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A modul célja Az érzékszervi finomítás segítése, észleléseink alapján a nyelvi kifejezések megtalálása

Időkeret 2×45 perc

Ajánlott korosztály 6–8 év

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Anyanyelv, környezetismeret, ének-zene, rajz

Szűkebb környezetben
Drámajáték, beszédművelés – szókincsfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Beszélgetőkör, énekes népi játékok, tárgyak látható tulajdonságaival való ismerkedés

Ajánlott követő tevékenységek
Rajzolás, festés, drámajátékok

A képességfejlesztés fókuszai A beszédbátorság, beszédkedv felkeltése, nyelvi találékonyság, megfigye lő kész ség, fantázia, dramatikus készség, 
összefüggések megtalálása

AJÁNLÁS

Javasolt az érzékszervi fejlesztést a tanév elejére tenni, ilyen és ehhez hasonló feladatokat rendszeresen játszani, figyelve a fokozatosság elvére.

TÁMOGATÓ rENDSZEr

Alapfokú drámapedagógiai ismeretek
Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
Lázár Ervin: A hétfejű tündér. Móra Kiadó, Budapest, 1980.
Urbánné Deres Judit (szerk.): Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova 

Kht., Budapest, 2006.

ÉrTÉKELÉS

Szóbeli, szempontjai: részvétel a közös munkában, a figyelem és az együttműködés szintje, aktivitás, igényesség
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VÁZLAT
A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az általunk szürkével jelölt mezők egy lehet-
séges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően tetszés szerint alakítható, megváltoztatható.

Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

I. RÁHANGOLÓDÁS

1. A Szabad mozgás a játéktérben 
– A tér bejárása
10’

Térérzékelés, saját test 
és a társak mozgásának 
érzékelése

Egész osztály Frontális Játék

B Gyertek haza ludaim! – Mozgá-
sos népi játék
10’

Térérzékelés, saját és 
a társak mozgásának 
érzékelése

Frontális Játék 1. melléklet

C „Földrengés”
10’

Akusztikus figyelem, 
térérzékelés, reakció-
gyorsaság

Frontális Játék

2. „Mi változott meg?”
15’

Megfigyelőképesség, tü-
relem, nyelvi kifejezések 
megtalálása

Egész osztály Frontális
csoport

Játék

II. ÉRZÉKELŐ JÁTÉKOK (LÁTÁS)

1. A A tárgyak felismerése tapin-
tással, az érzékletek szóbeli 
megfogalmazása
10’

Tapintással érzékelhető 
tulajdonságok megne-
vezése, asszociációs 
készség

Egész osztály Frontális Játék Tárgyak, terítő

B Tárgykeresés, csoportosítás
15’

Azonosságok felisme-
rése, analógiás gondol-
kodás

Csoport Játék

2. A Keresd a párját!
15’

Összefüggések felisme-
rése, kifejezőkészség

Egész osztály Frontális
Páros

Játék Tárgyak

B „Rajzold le, amit hallasz!”
10’

Kifejezőkészség, manua-
litás

Csoport Játék
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Lépések, tevékenységek
Saját adaptációs 
kiegészítéseim

(tevékenység; képesség)

Kiemelt készségek, 
képességek

Célcsoport/
A differenciálás 

lehetőségei

Tanulásszervezés Eszköz/
Feladat/

GyűjteményMunkaformák Módszerek

III. IRODALMI SZÖVEG

1. Lázár Ervin: A kék és a sárga c. 
meséjének tanítói felolvasása
Tanulói megnyilatkozások
10’

Figyelem, szövegértés
Gondolatok megfogal-
mazása
Kifejezőkészség

Egész osztály Frontális Bemutatás 2. melléklet
A nagyothalló 
gyermek részére a 
mese egyszerűsített 
változata

2. Beszélő festékpötty
10’

Fantázia
Kifejezőkészség

Egész osztály Frontális Vizuális játék Papír, festék

3. A A történet sugallta drámajáték
15’

Együttműködés, empá-
tia, kifejezőkészség

Egész osztály Csoport Drámajáték

B Közös rajz készítése
15’

