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A modul célja A nagy mozgásokból a kisebb mozgások felé haladva az orientációs gyakorlatok segítségével a gyerekek sajáttest-
érzékelése megerősödjön, amely segíti a biztos térbeli és síkbeli tájékozódásukat. E képességek ápolása jótékony 
hatással van az írástanulásra.

Időkeret naponta 5 perc; heti 25 perc

Ajánlott korosztály 1. évfolyam, 6–7 évesek

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Írástanulás, formarajz

Szűkebb környezetben 
Fonaljátékok, ujjgyakorlatok, kötés (leírásukat lásd az Alapozás VI., VII., VIII. moduljaiban)

A képességfejlesztés fókuszai A testséma, a testrészek és az ujjak tudatosítása, a térbeli tájékozódás, az oldaliság, a sorrendiség, a figyelem és 
az emlékezet képességeinek erősödését segítik ezek a gyakorlatok.

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.

Az orientációs gyakorlatok, amelyek a gyerekek térbeli és a saját testükön való tájékozódását segítik, már az első osztály első napjaiban megjelennek a 
taní tásban. A jobb és a bal kéz, a jobb és a bal láb biztos felismerése mellett közvetve hatnak az írás- és olvasástanulásra. 

A rendszeres gyakorlás eredményeként megfigyelhető, ha a nagy mozgásokból kiindulva közelítünk a részletek felé, a jobb- és baloldaliság tudatos meg-
ragadása jótékony hatással van a gyerekek későbbi írás- és olvasáskészségére.

A térérzékelés tudatos megragadása a saját testének megismeréséből kiindulva, és az ujjgyakorlatok során elsajátított kézügyesség az írástanítás alap-
feltételeihez tartoznak.

Tanulásban akadályozott gyermekeknél a térbeli tájékozódás kialakítása lassú és nehéz feladat, ezt megelőzően kell kialakítani a biztos 
testképet és testfogalmat. Erre adhat jó lehetőséget ez a modul. Az egyes gyakorlatokat valószínűleg jóval egyszerűbb szintről kell elkezdeni, és 
emellett folyamatos segítséget is kell nyújtanunk. A feladatok elvégzése előtt javasoljuk, hogy mindig beszéljék meg, melyik a jobb és melyik a 
bal oldal, majd jelöljék is meg a bal oldalukat, mivel az olvasás-írás tanításánál igen fontos a bal-jobb irány betartása (például: a bal oldalt egy 
kis szívvel).

A tanulásban akadályozott gyermekek sajátosságainak pontosabb megismeréséhez ajánljuk: Rottmayer Jenő (szerk.): Ajánlások tanulásban 
akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova Kht., Budapest, 2006.
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MeGfIGYeLÉSI SZeMpOnTOK

Az értékelés és a differenciálás ezeknél a feladatoknál nem játszanak kulcsszerepet, hiszen a gyerekek többnyire egyszerre és együtt végzik a gyakor-
latokat. Természetesen a tanító egyéni útmutatásokkal segítheti a gyereket, a feladatok pontos elvégzésekor adott pozitív visszajelzés pedig lelkesedést és 
lendületet adhat egyes gyerekeknek.

Saját adaptációs kiegészítésem:

I. BEMUTATÁS

A tanító előre elmondja a bevezetésre kerülő versikét, közben mozdulatokkal kíséri a vers szövegét. A második alkalommal már a gyerekek is bekap-
csolódnak a szövegmondásba és utánozzák a tanító mozdulatait.

II. GYAKORLÁS

Ha több napon keresztül gyakorolva a gyerekek elsajátították a verset és a hozzá tartozó mozgássort, lehetőség nyílik a különböző variációkra. A tanító 
képzeletére van bízva, hogy a szöveget, a mozgást, illetve a közös, a csoportos és az egyéni szövegmondást hogyan tudja úgy újra és újra átformálni, hogy 
az a gyerekek érdeklődését fenntartsa.

Saját adaptációs kiegészítésem:

A feLDOLGOZÁS MeneTe

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.
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Lépések, tevékenységek A következő vers elmondása közben a szöveg tartalmát követve mutatja előre a mozdulatokat (kurzívval 
kiemelve jelöltük a leírásban) a tanító, a gyerekek pedig a mozgásukkal követik őt. A második alkalommal 
már a gyerekek is bekapcsolódnak a szöveg mondásába.
Javasoljuk valamelyik oldal megjelölését legalább a tanulásban akadályozott gyermeknél, de 
amennyiben szükséges, akár minden gyermeknél.
A tanító végigmutat a testének a jobb oldalán, majd a bal oldalán, és kezdi:

Jobb és bal az én két felem,

– most pedig jobb kézzel megérinti a versben szereplő testrészeket (a kéz szónál a levegőbe int) –
Lábam, csípőm, vállam, kezem, 
szemem, fülem, térdem, sarkam

– bal kézzel is végigjárja az említett testrészeket – 
bal oldalon is van rajtam

– a vers következő részében a szöveghez kapcsolódó mozgást egyszerre végzik –
Összecsapom tenyeremet, 
Kinyújtom a két kezemet, 
Ha akarom leengedem, 
Azután meg karba teszem.

– továbbra is a szöveget követik a mozgásukkal –
A lábammal ugorhatok, 
Ha elfáradtam, guggolhatok, 
Felpattanok aztán újra, 
S ágaskodok a lábujjra.

Egy feladat alapján a tanulásban akadályozott gyermekek biztosan nem fogják megtanulni test-
részeiket, valamint megkülönböztetni a jobb és bal oldalukat. Ezért javasoljuk, hogy több hasonló 
játékot játsszanak az órák elején.

Kiemelt készségek, képességek A térérzékelés tudatosítása, a sajátmozgásérzék ápolása és a figyelem tartósságának a megteremtése az 
elsődleges célja és feladata ezeknek a gyakorlatoknak. A jobb- és baloldaliság érzékelésének megerősítése 
és tudatosítása is a képességfejlesztés céljaihoz tartozik.
Ezekhez a feladatokhoz már nagyon biztos testsémára van szüksége a gyermekeknek, valamint ke-
resztirányú mozgások gyakorlása történik, ami kiemelten nehéz ebben az életkorban a tanulásban 
akadályozott gyermekeknek. Csak akkor próbáljuk meg, ha előtte sokat gyakoroltunk egy oldalon. 
De így is szükség lehet a tanítói segítségre.

Célcsoport 
A differenciálás lehetőségei

Az egész osztály követi a tanító mozdulatait, és ismétli a mondókát.
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Tanulásszervezés – Munkaformák A padokat széttolva és egy kört alkotva az osztályteremben közösen végzik a gyerekek a mozdulatokat.

Tanulásszervezés – Módszerek A mondóka és a hozzá tartozó mozgássor az utánzásra épül.
Páros munkánál javasoljuk, hogy vagy a tanító vagy egy ügyes, segítőkész gyermek legyen a ta-
nulásban akadályozott gyermek párja, mivel ezek a feladatok nagyon bonyolultak számukra (az 
oldaliság fordítva jelenik meg). Érdemes egyszerre csak egy utasítást adni, és csak egy oldalon 
maradni, valamint a gyermekeket egymás mellé állítani és így adni az utasításokat.

eszköz, feladat, Gyűjtemény Versek gyűjtése, mondókák kitalálása

Saját adaptációs kiegészítésem:


