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A modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének tudatosítása

Időkeret 10 perc

Ajánlott korosztály 6–8 évesek, különösen az első osztály első félévében

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret

Szűkebb környezetben
Térészlelés
Nagymozgásfejlesztés
Finommotorika-fejlesztés 

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Indirekt testtudatfejlesztő modulok
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok 
Finommotorika-fejlesztés
Közvetlenül utána a „Testrészekre rámutatás másik kézzel, másik oldalon” c. modult ajánljuk végezni.

A képességfejlesztés fókuszai Testtudat, finommotorika, mozgáskoordináció, téri orientáció fejlesztése

AZ ADAPTÁCIÓ KÖRE

A beszédfogyatékosok köre igen heterogén. Azonos beszédhibafajtán belül is nagyfokú az eltérés, hiszen a tünetek jellege, a beszédsérülés 
foka, fejlődési üteme, a kísérő problémák jellemzői egyénenként különbözők. A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhat-
nak. Az iskolai oktatás, az egyéni megsegítés a pedagógiai, logopédiai ellátás, a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:

– Megkésett beszédfejlődés
– Diszfázia
– Súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar
– Diszlália
– Orrhangzós beszéd
– Dizartria
– Dadogás
– Hadarás
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– Diszfónia
– Mutizmus
– Diszlexia
– Diszgráfia

AJÁNLÁS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikáltabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a mun-
kamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gya-
korlatokat próbálja ki gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg összhangja, valamint úgy 
érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, olvassa el a módszertani ajánlást. Nem kell törekednie arra, hogy annak minden részletét megjegyezze, csak 
egyszerűen próbálja ki a gyerekekkel. Az első kipróbálások után is csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen 
problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre kel”, és világo-
san fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A gyakorlatokat célszerű mindennap napi 10-15 percen át végezni 4-6 héten át. Hatásfoka úgy növelhető, hogy 4-6 hét elteltével másik testtudatfejlesztő 
(lehet indirekt, vagy direkt) illetve térészlelés-gyakorlattal váltjuk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni.

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyamatok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az 
éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzoriális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzéke-
lés, egyensúly-érzékelés, vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

A feladatot célszerű 1. osztályban, a tanév első felében végezni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a gyermekek mennyire tudatosak saját testük átélésében, 
s a tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját 
testük viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk).

A „Testrészekre rámutatás jobb oldalon, jobb kézzel”, a „Testrészekre rámutatás másik oldalon másik kézzel”, a „Testrészekre rámutatás mindkét oldal 
megnevezéssel”, a „Testrészekre rámutatás szeriális nehezítéssel”, valamint a „»Mozdulj a varázsjelre!« játék” c. modulok itt felsorolt sorrendje egyben fej-
lődési sorrendet is jelent, nem célszerű a sorrendet felcserélni.

A beszédfogyatékos gyermekek többségénél már a mozgásos ismeretszerzés szintjén elmaradások tapasztalhatók, ezért kiemelt jelentőség-
gel bírnak a mozgásfejlesztő gyakorlatok, amelyek elősegítik a képi és a szimbolikus gondolkodás fejlődését is, és alapjául szolgálnak a be-
szédszerveződésnek. A testséma kialakulása, a téri tájékozódás biztonságában tapasztalható elmaradások miatt elengedhetetlen, hogy ezeket a 
területeket kiemelten kezeljük. Fontos a pontosítás, az állandó megerősítés (pl. irányok) és a fokozatosság betartása. Csak akkor lépjünk tovább, 
ha megbizonyosodtunk arról, hogy a tanuló egy adott szinten már biztosan, jól teljesít. Ez esetenként azt jelenti, hogy a beszédfogyatékos gyer-
meknek egyszerűbb, könnyített feladatot adunk.

A beszédfogyatékos gyermekek többségére jellemző az anyanyelv fejlődésében tapasztalható kisebb-nagyobb elmaradás. A verbális fej-
lesztés ezért célként és eszközként is megjelenik, szinte valamennyi tevékenység közben. Ennek feladata a tanuló közlési vágyának, szabad 
önkifejezésének elősegítése. Kezdetben fogadjuk el és segítsük a gyermek egyéni kommunikációs formáit, ezzel is erősítve egy magasabb kom-
munikációs szint elérését. Hasznos, ha a mozgásfejlesztő gyakorlatokat előzetesen vagy utólagosan verbalizáltatjuk, így erősítve a grammatikai 
viszonyokat, szókincset.
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TÁMOGATó RENDSZER

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása 
nyújt segítséget. Különösen figyelmükbe ajánlom a jobb és a bal megnevezéséről szóló részt!

Jenei Andrea (szerk.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 
Kht., Budapest, 2006.

MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK

A tanító a gyakorlat végzése közben figyeli meg a gyerekeket, a következő szempontok szerint:
– Sikerült-e az instrukciót pontosan végrehajtania?
– Az esetleges tévesztés mikor következett be: az oldal megválasztásakor, a testrész megérintésekor, vagy a mozgáskoordinációban?
– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelyek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleli?
– Azok a gyerekek, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul teljesítenek, azok differenciált óravezetéssel 

már a következő direkt testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják.