Együttműködés, fantá-
zia, beszédkészség

Csoport Rajzos játék Papír, festék vagy 
színes

IV. ZÁRÁS, ÉRTÉKELÉS

A A tanító értékeli az osztály 
munkáját, kiemeli a pozitívu-
mokat
5’

Belátás, önismeret Egész osztály Frontális

B A diákok visszajelzései 
a  munkáról
5’

Emlékezet, önismeret, 
önértékelés

Frontális – egyéni Megbeszélés

A FELDOLGOZÁS MENETE

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem lehet és nem szabad kötelező jellegű előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb 
belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról.
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Tanári instrukciók

I. rÁHANGOLÓDÁS

1.

A) SZABAD MOZGÁS A JÁTÉKTÉRBEN (A JÁTÉK AKÁR HALK ZENÉRE, AKÁR CSENDBEN IS JÁTSZHATÓ)
A gyerekek saját tempójukban, bármilyen irányban, egymástól függetlenül sétálnak a játéktérben. (Cél a tér bejárása.) Meghatározott jel – pl. taps, hangszer 
hang, zene leállása – elhangzása után a tanító különböző utasításokat ad. Pl. minél jobban szóródjanak szét a teremben, minél kisebb helyre tömörüljenek, 
mindenki forduljon el jobbra, alkossanak párokat. Törekedjenek arra a gyerekek, hogy séta közben ne ütközzenek!

B) GYERTEK HAZA LUDAIM!
A játéknak akár az énekes, akár a verses felelgetős változata játszható.

C) FÖLDRENGÉS
A tanulók ülnek vagy állnak. A tanító szabadon mesél (rögtönöz). Bizonyos kulcsszóra, amiben előre megegyeztek, a gyerekeknek meghatározott módon 
el kell mozdulniuk a helyükről, helyet kell cserélniük. Pl. fiúk-lányok, padsorok, párok (egymás mellett ülők, állók), szőkék-barnák, hosszú hajúak – rövid 
hajúak.
A nagyothalló gyermek számára az instrukciónak nagyon pontosnak kell lennie. Előzetes bemutatás után lehet elkezdeni a játékot.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2. MI VÁLTOZOTT MEG?

A játékot a közös megtanulás, kipróbálás után csoportban folytatják a gyerekek. A csoportalakításnak itt nem kell hangsúlyosnak lennie (véletlenszerű, pl. 
számozásos, 5-6 fős csoportok).
Az egyik tanuló kimegy a teremből, kint megváltoztatja a ruházatának egy részét. Ennek láthatónak kell lenni. Mikor bejött, a többiek kitalálják, mi vál-
tozott meg rajta. A kitaláló lesz a következő, aki kimegy…
Ha csoportban játsszuk, a gyerekek ne menjenek ki, hanem a társaik csukják be a szemüket a változtatás idejére. Fontos, hogy pontos szóbeli leírást adjanak 
a változásról a kitaláló gyerekek.
Amennyiben a nagyothalló gyermek még nem képes pontos és szabatos megfogalmazásra, adjuk meg mi magunk a mintát, és úgy kérjük 
számon újra tőle. Amikor a gyermekek válaszolnak, ügyeljünk arra, hogy a beszélőt mindig jól lássa és hallja a hallássérült gyermek. Meg is 
ismételtethetjük többször is a többiekkel.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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II. ÉrZÉKELő JÁTÉKOK (LÁTÁS)

1.

A) A TÁRGYAK FELISMERÉSE TAPINTÁSSAL, AZ ÉRZÉKLETEK SZÓBELI MEGFOGALMAZÁSA
Nagy terítő alá sok és sokféle tárgyat rejt a tanító. A jelentkező gyerekek (egyesével) benyúlnak a terítő alá, választanak egy tárgyat. Anélkül, hogy meg-
néznék, szavakkal leírják társaiknak, mit érzékelt a kezük (még nem azt, hogy mit gondolnak a tárgyról). A többiek megpróbálják kitalálni, mi lehet a 
tárgy. Ha a kapott információkból ezt még nem tudják megtenni, a tárgy megnevezése nélkül, annak más jellegzetességeit (pl. mire használják) is el lehet 
mondani. Ha kitalálták, előkerül a tárgy a terítő alól.
A tárgyak lehetnek: termések: toboz, makk, gesztenye, gubacs, alma, körte, egyéb gyümölcsök, használati tárgyak: grafit, színes ceruza, hegyező, radír, 
füzet, könyv, tolltartó, tornazsák, dobókocka, számolópálca, logikai lap, kavics, kő, faág, fakéreg, labda, baba, báb, kisautó, cipő, kendő, sál, sapka stb.
A nagyothalló gyermek egy tárgy körülírásából valószínűleg nem tudja meghatározni, miről lehet szó. Érdemes számára összefoglalni, illetve 
kulcsszavakkal kiemelni a leglényegesebb tudnivalókat.

Saját adaptációs kiegészítésem:

B) TÁRGYKERESÉS, CSOPORTOSÍTÁS
A csoportok a teremben fellelhető (polcokon, padban, asztalon, falon stb.) tárgyakat a megadott látható tulajdonságaik – színük, anyaguk, formájuk, mé-
retük – alapján összegyűjtik és csoportosítják. Minden csoport más szempontot kapjon. Pl. Gyűjtsék össze a fából, műanyagból, papírból készült tárgyakat, 
az egyszínű, a tarka tárgyakat, a szögletes, egyenes vonalakkal határolt, a gömbölyű, görbe vonalakkal határolt tárgyakat. (Az I./2. feladat csoportjai dol-
goznak együtt.)
A csoportosítás eredményének bemutatása a társaknak. Minden csoport kerüljön sorra!
A csoportosítás szempontjait írásos formában kell megkapnia a nagyothalló gyermeknek. A gyűjtőszavak minden esetben kerüljenek szóképes 
formában az összegyűjtött tárgyak fölé.

Saját adaptációs kiegészítésem:

2.

A) KERESD A PÁRJÁT!
Láthatóvá tesszük az 1. A) feladatban használt tárgyakat. Mindenki tetszés szerint vegyen magához egyet. Ezután mondja el a tanító, hogy mindenki 
próbáljon a saját tárgyának párt találni. Ha valakinek nem sikerült, visszateheti a tárgyát, és középről választhat újat. Amikor a párok egymásra találnak, 
elmondják, hogy miért épp egymást választották. Minél több közös jegyet emeljenek ki a tárgyaikról.
A megadott szempontok szerint valószínűleg a hallássérült gyermek nem tudja kiválogatni a tárgyakat. Ezért számára nyújtsunk másik lehető-
séget. Például: Határozzuk meg számára, hogy az általa választott tárgy, ha pl. az egy alma, válasszon hozzá egy másik gyümölcsöt. Vagy: amíg 
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a többiek a megadott feladatot végzik, kérjük meg a gyermeket, hogy rajzolja le pl. azokat a tárgyakat, amelyek piros színűek. Ő is számoljon 
be róla, milyen tárgyakat és miért rajzolt le.

B) „RAJZOLD LE, AMIT HALLASZ!”
Az I./2. feladat csoportjai dolgoznak együtt.
A csoport egyik tagja megfigyel egyet a teremben lévő tárgyakból, és azt a lehető legpontosabban, szóban leírja. Társai az ő útmutatásai alapján lerajzolják. 
Ha elkészültek a rajzok, hasonlítsák össze azokat. Ezután mondja és mutassa meg a „rejtvényt” föladó gyerek, hogy mi volt a tárgy. A csoport többi tagja is 
próbálja ki a „rejtvényfeladó” szerepét.
A nagyothalló gyermek pantomimes formában mutassa be, milyen tárgyra gondol. Vagy kezdje el a kigondolt tárgy lerajzolását, a többiek pró-
bálják kitalálni azt a teljes rajz elkészülte előtt.
Miután szóbeli leírás útján csak nehezen tudja a nagyothalló gyermek követni a „rejtvényt” feladó gyermeket, számára a megértést úgy segít-
hetjük, hogy a tárgy lényeges elemeit akár táblára, akár írásvetítőre kiírjuk.

Saját adaptációs kiegészítésem:

III. IrODALMI SZÖVEG

1. LÁZÁR ERVIN: A KÉK ÉS A SÁRGA C. MESÉJE

A tanító fölolvassa a mesét.
Tanulói megnyilatkozások.
A mesehallgatások alkalmával törekedjünk arra, hogy a gyermek közel helyezkedjen el a mesemondóhoz. A tanulói megnyilatkozások meghal-
lásánál lényeges, hogy a nagyothalló gyermek minden megnyilatkozó arcát jól lássa.
A mese meghallgatása után, a gyermeknek képes formában meg kell kapnia a mesét, amely nagyban segíti a megértést, szövegét pedig leszű-
kített formában a képek alá írjuk. A rajzok elkészítésébe bevonhatjuk akár a szülőket vagy egy jól rajzoló gyermeket is.
Egy lehetséges változat:

1. Volt egyszer egy kék és egy sárga festékpötty.
 Egészen közel voltak egymáshoz.
 Vitatkoztak.
2. Azt mondta a kék szín: „Én vagyok a szebb szín! Hiszen kék színű az ég, a tenger, a víz. Kék színűek a legszebb virágok és a legszebb szemek.”
3. Azt válaszolta a sárga szín: „De a kankalin sárga, és az erdő is sárga ősszel.”
4. Addig vitatkoztak, míg a festékpöttyök összefolytak.
 Zöld szín lett belőlük.

A számokkal jelzett szövegrészekhez lehet hozzárendelni a rajzokat.
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2. BESZÉLŐ FESTÉKPÖTTY

Minden gyerek kap egy rajzlapot, amelyre kék és sárga festéket csöppent. A rajzlap kettéhajtása, majd szétnyitása után ki-ki elmondja, hogy mit lát bele a 
festékpacába.

3.

A) A TÖRTÉNET SUGALLTA DRÁMAJÁTÉK
Tanítói irányítással beszélgetés, ötletek gyűjtése egy konfliktus megoldására.
Az I./2. feladatban alakult csoportok dolgoznak továbbra is együtt. Feladatuk a színek vitájának békés úton való megoldása úgy, hogy a zöld szín létrejöjjön.
A csoportok rövid felkészülési idő után bemutatják a jeleneteket.

B) RAJZKÉSZÍTÉS
Az eddigi 6 fős csoportokat megfelezzük. A 3 gyerek közösen készít egy képet. Az egyik csak kék, a másik csak sárga, a harmadik gyerek csak zöld színt 
használhat. Rajzkészítés közben nem beszélhetnek egymással. Nem egyszerre dolgoznak a papíron, hanem kicsi motívumonként folytatják egymás raj-
zait.
Amikor elkészültek a képekkel, háromféle feladat közül választhatnak:

1. Közösen kitalálnak egy rövid történetet a rajzukhoz.
2. Elmondják, hogy mit szerettek, mi volt a legjobb számukra a közös munkában.
3. Mi okozott nehézséget a közös munka során.

Saját adaptációs kiegészítésem:

IV. ZÁrÁS, ÉrTÉKELÉS
A)
A tanító értékeli az osztály munkáját, kiemelve a pozitívumokat: aktivitás, együttműködés, egymás iránti türelem, figyelem, találékonyság.

B)
A diákok visszajelzései a foglalkozásról, a munkáról. Hogyan érezték magukat, melyik feladat tetszett nekik a legjobban, mennyire elégedettek ma-
gukkal.

Saját adaptációs kiegészítésem:


