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

Időkeret 10 perc

Ajánlott korosztály 6–8 évesek, különösen az 1. osztály második félévében

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret

Szűkebb környezetben
Térészlelés
Nagymozgásfejlesztés 
Finommotorika-fejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Indirekt testtudatfejlesztő modulok 
Mozgásfejlesztő modulok 
Közvetlenül előtte a „Testrészekre rámutatás jobb kézzel, jobb oldalon” modult ajánljuk végezni.

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika-fejlesztés
Közvetlenül utána a „Testrészekre rámutatás bal kéz megnevezéssel” modult ajánljuk végezni.

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

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 taníthatunk.
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A feladatot célszerű 1. osztályban, a tanév második felében végezni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a gyermekek mennyire tudatosak saját testük átélésé-
ben, s a tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget szolgáltat 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” itt felsorolt sorrendje egyben fejlődési sorren-
det is jelent, nem célszerű ezt felcserélni.

Valószínűleg az SNI-tanulónak téri orientációs zavarai vannak. A feladat végzésénél a tanuló elhelyezését úgy kell megoldani, hogy jól lát-
hassa a feladatot, nagy segítség, ha kezdetben tükörképet mutatunk. A jobb-bal differenciálásának elmélyítéséhez hasznos a habilitációs órákat 
igénybe venni.

Ha megoldható, hasznos valamilyen jelzést feltenni (pl. szív a bal oldalra vagy ceruza a jobb oldalra).
A testrészek megnevezését hasznos külön is gyakorolni.

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!

Szabó Borbála (szerk.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. 
suliNova Kht., Budapest, 2006.

MEGfIGYELÉSI SZEMPONTOK

A tanító a gyakorlat végzése közben figyeli meg a tanulókat, 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 tanulók, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul teljesítenek, azok differenciált óravezetéssel 

már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják.

Saját adaptációs kiegészítésem:
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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

Egymás után két instrukciót adunk a gyermekeknek, egyikben a már ismert (az előző modulban leírt) jobb kézzel, jobb oldalon végzett feladatot kérjük 
tőle, másikban azt, hogy a másik kezével érintse meg valamely másik oldali testrészét, vagy egy olyat, amelyik a középvonalon van. Minden instrukció 
után megvárjuk, hogy a gyermek végrehajtja azt, 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.)

Ez a feladat egy átmeneti helyzetet teremt. A gyermekek ugyanis sokszor nem tudják a jobb-bal szavakat a megfelelő oldalhoz kapcsolni, viszont, ha 
az előzőekben a gyakorlás által a jobb szó rögzült a megfelelő oldalhoz, akkor a másik szó egyértelművé teszi, hogy melyik oldalon dolgozunk. S amikor 
már ez is rögzült, akkor mondjuk, hogy azt a másikat balnak nevezzük. Így biztosan (mozgásosan és képi szinten is) tudatosan rögzül, melyik oldalt hogy 
nevezzük. Ezután már jöhet a mindkét kezet megnevező, keresztező modul.

Mindenki a padja mellett (előtt, mögött) állva végzi a gyakorlatot, így tudja legjobban áttekinteni saját testét.
Instrukció:
– Fogd meg a jobb kezeddel a jobb térdedet! Most maradj így egy pillanatig! – A gyermekek végrehajtják a feladatot. Kezük a térdükön marad, míg a 

tanár végigfut szemével az osztályon, az esetleges tévedéseket korrigálja, vagy szóban, vagy diszkrétebben jelek segítségével, vagy egyszerűen háttal 
a gyermekeknek maga is végrehajtja a feladatot, és a gyermekek önellenőrzéssel korrigálnak. Majd visszaállnak alapállásba és következik az újabb 
instrukció: 

– Most fogd meg a másik kezeddel a másik térdedet! Most maradj így egy pillanatra!
A végrehajtás menete itt is hasonló. Így adunk 4-5 pár instrukciót egymást követően. (Fontos, hogy a feladatoknál a gyermeknek ne kelljen a test közép-

vonalát átlépnie, valamint csak az egyik oldalt nevezzük néven: pl. jobb oldal és másik oldal.) Természetesen eleinte lassabban megy a gyakorlás, több a 
szervezési gond, később azonban gördülékennyé válik.

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 
ellenoldalt (az sem jó, hogyha szemben, a tükörképnek megfelelő kezét emeli fel, mert akkor tulajdonképpen nem mondott igazat). Ha valamely gyermek 
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nem meri becsukni a szemét, számunkra jelzésértékű lehet, hiszen ő bizonytalan a saját testét illetően. Talán nem célszerű hangosan rászólni, hogy csukd 
be, hanem csak figyelni, mikor teszi meg magától, mert akkor biztos, hogy kialakult a belső képe a testsémájáról.

B) Tanulói instrukció

Egy tanulót 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, diszkréten 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. Az ellenőrzésnél fontos, hogy 
ne egymással szemben, hanem egymás mellett vagy mögött álljanak az egy párt alkotó gyerekek, mert ellenkező esetben a tükörhelyzet megzavarja az 
amúgy is bizonytalan téri tájékozódást. Kellő gyakorlottság esetén itt is lehet csukott szemmel végrehajtani a feladatot.

Néhány példa az instrukciókra:
– Fogd meg a jobb kezeddel a jobb szemedet! Fogd meg a másik kezeddel a másik szemedet!
– Tedd a jobb tenyered a hátadra! Tedd a másik kezed a hátadra!
– Érintsd meg a jobb könyököddel a jobb térdedet! Érintsd meg a másik könyököddel a másik térdedet!
– Érintsd meg a jobb mutatóujjaddal a jobb bokádat! Érintsd meg a másik mutatóujjaddal a másik bokádat!
– Érintsd meg a jobb középső ujjaddal a hasadat! Tedd meg ugyanezt a másik kézzel!
– Tedd a jobb kézhátadat a jobb arcodra! Most a másik kézhátadat tedd a másik arcodra!
Természetesen annál nehezebb végrehajtani az instrukciót, minél több mindenre kell egyszerre figyelni (pl. melyik ujjat kell érinteni).

Saját adaptációs kiegészítésem:


