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Szöv – „a” – alap – I.1.

BéBIfÓka – gyÍk – kUkaC 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, a fej szabad mozgásának elősegítése, 
korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben 
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott követő tevékenységek
Nagymozgás modulok 
Testtudatfejlesztő modulok 
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok 
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció fejlesztése, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzé-
kelés fejlesztése, az egyensúlyérzékelés fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komp-
likáltabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfi-
gyelési szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat 
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 világosan fogja látni, mikor mire fontos 
figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal taníthatunk.

A három rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban 
is elvégezhető, a padok széthúzásával folyosót képezhetünk, ahol a gyermekek folyamatos egymásután-
ban végigmennek az adott mozgásformát utánozva. A folyosó szélén pedig visszafutnak. Elképzelhető az 
is, hogy az osztályban lévő padok alatt elférnek gurulva és kúszva a gyermekek, így még külön érdekessé-
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get is jelent számukra a feladat. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem állna rendelkezésünkre 
a gyakorláshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, 
ha az első tanóra elejére tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelésórát használjuk kezdet-
ben erre.

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot négyszer-
ötször 6 hétre tervezve. 

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A helyes feladatvégzést segítheti a jó tanári bemutatás, mely fontos utánzási példát jelent a gyermekek szá-
mára. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt azért, 
mivel a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak 
el, másrészt pedig azért, mert ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, mi-
lyen nehézségei lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a meg-
figyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen 
mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető 
„képet fessen” a gyerekek számára az elvégzendő gyakorlathoz (l. következő bekezdés), mert így biztosan lesz 
néhány ügyes gyermek az osztályban, aki olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy 
ezzel a többiek számára például szolgál. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. hogy a bébifóka olyan, mint egy kis henger, a fejét nem emeli ki külön a forgásból. Célszerű tehát az első 
órán egy kicsit többet mesélni az adott állatról, ezzel is motiválva a gyermekeket.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb elvégzési módot, s csak akkor, általában egyénileg segítsen, ha látja, 
hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a gyík mozgását 
ellentétes kar és lábmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, 
hogy mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni, pl. meg tudja-e ugyanazzal a koordi-
náltsággal legalább hússzor egymás után ismételni. Folyamatosan ritmikus, vagy pedig szakaszos, töredezett 
lesz a mozgás, esetleg már a harmadik után megáll pihenni, és elveszik mozgásából a ritmus. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a hori-
zontális síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek 
ki a spontán mozgásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem 
hátrányosak a gyermekre nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű moz-
gásminták akadályozhatják az iskolai haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, 
fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az első két évben nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e 
formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást.
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bébifóka 
A Bébifóka egy egyszerű, hossztengely körüli gurulási feladat (a csecsemő nagymozgás-fejlődésének szinte az 
első lépése). Átismétlése megmutatja, képes-e a gyermek a legegyszerűbb akaratlagos mozgást harmonikusan 
kivitelezni, vagy erőlködnie kell.

– Eleinte csak néhány fordulatot guruljanak a gyermekek, mert fontos megfigyelni, nem szédülnek-e. Aki 
szédül, annak fokozatosan emeljük a gurulások számát.

– Meg kell figyelnünk, honnan indul a mozgás; pl. a sarkától, és végiggördül az egész testén spirálszerűen, 
ilyenkor általában harmonikus a mozgás, vagy a csípőjétől, esetleg a kezével vagy a lábával „tornássza fel 
magát” a fordulásra, vagy egyenesen a kezével támasztja fel magát.

– Egy adott úton egyenesen végig tud-e gurulni, vagy oldalt kigurul a pályáról?
– Gördülékeny-e a mozgássorozat, vagy minden negyed, esetleg fél fordulatnál megakad, esetleg tompa puf-

fanással érkezik meg, mert nem a mozgásirányítás, hanem a nehézségi erő az úr?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– A test mellett tud-e maradni a kar, vagy mellkasa előtt összehúzza, esetleg arcához emeli? Ezek a bébikori 

reflexből fennmaradt reakciók csak lassan oldódnak, talán akkor, ha már az összes nagymozgásos feladatot 
kigyakoroltuk. Ha ekkor sem, forduljunk szakemberhez.  

– Jelenik-e meg olyan többletfeszültség (pl. arcon, kezekben), mely nem szükséges a gyakorlat végrehajtásá-
hoz? 

gyík

A Gyík, más néven kúszás, a 7-8 hónapos csecsemő természetes, akaratlagos mozgása, ami ugyanarra az ellen-
tétes kar-láb együttmozgásra épül, mint később a mászás vagy a járás

– Létrejön-e a karok és a lábak ellentétes mozgása? (Ugyanakkor, mikor a jobb kéz nyújt, a bal láb segít a moz-
gásban, és fordítva.)

– Segít-e a lábfejével, a nagyujjával a tovahaladásban? Ha nem, segítségül odatehetjük saját lábfejünket, pár-
huzamosan a gyermek lábfejével, ehhez támaszkodhat a lábfeje, ahonnan nagyobb erővel tud elrugaszkod-
ni. Így egyszerre erősítettük a testérzet és a mozgáskoordináció fejlődését.

– Nyitott tenyérrel kúszik-e, vagy ökölbe szorított kézzel? (Ez utóbbi korai mozgásminták fennmaradását 
sejteti.)

– Segít-e folyamatosan a karokkal, vagy időnként egy a teste alá beszorul?
– Mindkét lábát használja-e a kúszásnál, vagy az egyik tendenciaszerűen lemarad, a test után „vonszolódik”?
– Tudja-e, bár vízszintesben, de úgy tartani a fejét, hogy nem ér a földre?
– Létrejön-e a folyamatos mozgásirányítás? Azaz kb. 30x egymás után tudja-e folyamatosan végezni a gyakor-

latot?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Van-e extra feszültség más testrészeken, melyek eredetileg nem vesznek részt a mozgásban?

kukac

A feladat lényege, hogy a fej mozgásától, térbeli helyzetváltoztatásától függetlenedni tud-e a törzs, vagyis a 
törzs nyugalomban tud-e maradni a fej mozgatása közben. Gondoljuk csak el: a rajzolás, az olvasás az írás folya-
mata erre az alapképességre épül. Ha testünk mozgását nem tudnánk legátolni, miközben fejünk pl. a betűket 
követi, nem jönne létre koordinált kéz, vagy szemmozgás sem

– Fel tudja-e külön emelni a fejét, vagy a törzse is minden esetben emelkedik vele?
– Meg tudja-e mozgatni a lábujjait úgy, hogy a fejét is egyidejűleg felemelve tartja. (Vagyis függetleníteni tud-

ja-e egyes testrészei mozgását az egésztől?)
– A lábujjak „integetésével” egyidejűleg mozog-e más is a testén, pl. a kéz ujjai?
– Fognia kell-e a kezével a nadrágját, vagy szorítania a kezével a combját, ahhoz, hogy fenn tudja tartani 

a fejét?
– A gyakorlat két fázisát ismételgetve létrejön-e a feszülés és a lazulás „játéka” a mozgásban?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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értékelőlap

Bébifóka 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Mozgása harmonikus, kezével, lábával nem segíti magát 
az átfordulásnál.
Egyenesen végig tud gurulni egy adott úton.

Mozgásirányítása folyamatos, nem akad meg a negyed 
esetleg félfordulatoknál.
A mozgásfolyamat ritmusos.

Karjait a teste mellett tudja tartani.

Nem jelenik meg olyan többletfeszültség, mely nem 
szükséges a gyakorlat végrehajtásához.

Gyík 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Tudja a karjait és lábait ellentétesen mozgatni.

Továbbhaladását nem segíti sem lábfejével, sem  
nagyujjával.
Nyitott tenyérrel kúszik.

Mozgását folyamatosan segíti karjaival.

Mindkét lábát használja a kúszásnál.

Képes a fejét megtartani úgy, hogy az nem ér le e földre.

Mozgásirányítása folyamatos.

A mozgásfolyamat ritmusos.

Nem jelentkezik feszültségtöbblet olyan testrészeken, 
melyek nem vesznek részt a mozgásban.

Kukac 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Fel tudja emelni úgy emelni a fejét, hogy a törzse nem 
emelkedik vele.
Lábujjait úgy mozgatja, hogy a fejét egyidejűleg  
felemelve tartja.
Lábujjai mozgatásával egyidejűleg más testrésze nem  
mozog.
Fenn tudja tartani a fejét, anélkül, hogy azt segítené.

A gyakorlat két fázisát ismételgetve létrejön a feszülés  
és a lazulás játéka.
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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. 

1. bébifóka

Alakítsunk ki a padok eltolásával „gurulófolyosót” az osztályban, ha 
nem tudunk tornateremben, pl. a testnevelésórák keretében tornasző-
nyegen gyakorolni, ahogyan ideális lenne. A tanár lehetőleg mutassa be 
a gyakorlatot! Ha két folyosónk van, alakítsunk két csapatot. Minden 
gyermek a folyosó végéig gurul, majd feláll, és oldalt, hogy a többie-
ket ne zavarja, visszasiet a sor végére. Vigyázzunk, hogy úgy indítsuk a 
gyermekeket, hogy ne ütközzenek össze. Az első gurulásnál, mikor csak 
kipróbáljuk, hogy melyik gyermek szédül, minden gyermeket egymás 
mellé fektethetünk, és azt kérjük, hogy mindenki lassan, csak egy fél 
fordulatot tegyen oda, majd vissza. Később ugyanolyan lassan, de egé-
szet tegyen. Majd csak a harmadik napon jön a „folyosós” változat. 

Instrukció: – Gurulj, mint ahogyan a kis bébifókák a havon! Mancsaidat tedd 
a törzsed mellé, csak olyan gyorsan haladj, ahogyan még nem szédülsz  Igyekezz, 
hogy ne térj le az útról! – Természetesen a bébifókák helyett a fatörzs vagy 
a palacsinta képe is megfelel, lényeg, hogy a kialakított képzet segít-
se a gyermeket a gyakorlat lehetőség szerinti legjobb végrehajtásában. 
Célszerű a gyakorlatot egy gyakorlás során négyszer-ötször megismé-
telni!

A túl mereven, rosszul koordináltan gurulóknak differenciáltan 
külön gyakorlást is tarthatunk, úgy, hogy a gyermek egy kiterített le-
pedőre vagy takaróra, annak szélére fekszik, a tanár pedig a lepedő 
fokozatos felemelésével gördíti tova a lepedő másik széle felé, vagy be-
tekeri a lepedőbe, mint egy palacsintát. (Ennél a játéknál ügyelni kell 
a tapintásérzékeny gyermekre, akinek ez eleinte elviselhetetlenül sok 
ingert jelent!) Ilyen módon csoportokban is gyakorolhatunk, differen-
ciált óravezetéssel, ha elegendő takaró vagy szőnyeg áll a rendelkezé-
sünkre.

2. gyík

A már előzőleg kialakult folyosón kúsznia kell egymás után a gyermekeknek. A tanár ezt a gyakorlatot is bemutatja. 
Természetesen az ellenoldali kéz-láb mozgás a kívánatos, de lehet, hogy eleinte sok gyermek párhuzamosan, tehát 
jobb kéz és jobb láb egyszerre mozgatásával halad előre. – Kússzon a gyík át a kerten a házfalig! – Ha a gyermek nem 
használja aktívan a lábfejét az elrugaszkodáshoz, az értékelésben leírt módszer mellett úgy is segíthetünk, hogy azt 
mondjuk: a gyík folyton megcsúszna a köveken, ha nem támasztaná meg magát a hátsó lába körmével, vagy a gekkó a tapadóko-
rongjával. Minden gyermek legalább háromszor-négyszer tudjon végighaladni a folyosón.

Játékváltozat: A gyíkmozgást végezhetjük – a helytől függően – fogó formájában is. A fogó és a menekülők 
egyaránt változzanak gyíkokká!
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3. kukac

A tanár először bemutatja a gyakorlatot, úgy, hogy a gyermekeket 
maga köré gyűjti. A lehető legpontosabban, legformáltabban mutassa 
be, hogy a gyermek le tudja utánozni a mozgást! Majd a következő 
instrukciót adja:

– Mindenki keressen a teremben magának egy helyet, ahová hanyatt fekszik! 
A kiskukac csak akkor látja a farkát, ha felemeli a fejét, ekkor a farka inte-
get neki. Te is így tégy, emeld fel csak a fejed, tartsd legalább addig, amíg 
tízig számolsz, miközben integessen neki a farkincád! – Természetesen a 
lábak zárva vannak, hiszen a kukacnak csak egy farka van, nem 
kettő. 

– Most pihentesd a fejed, tedd le, aludjon a kis kukac! Majd újra emeld fel, és 
nézd meg újra a farkincádat! – A gyakorlatot legalább ötször ismétel-
jük meg!
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Szöv – „a” – alap – I.2. 

laBdáS gUrUláS – eBIHal – IgUána 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, az alkar és a tenyér helyes tónusváltásá-
nak segítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal taníthatunk.

A három rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is 
elvégezhető, a padok széthúzásával folyosót képezhetünk, ahol a gyermekek folyamatos egymásutánban vé-
gigmennek az adott mozgásformát utánozva. A folyosó szélén pedig visszafutnak. Elképzelhető az is, hogy 
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az osztályban lévő padok alatt elférnek gurulva és kúszva a gyermekek, így még külön érdekességet is jelent 
számukra a feladat. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem állna rendelkezésünkre a gyakorláshoz. 
Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az első tanóra elejére 
tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelésórát használjuk kezdetben erre.

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot, pl. négyszer-
ötször 6 hétre tervezve.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak. Valamint, hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat.  

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában állatokról), 
így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen mindannyi-
an láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, pl. az iguána, bár 
hasonlít a gyíkhoz, a fejét mégis jobban kiemeli a földhöz viszonyítva, mint a gyík. Célszerű tehát az első órán egy 
kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állat-
kertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több időt szánni, melyek később a mozgásokban szerepelnek. 

A helyes feladatvégzést segítheti a jó tanári bemutatás, mely fontos utánzási példát jelent a gyermekek számára. 
Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt azért, mivel a 
pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak el, másrészt 
pedig azért, mert ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen nehézségei 
lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfigyelési szempontok 
tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen mutatná be a gyerekek előtt 
a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető „képet fessen” a gyerekek számá-
ra az elvégzendő gyakorlathoz (l. következő bekezdés), mert így biztosan lesz néhány ügyes gyermek az osztályban, 
aki olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy ezzel a többiek számára például szolgál. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb elvégzési módot, s csak akkor, általában egyénileg segítsen, ha látja, 
hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek, pl. az iguána moz-
gását ellentétes kar- és lábmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szem-
pont, hogy mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni, pl. meg tudja-e ugyanazzal a 
koordináltsággal legalább 20x egymás után ismételni. Folyamatosan ritmikus, vagy szakaszos, töredezett lesz a 
mozgás, esetleg már a harmadik után megáll pihenni, és elveszik mozgásából a ritmus? 

A guruláshoz egy közepes, kb. 20 cm átmérőjű labda az ideális, de ha ilyen nincs, megteszi a tornaórán 
használt kislabda, vagy a nagy pettyes labda esetleg a babzsák is. Lehet, hogy célszerű csoportonként 2-3 
(tehát osztályonként kb. 6) megfelelő méretű labdát beszerezni, mert ezek más játékokhoz is használhatók.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
első két évben nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 



14

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

labdás gurulás

A Labdás gurulás az előző modulban már szereplő gurulás (Bébifóka) nehezített változata, ahol egy tárgy meg-
tartására is figyelnie kell a gyermeknek a kivitelezés közben. Ez megmutatja nekünk, hogy az automatikus 
mozgásirányítás működik-e. Ellenkező esetben a gyerek nem tud a labda megtartására figyelni.

– Füle mellé nyújtott két kezével meg tudja-e tartani a gurulás végéig a labdát, esetleg út közben elveszíti?
– Túl feszes, vagy túl laza a karok tónusa, vagy éppen a feladatnak megfelelő?
– Merevvé válik-e (újra) a gurulás, ha a labda tartására is ügyelni kell?
– A karok a test vonalának folytatásaként gördülnek-e tovább, vagy „külön életet élnek”?
– Meg kell figyelnünk, honnan indul a mozgás; pl. a sarkától, és végiggördül az egész testén spirálszerűen, 

ilyenkor általában harmonikus a mozgás, vagy a csípőjétől, esetleg a kezével vagy a lábával „tornássza fel 
magát” a fordulásra, vagy egyenesen a kezével támasztja fel magát.

– Egy adott úton egyenesen végig tud-e gurulni, vagy oldalt kigurul a pályáról?
– Gördülékeny-e a mozgássorozat, vagy minden negyed, esetleg fél fordulatnál megakad, esetleg tompa puf-

fanással érkezik meg, mert nem a mozgásirányítás, hanem a nehézségi erő az úr? 
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Jelenik-e meg olyan többletfeszültség (pl. arcon, kezekben), mely nem szükséges a gyakorlat végrehajtásához? 

Differenciált óravezetéssel a gyermekek, ha a kézzel megtartott labdával már ügyesen gurulnak, a kezük he-
lyett a bokájukkal tartva a labdát végezzék a gyakorlatot. 

ebihal

Az Ebihal azt a mozgásfázist teremti meg, mikor a gerinc szinte kígyózó mozgása létrejön, ez a törzsmozgás 
rugalmasságának alapja.

– Képes-e kissé elemelni a fejét a talajról, vagy sem?
– Tudja-e a törzse mellett a két karját fel-le mozdítani, vagy sem?
– A lába és a feje mindig azonos oldalra mozdul-e ki a kar mozgatásának következtében?
– Folyamatosan végzi-e a mozgást, vagy csak egy-két mozdulatra képes egymás után?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?

iguáNa

Az Iguána a kúszás (Gyík) nehezített változata. Azt a kora gyermekkori fejlődési szakaszt ismétli, amikor – még 
mindig kúszás közben – a fej kiemelkedik a vízszintes síkból. Ez a fej függőlegesbe emelésének első lépése, 
mely egyaránt fontos a felegyenesedéshez, és az egyensúly megtalálásához.

– Képes-e a fejét a gyík mozgásától eltérően kiemelni a vízszintes síkból?
– Nyitott tenyérrel kúszik-e, vagy ökölbe szorított kézzel (ez korai mozgásminták fennmaradását sejteti)?
– Képes-e az alkarját támaszként használni, ha a feje elemelkedik a vízszintes síktól?
– Létrejön-e a karok és a lábak ellentétes mozgása? (Ugyanakkor, mikor a jobb kéz nyújt, a bal láb segít a moz-

gásban, és fordítva.)
– Segít-e a lábfejével, a nagyujjával a tovahaladásban? Ha nem, segítségül odatehetjük saját lábfejünket, pár-

huzamosan a gyermek lábfejével, ehhez támaszkodhat a lábfeje, ahonnan nagyobb erővel tud elrugaszkod-
ni. Így egyszerre erősítettük a testérzet és a mozgáskoordináció fejlődését.

– Segít-e folyamatosan a karokkal, vagy időnként egy a teste alá beszorul? 
– Létre jön-e a folyamatos mozgásirányítás? Azaz kb. 30x egymás után tudja-e folyamatosan végezni a gya-

korlatot?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Van-e extra feszültség más testrészeken, melyek eredetileg nem vesznek részt a mozgásban?
–  Mindkét lábát használja-e a kúszásnál, vagy az egyik tendenciaszerűen lemarad, a test után „vonszolódik”?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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értékelőlap

Labdagurulás 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Füle mellé nyújtott kezeivel a gurulás végéig meg tudja 
tartani a labdát.
A karok tónusa a feladatnak megfelelő  
(sem túl feszes, sem túl laza).
Egyenesen végig tud gurulni egy adott úton.

Az újragurulást rugalmasan végzi, úgy, hogy közben  
a labda tartására is ügyel.
A karok a test vonalának folytatásaként gördülnek  
tovább, „nem élnek külön életet”.
Mozgása harmonikus, kezével, lábával nem segíti  
magát az átfordulásnál.
Mozgásirányítása folyamatos, gurulásában nem akad 
meg a negyed esetleg félfordulatoknál.
Mozgása folyamatosan ritmikus.

Nem jelenik meg olyan többletfeszültség, mely nem 
szükséges a gyakorlat végrehajtásához.

Ebihal 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Fel tudja emelni a fejét a talajról.

Tudja a két karját ellentétesen mozgatni „fel-le” a törzse 
mellett.
A lába és a feje mindig azonos oldalra mozdul ki a kar 
mozgatásának következtében.
Folyamatosan tudja végezni a mozgást.

Mozgása folyamatosan ritmikus.

Iguána 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A fejét a gyík mozgásától eltérően ki tudja emelni  
a vízszintes síkból.
Nyitott tenyérrel kúszik.

Mindkét lábát használja a kúszásánál.

Továbbhaladását nem segíti -sem lábfejével, sem  
nagyujjával.
Alkarját támaszként használja, ha a feje elemelkedik  
a vízszintes síktól.
Mozgását úgy segíti folyamatosan a karjaival,  
hogy azok nem szorulnak be a teste alá.
Az iguána mozgását ellentétes kar és lábmozgással  
végre tudja hajtani.
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A mozgásokból létre tudja hozni a mozgássorozatot, 
azaz a mozgásokat ugyanazzal a koordináltsággal képes 
akár 20x egymás után elismételni.
Mozgásirányítása folyamatos, kb. 30x egymás után is 
folyamatosan el tudja végezni a gyakorlatot.
Mozgása folyamatosan ritmikus.

Nincs feszültségnövekedés olyan testrészeken, melyek 
eredetileg nem vesznek részt a mozgásban.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagógus leg-
jobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

1. guruláS labdával

A két mozgásfolyosó és a két hozzá tartozó csapat kialakítása után a 
tanár bemutatja a feladatot. Hanyatt fekszik a földön, kezeit a füle mel-
lé emeli, a két kezével megtartva egy labdát, végiggurul a folyosón. A 
labda végig a testtel egy vonalban gördül. Instrukció: 

– Az egyik bébifókának nagyobb orra van, mint a többieknek, így gurulás köz-
ben is mindig látszik. Te is gurulj úgy, mint a nagyorrú fóka! – Természetesen, 
ha előzőleg a farönk hasonlatot használtuk, akkor a következőt mond-
hatjuk: 

– A farönkön ott maradt néhány ág között egy madárfészek, úgy gördüljön 
tovább, hogy meg is tartsa azt! – a gyermekek a folyosón végiggurulnak a 
labdával, a végén felállnak, és visszaszaladnak a folyosó szélén a társa-
ikhoz. Ha kell, a labdát átadják a következő gurulónak. Úgy indítsuk a 
gyermekeket, hogy egymással ne ütközzenek, vegyük figyelembe az 
egyéni haladási tempót!  Célszerű a gyakorlatot egy gyakorlás során 
négyszer-ötször megismételni! A tanár a feladatvégzés közben egyéni-
leg figyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt. Aki már 
ügyes a labdával gurulásban, az megpróbálhat a labdát a bokájával tart-
va gurulni.

2. eBihal

A tanár itt is mutassa be a gyakorlatot, ha csak lehet! Feküdjön hason a padlóra. Karjai a törzzsel párhuzamosan 
feküdjenek a talajon, lábait zárja össze. Karjait enyhén emelje meg, és mozgassa a bal karját a törzs mellett kissé 
a lábfeje irányába. Ekkor a fej és a zárt lábak automatikusan kissé balra tolódnak a test tengelyétől, és a jobb váll 
felfelé mozdul. Majd ellentétesen, a jobb kart húzza enyhén lefelé a lábfej irányába, ekkor a fej és a lábak is a 
tengelytől jobbra térnek ki kissé, a bal váll felfelé mozdul. Ezt a két mozgássort váltakoztassa ritmikusan, ekkor 
az ebihalak mozgásához hasonló mozgásképet kap, bár nem fog a talajon haladni.
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A gyermekek számára a következő instrukciót adjuk:  
– Keressetek egy-egy helyet, feküdjetek hasra a padlón! Mozogjatok úgy, mint az ebihal! A lábaitok uszonyokká válnak, 

melyek együtt mozdulnak hol jobbra, hol balra úgy, hogy közben a fejetek is ugyanarra tér ki!
Eleinte fárasztó lesz számukra a mozdulat ismétlése, de a gyakorlás során egyre többször és egyre ritmuso-

sabban tudják majd végrehajtani a feladatot. Célszerű egy gyakorlás alkalmával négyszer-ötször elvégezni a 
mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva. –  Most pihenjetek egy kicsit, majd újra fickándozhattok, mint a kis ebihalak! 
– A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt.

3. iGuáNa

Az iguána alapja is a kúszás, azzal a különbséggel, hogy itt a fej hangsúlyosan kiemelkedik a vízszintes síkból, 
így a gyermek szinte az alkarján kúszik, míg a gyíknál inkább a tenyér segítő szerepén van a hangsúly. Ezt a 
különbséget a tanár lehetőség szerint mutassa is be. Majd a guruláshoz már kialakított „folyosókon” kússzanak 
(„iguánázzanak”) végig a gyermekek. Instrukció: 

– Láttál már iguánát, vagy leguánt? Az a földtől magasabbra emeli a fejét, hogy mindent lásson!  (Nem úgy, mint a gyík, 
aki inkább elbújtatja.) Most így menj végig a dzsungelben az ösvényen, hogy mindig figyelj előre! – aki az út végére ér, az 
újra „gyermekké változik”, és visszaszalad a „folyosó” elejére, vagy ha van hely, megfordul és visszakúszik. A 
fiúk gyakran a katonai gyakorlatozáshoz hasonlítják ezt a mozgást, ez a kép is megtartható, hangsúlyozva, pl., 
hogy ez egy olyan felderítő, aki kúszás közben felemeli a fejét, hogy jól lássa, mi történik előtte. Célszerű egy 
gyakorlás alkalmával négyszer-ötször elvégezni a mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva.

játéK

Az iguánamozgást – ha a helyi adottságok ezt lehetővé teszik – fogó formájában is végezhetjük. A fogó és a 
menekülők egyaránt „iguánában” közlekedjenek. Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a szabályos végrehajtásra, 
hogy az adott mozgás helyes gyakorlását is biztosítsa, és egyik gyermek se kerüljön hátrányba a szabálytalan 
feladatvégzés miatt.
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 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, a karok izomtónus-szabályozásának se-
gítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal taníthatunk.

A két rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is elvégez-
hető, a padok széthúzásával egy vagy két folyosót képezhetünk, ahol a gyermekek folyamatos egymásutánban 
végigmennek az adott mozgásformát utánozva. A folyosó szélén pedig visszafutnak. Elképzelhető az is, hogy 
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az osztályban lévő padok alatt elférnek gurulva és kúszva a gyermekek, így még külön érdekességet is jelent 
számukra a feladat. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem állna rendelkezésünkre a gyakorláshoz. 
Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az első tanóra elejére 
tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órákat használjuk kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak; valamint, hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négyszer-
ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. a hal csak a törzsét mozgatja, ezért a karok ebben a feladatban szerep nélkül maradnak, ám a váll moz-
gékonysága fokozódik (ez fontos az íráselőkészítés szempontjából). Valamint a két összezárt láb modellezi a 
farokúszót. Célszerű tehát az első órán egy kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyer-
mekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több időt 
szánni, melyek később a mozgásokban szerepelnek.

A helyes feladatvégzést segítheti a jó tanári bemutatás, mely fontos utánzási példát jelent a gyermekek szá-
mára. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt azért, 
mivel a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak 
el, másrészt pedig azért, mert ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, mi-
lyen nehézségei lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a meg-
figyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen 
mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető 
„képet fessen” a gyerekek számára az elvégzendő gyakorlathoz (l. következő bekezdés), mert így biztosan lesz 
néhány ügyes gyermek az osztályban, aki olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy 
ezzel a többiek számára például szolgál. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb elvégzési módot, s csak akkor, általában egyénileg segítsen, ha látja, 
hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a hal mozgását el-
lentétes vállmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy men-
nyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni. Pl. a hal esetében, tud-e ugyanazzal a koordi-
náltsággal haladni, legalább 20x egymás után ismételni a mozdulatot? Folyamatosan ritmikus, vagy szakaszos, 
töredezett lesz a mozgás, esetleg már a harmadik után megáll pihenni, és elveszik mozgásából a ritmus. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (l. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
első két évben nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, akár ügyességük, akár ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást.
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hal

Ez a gyakorlat a globális, kisgyermekkori mozgás leküzdésének hatékony eszköze. A vállakat és a felső testfelet 
teszi mozgékonnyá úgy, hogy a többi testrészt passzív követésre készteti. Eleinte csak helyben, később haladással is 
végezhető.

– Képes-e a gyermek a többi testrészét elernyesztve csak a vállával mozdulni, vagy „befeszít” a teste, akadá-
lyozva ezzel a vállöv szabad mozgását? Ez, ha a gyakorlás során nem javul, az izomtónus szabályozásának 
nehézségére utalhat.

– Tud-e előrehaladni a váll mozgatásával?
– Tud-e a lábak vagy a karok segítsége nélkül haladni?
– Valóban a váll irányítja-e a mozgást, vagy a csípő a lábak segítségével tolja előre a vállövet? Ilyenkor a csípő 

hegyként mered ki a test síkjából.
– Fenn tudja-e tartani folyamatosan a mozgást, vagy néhány mozdulat után pihenni kényszerül, esetleg sza-

kadozottá válik a mozgás?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?

fóka

Szintén a felsőtest külön mozgására épülő gyakorlat. Főként a vállöv, a kar és a törzs felső része működik aktí-
van közre a helyzetváltoztatásban. Az alsó testfél inkább csak követi a mozgást.

– Nyitva van-e a tenyere a fókajárásnál, vagy ökölbe szorítja, esetleg részlegesen nyitja ki a kezét?
– Karjaira támaszkodva fel tudja-e emelni a felsőtestét?
– Képes-e a láb és az alsó testrész, hogy csak kövessen, vagy megfeszítetten inkább akadályozza a koordinált 

mozgást?
– Létrejön-e a horizontálisból való kiemelkedés és az oda való visszaereszkedés ritmikus váltakozása a moz-

gásfolyamat során?
– Képes-e a gyermek a térben haladni a folyamatos, helyes fókamozgás által, időszakosan kiemelkedve a víz-

szintesből, vagy csak a lábak segítségével löki előre magát?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Hal 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A hal mozgását ellentétes vállmozgással helyesen végre 
tudja hajtani.
Jól tud előre haladni vállmozgatással.

Karok vagy lábak segítsége nélkül halad előre.

Vállával irányítja mozgását, a csipő és lábak segítsége  
nélkül.
A mozgásokból létre tudja hozni a mozgássorozatot, 
azaz ugyanazzal a koordináltsággal 20x egymás után 
meg tudja ismételni a mozdulatot.
Mozgását folyamatosan végzi, nem kényszerül pihenőre.

Mozgása folyamatosan ritmikus.
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Fóka 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Tenyerét nyitva tartja a fókajárásnál.

Karjaira támaszkodva fel tudja emelni a felsőtestét.

Alsó testrésze csak követi a mozgását, nem feszül meg, 
nem akadályozza a koordinációt.
A horizontálisból való kiemelkedés és visszaereszkedés 
ritmikusan változik.
Folyamatosan tud haladni fókamozgással a térben.

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. 

1. hal

A két mozgásfolyosó és a két hozzá tartozó csapat kialakítása után a tanár – lehetőség szerint – bemutatja a fel-
adatot.  Feküdjön hasra a padlón! Karjai a törzzsel párhuzamosan feküdjenek a talajon, lábait zárja össze. Kissé 
felemelve a vállövet, mozgassa a vállát, hol egyiket, hol másikat előre, a teste pedig kövesse a törzs felső részé-
nek mozgását. Így tulajdonképpen ugyanaz a kígyózásszerű mozgás jön létre, mely az ebihalra és a kúszásra 
is jellemző, csak a karok helyett pusztán a vállöv mozog aktívan. Előrehaladás közben a csípő is természetes 
követőmozgással emelkedik és süllyed, de ez az emelkedés ne legyen nagyobb, mint a vállöv talajtól való el-
emelkedése. Instrukció: 

– Feküdjetek hasra a földre, mozogjatok úgy, mint halak a vízben! A farokúszók (nem lábak) csak követik a mozgást, a törzs 
elülső része irányítja azt. Az oldalúszók (kezek helyett) is csak követik a mozgást. Ússzatok le a folyó egy szakaszán!

Ha a gyermekek végigértek, álljanak fel, és a folyosó szélén fussanak vissza társaikhoz. Ha van elég hely, for-
duljanak meg, és ugyanúgy halacskával „ússzanak” vissza.  Célszerű egy gyakorlás alkalmával négyszer-ötször 
elvégezni a mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva.  A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a gyer-
mekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt. Vannak gyerekek, akiket eleinte annyira igénybe vesz ez a mozgásforma, 
hogy csak egy „hosszot” képesek megtenni. Esetükben igyekeznünk kell, hogy növekedjék ez a szám.

2. fóka

A két mozgásfolyosó és a két hozzá tartozó csapat kialakítása után a tanár – lehetőség szerint – bemutatja a 
feladatot. Hasra fekszik, behajlítja a karját, tenyerét a válla alá teszi, majd karja kinyújtásával felfelé emeli, és 
előre tolja felső testét, melyet lábai is segítően követnek. A kinyúlt karok újra behajolnak, ekkor a tenyér az elő-
rehaladás következtében már a deréktájon lesz, ezt ismét visszahelyezzük a váll alá, majd újra csak felemeljük 
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felsőtestünket, és előrecsúszunk. Fontos, hogy ne a kinyújtott kézen járjunk, mert ez túlságosan megterheli a 
könyökizületet. A nyúlás és előre tolás után mindig helyezkedjünk vissza kiindulóhelyzetbe, hogy a felső vég-
tag egy pillanatra elernyedhessen. Instrukció: 

– Amilyen ügyesek a fókák a vízben, olyan nehezen kúsznak a szárazföldön, mert lényegében csak a két mellső uszonyukra 
támaszkodhatnak. Kússzál te is úgy, mint a fókák! Két mellső végtagod segítségével mindig kiemelkedve a hómezőről, majd 
visszasüllyedve told előre magad, az uszonyodat mindig előrébb, előrébb helyezve!

 Ha a gyermekek végigértek, álljanak fel, és a folyosó szélén fussanak vissza, társaikhoz. Ha van elég hely, 
forduljanak meg, és ugyanúgy fókával kússzanak-másszanak vissza.  Célszerű egy gyakorlás alkalmával négy-
szer-ötször elvégezni a mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva. A tanár a feladatvégzés közben egyénileg fi-
gyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt.

játéKváltoZat

A hal- és a fókamozgást a gyakorlás �–4. hetében vagy a 2–�. osztályban egyaránt végezhetjük fogó formájá-
ban is, ha elegendő hely áll rendelkezésünkre – pl. a fogó és a menekülők egyaránt „fókában” közlekedjenek. 
Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a szabályos végrehajtásra, hogy az adott mozgás helyes gyakorlását is bizto-
sítsa, és egyik gyermek se kerüljön hátrányba a szabálytalan feladatvégzés miatt.
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Szöv – „a” – alap – I.4.

kUtya – lopakodÓ maCSka – oroSzlán

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságá-
nak javítása, vesztibuláris ingerlés, a karok izomtónus-szabályozásá-
nak segítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána; Hal – Fóka

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzé-
kelés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesz-
tése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között.

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal taníthatunk.

A három rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is 
elvégezhető, a padok széthúzásával egy vagy két folyosót képezhetünk, ahol a gyermekek folyamatos egymás-
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utánban végigmennek az adott mozgásformát utánozva. Vissza is hasonló módon, csak hátrafelé teszik meg az 
utat. Jó lenne tehát, ha egyszerre két gyermek is végigmehetne a folyosón. Elképzelhető az is, hogy az osztály-
ban lévő padok alatt elférnek, esetleg mászva is a gyermekek, így még külön érdekességet is jelent számukra 
a feladat. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem állna rendelkezésünkre a gyakorláshoz. Azonban 
a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az óra elejére tervezzük az 
előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órákat használjuk fel kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgást fejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négy-
szer-ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. a lopakodó macska leszegi a fejét, hogy az egér ne lássa meg, hogy közeledik, így nem a nyújtott, hanem a 
hajlított mellső lábán megy. Célszerű tehát az első órán egy kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is 
motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigye-
lésére több időt szánni, melyek később a mozgásokban szerepelnek.

A helyes feladatvégzést segítheti a jó tanári bemutatás, mely fontos utánzási példát jelent a gyermekek szá-
mára. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt, mivel a 
pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak el, más 
részt ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen nehézségei lehetnek 
a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfigyelési szempontok tanul-
mányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen mutatná be a gyerekek előtt 
a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető „képet fessen” a gyakorlat-
hoz (lsd.: következő bekezdés), mert így biztosan lesz néhány gyermek az osztályban, akik olyan folyamatosan, 
ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy a többiek számára például szolgálhat. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb elvégzési módot, s csak akkor, általában egyénileg segítsen, ha látja, 
hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek, pl. a kutya mozgását 
ellentétes vállmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy 
mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni – pl.: a kutya esetében tud-e ugyanazzal a 
koordináltsággal haladni, legalább 20x egymás után ismételni a mozdulatot, illetve hátrafelé sem esik-e szét a 
mozgáskoordinációja? Folyamatosan ritmikus, vagy szakaszos, töredezett lesz a mozgás, esetleg már a harma-
dik után megáll pihenni, és elveszik mozgásából a ritmus. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videó-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
első két évben nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 
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kutya

Ez a gyakorlat a normális mászás gyakorlását szolgálja. A hátrafelé végzett feladat megmutatja nekünk, hogy 
biztosan integrálódott-e a gyermek mozgásrendszerébe ez a mozgásforma.

– Képes-e a gyermek az antagonista izmokat úgy mozgatni, hogy a mászás normális ritmusossága létrejöjjön? 
Ha túlzottan feszíti minden izmát, ez az izomtónus szabályozásának nehézségére utalhat.

– Tud-e előrehaladni a mászással folyamatosan, ritmusosan?
– Tenyerével támaszkodik-e, vagy becsukott ujjakkal, ökölbe szorított kézzel mászik?
– Ellentétes kar-láb lendítésével mozog-e (pl. a jobb kéz lendítésével a bal láb lendítése van-e szinkronban), 

vagy azonos oldali végtagok lendülnek együtt?
– Fenn tudja-e tartani folyamatosan a mozgást, vagy néhány mozdulat után pihenni kényszerül, esetleg sza-

kadozottá válik a mozgása?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Jelent-e változást a karok és a lábak együttmozgásában, a folyamatosságban, a ritmusosságban, a mozgás-

koordinációs kivitelezésben, ha a mozgást hátrafelé kell végrehajtani? Ha a hátrafelé mozgásban az előbb 
leírt problémákat tapasztaljuk, az azt jelenti, hogy a helyesen koordinált mozgás még nem automatizálódott 
teljesen, minden folyamatban újra és újra tudatosan kell megteremteni.

– Lóg-e a fej az előre- vagy a hátramászás közben?
– Az alsó lábszár folyamatosan fenn marad-e a mászás közben? Így a gyermek esetleg a térdét terheli túl. 
– Túl lazák-e a kar izületei, mennyire fordul ki a könyök a mászás közben?

lopakodó macska

Ez a gyakorlat szintén mászás, csak nem a kézfejen, hanem az egész alkaron történik. A hátrafelé végzett fel-
adat megmutatja nekünk, hogy biztosan integrálódott-e a gyermek mozgásrendszerébe ez a mozgásforma.

– Tud-e a gyermek az alkarján mászni?
– Képes-e a gyermek az antagonista izmokat úgy mozgatni, hogy a mászás normális ritmusossága létrejöjjön? 

Ha túlzottan feszíti minden izmát, ez az izomtónus szabályozásának nehézségére utalhat.
– Tud-e előrehaladni a mászással folyamatosan, ritmusosan?
– Tenyerével támaszkodik-e, vagy becsukott ujjakkal, ökölbe szorított kézzel mászik?
– Ellentétes kar-láb lendítésével mozog-e (pl. a jobb kéz lendítésével a bal láb lendítése van-e szinkronban), 

vagy azonos oldali végtagok lendülnek együtt?
– Fenn tudja-e tartani folyamatosan a mozgást, vagy néhány mozdulat után pihenni kényszerül, esetleg sza-

kadozottá válik a mozgása?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Jelent-e változást a karok és a lábak együttmozgásában, a folyamatosságban, a ritmusosságban, a mozgáskoor-

dinációs kivitelezésben, az alkartámaszban, ha a mozgást hátrafelé kell végrehajtani?
– Lóg-e a fej az előre- vagy a hátramászás közben?
– Az alsó lábszár folyamatosan fenn marad-e a mászás közben, így terhelve túl a térdízületet. 

oroszláN

A sarkán ülő, alvó (fejét a térdére hajtó, karjait vállszélességben, a földön kissé előrenyújtó) oroszlán hirtelen 
felébred, és négykézlábra emelkedik, anélkül, hogy a tenyere felemelkedne a talajról. 

– Megfelelő hangjelzésre indítja-e a mozgást?
– Képes-e a hirtelen felvett négykézlábhelyzet egyensúlyát megtartani, vagy előre, illetve oldalra dől?
– Az égre vagy a hasára nézéskor behajlik-e mindkét könyöke, vagy nyújtott könyökkel tudja végrehajtani?
– Ugyanennél a résznél felemelkedik-e a földről egyik vagy mindkét lábszár?
– Az oldalra nézésnél eléggé szabad-e a nyak mozgása, hogy a fejét egészen a vízszintesig emelje?
– Becsuklik-e bármely karja a fej oldalra fordításánál, vagy egyenes tud-e maradni a tartása?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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értékelőlap

Kutya 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Tenyerével támaszkodva mászik, kezét nem szorítja 
ökölbe.
Ellentétes kar-láblendítéssel mozog.

Mászás közben nem lógatja sem előre, sem hátra a fejét.

Alsó lábszára nem marad fenn folyamatosan mászás 
közben, nem terheli túl térdizületeit.
Könyökei nem fordulnak ki, a karok izületei nem lazák.

20x egymás után meg tudja ismételni a mozdulatot.

Mozgása folyamatos, nem kényszerül pihenőre, mozgá-
sa nem szakadozott.
Ritmusosan mászik.

Mozgás közben ugyanazzal a koordináltsággal tud 
haladni.
Hátrafelé mozgása folyamatos, ritmusos.

Nincs változás a karok és lábak együttmozgásában, a 
mozgáskoordináció kivitelezésében, az alkar támaszban 
hátrafelé mozgásban sem.

Lopakodó macska 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Tud az alkarján mászni.

Tenyerével támaszkodva mászik, kezét nem szorítja 
ökölbe.
Mászás közben nem lóg sem előre, sem hátra a feje.

Ellentétes kar-láblendítéssel mozog, pl: a jobb kéz  
lendítésével a bal láb lendítése van szinkronban.
Ritmusosan mászik.

Mozgása folyamatos, nem kényszerül pihenőre, mozgá-
sa nem szakadozott.
Alsó lábszára nem marad fenn folyamatosan mászás 
közben, nem terheli túl térdizületeit.
A hátrafelé mozgása folyamatos, ritmusos.

Nincs változás a karok és lábak együttmozgásában,  
a mozgáskoordináció kivitelezésében, az alkar támasz-
ban hátrafelé mozgásban sem.
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Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán

Oroszlán 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Mozgását a megfelelő hangjelzésre indítja

A négykézlábra emelkedés közben tenyerét nem emeli 
fel a talajról.
Egyensúlyát megtartja a hirtelen felvett négykézláb 
helyzetben, nem dől sem előre, sem hátra.
„Talpra szökkenés” után, miközben a hasát vagy  
az eget nézi lábain stabilan áll, nem emelkedik fel  
egyik lábszára sem.
Egyik lábszár sem

Az oldalra nézésnél fejét a vízszintesig tudja emelni, 
nyakmozgása szabad.
A fej oldalra fordításánál tartása egyenes, karjait törzse 
mellett tartja.

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. 

1. Kutya

Az osztályban a padok csoportosításával alakítsunk ki két folyosót, melyekhez csapatokat rendelünk, majd a 
tanár – lehetőség szerint – mutassa be a gyakorlatot. Ereszkedjen négykézlábra, és helyes (az értékelésnél már 
részletesen leírt mozgással) másszon előre, majd hátrafelé. A gyermekeknek a következő instrukciót adja: 

– A kutya peckesen jár az udvarban, az udvar végén meglátja a macskát. Szemét folytonosan rajta tartva, közeledik feléje, 
de harciasságát látva inkább visszahátrál a kutyaól irányába.

A gyermekek a mozgáshoz létrehozott folyosón oda-vissza, vagyis hátrafelé másznak, a következő csapattag 
megvárja, míg az előző végez, úgy kezdi el a gyakorlatot.  Célszerű egy gyakorlás alkalmával négyszer-ötször 
elvégezni a mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva. A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a 
gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt.

2. lopakodó macSka

Ehhez a gyakorlathoz is szükség van a mozgásfolyosókra. A tanár lehetőség szerint mutassa be a gyakorlatot, 
hogy a gyermekek előtt egy megfelelő mozgáspélda is álljon a gyakorlás megkezdéséhez. Térdelő támasz alkar-
támasszal a kiinduló helyzet. A fej egyenesen előre nézzen, ne hajtsuk le! Alkartámasszal nehezítetten, de nor-
mál mászó mozdulatokkal haladjunk előre, majd visszafelé. A bemutatás után a következő instrukciót adjuk: 
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– A lopakodó macska el szeretné 
kapni az egeret, ezért nem veszi le a 
szemét a sarokban motoszkáló egérről. 
Csendben halad felé, megfogja, és a 
zsákmánnyal elindul visszafelé.  

A gyermekek elé megfelelő tá-
volságba egy-egy babzsákot is elhe-
lyezhetünk, majd ha azt elérik, és a 
szájukban tartják, esetleg a hátukra 
veszik, úgy indulnak hátrafelé a ki-

indulóhelyre. A gyermekek a mozgáshoz létrehozott folyosón oda-vissza másznak, vagyis hátrafelé alkartámasszal, 
a következő csapattag megvárja, míg az előző végez, úgy kezdi el a gyakorlatot, esetleg egy folyosón többen is el-
indulhatnak egyszerre.  Célszerű egy gyakorlás alkalmával négyszer-ötször elvégezni a mozgássort, kis pihenőket 
közbeiktatva. A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt.

3. oroSzlán

Ez a gyakorlat nem helyzetváltoztató, ezért minden gyermek számára annyi hely szükséges, hogy térdelőtá-
maszban kényelmesen elférjenek egymás mellett. Az instrukció mellett a tanári bemutatásnak itt is nagy jelen-
tősége van. A bemutatáskor a tanár a térdelőtámaszból a sarkára ül, úgy, hogy tenyere a térdelőtámaszkor meg-
talált helyen marad, karja kinyúlik. Fejét a térdére hajtja. Majd hirtelen visszaáll térdelőtámaszba, úgy, hogy a 
tenyere ismét a korábbi helyen marad. Felnéz az ég felé, lenéz a föld felé, lassan jobbra, majd balra fordítja a fejét 
(lehetőleg vízszintesig). Majd lassan a kiindulóhelyzetbe ereszkedik. A lehetséges instrukció: 

– A lusta oroszlán az árnyékban alszik, csak akkor ébred fel, mikor a zebrapaták zaját hallja a szavannán. Ekkor talpra 
szökken, és felnéz az égre, milyen magasan áll a nap, majd lenéz a hasára, éhes-e már. Ezután lassan jobbra, majd balra néz, 
vajon merről jönnek a zebrák. Mivel már elmentek, újra visszafekszik. 

Ezután a tanár kéri a gyermekeket, hogy vegyék fel a kiindulóhelyzetet. Majd patakopogást utánoz. Célszerű 
egy gyakorlás alkalmával négyszer-ötször elvégezni a mozgássort, kis pihenőket közbeiktatva.

pároS gyakorlat

A kutya- és a lopakodó macska-gyakorlatot összekapcsolva páros gyakorlatként is lehet végezni, úgy, hogy a 
gyermekek egymással szemben állnak, az egyik lesz a kutya, a másik a lopakodó macska. Ha a kutya hátrál, a 
lopakodó macska előrejön, ha a kutya előrelép, a lopakodó macska hátrál. Ebben az esetben a macskát alakító 
gyermeknek kell pontosan megfigyelnie a kutyát alakító mozgását, és úgy követni azt, hogy a távolság kettőjük 
között ne változzon. Fontos, hogy eleinte a kutya lassan váltson irányt, hogy a mozgás pontossága is megma-
radjon. Később szerepcserével is végezzék el a gyakorlatot.

játéK váltoZat 

A kutya és a lopakodó macska egyaránt végezhető fogó formájában, ha a hely nagysága megengedi.  A fogó és 
a menekülők egyaránt pl. „kutyaként” közlekedjenek. Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a szabályos végrehaj-
tásra, hogy az adott mozgás helyes gyakorlását is biztosítsa, és egyik gyermek se kerüljön hátrányba a szabály-
talan feladatvégzés miatt.
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SaS –  a SaS éS a nyUSzI

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságá-
nak javítása, vesztibuláris ingerlés, a vázizmok izomtónus-szabályo-
zásának segítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána; Hal – Fóka; 
Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzékelés 
fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között.

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

A két rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is elvé-
gezhető, a padok széthúzásával annyi helyet teremtünk, hogy a gyermekek fele a földön hason, illetve hanyatt 
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fekve elférjen. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem és tornaszőnyeg állna rendelkezésünkre a 
gyakorláshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az óra 
elejére tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órákat használjuk kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgást fejlesztő gyakorlási sort választunk a folyamatot, pl. négy-
szer-ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. a  nyuszi olyan kicsire összehúzta magát ijedtében, hogy pitypangbóbitának látszott. Célszerű tehát az első 
órán egy kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején 
ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több időt szánni, melyek később a moz-
gásokban szerepelnek. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. 
Egyrészt, mivel a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát 
sajátítsanak el, másrészt, ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen 
nehézségei lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfi-
gyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen 
mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető 
„képet fessen” a gyakorlathoz (ld. következő bekezdés), mert így biztosan lesz néhány gyermek az osztályban, 
akik olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy a többiek számára például szolgálhat.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a hal mozgását 
ellentétes vállmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy 
mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni; pl. a nyuszi esetében ritmikusan váltogatni 
a feszülés és a lazulás mozzanatát. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videó-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
iskola első két évében nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 

sas 
Ennek a gyakorlatnak nem elsősorban a hátizmok fejlesztése a célja, hanem hogy a gyermek egyenes tartását 
hosszú időn át legyen képes fenntartani. Ez elengedhetetlen a padban végzett minden munkához, de főképpen 
az írástanuláshoz.
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– A karokat nem mereven, egyenesen, de oldalsó tartásban kitartva tud-e a mellkasával kissé a föld fölé emel-
kedni, s ezt a helyzetet �0 másodpercig kitartani?

– Képes-e időközben a zárt lábakat is kissé a föld felett emelve, nyújtva tartani? Esetleg csak behajlított térddel 
tudja lábfejét fenntartani?

– Milyen kompenzáló technikákat alkalmaz a gyakorlat végrehajtásánál? Például: erősen a nadrágjába ka-
paszkodik, hogy tartani tudja a repülő sas helyzetet; a lábujját, vagy a könyökét, vagy a kéz egy-egy ujját 
időről időre a földhöz érinti, hogy onnan „ellökve magát” a lábát illetve a karját a levegőben tarthassa.

– Tud-e a repülő helyzet megtartása közben beszélgetni társával, vagy annyira lefoglalja minden koncentráci-
ós erejét a mozdulat kitartása, hogy erre már képtelen.

a sas és a Nyuszi

A gyakorlat lényege a teljes összehúzódás és a teljes elernyedés váltakoztatásával az izomtónus-szabályozás 
normalizálása. 

– Képes-e a gyermek hanyatt fekve teljesen ellazítani (még a szemét is becsukni)?
– Képes-e viszonylag gyorsan kis gombóccá összehúzódni?
– Mikor a fejét és a térdét egymáshoz közelíti, meg tudja-e tartani a hanyatt helyzetet, vagy oldalra eldől? 

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Sas 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Fejét, vállövét és oldalra kitartott karjait fel tudja  
emelni a talajról.
Tartani tudja.

Összezárt lábait megemelkedett testhelyzetben is  
nyújtva tudja tartani.
Meg tudja tartani a „repülő sas helyzetét”: megemelke-
dett testhelyzetben lábujjait nem érinti a talajhoz.
Könyökével, kezével, vagy egy-egy ujjával nem  
támaszkodik, nem löki el magát a talajtól.
A repülő helyzet megtartása közben is tud beszélgetni 
társaival, az összpontosítás nem köti le minden erejét.
A repülő testhelyzetet 30 másodpercig meg tudja tarta-
ni.

Sas és nyuszi 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Gyakorlat közben a „nyuszi” teljesen ellazul, szemét 
becsukja.
Fejét fel tudja úgy emelni, hogy a háta nem emelkedik 
meg.
2-� másodperc alatt össze tud húzódni „gombóccá”.

Hanyattfekvő helyzetét az összehúzódás teljes ideje alatt 
meg tudja tartani, nem dől el oldalra.
Kicsire összehúzódott testhelyzetét kb. 10-15  
másodpercig meg tudja tartani.



�2

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

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. 

1. pároS gyakorlat: SaS

A gyakorlathoz annyi helyre 
van szükség, hogy az osztály 
fele hason fekvésben elfér-
jen. Párokat alakítsunk, a pár 
egyik fele végzi a gyakorlatot, 
a másik csak hallgatja, hogy 
merre jár a sas. A bemutatás-
nál a tanár olyan kiindulóhely-
zetet vegyen fel, hogy hason 
fekvésben a karja repülő sasra 

emlékeztessen, és a homloka érintse a földet. A kart nem kell oldalsó középtartásban teljesen egyenesre 
kifeszíteni, lehet kissé hajlítva is. A lábak összezártan feküdjenek egymás mellett. Ezután a „sas felszáll a 
levegőbe”, ami annyit jelent, hogy a fej, a vállöv és a karok kissé felemelkednek a talajról. A fej ne emelked-
jen természetellenesen magasra, csak annyira, hogy a megemelkedett törzs síkjában maradjon. A vállövvel 
együtt az összezárt lábfejek is felemelkednek kissé a földről, úgy, hogy a lábujjak egyike sem ér a talajra. 
Majd ezt a helyzetet lehetőleg harminc másodpercig ki kell tartani, majd a felemelt testrészeket visszaen-
gedni a földre, és pihenni. A gyermekeknek a következő instrukciót adhatjuk: 

– Feküdjetek olyan tartásban a talajra, mint amikor a sas a levegőben száll, szárnya kitárva, de nem teljesen kife-
szítve, így tud irányítani! Most szálljon fel a sas a levegőbe, emelje meg szárnyát, és farktollait is (a lábaknak külön is 
segítsünk megemelkedni, ha nem megy)! A szeme nézzen a föld felé, és mesélje el, hogy milyen tájak felett repül, mit lát 
a magasból! Ha elfáradt, ismét szálljon le, és pihenjen meg! 

Vannak gazdagabb fantáziájú gyermekek, akik rögtön egy igazi tájat képzelnek maguk elé, vannak 
akik csak azt fogják mondani, hogy a szőnyeget látják, később azonban ők is beleélik magukat a játékba. 
Eleinte kevés gyermek lesz képes 30 másodpercig kitartani a repülő sast, de a gyakorlás folyamán egyre 
több gyermeknek sikerül majd. Célszerű a gyakorlatot négyszer-ötször megismételni, majd a párok tagjai 
cseréljenek szerepet. A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott 
segítséget nyújt.

2. pároS gyakorlat: a SaS éS a nyuSzi

Maradjanak a már előzőleg ki-
alakult párok. A pár egyik tag-
ja lesz a nyuszi, a másik a sas. 
A tanító csak a nyuszi szerepét 
mutatja be. Hanyatt fekszik, 
testét teljesen ellazítja, még 
a szemét is becsukja. Majd a 
fejét felemeli (anélkül, hogy a 
háta számottevően megemel-
kedne), a combját a hasához 

húzza, a karjával átkulcsolja hajlított lábszárát, és a térdét a felemelt homlokához igyekszik közelíteni. (A 
gyermekek is, először fokozatosan végrehajtva kipróbálhatják az összehúzódás folyamatát.) Fontos, hogy 
a törzs háton fekvésben maradjon továbbra is, ne dőljön el oldalra. Ezt a helyzetet kb. 10-15 másodpercig 
kitartjuk, majd a kiindulóhelyzetet vesszük fel újra. A gyermekek az instrukció elmondásával egyidőben 
már végezhetik a gyakorlatot, ha előzőleg megállapodtak a szereposztásban. 
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Sas – A sas és a nyuszi

– A nyuszi teljesen elterülve napozott a virágos réten, érezte, ahogy a nap simogatja a bundáját, a virágok illata 
kereng a kellemes szellőben. Egyszer csak egy sötét árnyék jelent meg az égen, a sas keresett zsákmányt a rét felett.

Ekkor a sas szerepét vállaló gyermek kitárt karral körbejárja fekvő társát. – A nyuszi ekkor olyan picire 
összehúzódott, hogy a homloka egészen összeért a térdével. Nem mozdult, pelyhes pitypangbóbitának akart látszani, 
nehogy a sas elragadja. A sas körözött még egyet, de mivel semmi ennivalót nem látott, tovább szállt. Ekkor a nyuszi 
is újra elnyújtózhatott a nyári réten.

A gyakorlatot összesen háromszor-négyszer ismételjék meg, majd a páron belül cseréljenek szerepet.  
A tanár a feladatvégzés közben egyénileg figyeli meg a gyermekeket, ahol kell, ott segítséget nyújt.
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 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, a váll és a hát izomtónus-szabályozásá-
nak segítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána; Hal – Fóka; 
Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán; Sas – A sas és a nyuszi

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

A két rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is elvé-
gezhető, a padok széthúzásával annyi helyet teremtünk, hogy  legalább két folyosó álljon a gyermekek ren-
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delkezésére, ahol helyváltoztató mozgást végezhetnek. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem és 
tornaszőnyeg állna rendelkezésünkre a gyakorláshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van 
szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az óra elejére tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órá-
kat használjuk kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat jó lenne 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgást fejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négy-
szer-ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. a hernyó nem csúszik a hátán, hanem a szelvényei egymás után ugyanazt a mozgást végzik, hol egyik, hol 
másik szelvénye emelkedik, miközben egy harmadikon támaszkodik. Célszerű tehát az első órán egy kicsit 
többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állat-
kertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több időt szánni, melyek később a mozgásokban szerepel-
nek. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt, mivel 
a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak el, 
másrészt, ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen nehézségei lehet-
nek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfigyelési szempontok 
tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen mutatná be a gye-
rekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető „képet fessen” 
a gyakorlathoz (lsd. következő bekezdés), mert így biztosan lesz néhány gyermek az osztályban, akik olyan 
folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy a többiek számára például szolgálhat.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek, pl. a hal mozgását 
ellentétes vállmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy 
mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni, s azt ritmikusan végrehajtani – pl. a békánál 
létrejön-e a folyamatos végrehajtás, kb. 20x egymás után, vagy néhány ugrás után megáll, esetleg orra bukik.

A hernyó nehéz gyakorlat, több időt kell szánni a gyakorlására, ezért szerepel ebben a modulban csak két 
feladat. Mégis megéri a fáradságot, mert a mozgásgyakorlatok közül az egyik legerősebb figyelemkoncentrációt 
igénylő gyakorlat, és a figyelemzavaros gyermekek számára igen nagy rendezőerőt jelent.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videó-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig és az ugrásig. Ekkor derülhetnek ki a 
spontán mozgásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak 
a gyermekre nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályoz-
hatják az iskolai haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézi-
könyv). Ezért van az iskola  első két évében nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást.
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herNyó 
A gyakorlat lényege, hogy a hát mobilizálódjon, és az egész vállövvel együttműködésben a legcélszerűbb moz-
gásirányítási rendszerben dolgozzon. Csak a hátunkra figyelni annyit jelent, hogy a testünk egy, egyébként fi-
gyelem szempontjából elhanyagolt részére koncentrálunk. Az így fókuszált figyelmet később a testünkön kívül 
eső dolgokra is fókuszálni leszünk képesek.

– Tudja-e a hátát szelvényezetten mozgatni, vagy csak csúsztatja a talajon?
– A láb mozgását el tudja-e választani a hát mozgásától, vagy minden kis hátmozdulatot egy-egy lábmozdu-

latnak kell követnie?
– Tud-e mindkét irányba hosszabban haladni (fej és láb irányába is)?
– A fej emelése jól együtt tud-e működni a háttal, vagy gondot okoz a fej-hát mozgás koordinációja?
– Milyen kompenzálási technikákat használ a nehézségei leküzdésére? Például: a karjával segíti az előre- 

vagy hátracsúszást, vagy a kezével a nadrágjába kapaszkodva végzi a gyakorlatot.

béka

A gyakorlat lényege, hogy a guggoló test egyszerre emelkedjen ki a gravitációból, majd egyszerre érkezzen 
vissza a földre, megtartva egyensúlyát. (A karok ugyanakkor rugaszkodnak el, mint a lábak.) 

– Képes-e a gyermek testét egyszerre guggoló támaszból elrugaszkodva felemelni, vagy nem tud teljesen ki-
emelkedni a gravitációból?

– Mekkora távolságra tud egy elrugaszkodással eljutni?
– Leérkezéskor egyensúlyba tudja-e hozni zsugorhelyzetben lévő testét, úgy, hogy nem esik sem előre, sem hátra?
– Támaszkodik-e aktívan a két kezére is, vagy csak a lábára nehezedik a súlya?
– Képes-e a gyakorlatot ritmikusan folyamatosan ismételni, míg egy adott távolságot meg nem tesz, kb. hússzor?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Hernyó 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A hátát szelvényezetten tudja mozgatni, nem csak  
csúsztatja a talajon.
A lábak mozgását el tudja választani a hát mozgásától, 
nem követ minden kis hátmozdulatot egy-egy lábmoz-
dulat (a hát mozgatásával a láb nem mozdul el rögtön).
Mind a fej mind a láb irányába erőteljesen, hosszan  
tud haladni.
A fej-hát mozgáskoordinációja összerendezett, együtt 
meg tudja emelni a fejét és a hátát.
A gyakorlatot kompenzálási technikák nélkül végzi,  
nem segíti karjával az előre vagy hátra csúszást,  
nem kapaszkodik kezével a nadrágjába.
A gyakorlatot folyamatosan végzi.

mozgása ritmikus
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Sas és nyuszi 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Guggoló támaszból egyszerre el tud rugaszkodni  
kezével és lábával a talajtól.
Földet éréskor mind a négy végtagjára egyformán  
támaszkodik, nem dől előre vagy hátra.
Az elrugaszkodásból inkább felfelé, mint nagyon  
előre érkezik meg.
A gyakorlatot folyamatosan, ritmikusan 20x meg tudja 
ismételni- nem áll le néhány ugrás után, nem bukik orra.

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. 

1. Hernyó

Az osztályban a padok csoportosításával alakítsunk ki két folyosót, 
melyekhez csapatokat rendelünk. A tanár lehetőség szerint mutas-
sa be a gyakorlatot, hogy a gyermekek előtt egy megfelelő mozgás-
példa is álljon a gyakorlás megkezdéséhez. Feküdjön hanyatt, úgy, 
hogy a feje irányába tudjon haladni. A lábát összezárva, behajlítva 
húzza talpra. A vállakat kissé felemelve a fej irányába mozgatjuk, 
majd a váll előrehaladását követi az egész hát és a csípő is. A követ-
kező mozdulat ismét a váll emelésével indul. Ezt mindaddig folytat-
juk, míg annyira nem jutunk előre, hogy a behajlított láb kinyúlik. 
Ilyenkor újra talpra húzzuk, majd folytatjuk a „hernyózást”. Így egy 
szelvényezett jellegű mozgást kapunk, melynek lényege, hogy a hát 
egyes egységei egymással koordinált módon, de mégiscsak külön 
mozognak. A gyermekek számára a következő képet adhatjuk se-
gítségként: 

– Utánozzuk a hernyó mozgását, annak egyszerre mindig csak egy kis 
szelvénye mozog. Nincsenek kezei, melyek segíthetnék (a mienket tegyük hát 
a hasunkra), és nem csúszik a fatörzs sem, ahol halad (mi is a hátunk moz-
gatásával, ne csúsztatásával jussunk előre). Csak szelvényei ügyességétől és 
együttműködésétől függ, hogy eljut-e céljához.

Az egyes csapatokból egyszerre egy ember feküdjön hanyatt, fej-
jel a cél irányába, és induljon el. Kisvártatva kövesse a másik, figye-
lembe véve az egyéni sebességkülönbségeket. Majd amikor minden 
csoportbéli gyermek eljutott „hernyózva” a túloldalra, egyenként 
végezzék el visszafelé is a gyakorlatot, úgy, hogy a menetirány a láb 
felé mutat. Ilyenkor a láb nyújtott helyzetből a „hernyózás” hatására 
fokozatosan behajlik, majd újra kinyújtjuk. Az egyes gyermekeknek 
egyénileg segítsünk. Például, a fej irányába tartóknak összezárt sar-
kához támasztjuk a gyermek lábfejére merőlegesen a lábfejünket. 
Így segítjük, hogy a hát mozgatásával a láb ne mozduljon rögtön el. 
Fordított iránynál ugyanezt a lábujjaihoz merőlegesen odafektetett 
lábfejünkkel érhetjük el. Ezt a gyakorlatot egy napon csak egyszer 
végezzük oda-vissza, mert fárasztó a gyermekek számára.
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2. BéKa 

Ennél a gyakorlatnál is szükség van a kialakított mozgásfolyosókra. A gyermekek egymás után ugrálhatnak, 
az indításnál vegyük figyelembe az egyéni sebességkülönbségeket is! A tanár lehetőség szerint adjon példát a 
gyakorlat helyes végzésére. Kiinduló helyzetként ereszkedjen guggoló támaszba, úgy, hogy két keze a két térde 
között támaszkodjon a földre. Rugaszkodjon el kezével és lábával egyszerre a földtől, és inkább felfelé, mint 
nagyon előre haladva érkezzen meg újra mind a négy végtagon támaszkodva. Ezt ismételje meg többször, mivel 
a folyamatos mozgás-kivitelezés a cél. Instrukció a gyermekek számára: 

– Guggoljatok le, mint a békák, mellső lábatok a két térdetek között támaszkodjon a talajon! Egyszerre a mellső és a hátsó 
lábatokkal rugaszkodjatok neki, és ugorjatok föl, keveset előre is haladva! A földet éréskor mind a négy végtagotokra támasz-
kodjatok egyformán, hogy előre vagy hátra ne dőljetek!  Így haladjatok az út végéig folyamatosan!  

Úgy alakítsuk ki a helyet, hogy a gyermekeknek egymás után legalább 20 ugrásra legyen lehetőségük.

játéKváltoZat 

Végezhetjük játékszerűen a feladatot, békafogóval. A fogó és a menekülők egyaránt pl. „békaként” közleked-
jenek. Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a szabályos végrehajtásra, hogy az adott mozgás helyes gyakorlását is 
biztosítsa, és egyik gyermek se kerüljön hátrányba a szabálytalan feladatvégzés miatt.
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öreg medve – pÓk – nyUSzI

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, a tenyér és a kar izomtónusának (nyo-
matékának) szabályozása, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítése

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána; Hal – Fóka; 
Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán; Sas; Béka – Hernyó

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gya-
korlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.
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A két-három rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is 
elvégezhető, a padok széthúzásával annyi helyet teremtünk, hogy a gyermekek fele a földön hason, illetve ha-
nyatt fekve elférjen. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem és tornaszőnyeg állna rendelkezésünkre 
a gyakorláshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az 
óra elejére tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órákat használjuk fel kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat jó lenne 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négyszer-
ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hiszen 
mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre lesz, 
pl. a  nyuszi előbb a mellső lábaival rugaszkodik el, majd a hátsó lábával követi az elsőket. A hátsó láb ugratá-
sával a popsija is magasra lendül egy pillanatra. Így inkább hosszan előre, mint felfelé ugrik. Célszerű tehát az 
első órán egy kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején 
ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több időt szánni, melyek később a moz-
gásokban szerepelnek. Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. 
Egyrészt azért, mivel a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgás-
mintát sajátítsanak el, másrészt pedig azért, mert ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tuda-
tosul bennünk, milyen nehézségei lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt 
segítséget a megfigyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy 
érzi, nem szívesen mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, 
hogy jól elképzelhető „képet fessen” a gyerekek számára az elvégzendő gyakorlathoz (l. következő bekezdés), 
mert így biztosan lesz néhány ügyes gyermek az osztályban, aki olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültség-
mentesen mozog, hogy ezzel a többiek számára például szolgál.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a nyúl mozgását a 
mellső és a hátsó lábak ellentétes lendítésével helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos 
szempont, hogy mennyire tud az adott mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni – pl. a nyuszi esetében rit-
mikusan váltogatni a kinyúlás és az összehúzódás mozzanatát, legalább 20x egymás után. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
iskola első két évében nagy jelentősége a nagymozgás-fejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást.
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öreg medve

A gyakorlat lényege, hogy az automatizált együttműködéstől eltérően a kezek és a lábak azonos oldali együtt-
működéssel mozognak, tehát a bal láb és a bal kéz együtt lendül, majd az ellenoldali kéz és láb. Mivel ez a 
gyakorlat nagyon tudatos mozgásirányítást követel a gyerekektől, csak akkor végezzük, ha a gyík, a kutya, 
valamint a lopakodó macska feladatban már gördülékenyen működik közre az ellenoldali kéz és láb.

– Képes-e a gyermek a kutyánál már begyakorolt keresztoldali együttmozgásokat azonos oldalira váltani?
– Megmarad-e a négykézlábhelyzet egyensúlya az azonos oldali alátámasztás megszűnése esetén is?
– Képes-e a gyermek hátrafelé menetben is a mozgáskoordinációt megtartani?
– Létrejön-e a mozgás folyamatossága, ritmusa?
– Van-e, és hol van a mozgásrendszerben olyan külön feszültség (pl. merev láb, kar), mely nehezíti a folyama-

tos, ritmikus feladatvégzést?
– A teljes tenyerén támaszkodik-e a gyermek, vagy inkább az ujjain, esetleg az öklén?

pók

A hagyományos pók- (rák-) mászás előre, illetve hátra induló változatát az nehezíti, hogy a csípő felemelésével 
kell haladni. Így nagy tónusváltozás keletkezik a karokban. 

– Képes-e koordináltan együttmozgatni kezeit és lábait a helyváltoztatás érdekében? (Itt nem kell ragaszkod-
nunk az ellentétes kar-láb együttmozgáshoz, mivel ez a játék nem az alapmozgáshoz tartozik, a homolaterá-
lis forma is lehet jól koordinált.)