Saját adaptációs kiegészítésem:

A FELDOLGOZÁS MENETE

A GYAKORLAT LEíRÁSA
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a rész-

letek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.

I. FRONTÁLIS OSZTÁLYMUNKA

Egy instrukciót adunk a gyermekeknek, amelyben azt kérjük, hogy a jobb kezükkel érintsék meg valamelyik jobb oldali testrészüket, vagy egy olyat, 
amelyik a középvonalon van. Minden instrukció után megvárjuk, hogy minden gyerek végrehajtsa, majd röviden, szemmel végigkövetjük az osztályt, ha 
nincs hiba, nyugalmi helyzetet kérünk, majd adjuk a következő instrukciót. Fontos, hogy minden gyakorlat az alapállásból induljon, mert így teremthető 
meg a figyelem feszülésének és elernyedésének a ritmusa, amely nagyobb méretekben az egész tanulási folyamatban lényeges. Az is lényeges, hogy a fel-
adatoknál a gyermeknek ne kelljen a test középvonalát átlépnie, valamint csak az egyik oldalt nevezzük néven: pl. jobb oldal és másik oldal. A feladatot 
ötször-hatszor megismételjük más és más instrukciókkal.

Mindenki a padja mellett (előtt) állva végzi a gyakorlatot, így tudja legjobban áttekinteni saját testét.
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Instrukció: 
– Fogd meg a jobb kezeddel a jobb térdedet! Maradj így egy pillanatra!
A gyermekek végrehajtják a feladatot. Kezük a térdükön marad, míg a tanár végigfut szemével valamennyiükön, az esetleges tévedéseket korrigálja, 

vagy szóban, vagy a diszkrétebben jelek segítségével, vagy egyszerűen háttal a gyermekeknek maga is végrehajtja a feladatot és a gyermekek önellenőr-
zéssel korrigálnak. Majd visszaállnak alapállásba és következik az újabb instrukció. Természetesen eleinte lassabban megy a gyakorlás, több a szervezési 
gond, később azonban gördülékennyé válik.

Diszlexia-diszgráfia esetén javasolt a logopédiában használt jelöléseket használni a jobb-bal jelölésére (bemutatkozó kéz – szívecske.) Ezt 
például filcből kivágva a ruhára lehet tűzni a gyakorlatnál.

Saját adaptációs kiegészítésem:

A) Csukott szemmel

Később (ha már nyitott szemmel jól megy) csukott szemmel is végezhetik a gyermekek a feladatot. Ekkor van nagyobb jelentősége a nyitott szemmel 
végzett önellenőrzésnek, amelynél fontos, hogy a tanár a gyermekeknek háttal mutassa be a gyakorlatot, mert nem biztos, hogy szemben realizálják az 
ellen oldalt (az sem jó, hogy ha szemben, a tükörképnek megfelelő kezét emeli fel, mert akkor tulajdonképpen nem mondott igazat). Ha valamelyik gyerek 
nem meri becsukni a szemét, ez számunkra jelzésértékű lehet, hiszen ő bizonytalan a saját testét illetően. Nem célszerű hangosan rászólni (csukd be), 
hanem csak figyelni, mikor teszi meg magától, mert akkor biztos, hogy belső képe a testsémájáról már kialakult.

B) Tanulói instrukció

Egy gyereket is megbízhatunk, hogy mondjon egy-két instrukciót az osztálynak, majd az ellenőrzés miatt mutassa is meg. Így a tanár esetleg a padok 
között járva egyénileg segíthet a rászoruló gyermekeknek, pl. áthelyezi a kezet, vagy a fülébe súgva javít.

Saját adaptációs kiegészítésem:

II. PÁROS MUNKA

Két gyermek egymás mellett áll (nem egymással szemben) és felváltva egymásnak adnak instrukciót, egymást ellenőrzik. Kellő gyakorlottság esetén itt 
is lehet csukott szemmel végrehajtani a feladatot.

Néhány példa instrukciókra: 
– Fogd meg a jobb kezeddel a jobb füledet!
– Tedd a jobb tenyered a homlokodra!
– Érintsd meg a jobb könyököddel a jobb térdedet! 
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– Érintsd meg a jobb hüvelykujjaddal a jobb bokádat!
– Érintsd meg a jobb középső ujjaddal a köldöködet!
– Tedd a jobb kézhátadat a jobb csípődre!
– Tedd a jobb csuklódat a jobb combod hátulsó részére!
Természetesen annál nehezebb végrehajtani az instrukciót, minél több mindenre kell egyszerre figyelni (pl. melyik ujjat kell érinteni).
Beszédértési-beszédészlelési zavar esetén ügyeljünk arra, hogy az instrukciókat egyszerű formában, több rövidebb mondatban közöljük. 

Egyes esetekben szükséges lehet a gyakorlat bemutatása. Beszédértési zavar, diszfázia, diszgráfia-diszlexia esetén beiktathatunk egy gyors be-
melegítő játékot, amelyben a testrészek nevét pontosítjuk.

Diszlexia-diszgráfia esetén javasolt a logopédiában használt jelöléseket használni a jobb-bal jelölésére (bemutatkozó kéz – szívecske.) Ezt 
például filcből kivágva a ruhára lehet tűzni a gyakorlatnál.

Saját adaptációs kiegészítésem:


