magas szintű gondolkodást igénylő feladat kirakni, ezek a nagyobb, fejlettebb 
gyerekeknek adhatók.
Fejlesztési területek: vizuális megfigyelőképesség, alak- és formaészlelés, vizuális gondolkodás, logikus 
gondolkodás.

Gombmozaik (Asco)
A játék színes gombokból és 10 × 10 kis lyukat tartalmazó műanyag hálóból és mintalapokból áll. A 
gombokból tetszés szerinti ábrák rakhatók ki.
A kisebb gyerekek számára a gombok berakása és kivétele már feladatot jelenthet. A gombok alkal-
masak szín szerinti válogatásra. Ha ez már jól megy, a gyerekek szabályos sorokban vagy oszlopokban 
helyezhetnek el elemeket.
Az eszköz mintalapokat nem tartalmaz, ilyeneket a pedagógus maga készíthet. Fejlesztő hatású, ha a 
gyermek maga talál ki és készít el mintákat.
Fejlesztési területek: szín- és formaészlelés, vizuális megfigyelés és fantázia, szem-kéz koordináció, fi-
nommozgás.

Mosica (Asco)
A játék színes műanyag elemekből, 13 × 9 kis lyukat tartalmazó műanyag hálóból és mintalapokból áll. 
A játék során a mintalapok alapján vagy szabadon rakhatók ki ábrák.
Az eszköz használata némileg nehezebb feladatot jelent, mint az előbb leírt gombos mozaik. A min-
ták bonyolultak, kirakásukra a nagyobb, fejlettebb gyerekek képesek. A gyerekekkel figyeltessük meg a 
mintákat, mondják meg, hol milyen elemre lesz szükség. Ha a gyermek nem tud a kirakáshoz stratégiát 
kitalálni, javasolható a soronkénti kirakás. Segítségre szorulhat a sortartásban is.
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Sorok és oszlopok kirakása, szín és forma szerinti válogatás kisebbek számára is jó feladat.
Fejlesztési területek: szín- és formaészlelés, vizuális megfigyelés és fantázia, szem-kéz koordináció, fi-
nommozgás.

Piky mozaik (Piky)
A játék részei: egy sötétkék fém alaplap, amely vékony vonalakkal négyzetekre osztott; 48 különféle 
módon színezett mágneses kis négyzet; mintalapok. A mintalapokon különböző arcokat ábrázoló ké-
pek találhatók, ezeket kell a kis négyzetekből az alaplapra kirakni.
A játék a nagycsoportos korosztálytól ajánlott, kisebb gyermekek számára általában túl nehéz. A mó-
kás arcok kirakása motiváló.
A gyerekek általában különböző stratégiákat alkalmaznak a játék során. Van, aki soronként dolgozik, 
akár alulról, akár felülről. Mások észreveszik és kihasználják a szimmetriát, és „párosával” rakják a része-
ket. Ha a stratégia jól működik, akkor a gyermek szinte teljesen önállóan tud tevékenykedni. Azonban 
ha rossz az elképzelés, vagy a gyermek nem képes egyedül munkához látni, segíteni kell ebben szóban, 
esetleg bemutatással.
A gyengénlátó gyermek számára a sok elem között való keresés nehézséget okoz, ezért az eszköz alkal-
mat nyújt a pásztázó szemmozgás tanítására.
Fejlesztési területek: látási figyelem, pásztázó szemmozgás, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, fi-
nommozgás, gondolkodás.
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Formakészlet (Gigo)
A játék különböző színű és alakú síkidomot tartalmaz, amelyekből szabadon kialakítható minták rak-
hatók ki.
A legkisebb gyermekeknél az eszköz alkalmas válogatási feladatokra. A nagyobbak számára, ha szük-
séges, támpontok adhatók a mintákhoz, mivel az eszköz mintalapokat nem tartalmaz. A pedagógus 
készíthet mintát az eszközből, vagy rajzolhat. A játék elemeiből nagyobb felületek betölthetők, gyakori 
a szimmetrikus vagy körkörös ábrázolás.
Fejlesztési területek: látási megfigyelőképesség, fantázia, szem-kéz koordináció, finommozgás.

5.2 A szem-kéz koordinációt fejlesztő eszközök
A gyengénlátó és aliglátó gyermekek mozgásfejlődése általában lassú, mind a nagymozgások, mind a 
finommozgások terén. A katalógusban a nagymozgásokat fejlesztő eszközöket nem részleteztük, ezek 
megtalálhatók több más fogyatékosságtípus eszközei között.
A kultúrtechnikák, különösen az írás elsajátítása során pontosan koordinált finommozgásra van szük-
ség. A látássérült gyermekek fejlesztése során ezért kap ez a terület kiemelkedően nagy szerepet. Ezek 
a gyermekek gyakran nem szívesen vesznek ceruzát a kezükbe a gyakori kudarcélmény miatt. A kö-
vetkező eszközök elősegítik a taneszközök használatának bevezetését, a nélkülözhetetlen képességek 
fejlesztését.

Fűzős öltöztető mackó, autó, ház
A játék egy fából készült sík mackóból, annak stilizált ruháiból és egy hosszú cipőfűzőből áll. A macin 
és a ruhadarabokon található lyukak felhasználásával lehet a macit a fűzővel felöltöztetni.
A gyengénlátó gyermekek számára fontosak a különböző gyöngyfűző játékok, amelyek segítik a 
szem-kéz koordináció fejlesztését. Azonban ezek főleg a fiúk számára nem minden esetben kellően 
motiválóak. Ezen a gondon segít ez a játékcsalád.
Az egészen kis gyermekek számára javasolt, hogy a macit még ruha nélkül fűzögessék. Fontos, hogy 
megtanulják a technikáját, azt, hogy mikor melyik oldalról kell a fűzőt bedugni. Ha már ez jól megy, 
akkor a ruhákkal is végezhetik a feladatot. Lehet, hogy még segítséget igényelnek abban, hogy a ruha-
darabokat a mackóhoz fogják.
Az eszköz motiválhatja őket az önálló öltözködés terén is.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, látási megfigyelőképesség, önkiszolgálás.



60 Sérülésspecifikus eszköztár

Írásvezetők
A falapokon különféle mintákban soronként betűelemek formájában bevágások vannak, amelyekben 
gombok segítségével kis pálcák irányíthatók.
A gyengénlátó gyermekek számára az iskolai tevékenységek közül a legnagyobb nehézséget az írás el-
sajátítása jelenti. Az eszköz segít a betűelemek megfigyelésében, tapintással és mozgással kiegészített 
megismerésében, lendületes mozgással történő előállításában.
A játék során a gyermek először nézze meg, ha lehet, nevezze meg a formát, kövesse az ujjával, és csak 
ezután haladjon végig a gomb segítségével. Természetesen csak balról jobbra haladhat, visszafelé az 
eszköz megfordításával mehet.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, grafomotorika, látási figyelem, téri orientáció.
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Mágikus labirintus (Pistes magiques 1. Nathan)
Az eszköz hat nagy zöld műanyag táblából, hat ember formájú bábuból és hat irányító rudacskából 
áll. A műanyag táblákon különböző nehézségi fokú labirintusok jelennek meg, amelyek határai a táb-
la anyagából kb. 2-3 mm magasságban kiemelkednek. A bábukat a mágneses irányító rudakkal lehet 
vezetni úgy, hogy a rudat a tábla alsó oldalán mozgatva a felső lapon az emberke végigmenjen az út-
vesztőn.
A játék során ügyeljünk a fokozatosságra. A gyermekek először az ujjukkal haladjanak végig a pályákon, 
esetleg a bábut direkt vezetve. A játékkal egyszerre hat gyerek is foglalkozhat, mert minden táblához 
jut figura, de az eszköz használata segítség nélkül nehéz. A gyerekek ritkán tudják megoldani, hogy 
egyik kezükkel a levegőben tartsák a nagyméretű táblát, a másikkal pedig vezessék a bábut. Aliglátó 
gyermekek esetében különösen hasznos, hogy a gyermeknek úgy kell célzottan mozgatnia a kezét, 
hogy nem látja annak mozgását. Az olvasókészülék használatakor szintén ilyen mozgásra van szükség.
Aliglátó gyerekek számára a labirintusok határai nem mindig látszanak jól, ezért az eszköz adaptálása-
ként az utat (esetleg a határvonalakat) a fotón látható módon színekkel jelölhetjük.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, gondolkodás.

Skribi (Toys for Life)
A játék fából készült tárolódoboza része az eszköznek. A tetején több sorban és oszlopban 1,5 cm át-
mérőjű lyukak találhatók. A tetőre hat lap helyezhető, különféle rajzokkal, amelyek szintén több helyen 
lyukasak. A rajzok útvonalakat tartalmaznak, amelyek különböző bonyolultságúak. A játékhoz tartozik 
tíz bordó és kék üveggolyó, valamint két nagyobb és két kisebb átlátszó műanyag tálka. A játék célja, 
hogy a műanyag tálkát felfordítva, alá egy golyót elhelyezve, azt irányítva úgy vezessék végig a rajzolt 
utakon, hogy a golyó az út végén a célként kijelölt lyukba eljusson, ne essen be közben a lyukakba.
A játék során a kisebb és a rosszabbul látó vagy nehezebben mozgó gyerekeket először arra kérjük, 
hogy az ujjukkal járják végig az utakat, és csak ezután a golyókkal. A rajzok motiválók, ezt fokozhatjuk, 
ha mindegyikhez kis történetet találunk ki. A játék során a kisebb tálkákat könnyebb irányítani, mint a 
nagyobbakat. A különböző hurkolások az írás-előkészítés jó eszközei.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, koordinált mozgásindítás és mozgásmegállítás, grafomoto-
rika, írás-előkészítés, látási figyelem.
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Láncfűző (Gigo)
A játék sárga, zöld, kék és piros láncszemekből áll. A láncszemek kb. 7 cm hosszúak, egyik oldalukon 
nyitottak. Kissé rugalmas műanyagból készültek. A játék során két láncszem megszakított pontjait 
összeillesztve, egymástól 90 fokos szögben elforgatva lehet a szemeket összekapcsolni.
A gyengénlátó gyermekek szem-kéz koordinációja gyakran fejletlen, finommozgásaik ügyetlenek. A 
kisebb vagy elmaradásokkal küzdő látássérült gyerekek számára még két láncszem összeillesztése is ne-
héz feladat. Segíthetjük őket azzal, hogy tapintással kiegészítve az információkat megtanítjuk, hogyan 
keressék meg a kis megszakításokat a láncszemeken. Gyakran igényel gyakorlást a láncszemek egymás-
hoz képest való elfordítása. Ezért javasolt, hogy kezdetben a gyermekekkel csak két-két szemet kap-
csoltassunk össze. Később, ha már hosszú láncot fűzetünk, sok gyerek segítséget igényel abban, hogy 
az új szemet hová kapcsolja. Meg kell tanítani azt is, hogyan keressék meg a lánc végét. Ha a gyermek a 
fűzés technikáját már elsajátította, fűzhet különböző nehézségi fokú ritmikus sorokat a láncból.
Mindezen kívül az eszközt használhatjuk szín szerinti válogató feladatokra is. A különböző hosszúságú 
láncok összehasonlítása szintén hasznos.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, színlátás, megfigyelőképesség, logikus gon-
dolkodás, mennyiségállandóság.
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Teherhordó elefánt (Toi Toys)
A játék egy fából készült elefánt formájú alapól és vékony, hasáb alakú színes farakományból áll. A játék 
célja az elefánt hátára minél több pálcát felrakni.
A játék használata előtt fontos a gyermek számára tapintással is kiegészítve megmutatni a felrakás 
szabályát. A pálcákat hármasával-négyesével rakassuk egy sorba, a következő emelet az előzőre de-
rékszögben álljon. Az építkezést kezdhetjük az asztalon, és csak akkor folytassuk az elefánton, ha a 
gyermek a technikát már elsajátította. A pálcákat használhatjuk szín szerinti válogatásra, egyéb építő 
feladatok végzésére, mintamásolásra egyaránt, valamint számolásra.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, színlátás, megfigyelőképesség, logikus gon-
dolkodás, mennyiségállandóság.

Tengeri kaland
A játék egy kb. 60 cm átmérőjű ovális fa alaplapból és kis acélgolyóból áll. Az alaplapon egyszerre egy 
golyó vezethető végig tengeri útvonalat ábrázoló vájaton, amelybe számos „csapda” van beépítve; ör-
vények és egyebek, ahol a golyó megrekedhet. Az alaplap alsó részének közepén szintén fa félgömb 
található. A lap ezen billenthető, a szélét két kézzel tartva lehet a játékot mozgatni és ezzel a golyót 
irányítani. A játék célja a golyót a csapdákat elkerülve a célba irányítani.
Az eszköz rendkívül motiváló, a gyerekek nagyon szeretik. Gyengénlátó gyermekek esetében javasolt a 
kívánt útvonalat először az ujjukkal bejáratni. Aliglátó gyermekek számára az eszköz adaptálható úgy, 
hogy a csapdákat színezzük vagy kontúrozzuk a jobb láthatóság kedvéért.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás.
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Mikádó (Marokkó)
A közismert játék egyforma hosszúságú fapálcákból áll, amelyek különböző módokon színes csíkokkal 
jelöltek, mindkét végük hegyezett. A játék során a kis pálcákat véletlenszerű elrendezésben kell elszór-
ni az asztalnak viszonylag kis területén úgy, hogy azok minél több helyen egymáson keresztül-kasul 
feküdjenek. A játékosok felváltva vehetnek el pálcát, de csak akkor tarthatják meg, ha ez úgy sikerül, 
hogy egyetlen másik pálca sem mozdul meg közben. A játék célja minél több pálca gyűjtése a színek 
által jelölt értékeknek megfelelően.
A játékból ma már többféle méretű kapható, és mivel a gyengénlátó gyermekek számára nehéz észre-
venni a pálcák elmozdulását, érdemes nagyobb fajtát választani.
Ügyelni kell arra, hogy az asztal lapjának a színe ne faerezetű legyen: ha szükséges, az asztalra fekete, 
esetleg más sötét színű kartont lehet tenni. A gyengénlátók esetében gyakran használt filcalátét meg-
változtatja a játék nehézségét, nem lehet rajta simán húzni a pálcákat.
Az eszköz a gyermek önkéntelen látási figyelmét hosszan ébren tartja, motiválja annak használatát, hi-
szen akkor is figyelnie kell arra, hogy mozdulnak-e a pálcák, ha nem ő van soron. A tapasztalat mutatja 
meg a számára, hogy mikor melyik pálcát érdemes megfogni úgy, hogy a többi ne mozduljon meg.
Az eszköz alkalmas egyéni fejlesztésre, amikor a gyermek a felnőtt ellen játszik, és kiscsoportban. Gyen-
génlátó gyermekek esetében legfeljebb három gyermek tud elég közel hajolni a játékhoz annyira, hogy 
mindenki lássa az elmozdulásokat.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, látási figyelem, gondolkodás.

Mágneses golyókapkodó
A játék hat színes mágneses fogórúdból és 60 mágneses golyóból áll. A játék célja, hogy a guruló golyó-
kat a fogórudakkal elkapjuk.
A mozgó tárgy követése a gyengénlátók számára nehézséget okoz, mégis fontos gyakorolni, mert a 
hétköznapi életben, a közlekedésben nélkülözhetetlen. Az eszköz erre a tevékenységre rendkívül mo-
tiválóan használható. A golyókat az asztalon, esetleg a padlón gurítsuk hol jobb, hol bal kézzel több 
irányból a gyermek felé, egyre fokozódó tempóban. A gyermeknél először egy, később két rúd legyen, 
hogy mindkét kezét használja.
Mivel a golyó gurulása hallható, még a látótérszűkülettel küzdő vagy egy szemmel látó gyerekek szá-
mára is élvezetes játékot nyújt az eszköz, és segíti őket megszokni, hogy a hiányos látásos információkat 
egyéb érzékletekkel egészítsék ki.
Fejlesztési területek: látási és hallási figyelem, szem-kéz koordináció, keresztcsatornák.
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Csiga Oszkár
Az eszköz számos változatban kapható. A különböző módokon formázott merev huzalszálakon gyön-
gyök mozgathatók.
A gyengénlátó kisbabák viszonylag keveset nézik a kezüket, manipulálnak, kúsznak-másznak. Ezért a 
látássérült gyermekek téri tájékozódása fejletlen lehet. A téri orientáció megfelelő szintje nélkülözhe-
tetlen a kultúrtechnikák elsajátításához. Ennek a területnek igen motiváló fejlesztését biztosítja ez az 
eszköz.
Javasolt a gyermeket először szabadon manipuláltatni a játékkal. Ha az eszközt már megismerte, ver-
bális utasítások alapján vezesse a golyókat a pályán. Meghatározható, hogy egyszerre hány elemet irá-
nyítson.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, finommozgás, számfogalom kialakulása.

Hammerchen spiel (Szögelő játék) (Ravensburger)
A játék parafa alaplapból, mintalapokból, lyukas fa síkidomokból, szögekből és egy kalapácsból áll. A 
képek, amelyek síkidomokból a mintalapok alapján és szabadon állíthatók össze, a szögekkel rögzíthe-
tők.
A grafomotorikum a gyengénlátó gyermekek esetében gyakran fejletlen. Fejlesztése gyakran indirekt 
módszerekkel történik, mert a gyerekek sokszor elutasítják a ceruzás feladatokat. Ez a játék főleg a fiúk 
esetében jól motiválja a finommozgás fejlesztését.
A játék során a gyermek először tanulja meg a szöggel, kalapáccsal való rögzítés technikáját. Ezután a 
mintalapot helyezze rá a parafa alapra, és így rögzítse a kis elemeket. Végül már úgy is képes lesz dol-
gozni, hogy a mintát az alaplap mellé helyezve mintegy lemásolja azt.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, téri tájékozódás, látási megfigyelőképesség.
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Toronyépítő (Bedeluc)
A játék fa alaplapokból, színes kis hengerekből és színdobókockákból áll. Az alaplapokon négy színes 
karika található. A cél a dobott színnek megfelelően minél magasabb tornyot építeni.
Kisebb gyerekek a dobókockát még nem használva építsenek tornyot. Ha ez már jól megy, figyeljenek 
arra is, hogy olyan színű hengert használjanak, amilyen a lapon lévő korong. Nagyobb gyerekek már 
képesek a játékot kockával, társasjátékszerűen játszani.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, színlátás, vizuális figyelem.

Pálcás fűzőkészlet (Gigo)
A készlet polifoam alaplapokból, színes műanyag pálcákból, mintalapokból és hosszú, fekete zsinó-
rokból áll. A mintalapok alapján kell az alaplap lyukaiba a pálcákat elhelyezni, és a zsinórt a megfelelő 
módon befűzni.
A kisebb gyerekek először csak a pálcákat szúrják az alaplapba (pl. virágokat ültetnek). Mivel a gyengén-
látó gyermekek esetében gyakori, hogy izomerejük kicsi, már ez is fontos és hasznos feladat.
A nagyobbak képesek sorokat, oszlopokat kirakni, akár a szóbeli utasításnak megfelelő színű elemek-
kel. Figyelni tudnak arra, hogy a pálcákon a kis lyukak felül legyenek, ehhez gyakran tapintásukat is 
igénybe veszik. Be tudják fűzni a zsinórt a lyukakba.
A mintalapok fokozatos nehézségűek, fontos betartani a sorrendet. Engedhető, hogy a gyerekek saját 
megoldási stratégiájuknak megfelelően dolgozzanak, soronként vagy egy egységnek felfogva a kirakan-
dó ábrát.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommozgás, izomerő, vizuális megfigyelőképesség, logikus 
gondolkodás.
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8.3 A téri orientációt fejlesztő eszközök
A téri tájékozódás kialakulása a gyermekeknél a csecsemő- és kisdedkorban kezdődik, és a mozgásfej-
lődésen, a kinetikus, vizuális és taktilis érzékelésen alapszik. Helyes térérzékelés nélkül nem lehetséges 
az írás és olvasás elsajátítása, hiszen a betűk az alkotóelemekből, illetve az elemek egymáshoz viszo-
nyított helyzetéből ismerhetők fel. Egy példa: egy kör és egy álló egyenes alkotja a b, d, p, q betűket 
egyaránt, csak az elhelyezkedésük különbözik.
A gyengénlátó gyermekek korai mozgásfejlődése, vizuális érzékelése és észlelése akadályozott, ezért téri 
orientációjuk gyakran fejletlen, a spontán érés révén nem jut el a kulturtechnikák elsajátításához szük-
séges szintre. Ezért ennek a területnek a fejlesztése nélkülözhetetlen.

Lumi (Asco)
A játék 112 színes, áttetsző műanyag négyzetlapocskából, egy berakótáblából és 6 mintalapból áll. A 
műanyag lapocskák piros, kék, sárga és zöld színűek, 3 × 3 cm-esek. A berakótábla függőlegesre állítha-
tó, rácsos szerkezet, amelybe a kis lapok 7 oszlopban helyezhetők el. Egy-egy oszlopba szintén 7 elem 
fér. A tábla alsó és felső részén reteszként működő sínecske található, amely lezárja vagy megnyitja az 
oszlopokat.
A mintalapok kétoldalasak, közülük 4 egy-egy egyszerűbb mintát ábrázol, amelynek alapján a kis lapok 
a berakótáblában kirakhatók. Két mintalap oldalanként 4-4 mintát tartalmaz. Így összesen 24 minta 
alapján lehet az eszközt használni. A minták nehézségi foka változó.
A játék során a gyermeknek elmondjuk, hogy a rácsos ablakból kastélyablakot készíthet. Felhívjuk a 
figyelmét arra, hogy úgy építkezzen, mintha házat építene, alulról felfelé. Választhat, hogy soronként 
vagy oszloponként szeretné a kis lapokat elhelyezni. Néhány gyermek számára a szimmetria jelent se-
gítséget. A kész munkát a fény felé tartva szép látványt kapunk, amely örömet okoz a gyerekeknek.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, vizuális megfigyelőképesség, szem-kéz koordináció, logikus gon-
dolkodás.
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Nagy gombkirakó
A játék színes gombokból, kisebb és nagyobb méretű berakóállványokból, valamint mintalapokból áll. 
Az előző eszközhöz hasonlóan kell a mintákat kirakni.
A játék kisebb gyermekeknek is adható, a gombok nagyok, könnyen megfoghatók. A kisebb állványba 
való építés is könnyebb feladat.
A játék motiváló, mert az eredmény látványos, a gyengénlátó gyermekek számára is jól látható. Az esz-
köz az egészen csekély látásmaradvánnyal rendelkező gyermekek számára is jól használható.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, vizuális megfigyelőképesség, szem-kéz koordináció, logikus gon-
dolkodás.

Organicubes (Nathan)
A játék színes fakockákból és mintalapokból áll. A mintalapokon a kockákból épített formációk rajza 
áll. A mintalapokon levő ábrák fokozatosan nehezedő sorrendűek. A játék célja a minták pontos le-
másolása.
A fejlesztés során a pedagógus egyszerű alakzatokat alakíthat ki, a gyerekek ezt másolják. Később a koc-
kákból építendő alakzatot szükség esetén a pedagógus másolja le, majd a gyermek ennek alapján ké-
szítse el a maga építményét. Ezután a makettet már csak rövidebb ideig mutatjuk, a gyermek munkája 
részint a mintalap alapján, részben emlékezetből történik. Végül építhet a gyermek csak a mintalapok 
alapján. A motivációt javítja, ha az alakzatokat elnevezzük, vagy a gyermek készíthet nekünk mintát.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, látási megfigyelő képesség, szem-kéz koordináció.
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Topoprimo (Nathan)
Az eszköz 4 nagy és 24 kisebb táblából, valamint 16 embereket és állatokat ábrázoló, kissé mágneses há-
tú alakokból áll. Egy-egy nagy táblához hat kis tábla tartozik, ezek mindegyikén ugyanaz a háttér jelenik 
meg. A kis táblákon a figurák különböző elrendezésben jelennek meg, a nagy táblán ezek nem láthatók. 
Feladat: a nagy táblákra a kis képek szerint kirakni a hiányzó figurákat.
Az eszköz elsősorban egyéni fejlesztésre alkalmas. Fontos a gyermeket megkérni arra, hogy tevékeny-
ségét mindig kísérje verbálisan is. Lehetőség szerint a térbeli irányokat minél pontosabban és szabato-
sabban fogalmaztassuk meg. Bátorítsuk a több szempontú megközelítést!
A mintalapok helyett az elhelyezést irányíthatjuk szóbeli instrukciókkal is. A feladatot egyéni ötletekkel 
motiválhatjuk, játékosabbá tehetjük.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, látási megfigyelőképesség, szókincs.

Prima 4 (Ravensburger)
A játék 3-3 kétoldalas házat ábrázoló alaplapból, háztetőből, valamint 15 kis képből áll. A házak fala 
nem látszik, a helyiségekbe „be lehet látni”. Minden ház egy konyhát, egy fürdőszobát, két szobát tar-
talmaz. A háztetők szintén belátást engednek a padlásokra. A kis képek a házak minden helyiségét 
tartalmazzák. A játék célja a ház lemásolása a kis képekből.
A képek viszonylag kicsik, ezért a súlyos fokban aliglátó gyermekek számára a játék nem használható. 
Javasolt a rajzok tűhegyű rosttollal való kontúrozása.
A játék során a gyermekeket kérjük meg arra, hogy beszéljenek a helyiségekről, azok használatáról. A 
kirakásnál ügyeljünk arra, hogy a gyermek ne csak kiválassza a megfelelő képeket, hanem ugyanarra a 
helyre is tegye, ahol az eredeti házon volt. Ezzel előkészíthetők a későbbi iskolai másolási feladatok.
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Fejlesztési területek: látási figyelem, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, szókincs, általános tájéko-
zottság.

Tükörjáték (Gonge)
Mindkét, különböző nehézségi fokú játék négy egyforma kockából, két tükörből, két tükörtartó áll-
ványból és 24 mintakártyából áll. A kockák minden oldala más-más mintájú. A mintalapokon a kockák-
ból kirakható, minden esetben szimmetrikus alakzatok találhatók. A minták négy kockából rakhatók 
ki, de a tükör segítségével két kocka is elegendő.
A játék során javasolt először a mintákat négy kocka segítségével megalkotni. Amennyiben ez már jól 
megy, a gyermek bemutatás alapján képes a tükör használatára. A fokozatosságot biztosítja, ha előbb 
a négy kockából kirakja az ábrát, majd az alsó kettőt helyezi az állványra. Végül már csak két kockát 
használva tevékenykedik.
A játéknak már a könnyebb változata is fejlett téri orientációt igényel, megalapozza az iskolai másolási 
és egyéb feladatokat.
Fejlesztési területek: téri orientáció, látási figyelem, gondolkodás, szem-kéz koordináció, finommozgás

8.4 A testséma kialakulását fejlesztő eszközök
A helyes, valóságnak megfelelő testséma kialakulása feltétele a jó téri orientációnak, mert a térben való 
tájékozódást a gyermek önmagához, egész testéhez, illetve testrészeihez viszonyítva kezdi. A mozgás és 
a testséma kialakulása összefügg. Emellett a helyes testsémának fontos szocializációs szerepe is van.
A gyengénlátó gyermek számára nehezített a helyes testséma kialakulása, mert sem saját testét, test-
részeit, sem tükörképét, sem a környezetében lévő többi embert nem látja tisztán. Az utánzás szintén 
kevésbé működik a látássérült gyermekek esetében. A testséma fejlesztése gyakran történik tükör se-
gítségével, amelyhez a gyermek egészen közel mehet, illetve bemutatással, amikor a felnőtt a gyerektől 
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néhány cm-re mutatja testrészeit, mozdulatait, mimikáját. Mindemellett jó, játékos eszközök is rendel-
kezésre állnak ennek a területnek a fejlesztéséhez.

Játék a testhelyzetekkel (Nathan)
A játék 6 × 2 db alaplapból és 6 × 6 db átlátszó fóliára nyomott rajzból áll. Az alaplappárok egyikén 
minden esetben 6-6 rajz található egy fiúról, aki mindegyiken más-más tevékenységet végez. Ezek egy 
része hétköznapi helyzetű, a többi sporttevékenység. Az alaplappár másik darabján a tevékenységek 
eszközei találhatók az előzőtől eltérő helyen, de a fiú alakja mindenütt hiányzik. Ezeket találjuk az átlát-
szó fóliákon. A játék célja, hogy a fóliákat a megfelelő helyre rakva a képek ismét teljessé váljanak.
Fontos, hogy a gyermek a játék közben mondja is el, hogy mit csinál a fiú a képeken, sőt ha lehetséges, 
mutassa meg, játssza el maga is a mozgást. Nagyobb gyermek esetében a játékot nehezíthetjük, ha 
nem mutatjuk meg a teljes tevékenységet ábrázoló alaplapot, ezeket csak ellenőrzésre-önellenőrzésre 
használjuk.
Fejlesztési területek: testséma kialakulása, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, logikus gondolkodás, 
szókincs.

Mágneses öltöztetőjáték (Diset)
A játék egy felállítható alaplapból, amelynek két oldalán egy fiú és egy lány rajza található, valamint az 
ezekre felhelyezhető ruhákból és kiegészítőkből áll.
A látássérült gyermeknek nehezebb az önkiszolgálás elsajátítása, mint ép látású társaiknak. Saját test-
sémájuk, az emberi test megismerése szintén nehezített. Az eszköz ezeket a hiányokat segít kiküszö-
bölni.
Néhány ruhadarab és más holmi nehezen ismerhető fel, ezeket nevezze meg a gyermek. Ha ez nem 
sikerül, akkor a pedagógus tegye azt a helyére, mert így könnyebb rájönni a mibenlétére. Ha így sem 
sikerül, akkor a gyermeknek meg kell mondania, hogy mi is az. Javasolt, hogy a darabokról a gyerekek 
mondják el, mire való, mikor használják. Ezzel lehetőség nyílik más témákról (pl. évszakok) való beszél-
getésre is. Ajánlott a rajzolt gyerekalakok többféleképpen való felöltöztetése.
Fejlesztési területek: testséma, téri tájékozódás, önkiszolgálás, általános ismeretek, szókincs, rugalmas 
gondolkodás.
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Játék az öt érzékszervvel (Nathan)
A játék nagyméretű színes fotókból és az öt érzékszervet jelképező piktogramokból áll. Célja, hogy a 
gyermek a képen ábrázolt dologról kiválassza, hogy milyen érzékszervekkel érzékelhető.
A szép fényképek sok érdekes tárgyat, eseményt, tevékenységet ábrázolnak. A játék tág teret biztosít az 
ezekről való beszélgetésre, részletek megfigyelésére.
A piktogramok fénymásolhatók, így a játék csoportban is használható. A gyerekek egyénileg megnéz-
nek egy képet, kiválasztják az érzékszerveket, majd elmondják társaiknak. A képek mérete lehetővé 
teszi, hogy még a gyengénlátó gyermekek is 2-3 fős kiscsoportban együtt foglalkozzanak egy-egy kép-
pel.
Fejlesztési területek: testséma kialakulása, általános ismeretek, szókincs, látási megfigyelőképesség, 
kommunikáció

8.5 A taktilis érzékelést fejlesztő eszközök
A látássérült gyermekek számára a kompenzáció nélkülözhetetlen eszközei az ép és egészséges érzékle-
tek. A súlyos fokban aliglátók önkéntelenül is nagymértékben használják a tapintásukat, de a viszonylag 
jobban látó gyermekek számára is fontos információk érhetők el ezen az úton. A tudatos fejlesztés so-
rán fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak észleleteket tapintás útján pontosan feldolgozni, ezeket 
felhasználni, ismeretrendszerükbe beilleszteni.

Mi van a zsákban? (Edushope)
A játék 32 polifoam lapocskából, 32 kártyából és egy zsákból áll. A lapok különböző felületűek, minden 
felülethez egy-egy szín tartozik, különböző alakúak, simák vagy lyukasak. A kártyákon a kis lapok talál-
hatók, színezés nélküli rajzokon. A játék célja a kártyák és a lapok egyeztetése.
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A gyengénlátó gyermekek számára fontos az ép érzékletek használata, amivel kiegészíthetik a hiányos 
látásos információt, ezért fejlesztenünk kell tapintásukat.
Kisebb gyermekek esetében a játék használható több szempontú válogatási feladatokra, látással vagy 
tapintással egyaránt.
A játékot kétféleképpen használhatjuk: kereshetjük a kártyához a megfelelő elemet a zsákból, vagy a 
tapintással megismert elem rajzát a kártyán. Minden esetben nevezze meg a gyermek a keresett tulaj-
donságokat.
Fejlesztési területek: tapintási és látási figyelem, keresztcsatornák, finommozgás, szókincs, gondolko-
dás.

Tactilo (Nathan)
A játék öt alaplapból, 25 kis fatárgyból és egy zsákból áll. A játék célja az alaplapokon lévő rajzok és a 
tárgyak egyeztetése.
A játékot kétféleképpen használhatjuk: kereshetjük a rajzhoz a megfelelő elemet a zsákból, vagy a ta-
pintással megismert elem rajzát a lapokon. Minden esetben nevezze meg a gyermek a tárgy tulajdon-
ságait.
A játék elemei szépen kidolgozott fából készültek, esztétikusak. A rajzok plasztikusak, de kevésbé kon-
túrosak, így az eszköz a viszonylag jobban látó vagy nagyobb gyermekeknek javasolható.
Fejlesztési területek: tapintási és látási figyelem, keresztcsatornák, finommozgás, szókincs.

Lotto tactil (Diset)
A játék négy alaplapból, 36 polifóm lapocskából, valamint egy kis paravánból áll. A lapocskák tárgyakat 
ábrázolnak, a kontúrvonal mellett kivágva, színezés nélküliek. A játék célja a tapintással felismert tárgy-
lapokat az alaplapok képeivel egyeztetni.
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A kis tárgylapokat a gyermek ismerje fel, nevezze meg! Ha ez nem sikerül, akkor mutassuk meg a ki-
színezett, részletezett képét az alaplapon. Mindezt végeztethetjük azonnal tapintással, de ha szükséges, 
akkor először még látással segítve is.
Az alaplapokon a kilenc kép különböző elrendezésben található, mindegyiknek a háttere eltérő színű. 
Miután a gyermek a tárgyat a paravánon benyúlva tapintással felismerte, kérhetjük, hogy a színének 
megfelelő háttérre rakja azt.
A polifóm lapocskákat a játékhoz úgy szállítják, hogy azokat egy lapból kell kiemelni. A kereteket nem 
érdemes eldobni, mert jól használhatók formaegyeztető feladatokként.
Fejlesztési területek: tapintási és látási figyelem, keresztcsatornák, finommozgás, szókincs, alaklátás.

Mi ez? (Ravensburger)
A játék 60 kis kartonból készült, kontúrja körül kivágott rajzból, két szemtakaró álarcból és egy zsákból 
áll. A játék célja a kis képek tapintással való felismerése.
Nem minden gyermek viseli el, hogy hosszabb időre letakarjuk a szemét, náluk inkább a zsákot hasz-
náljuk.
Ha a gyermek számára túl nehéz a feladat, akkor csak néhány kép közül kelljen választania, amelyeket 
előbb látással és tapintással már megismert, megnevezett. Ilyenkor javasolt a karakteresebb kontúrú 
ábrákat választani.
A képek kereteit ne dobjuk el, mert az elemek visszarakásával az alaklátást fejleszthetjük.
Fejlesztési területek: tapintási és látási figyelem, keresztcsatornák, finommozgás, szókincs, alaklátás.
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Tactiform (Nathan)
A játék négy alaptáblából, 32 sárga műanyag formából, 2 textilzsákból áll. A formák négyféle felületűek, 
két-két formából állítható össze egy-egy autó, fenyő, ember, ház. Az alaptáblákon enyhén kiemelkedve 
az ábrák körvonala található. A játék célja egy-egy táblára az azonos felületű ábrák kirakása.
A játék során először ismertessük meg a különböző felületeket tapintással és látással együtt. Mivel az 
alaptáblán a körvonalak nem látszanak jól, azokat tapintva is mutassuk meg! Esetleg sárga fóliaíró alko-
holos filctollal azok körberajzolhatók.
Kisebb gyermekek számára használható az eszköz arra, hogy a félformákat összerakják, az alaptáblába 
helyezzék. A gyerekek később kereshetnek a két zsákba osztott részekből párokat, szóbeli utasítás alap-
ján elemeket.
Fejlesztési területek: tapintási és látási figyelem, keresztcsatornák, finommozgás, szókincs, alaklátás.

Gondolkodási képességeket fejlesztő eszközök
A gyengénlátó gyermekek gondolkodásának fejlődését legtöbb esetben nem befolyásolja látássérülé-
sük. Azonban azokon a területeken, amelyek elsősorban a látásra alapozódnak, szükség van a tudatos 
fejlesztésre.
Mivel a gyengénlátás és az aliglátás szekunder következményei közé tartozhatnak a gondolkodási folya-
matokat befolyásoló tényezők, ezért a tudatos és tervezett fejlesztés ezen a téren is nélkülözhetetlen.

5.6 Látási emlékezetet fejlesztő eszközök
Memóriajátékok
A közismert játékcsalád lényege, hogy a különböző elemekből két-két darab található, ezeket valami-
lyen módon eltakarjuk. A játék során egy-egy játékos két elemet néz meg, ha azok egyformák, akkor 
megtartja, ha nem, visszateszi előző helyére. A cél minél több pár gyűjtése. Az elemek leggyakrabban 
kartonra nyomtatott színes rajzok, fényképek.
A gyengénlátó gyermek számára a játék során segítséget jelenthet, ha az elemeket nem véletlensze-
rűen, hanem sorokba, oszlopokba rendezve helyezzük el az asztalon.
A túl sok elem miatt a játék elején a gyermekeknek nincs sikerélményük, fontos a motiváció. A fokoza-
tosságot az elemszám növelése jelentheti.
Meg kell győződni arról, hogy a gyerekek felismerik a képeket. Fontos, hogy mindig nevezzék meg azt, 
amit felfordítottak, akkor is, ha nem páros, mert a verbalitás segíti az emlékezetet.
Fejlesztési területek: vizuális és verbális emlékezet, vizuális megfigyelőképesség, szabálytudat
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Nanu (Ravensburger)
A játék 24 kis kerek kartonlapból, amelyeken színes rajzok vannak, 5 különböző színű kis műanyag „sap-
kából”, amelyekkel a képek éppen eltakarhatók, valamint színdobókockából áll. A játék során a képeket 
felfelé fordítva helyezzük el, és az öt sapkával a játszó gyermek vagy gyermekek letakarják. A dobott 
szín által megadott sapka alatt rejtőző képet kell megnevezni, ha ez sikerül, a játékos elveszi azt, és egy 
újabbat takar le helyette a sapkával.
A játék során minden alkalommal győződjünk meg arról, hogy a gyerekek az összes rajzot felismerik. 
Mindig kérjük meg őket, hogy mondják is, hogy melyik képre teszik éppen a sapkát. Amikor az első öt 
képet letakarjuk, memorizálhatjuk, ismételhetjük, hogy melyik sapka mit rejt.
A gyengénlátó gyermekek számára előnyös, hogy a játék során nem kell folyamatosan nézni a képeket, 
ezért ha társasjátékként használjuk, a gyerekek nem zavarják egymást.
A játék különbözik a megszokott memóriajátékoktól, motiváló hatású, hogy a játék elején a gyermekek 
könnyen érnek el sikert, később nehezedik a feladat.
Fejlesztési területek: vizuális és verbális emlékezet, vizuális megfigyelőképesség, szabálytudat.



Gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 77

5.7 A figyelem és gondolkodás fejlesztésére alkalmas eszközök
Ritmusok és gyöngyök (Rythmes et perles. Nathan)
A játék piros, kék, zöld, sárga színű gyöngyökből, lyukas hengerekből és kockákból áll, amelyek három 
különböző méretűek. Az eszköz részei továbbá rövidebb és hosszabb fapálcák, amelyekre a kis elemek 
felfűzhetők, valamint 32 mintalap. A mintalapok pontosan az eszköz méretének megfelelően ábrázol-
ják az elemeket, ez a nagyság szerinti differenciálásnál fontos. Egy részükön a mintasor teljes egészében 
megtalálható, a többi csak megkezdett ritmikus sorokat tartalmaz. A ritmikus sorok mellett véletlen-
szerűen, változatosan válogatott minták is vannak, mind a rövidebb, mind a hosszabb rudak számára. 
A pálcák a felfűzés után egy kis elemmel lezárhatók.
Az eszköz az eredeti célján kívül jól használható több szempontú válogatásra. Különösen a nagyság 
szerinti válogatás fontos, mert ehhez viszonylag kevés eszköz áll rendelkezésre, és a gyengénlátó gyer-
mekeknek erre nagy szükségük van. A mintalapok több nehézségi fokot képviselnek, ezekben tartsuk 
be a fokozatosságot. A gyerekek maguk is találhatnak ki mintákat. Többirányú fejlesztést képvisel, ha 
verbálisan adunk utasítást a fűzés szabályára.
Fejlesztési területek: látási megfigyelőképesség, szem-kéz koordináció, logikus gondolkodás, beszéd.

Farb-karussell (Szín-körhinta. Ravensburger)
A játék 4 két részből álló lapból és 40 kis kerek rajzból áll. A nagy lapok egyik oldalán nap, hold, csil-
lag, üstökös található, a másik oldalon a főfogalmakhoz tartozó 10 rajz. Minden rajz két színnel van 
kiszínezve. A lapokon körben megtalálhatók az alkalmazott színek minden lehetséges párosításban. 
A játék célja, hogy a kis képeket, amelyeken szintén ugyanezek a rajzok találhatók, a megfelelő nagy 
képhez párosítsuk, és oda illesszük, ahol az a két szín van, amelyet a rajzon használtak. A kisebb vagy 
rosszabbul látó gyermekek számára jó feladat a nagy lapok összeillesztése, a kis rajzok csoportosítása 
a hátlapjukon levő ábrák alapján. A képek felismerésében a gyermekek bizonyos esetekben segítségre 
szorulhatnak. A főfogalmakat minden esetben próbáljuk a gyermekkel megfogalmaztatni.
A színpárok keresése elég nehéz feladat, csak a nagycsoportos vagy idősebb gyermekektől kívánhatjuk 
meg. Kérjük, hogy először nevezzék meg a használt színeket, majd keressék meg, ezek hol találkoznak.
Fejlesztési területek: látási megfigyelőképesség, színlátás, szókincs, gondolkodás



78 Sérülésspecifikus eszköztár

Képsorozatok (Nathan), Logico (ételek, veszély. Asco)
Mindkét játék képeket tartalmaz (fotók, illetve rajzok formájában), amelyek eseménysort ábrázolnak a 
hétköznapi életből merítve.
A játék során a gyermek először az indítóképpel ismerkedjen meg, azt figyelje meg, mondja el rész-
leteit. Megpróbálhatja kitalálni a történet lényegét. Ezután az eseménysort megismerve kapja meg a 
képeket összekeverve, és próbálja rendezni. Mindig mesélje el a gyermek is a történetet!
Nagyobb gyermekek előzetes információ nélkül is megkaphatják a képeket, és maguk alakíthatják ki a 
sorrendet. Közben ilyenkor is beszéljenek az eseményekről, változásokról! Gyakori, hogy közben maguk 
jönnek rá a hibájukra, és javítják azt. Ha ez nem sikerül, a pedagógus jelezze, hogy valahol hiba van, de 
még ne mondja meg, hogy hol.
Fejlesztési területek: logikus gondolkodás, képfelismerés, általános ismeretek, szókincs
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Folyamatábra-kirakó (Jocdi goula)
A fából készült puzzle-szerű kirakó hal, virág, hajó és autó rajzának elkészültét követi végig.
A gyengénlátó gyermekek számára a rajzolás nehéz feladat. Az óvodában a rajzolást segítik, de nem 
tanítják, ami az ép látású gyerekek számára megfelelő. A látássérült gyermekeknek mintákat, sémákat 
kell mutatni, hogy azután már ők is képesek legyenek magukat rajzban kifejezni.
Az eszközzel először a rajz menetét tudatosíthatjuk. A kirakás után a fénymásolt lapokon a gyermekek 
maguk is kiszínezhetik, kiegészíthetik a hiányos rajzokat, végül önállóan rajzolhatnak.
A játék mérete megfelelő, de néhány gyermeknek hasznos lehet, ha némileg felnagyítva adjuk.
Fejlesztési területek: vizuális megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, szem-kéz koordináció, grafomo-
toros képességek, eszközhasználat

Olvasás-előkészítő játék (Nathan)
A játék 16 alaptáblát és a táblákhoz tartozó különböző számú kis kártyákat tartalmaz. A feladatok 
különfélék, a kártyákat a megfelelő helyre kell rakni.
A játék csak az eredeti szabály szerint alkalmazható. Az első négy alaptáblában a kártyákon levő képek 
egy-egy az alaplapon levőhöz tartoznak, értelemszerűen kell ezeket elhelyezni azok elé, mögé, alá, fölé. 
A következő hat lapon párokat kell találni, a különbségek egyre kisebbek. Az utolsó hat laphoz tartozó 
kártyák közül a két-két kakukktojást kell kiválasztani. A különbségeket az irányok, sorrendek jelentik.
A gyengénlátó gyermekek számára az eszköz mérete megfelelő, az aliglátók nem minden lapot tudnak 
használni. A játék jó eszköz az irányok, a kis különbségek észrevételének megtanítására. Fontos, hogy a 
gyermek minden alkalommal nevezze meg, hogy mit hová és miért tesz, mi a különbség.
Fejlesztési területek: vizuális megfigyelőképesség, olvasás- és írás-előkészítés, téri tájékozódás, általános 
ismeretek, szókincs
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5.8 A számfogalom kialakulását fejlesztő eszközök
Almafák társasjáték (Ravensburger)
A játék pörgetővel ellátott alaptáblából, arra felállítható négy műanyag almafából, minden fához 10-10 
kis almából és négy kis vödörből áll. Az almákat a fákra helyezzük, a pörgetés szabályait betartva kell 
az almáinkat a vödörbe leszedni.
A játék során 1-2-3-4 almát kell egyszerre leszedni, ez a mennyiségfogalom igen motivált gyakorol-
tatását teszi lehetővé. Az eszközzel a társasjátékon túl egyéb számlálási, számolási és összehasonlítási 
feladatokat is végezhetünk.
A szem-kéz koordinációt fejleszti az almáknak a fára felrakása. Ezt lehetőleg mindig a gyermek végez-
ze.
Fejlesztési területek: a mennyiség- és számfogalom, szem-kéz koordináció, finommozgás, szabálytudat 
és -tartás növelése

Gironumber (Diset)
Az eszköz négy darab hét részből álló puzzle-elemből és pörgetőkerékből áll. A puzzle-k főfogalom kö-
ré csoportosított rajzokat tartalmaznak, egytől hatig terjedő elemszámmal. A keréken a számjegyeket 
találjuk egytől hatig, egy megfelelően mutató dobókockával. A játék célja a puzzle összeillesztése.
A játék a számlálás begyakorlásának motiváló eszköze. Ha a gyermek még nem ismeri a számjegyeket, 
akkor a pedagógus egy dobókockán mutassa meg a pörgetett szám értékét, mert a keréken található 
kocka kicsi, gyengénlátó gyermekek nem láthatják.
A gyerek nevezze meg, hogy milyen elemek vannak a rajzon, és hogy milyen főfogalom alá tartoznak.
Fejlesztési területek: mennyiség- és számfogalom, általános ismeretek, szókincs, vizuális megfigyelőké-
pesség
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1, 2, 3, én értem (Nathan)
A játék négy nagy alaplapból, iskolai számolókorongnál nagyobb színes korongokból és szín- és szám-
dobókockából áll. Az alaplapokon csiga, teknős, bogár és hal rajza, mindegyik hat színnel színezve. A 
színezett részeken egytől hatig fehéren hagyott nagy pettyek vannak. A játék célja a lapokat a dobott 
színeknek és számoknak megfelelően kiszínezni.
Kisebb gyermekek esetében javasolt, hogy a kockák használata nélkül a nagy rajzokat mintegy „színez-
zék ki”, eleinte akár bármilyen színű koronggal, később a háttérnek megfelelően.
Később használhatják a gyerekek a játékot kiscsoportban vagy egyéni foglalkozáson a pedagógussal, 
társasjátékszerűen. Mivel a korongok könnyen elcsúsznak a helyükről, amikor a gyerekek közel hajol-
nak, ezért fontos az egymás iránti figyelem és türelem.
Fejlesztési területek: mennyiség- és számfogalom, színlátás, szem-kéz koordináció, logikus gondolkodás, 
szabálytudat és -tartás, empátia.

Oszlopos számolós játék
Az eszköz falapra helyezett öt különböző hosszúságú rúdból és öt falapból áll, amelyeken 1-2-3-4-5 lyuk 
található. A játék célja a lapokat a rudakra húzva összerakni a részeket.
Az eszköz azoknál a gyerekeknél használható, akiknek számfogalma 5-ig kialakult, vagy kialakulófélben 
van.
Javasolt, hogy először a gyermek önállóan manipulálhasson az eszközzel. Ezután, ha szükséges (mert 
a gyermek csak próbálgat), a felrakás menetét a gyermeknek meg lehet mutatni, kérni őt arra, hogy 
számlálja meg a lyukakat. Amennyiben a játékot diagnosztikus céllal használjuk, jegyezzük fel a pró-
bálgatásokat, majd ismételtessük meg a felrakást. Képet kaphatunk arról, hogy működött-e tanulási 
folyamat.
Fejlesztési területek: számfogalom, figyelem, logikus gondolkodás.
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6. Társasjátékok
Tiff&töff társasjáték (Ravensburger)
A játék két kis autóból, színdobókockából, start- és céltáblákból, valamint színes bójákból áll. Az autók 
tetején gurítás közben különböző színű csíkok jelennek meg. A dobás után a játékosok addig tolhatják 
előre a kicsit a pályán, amíg a dobott szín a tetején megjelenik.
A színek megkülönböztetése, nevének megtanulása a látássérült gyermek számára gondot okozhat. Az 
eszköz jól motiválja ennek gyakorlását. A játék megkezdése előtt figyeltessük meg a gyermekekkel a 
kisautókat, neveztessük meg a színeket! Győződjünk meg arról, hogy pontosan érti-e a szabályt.
Fejlesztési területek: színlátás, látási figyelem, szabálytudat és –tartás.

Magda hernyócska (Ravensburger)
Az eszköz hernyófejből, hat különböző színű íves hernyótestből, színdobókockából és nagy színes, zöld-
ségeket és gyümölcsöket ábrázoló képekből áll. A nagy asztalon vagy szőnyegen elszórtan elhelyezett 
ennivalókat kell a hernyónak begyűjteni úgy, hogy a dobott színű testrész kerüljön előre.
A képeket nevezze meg a gyermek, sorolja be a zöldségek vagy gyümölcsök közé! A játék során nevez-
ze meg az irányokat, amerre a hernyó halad. Kérjük meg, hogy tervezze meg a haladás útvonalát. A 
viszonyszavakon kívül használja a közel, távol stb. fogalmakat is.
Fejlesztési területek: látási figyelem, téri orientáció, szókincs, szabálytudat és –tartás.

Mamamamut- és csigaverseny társasjáték (Ravensburger)
A játék alaptáblából, színes kisebb és nagyobb fa mamutfigurákból, színes korongokból és színdobó-
kockákból áll. A mamamamutok a dobásoknak megfelelően gyermekeikért mennek, majd hazaviszik 
őket.
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A játék elsősorban a szabály szerint használható. A gyengénlátó gyermekek számára jó eszköz arra, 
hogy elsajátítsák a sor fogalmát, azt, hogy mit jelent egyet lépni.
A játékok közül a Csigaversenyben a csigák egy irányban haladnak. Javasolt a táblát úgy fordítani, hogy 
a játszó gyermek bábuja balról jobbra menjen, hogy ez az irány rögzüljön. A mamutok irányítása azért 
érdekes, mert azok mindkét irányba vonulnak, attól függően, hogy elérték-e már gyermekeiket. Ennek 
a szabálynak a figyelése, betartása különösen hasznos a látássérült gyermekek számára.
Azoknál a gyerekeknél, akik még nem viselik el a vereséget, ne jelöljünk ki a korongokkal kedvenc színű 
mamutot, de a nagyobbak szívesen játszanak úgy, ha van „tét”.
Fejlesztési területek: téri tájékozódás, finommozgás, szabálytudat és -tartás, olvasás-írás előkészítés.

4 játék (Diset)
A játék részei: 10 db kétdarabos kirakó-, 10 db háromdarabos kirakó-, memóriakártyák és egy évsza-
kokat ábrázoló társasjáték. A kétdarabos kirakókártyák elemei logikai kapcsolatban állnak egymással. 
A háromdarabos kirakókártyák a számfogalom fejlesztését segítik elő. A játék sokféle szórakoztató és 
egyben fejlesztő hatású tevékenységre ad alkalmat. Azért került a katalógusba, mert jól látható, és jel-
legénél fogva a gyengénlátó gyermekek számára mind otthonra, mind az óvodákba javasolható.
Fejlesztési területek: vizuális figyelem, emlékezet, alaklátás, gondolkodás, általános ismeretek, szókincs, 
számfogalom

Reméljük, hogy a bemutatott habilitációs, rehabilitációs eszközgyűjteményt szívesen fogadják a több-
ségi iskolák pedagógusai, és eredményesen tudják használni az együttnevelés során.
A részletek iránt érdeklődő pedagógusok a Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye 
és Diákotthona integrációt segítő szakszolgálatához fordulhatnak: Budapest, 1147. Miskolci u.77. Tel.: 
252-9015; e-mail.: szakszolgalat@gyengenlatok.hu
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7. Kulcsszavak
Adaptáció
Alaklátás
Aliglátó
Asztali lámpa
Elektronikai segédeszközök
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Élő idegen nyelv
Ember és társadalom
Emlékezet
Fejlesztő játékok
Formaészlelés
Földünk és környezetünk, ember és természet
Gondolkodás
Gyengénlátó
Informatika
Jelzések
Látásnevelés
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Megvilágítás
Műveltségi területek
Művészetek
Nagyító
Olvasókészülék
Optikai segédeszközök
Speciális füzet
Speciális tanulóasztal
Szem-kéz koordináció
Taktilis fejlesztés
Tapadó fólia
Téri orientáció
Testnevelés és sport
Testséma