– Képes-e felemelt csípővel haladni? Gyakran leteszi-e a popsiját a földre?
– Képes-e huzamosabb ideig folyamatosan pókmászásban haladni?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat?
– A teljes tenyerén támaszkodik-e a gyermek, vagy inkább az ujjain, esetleg az öklén?

Nyuszi

A hagyományos nyusziugrást kérjük, melyben a karok emelkednek el először, s mikor előre támasztottak, ak-
kor rugaszkodnak el a lábak, és ugranak közelebb a kezekhez.

– Létrejön-e a kezek és a lábak váltakozó mozgásának ritmusa a folyamatban?
– Képes-e a kar az erőteljes előretámasztásra, főképpen akkor nehéz ez, mikor a hátsó testfél a levegőbe emelkedik.
– Megtalálják-e a lábak a kinyújtás és a hajlítás helyes ritmusát a mozgásfolyamatban?
– A popsi a lábak kinyújtásának és hajlításának ütemében emelkedik és süllyed-e, vagy mindig megemelve 

marad?
– Képes-e nyusziugrással folyamatosan haladni, vagy a mozgás töredezett, szakaszos lesz?
– Létrejön-e a ritmusos mozgásfolyamat? Tud-e legalább 20-at egymás után folyamatosan ugrálni? Ha eleinte 

nem, a gyakorlás hatására növekszik-e az egymást követő ugrások mennyisége?
– A teljes tenyerén támaszkodik-e a gyermek, vagy inkább az ujjain, esetleg az öklén?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Öreg medve 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A kutyánál már begyakorolt keresztoldali  
együttmozgásokat azonos oldalira tudja váltani,  
tehát bal lába és bal keze egyszerre mozog.

Négykézláb-helyzetben, egyensúlyi helyzetét  
meg tudja tartani az azonos oldali alátámasztás 
megszűnésekor is.
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Hátrafelé menetben is meg tudja tartani a mozgáskoor-
dinációt (pl. egyszerre emeli bal kezét és lábát).
Mozgása folyamatos, ritmikus.

Pók 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Koordináltan együttmozgatja kezeit és lábait  
a helyváltoztatás érdekében.
A rákmászás közben felemelt csípővel tud haladni.

Huzamosabb ideig tud folyamatosan rákmászásban 
haladni.
Mozgása ritmikus.

Nyuszi 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A kezek és lábak váltakozó mozgása ritmikus.

Ugrás közben karjait erőteljesen előretámasztja.

A nyuszi-ugrást folyamatosan végzi.

Mozgása ritmikus.

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. 

1. öreg medve 

Az osztályban való végrehajtáshoz szükségünk van a már korábban 
is sokszor alkalmazott folyosók létrehozására. Lehetséges, hogy egy 
folyosón két gyermek is haladhat, egyik előre, a másik hátrafelé. Itt is 
nagy jelentősége van a tanári bemutatásnak, mert a gyermeknek egy 
eddigi automatizált mozgást kell tudatosan átalakítania. A kiinduló-
helyzet a térdelőtámasz. Úgy másszunk előre négykézláb, hogy mindig 
az azonos oldali kar és láb lendüljön egyszerre! Később hátrafelé is így 
haladjunk, vigyázva, hogy az előre már megteremtett mozgásritmus 
ne essen szét! A gyermekek a következő instrukciót kaphatják: 

– A medve szinte az egyetlen olyan állat, amelyik nem bal mellső  és jobb hát-
só lábát emeli egyszerre a járásnál, hanem azonos oldali végtagjait. Próbálj te is 
úgy járni, mint a medve! Lassan kezdd, figyelj a lábad és a kezed mozdulatának 
összehangolására! Most haladj hátrafelé is! 

A gyermekek előre és hátra egyaránt megteszik a folyosón az utat, 
összesen legalább kétszer. Ha szükséges, egyénileg segítsünk a gyerme-
keknek.
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2. a) pók

Üljenek le a gyermekek a padlóra. Helyezzék talpra lábaikat, a kezeiket is 
tenyérrel letámasztva testük mellé helyezzék! Csípőjüket emeljék fel, és 
így járjanak előre és hátra! Instrukció: 

– Járj úgy, mint a rákok vagy a pókok, hátoldalon négykézláb közlekedj előre és 
hátra!

A tanár csak a felmerülő nehézségek esetén mutassa be a gyakorlatot. 
Haladhatnak az előzőleg kiépített folyosón is, vagy a teremben össze-visz- 
sza. Csinálhatunk sorversenyt is, ahol minden csapattag egy babzsákot 
visz a célba; ahol az utolsó babzsák hamarabb ér be, az a csapat nyer. A 
gyakorlások során arra törekedjünk, hogy a gyermekek minél nagyobb 
távolságot tudjanak megtenni a popsi földre engedése nélkül!

2. b) a rák éS a Sirály 

Ha már jól megy a pók előre és hátra, megpróbálhatjuk, hogy a gyermek 
oldalfelé haladjon vele, mint a tarisznyarák. Így nehezebb a mozgást ko-
ordinálni, és a csípőt fenntartani. Azonban játszhatunk vele egy érdekes 
játékot. Az egyik gyermek lesz a rák, a másik a sirály. A sirály megcsípi 
(finoman) a rák egyik karját, mire a rák ellenkező irányba menekül. Tehát 
ha a jobb karját érte a csípés, akkor oldalt bal irányba indul el. Mindaddig, 
míg egy másik csípés nem éri. Ekkor megint mérlegelnie kell, merre me-
neküljön a csípés helyétől ellenkező irányba.

3. NyuSZi

Ehhez a gyakorlathoz is jó meghagyni a már korábban használt mozgásfolyosókat. Bár ismert mozdulatról van 
szó, mégis célszerű, hogy a tanár mutassa be, így sok hiba automatikussá válását elkerülhetjük. A kiinduló-
helyzet a guggolótámasz, ahol a kezekre nem csak formálisan esik súly. Rugaszkodjunk el a kezünkkel, majd 
azt előrelendítve egy távolabbi ponton tegyük le! Ekkor a súly a kezünkre helyeződik át, mikor a lábunk és az 
alsó testfél a levegőbe lökődik, és közelebb ugrik a letámasztott kezekhez. Ezt a mozgássort ismételjük többször 
közvetlenül egymás után, úgy, hogy közben haladjunk vele előre! Instrukció: 

– Ugrálj úgy át a tisztáson, mint a nyuszi az erdőben!
Fontos, hogy a gyakorlás végére kb. húsz ugrást legyen képes véghezvinni a gyermek egyfolytában

játéK 

Mind a három mozgásfajta esetében végezhetjük fogóként is a feladatot. A fogó és a menekülők egyaránt pl. 
„nyusziként” közlekedjenek. Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a szabályos végrehajtásra, hogy az adott mozgás 
helyes gyakorlását is biztosítsa, és egyik gyermek se kerüljön hátrányba a szabálytalan feladatvégzés miatt.
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modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, az alapmozgások koordináltságának 
javítása, vesztibuláris ingerlés, a vázizmok izomtónus-szabályozásá-
nak segítése, a kitámasztás erősítése, korai mozgásminták legyőzése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés, finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Bébifóka – Gyík – Kukac; Labdás gurulás – Ebihal – Iguána; Hal – Fóka; 
Kutya – Lopakodó macska – Oroszlán; Nyuszi; Pók; Öreg medve

Ajánlott követő tevékenységek 
Nagymozgás modulok
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint a verbális instrukció cselekvő végrehajtására élesíti a gyermek figyelmét. A gyakorlat 
végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

A három rövid mozgásutánzás – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztályban is 
elvégezhető, a padok széthúzásával legalább két folyosót teremtünk, melyek elég szélesek a mozgássorok végre-
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hajtásához. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem és tornaszőnyeg állna rendelkezésünkre a gyakor-
láshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az óra elejére 
tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelés-órákat használjuk kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat célszerű 4-6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növel-
hető, hogy a 4-6 hét elteltével újabb nagymozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négyszer-
ötször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (általában álla-
tokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba, hi-
szen mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segítségünkre 
lesz, pl. a kacsa szárnyát emelgetve totyog a tó felé. Célszerű az első órán egy kicsit többet mesélni az adott 
állat(ok)ról, ezzel is motiválva a gyermekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az 
állatoknak a megfigyelésére több időt szánni, melyek később a mozgásokban szerepelnek. Célszerű, hogy a 
tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt, mivel a pontos feladatbemuta-
tással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak el, másrészt, ha saját magunk 
is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen nehézségei lehetnek a gyerekeknek a moz-
gás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfigyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a 
tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, 
akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető „képet fessen” a gyakorlathoz (lsd. következő 
bekezdés), mert így biztosan lesz néhány gyermek az osztályban, akik olyan folyamatosan, ritmusosan, feszült-
ségmentesen mozog, hogy a többiek számára például szolgálhat.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek, pl. a kacsa mozgását 
jó könyökmozgással, helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy men-
nyire tud az adott mozgásból egy ritmikusan működő mozgássorozatot létrehozni, pl. a medve esetében ritmi-
kusan váltogatni a két oldal mozgását. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videó-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A nagymozgás-gyakorlatok a korai mozgásfejlődésen vezetik végig újra röviden a gyermekeket, a horizontális 
síkban való mozgásokkal kezdve a felegyenesedés folyamatán át a járásig. Ekkor derülhetnek ki a spontán moz-
gásfejlődés egyes hiányosan kigyakorolt részletei. Ezek egymagukban általában nem hátrányosak a gyermekre 
nézve, azonban ha több ilyen részlet is kiderül, az alacsonyabb szintű mozgásminták akadályozhatják az iskolai 
haladáshoz szükséges magasabb szintű mozgások kialakulását, fejlődését (ld. tanítói kézikönyv). Ezért van az 
iskola  első két évében nagy jelentősége a nagymozgásfejlesztés e formájának. 

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyel-
met érdemel, vagy ügyességük, vagy ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást.

fiatal medve

A fiatal medve ugyanúgy az azonos oldali kézzel és lábbal mozdul egyszerre, mint az öreg medve, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a lábak nem térdelőtámaszban vannak, hanem kinyújtva, így a csípő magasra kerül.
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– Képes-e a gyermek a kutyánál már begyakorolt keresztoldali együttmozgásokat azonos oldalira váltani?
– Erős-e a karok kitámasztása, megbírják-e a felemelkedett testet?
– Megmarad-e a négykézlábhelyzet egyensúlya az azonos oldali alátámasztás megszűnése esetén is?
– Fenn tudja-e tartani a gyermek a csípőjét a mozgásfolyamat során?
– Képes-e a gyermek hátrafelé menetben is a mozgáskoordinációt megtartani?
– Létrejön-e a mozgás folyamatossága, ritmusa?
– A teljes tenyerén támaszkodik-e a gyermek, vagy inkább az ujjain, esetleg az öklén?

kacsa

Ez a gyakorlat a guggolva járáson alapul, szárnymozgást imitáló karmozdulatokkal kiegészítve.

– Képes-e a gyermek guggolva ruganyosan járni, vagy a lábát inkább csak maga után húzza?
– Képes-e a kezével és a lábával különböző mozgást végezni, de mégis összehangolni azokat?
– Képes-e a mozgásfolyamatot ritmikusan végezni?
– Képes-e a mozgást folyamatosan, huzamosabb ideig fenntartani?
– Meg tudja-e tartani egyensúlyát a mozgásfolyamat során?

talicska

A feladat hagyományos megoldását alkalmazzuk.

– Biztos-e a kitámasztása a kezeknek? A teljes tenyerén támaszkodik-e a gyermek, vagy inkább az ujjain, eset-
leg az öklén?

– A kezek képesek-e a testet hordozni?
– Hogyan tud együttműködni a két gyermek? Összehangolt ritmusban tudnak-e együtt haladni?
– A tartó gyermek a térd felett tartja-e a talicskázó lábait?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Fiatal medve 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A kutyánál már begyakorolt keresztoldali  
együttmozgásokat azonos oldalira tudja váltani,  
tehát bal lába és bal keze egyszerre mozog.
Négykézláb-helyzetben, egyensúlyi helyzetét meg tudja 
tartani az azonos oldali alátámasztás megszűnésekor is.
Karjait erőteljesen kitámasztja, így megbírja  
felemelkedett testét.
A csípőjét fenn tartja a teljes mozgásfolyamat során.

Hátrafelé menetben is meg tudja tartani a mozgáskoor-
dinációt (pl. egyszerre emeli bal kezét és lábát).
Mozgása folyamatos, ritmikus.

Kacsa 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Guggolva-járása ruganyos, lábát nem húzza maga után, 
hátát egyenesen tartja.
Kezével és lábával el tudja végezni a különböző mozgás-
fajtákat.



47

Fiatal medve – Kacsa – Talicska

Mozgása ritmikus.

Egyensúlyát megtartja a mozgásfolyamat során.

Mozgása folyamatos.

A gyakorlatot huzamosabb ideig tudja végezni.

Talicska 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Kezeit biztosan kitámasztja, úgy, hogy azok képesek  
a testét hordozni.
A tanulók együtthaladása összehangolt, ritmikus.

A talicskahordó talicskatartása helyes, a térd felett  
tartja a talicskázó lábait.
A talicskahordó lépteit a “talicska” sebességéhezés  
mozgási ritmusához alakítja.

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. 

1. fiatal Medve 

Most is szükségünk lesz a már korábban számtalanszor kiépített 
mozgásfolyosóra. Ezt a gyakorlatot is, csakúgy mint az öreg med-
vét, célszerű tanári bemutatással kezdeni, mert egy eddig szokat-
lan mozgásformát kell megvalósítani a gyermekeknek. Az öregtől 
eltérően a fiatal medve nem térdelő támaszból indul, hanem nyúj-
tott lábbal, de kéztámasszal megyünk, úgy, hogy az azonos oldali 
végtagokat mozdítjuk egyszerre. A járás közben a talpak általában a 
talajon maradnak. A mozgást folyamatos helyváltoztatássá kell ala-
kítani. Instrukció: 

– Most nem öreg, lassú medvék leszünk, hanem fürge fiatalok! A testünk 
felemelkedik, nyújtott lábbal, peckesen, kifeszítve járunk. Így megyünk végig 
az erdei úton, de így járunk visszafelé is! 

A megteendő távolság olyan hosszú legyen, hogy kb. húsz lépést 
kelljen tenni egy irányban! A mozgássort legalább kétszer ismétel-
tessük meg oda-vissza egy napi gyakorlás során!  Most is egyéni se-
gítséget nyújtsunk a gyermekeknek.
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2. kacSa

A feladatot lehet csoportmunkaként, de egyszerűen az osztályban körbejárva is végezni, s hozzá a „Háp-háp-
háp, jönnek a kacsák!” kezdetű Szabó Lőrinc-verset mondani. A kacsa kissé szokatlan mozgásgyakorlat, tehát 
ezt is célszerű tanári bemutatással kezdeni! Guggolásból indul a gyakorlat, a hát egyenes legyen, a kézfejeket a 
vállakhoz érintjük, így egy kis szárny jön létre, melyet a járás közben folyamatosan fel-le mozgatunk. Végezzük 
a gyakorlatot folyamatos, guggoló járással, csak előre. Instrukció: 

– Járj úgy, mint a kacsák, közben mozgasd a szárnyaidat, menj így végig az ösvényen!
A vers ritmust biztosít a kacsajáráshoz, és megteremti a mozgás folyamatos végzésének alapját, de jókedvet 

is ad a gyerekeknek.

3. pároS gyakorlat, talicSkázáS 

A talicskázás gyakorlását pontosan meg kell szervezni, mert összeütközéskor könnyen baleset történhet. Ennél 
a feladatnál is szükségünk van a már jól bevált mozgásfolyosókra. Úgy válasszunk párt a gyermekeknek, hogy 
a kb. egyforma erősek és hasonló súlyúak legyenek egy párban!

Az egyik gyermek lesz a talicska, a másik a talicskahordó. A talicska kiinduló helyzete térdelőtámasz, a tartó 
ember megfogja a térd felett mind két lábat, és így tartja felemelve. (A helyes talicskatartást a tanár mutassa be 
a gyermekeknek!) Majd a tartó ember a talicska sebességéhez és mozgási ritmusához alakítva lépteit elindul a 
talicska után. Így teszik meg az utat. Az út végén a tartó ember óvatosan lehelyezi a talicska térdét újra térdelő 
támaszba. Majd szerepet váltanak. Egy gyakorlás alkalmával általában egy-két szerepcserére kerülhet sor.

játéK 

Akár a fiatal medve, akár a kacsa, jól begyakorlott állapotban még a talicska is alkalmas arra, hogy fogóként 
játsszák.  A fogó és a menekülők egyaránt pl. „kacsaként” közlekedjenek. Ilyenkor a tanárnak ügyelnie kell a 
szabályos végrehajtásra, hogy az adott mozgás helyes gyakorlását is biztosítsa, és egyik gyermek se kerüljön 
hátrányba a szabálytalan feladatvégzés miatt.

cSapatverSeny 

Szinte bármelyik nagymozgásfejlesztő mozgásformát végezhetünk sorversenyként, az nyer, aki egy adott távot 
hamarabb tesz meg. Ilyenkor ügyelni kell arra, hogy a csapatok egyforma erősségűek legyenek! Fontos, hogy 
első két osztályban ritkán alkalmazzuk ezt a formát, nem jó, ha a gyermekek a versenyen elért eredmények 
alapján kategorizálják egymás képességeit.



a teSttudat fejleSZtéSe

iNdirekt testtudatfejlesztés



50

Szöv – „a” – alap – II.1.1.

TESTÉRZET-ERŐSÍTŐ PÁROS VERSENYEK

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, téri orientáció fejlesztésének előkészítése, izom-
tónus-szabályozás fejlesztése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben 
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika 
Mozgásfejlesztés 
Tériorientáció-fejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok 
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, téri orientáció fejlesztése

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés), valamint verbális instrukció cselekvésre váltására élesíti a gyermek figyelmét. A gyakorlat 
végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak a gyerekek.
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Testérzet-erősítő páros versenyek

A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük 
viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk), valamint, hogy milyen koordináltsággal tudják 
mozgatni egyes testrészeiket, (ez az íráselőkészítés része kell hogy legyen, hiszen ott nemcsak a domináns 
kéznek a mozgására van szükség, hanem az egész kar, a vállak, a másik kar mint segítő, és az egész testtartás 
fontos).

A gyakorlat különösen fontos laza tónusú, folyton külső ingerek után áhítozó gyermekek számára, akik 
szinte sosem kerülnek nyugalomba.

A gyakorlathoz pettyes labdákra, illetve egyéni végzés esetén kislabdák vagy babzsákok szükségesek. Ha eze-
ket a tornateremből nem hozhatjuk ki, akkor célszerű a testnevelésóra bevezetőjeként végezni a gyakorlatokat.

Lehet, hogy a feladat szervezése az első-második alkalommal több időt vesz igénybe, később azonban a jól 
begyakorolt szokások jelentősen lerövidítik ezt az időt. Mivel az első óra elején kerül sor a gyakorlatra, a tanítás 
előtt is megszervezhető a padok széttolása, ekkor csak a szervezett visszapakolás jelent plusz időt, feltéve, hogy 
az óra további részére nem olyan feladatokat válogattunk össze, melyekhez szintén szabad tér szükséges.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. 

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Sikerült-e az instrukciót végrehajtani? 
– Mely testrészek mozgásbeli koordinációja a legnehezebb a gyerek számára? 
– Hogyan tudott az egyes gyermek a feladatok közben társával együttműködni?
– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelyek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleljük?
– Azok a gyerekek, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul 

teljesítenek, differenciált óravezetéssel már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják. 

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pe-
dagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk 
kidolgozásáról. 

cSoportmunka 

A padokat széttoljuk, úgy, hogy két folyosó keletkezzen. Kettéosztjuk az osztályt, mindkét folyosó kezdetéhez 
egy-egy csapatot állítunk. Felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy a csoporton belül úgy válasszanak párt ma-
guknak, hogy a párok közel azonos magasságúak legyenek (ellenkező esetben a magasságkülönbség akadá-
lyozni fogja őket a feladat végzésében). Versenyszerű feladatvégzés esetén egy csoport egy labdát kap, melyet 
az első párnak adunk. A tanító elmondja az instrukciót: 

– A párok a homlokukkal tartsák meg a labdát, úgy vigyék a folyosón végig, majd labdatartás nélkül, oldalt vagy (ha a 
helybeosztás ezt nem teszi lehetővé, akkor) az eredeti folyosón fussanak vissza a csapatukhoz, és adják át a labdát a következő 
párnak. Most a következő pár indul, ugyancsak a homlokával tartva a labdát. Az a csoport nyer, ahol az utolsó pár hamarabb 
visszaér a kiindulóhelyre.  

Lehet idő nélkül is játszani (különösen akkor, ha látjuk, hogy több a gyenge mozgáskoordinációjú gyermek). 
Ilyenkor az a csapat győz, ahol kevesebbszer esett le a labda a hordozás közben.
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

páros muNka

Ha minden párnak tudunk egy-egy labdát adni és széles hely áll rendelkezésünkre, akkor mindenki egyszerre 
dolgozhat, hatékonyabbá válik a fejlesztés. Ilyenkor minden visszafutás után más és más feladatot adhatunk, 
úgy, hogy a testrészekben a testen fentről lefelé haladunk (a későbbi ajánlásnak megfelelően). Így az időkeret 
erejéig több testrész testérzetét is erősíthetjük egy-egy foglalkozás során.

egyéNi muNka

Ha nincs helyünk csoportversenyre sem, akkor a padsorok közötti közben egyenként csináltassuk a gyakorla-
tot, úgy, hogy a padsor végére állnak a gyermekek, és babzsákkal, vagy kislabdával végzik a feladatot. Pl.: a lab-
dát áll alá téve futnak végig a soron, majd vissza, úgy adják oda a társuknak a kislabdát, illetve a babzsákot.

Néhány példa az instrukciókra:
– Vigyétek közösen, a homlokotokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a nyakatokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a vállatokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a hasatokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a hátatokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a csípőtökkel tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a combotokkal tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a térdetekkel tartva a labdát!
– Vigyétek közösen, a bokátokkal tartva a labdát!

Vannak nehezebben, illetve könnyebben végrehajtható instrukciók, több gyakorlás hatására a gyermekek meg-
tanulják a legcélszerűbb mozgáskoordinációs helyzetet, amelynek segítségével gördülékenyen tudnak együtt-
működni. Az egyéni gyakorlatok esetében a hát, has, csípő kivételével minden gyakorlat végrehajtható, az 
utolsó három instrukció esetében (ha egyénileg végzik a feladatot) ugrálással tudnak végigmenni a pályán a 
gyerekek. 

Fontos, hogy az instrukciók adásánál figyeljünk oda arra, hogy az alsó testfélen lévő testrészek is szerepel-
jenek, mert ott általában rosszabbul működik a gyermekek testérzékelése.
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Szöv – „a” – alap – II.1.2.

golyÓtováBBÍtÓ SorverSeny

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés,  statikus egyensúly 
fejlesztése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika, mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, a tapintóérzék fej-
lesztése, finommotorika-fejlesztés, a statikus egyensúly fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatnak a gyerekek.
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban, egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük 
viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk), valamint, hogy milyen koordináltsággal tudják 
mozgatni egyes testrészeiket. Fontos információt szolgáltat a gyakorlat a gyermekek statikus egyensúlyának 
fejlettségéről is.

A gyakorlatot a keresztcsatornák működése miatt célszerű az íráselőkészítés részévé is tenni.
Vigyázzunk, rossz egyensúlyérzékkel rendelkező gyermekeknek nehezebb végezni ezt a gyakorlatot. 

Rögtön látjuk, hogy nem tudják a lábukat elemelni a földtől, meg kell támaszkodniuk valamiben, pl. a padban. 
Ilyenkor néhány napi gyakorlás után kérjük meg, hogy ne támaszkodjon, pl. dugja a háta mögé a karjait. Vagy 
először ülve végezzük a gyakorlatot, így az esetleges gyenge egyensúlyérzék nem befolyásolja a sikert. Egyedül 
a láb megfelelő mozgására kell a gyerekeknek koncentrálniuk. Az is előfordul, hogy lábmozdulataik nagyon 
merevvé válnak, ez a gyakorlás hatására oldódik, a mozgás egyre koordináltabbá válik, és egyre kevesebb 
energiát köt le.

A gyakorlat páros végzésénél a függőleges középvonali sorompó átlépése is fejleszti.
A gyakorlat végzéséhez két csomag normál méretű üveggolyó szükséges. Legalább minden csoportnak egy-

egy tucat álljon a rendelkezésére. (Adhatunk tovább papírzsebkendőket, babzsákokat, gesztenyéket és más 
apró tárgyakat. Minél kisebb egy tárgy, annál nehezebb az ujjunkkal felvenni.)

A gyakorlat végzése előtti napon célszerű figyelmeztetni a gyerekeket, hogy zokniban, és ne harisnyanad-
rágban jöjjenek.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről, valamint egyensúlyfejlesztésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Milyen a gyermek egyensúlyi helyzete, eldől-e, ha nem fogódzkodik?
– Tudja-e szabályozni az izomtónusát, nem válik-e merevvé a mozgása?
– Nincsenek-e együttmozgásai (kézzel, arccal) közben?
– Mennyire gördülékeny a mozgáskoordinációja?
– Akkor célszerű egy következő gyakorlatra továbbmenni, mikor az osztály nagy része jó koordináltsággal, 

biztos egyensúllyal végzi el a gyakorlatot, pl. a gyerek golyót tartó lába nem merevedik el mozgás közben.

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 részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

egyéNi muNka

A gyermekek a padsor előtt vagy mögött egy-egy sorban állnak, lábuk elé x számú golyót teszünk, majd arra 
kérjük őket, hogy egy közös, nagy edénybe tegyék vissza lábbal a golyót. Itt is célszerű egyszer az egyik, más-
szor a másik lábat dolgoztatni (hiszen nem egyenlően biztos egyensúllyal állnak egyik illetve másik lábukon). 
Versengésnél az számít, ki teszi be hamarabb saját golyóit a közös tartóba. 

Lábunknak különböző élményt jelent a különböző tárgyak tapintása, felemelésük is más-más nehézséget 
okoz a gyermekeknek, ezért célszerű a jól begyakorolt tárgyakat újakkal felváltani. Például mogyorót, diót, 
makkot, gesztenyét, zsebkendőt, esetleg bab- vagy kukoricaszemeket, kisebb babzsákokat.
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Golyótovábbító sorverseny

páros muNka 
A párok egymás mellett állnak, a pár egyik tagjának a bal oldalánál a teli kosár, a másik gyerek jobb oldalánál 
az üres kosár helyezkedik el. Az egyik gyermek a bal lábával megfog egy üveggolyót, és a másik gyermek 
lába elé teszi. Majd a másik jobb lábával az üres kosárba továbbítja. A párok között versenyt is hirdethetünk, 
az első az lesz akinek, aki a leghamarabb az összes golyót továbbítja a másik kosárba. Lehet úgy is versenyez-
ni, hogy adott időegység alatt ki tud több golyót küldeni az üres kosárba. Itt is fontos, hogy ne támaszkodja-
nak semminek.  

csapatmuNka 
A gyermekek még a padban ülve leveszik cipőjüket és zoknijukat, majd több oszlopban egymás mögé állnak. A 
tanár letesz a csapatban utolsó emberek mellé egy golyókkal teli kosarat. Majd instrukciót ad: 

– Most mindenki csak a jobb (vagy bal) lábával dolgozzon! Cél, hogy az utolsó ember mellett lévő golyókat egymásnak 
lábbal adogatva az elöl lévő üres kosárba tegyétek. Az a csapat az első, ahol először ér be minden golyó az elülső kosárba. A 
kezedet tedd hátra, ne támaszkodj semminek!        

Más lehetőség, hogy az a csapat győz, ahol adott idő alatt több golyó kerül az üres kosárba. Fontos, hogy a 
gyermekek mindkét lábukat dolgoztassák. Így például a jobb lábukkal adják előre a golyót, majd a következő 
versenyben a bal lábukkal adják hátra.
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Szöv – „a” – alap – II.1.3.

golyÓkUtatÓ CSapatverSeny

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, tapintásfejlesztés, sta-
tikusegyensúly-fejlesztés

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret 
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fóku-
szai

Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, finommotorika-fejlesztés, statikusegyensúly-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatnak a gyerekek.
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Golyókutató csapatverseny

A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük 
viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk), valamint, hogy milyen koordináltsággal tudják 
mozgatni egyes testrészeiket. Fontos információt szolgáltat a gyakorlat a gyermekek statikus egyensúlyának 
fejlettségéről is.

A gyakorlatot a keresztcsatornák működése miatt célszerű az íráselőkészítés részévé tenni.
Vigyázzunk, rossz egyensúlyérzékkel rendelkező gyermekeknek nehezebb végezni ezt a gyakorlatot. 

Rögtön látjuk, hogy nem tudják a lábukat elemelni a földtől, meg kell támaszkodniuk valamiben, pl. a padban.  
Ilyenkor végeztessük a gyakorlatot az első napokban ülve, egyénileg, majd csoportosan állva, később (néhány 
napi gyakorlás után) kérjük meg rá a gyerekeket, hogy ne támaszkodjanak, pl. ne dugják a hátuk mögé a kar-
jaikat. Az is előfordul, hogy nagyon merevvé válnak lábmozdulataik, ez a gyakorlás hatására oldódik, a mozgás 
egyre koordináltabbá válik, és egyre kevesebb energiát köt le.

A gyakorlat páros végzése a függőleges középvonali sorompó átlépését is fejleszti.
A gyakorlat végzéséhez négy csomag normál méretű üveggolyó szükséges. Legalább minden csoportnak 

egy-egy tucat álljon a rendelkezésére. (Kereshetünk papírzsebkendőket, babzsákokat, gesztenyéket és más 
apró tárgyakat. Minél kisebb egy tárgy, annál nehezebb az ujjunkkal felvenni.) A gyakorlat végzése előtti na-
pon célszerű figyelmeztetni a gyerekeket, hogy ne harisnyanadrágban, hanem zokniban jöjjenek.

támogatórendSzer

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről, valamint egyensúlyfejlesztésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Milyen a gyermek egyensúlyi helyzete, eldől-e, ha nem fogódzkodik? Tudja-e szabályozni az izomtónusát, 
nem válik-e merevvé a mozgása?

– Nincsenek-e együttmozgásai (kézzel, arccal) közben?
– Mennyire gördülékeny a mozgáskoordinációja?
– Ha állva nem megy neki, ülve meg tudja-e csinálni, vagy a finommotorika ügyetlensége tovább nehezíti a 

feladatot számára? 
– Tudja-e a golyót a lábujjával a tálkáig vinni?
– Akkor célszerű egy következő gyakorlatra továbbmenni, mikor az osztály nagy része jó koordináltsággal, 

biztos egyensúllyal végzi el a gyakorlatot, pl. a golyót tartó lába mozgás közben nem merevedik meg.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

cSapatmunka

Vegyék le a gyermekek a cipőjüket, a zoknijukat, és álljanak a kiszórt golyók köré egy körben. (Esetleg a ho-
mokozó szélére.) Körön kívül vannak az egy-egy csapathoz tartozó különböző színű tálkák. Csapatokat válasz-
tunk, mindegyiknek megmondjuk, milyen színű tálkába gyűjtögesse a golyókat. Rajt után addig szedegetnek, 
míg minden golyó el nem tűnik a szőnyegről (előkerül a homokozóból). Majd megszámoljuk az egyes tálkák-
ban lévő golyók számát. Az a csapat nyer, amelyiknek több golyó van a tálkájában, mint az előző napon.
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páros muNka

A játéknak ugyanez a menete, mikor nem csapatok, hanem párok kapnak különböző tálkákat. 

egyéNi játék

Amennyiben minden gyereknek jut egy-egy tálka, egyénileg is végezhetjük a feladatot. Itt is az nyer, aki a 
legtöbb golyót gyűjt be, mint az előző napon. A tanító differenciálva is adhat ki feladatot: pl. ha tudja, hogy 
nehezebben kapcsolódik be reggel egy gyermek a munkába, akkor kéri, hogy a megszokottnál 10 perccel előbb 
jöjjön az iskolába, így a tanítás megkezdéséig elvégezhet egyedül egy golyógyakorlatot.

Lábunknak különböző élményt jelent a különböző tárgyak tapintása, felemelésük is más-más nehézséget 
okoz a gyermekeknek, ezért célszerű a jól begyakorolt tárgyakat újakkal felváltani. Például mogyorót, diót, 
makkot, gesztenyét, zsebkendőt, esetleg bab- vagy kukoricaszemeket, vagy kisebb babzsákokat. Ha a tárgyakat 
különböző anyagokba rejtjük (pl. homokba, vízbe, kavicsok közé) akkor még differenciáltabban fejlődik tapin-
tásérzékük.
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golyÓk a láBUJJak közt

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, finommotorika-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatnak..
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A feladatot 1. és 2. osztályban egyaránt célszerű végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget nyújt ahhoz, hogy megítélje, hogy a gyerekek milyen koordináltsággal tudják mozgatni egyes testré-
szeiket. 

A gyakorlatot a keresztcsatornák működése miatt célszerű az íráselőkészítés részévé tenni. A gyakorlat a há-
rom golyós gyakorlat közül a legnehezebb. A legpontosabb finommozgás-koordinációt, a legnagyobb odafigye-
lést igényli, tehát a sorozatból utolsóként vegyük elő, a többi golyós feladatot mintegy előkészítésnek tekintve.

A gyakorlat végzéséhez két csomag normál vagy kisméretű üveggolyó szükséges. Ebben a gyakorlatban – a 
többi golyós gyakorlattól eltérően – az üveggolyók nem helyettesíthetők semmilyen más tárggyal, mert éppen 
gömbölyűségük teszi lehetővé a feladatvégzést. Minden párnak 1-2 darab álljon a rendelkezésére. 

Figyelem! A gyakorlat hatásos végzéséhez nagyon fontos, hogy a gyermekek a tanulóasztalon vagy a padon 
üljenek, hogy a lábfej ne legyen alátámasztva (ne érjen a földre). Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a földön 
ülve húzzák talpra egyik lábukat, a másikat pedig fektessék keresztbe rajta. Így a két térd egymás fölött helyez-
kedik el, és az egyik láb a levegőben lóg. 

A gyakorlat végzése előtti napon célszerű figyelmeztetni a gyerekeket, hogy zokniban, és ne harisnyanad-
rágban jöjjenek.

támogatórendSzer

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről, valamint egyensúlyfejlesztésről szóló fejezetének tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Nincsenek-e együttmozgásai (kézzel, arccal) közben?
– Mennyire mozgékonyak a lábujjak? A nagylábujj közötti résből mindig könnyebben, gyorsabban pottyan ki 

a golyó, mint a nagylábujjtól távolabb eső ujjközökből. Minél közelebb helyezzük a golyót az ujjvégekhez, 
annál könnyebben, kevesebb mozgással pottyan ki; minél közelebb tesszük az ujjgyökhöz, annál nehezebb 
lesz, több koordinált mozgást kíván a kiejtése. A fenti szempontokat az instrukcióadásnál is vegyük figye-
lembe.

Figyeljük meg, melyik gyermek igyekszik lendületes rúgással, vagy a két láb összedörzsölésével eltávolítani a 
golyót. Figyeljük, hogy a napról napra történő gyakorlás nyomán változik-e a tendencia, s ha nem, nyújtsunk 
segítséget pl. az ujjak passzív mozgatásával, hogy megérezze a másfajta mozgást. 

Akkor célszerű egy következő gyakorlatra továbbmenni, mikor az osztály nagy része nem jó koordináltság-
gal, könnyeden végzi a gyakorlatot.

Ha 4-6 hét után nem vagyunk elégedettek a feladatban nyújtott teljesítményeiben, tegyük el a feladatot 6-8 
hétre, váltsuk fel egy másik lábbal végzett gyakorlattal, később hozzuk vissza a fejlesztésbe. Akkor az érés kö-
vetkeztében már pontosabban végezhetik a gyakorlatot.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

páros muNka  
A gyermekek válasszanak párt maguknak, vagy a tanító válassza ki a párokat. Ezután a pár egyik tagja vegye le 
a cipőjét, zokniját, majd üljön fel a tanulóasztalra, padra. Egy-egy pár 1, esetleg 2 golyót kap. A pár álló tagja, az 
ülő gyereknek az egyik (az ügyesebb) lábán a nagylábujj és a második lábujj közé teszi a golyót (először az ujjak 
hegyéhez közelebb, mert így könnyebb kimozgatni). Majd ülő társa addig mozgatja lábujjait, amíg a golyó ki 
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nem esik. Ezután az álló társ a soron következő ujjközbe helyezi a golyót, és így tovább,míg a kisujjközig el nem 
érnek. Ezután következik a másik láb, majd a szerepcsere. Az a gyerek, aki már az első néhány gyakorlónapon 
ügyesnek bizonyul, később egyszerre mind két lábával is végezheti a gyakorlatot. Vagy azt is kipróbálhatja, 
hogy egyik lábán egyszerre több golyót is mozgat. Fontos szabály, hogy a golyót csak az ujjak mozgatásával 
lehet kivenni. A láb kirúgása, illetve egymáshoz vagy a padhoz való dörzsölése nem szabályos. Ha nem helyez-
zük mélyre, csak az ujjak hegyéhez tesszük, akkor könnyebb „kimozgatni” a golyót. Így segíthet a tanár a még 
ügyetlenebb gyermekeknek.

Instrukció: 
– Válasszatok magatoknak egy párt. A pár egyik tagja vegye le a cipőjét és a zokniját, és üljön fel a tanulóasztalra. A társa 

pedig helyezzen el egy golyót a nagylábujj melletti ujjközbe (először az ujjvégekhez legközelebb eső részre. Ha készen van, a 
padon ülő gyermek mozgassa úgy a lábujjait, hogy a golyó kiessen a földre. 

(Ha csak egyik lába közé tettük, ezután a másik láb jön.) 
– Majd a társ szedje össze a kiesett golyót és cseréljenek helyet. A cserét kétszer-háromszor meg lehet ismételni. 
– A golyót a lábujjak mozgatásával kell kiesésre késztetni, nem számít jó megoldásnak, ha a lábat kirúgva, vagy összedör-

zsölve próbálkoztok! Ilyenkor a jó mozdulatra igyekezzen a tanító rávezetni a gyermeket.

egyéNi muNka

A gyermek a földön ül, előtte 1-2 golyó van. Az egyik lábát talpra húzza, a másik lábát keresztbe fekteti a 
talpra húzotton, úgy, hogy a két térde egymáson nyugodjon. Beleteszi a felül lévő lábujjai közé az üveggo-
lyót, majd „kimozgatja” azt. Lábat vált, a másik fentre került lábával is kimozgatja a golyót. Ez ismétlődik 
kétszer-háromszor.
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öSSzeragadt teStréSzek-Játék

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, az izomtónus szabályozása, tapintóérzék fejlesz-
tése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, finommotorika-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatnak.
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A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus le-
hetőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját tes-
tük viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk). Valamint, hogy milyen koordináltsággal 
tudják mozgatni egyes testrészeiket, (ez az írás-előkészítésének része kell hogy legyen, hiszen ott nemcsak a 
domináns kéznek a mozgására van szükség, hanem az egész kar, a vállak, a másik kar, mint segítő, és az egész 
testtartás fontos).

Fontos minél több testrész „összeragadását” kipróbálni, mert mindegyik más-más mozgáskoordinációs 
helyzetet indukál, és másképpen szabályozza az izomtónust. 

A gyakorlat különösen fontos laza tónusú, folyton külső ingerek után áhítozó gyermekek számára, akik szinte 
sosem kerülnek nyugalomba, mert itt mozgás közben, de mégis a saját testükre koncentrálva dolgozhatnak.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Sikerült-e az instrukciót végrehajtani?
– Mely testrészek mozgásbeli koordinációja a legnehezebb a gyerekek számára?
– Hogyan tud egy-egy gyermek a feladatok közben társával együttműködni?
– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelynek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleli?
– Tudja-e a gyermek a saját izomtónusát rugalmasan változtatni a másik testével való aktuális találkozás-

nak megfelelően? (Pl. megmerevedik-e az adott testrész, vagy csak annyira feszíti meg izmait, amennyire 
szükséges?)

Azok a gyerekek, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul telje-
sítenek, jól koordinált mozgással gördülékenyen működnek együtt párjukkal, azok differenciált óravezetéssel 
már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják. 

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

páros gyakorlat  
A padokat úgy toljuk el, hogy két folyosó keletkezzen a teremben. Kettéosztjuk az osztályt, mindkét folyosó 
kezdetéhez egy-egy csapatot állítunk. Felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy a csoporton belül úgy válassza-
nak párt maguknak, hogy a párok közel azonos magasságúak legyenek (ellenkező esetben a magasságkülönb-
ség akadályozni fogja őket a feladat végzésében). Instrukció: 

– Haladj végig úgy a folyosón a pároddal, hogy a homlokotok legyen összeragadva! 
Pontosítja a feladatvégzést, ha az út végére célvonalat húzunk, mellyel megjelöljük, hogy meddig kell a test-

részeknek összeragadva maradnia. Az egymást követő párok csak akkor induljanak el, ha az előző pár már át-
ért a célvonalon, mert a különböző párok haladási sebessége nagyon különböző lehet még azonos feladatvégzés 
esetén is. (Ezt a feladatot nem célszerű versenyként végeztetni, mivel nem ellenőrizhető minden egyes párnál, 
hogy összeérnek-e.) A tapasztalatok szerint egyfajta instrukciót kb. kétszer-háromszor kell ahhoz végrehajtani, 
hogy viszonylag összeszokottan mozogjon a páros. A különböző mozgásformákhoz való rugalmas alkalmaz-
kodást az ajánlásban szereplő 4-6 hét alatt érik el a gyerekek. 

Ajánlott összeragadási pontok:
– homlok, fül, orr, áll
– váll, könyök, alkar, csukló, tenyér, kézhát, öt ujjbegy, egy-egy ujj
– csípő, comb, térd, lábszár, boka  
– hát, popsi
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Fontos, hogy az alsó testfél testrészei is kellő hangsúlyt kapjanak a gyakorlásban. 
Minél több testrész szerepel, annál változatosabb módon szabályozódik az izomtónus, annál sokoldalúbbá 

válik a motoros tervezés, ez a gondolkodás fejlődésére is kihat, nem csak a nagymozgás-koordináció fejlődésére.
A gyakorlás közben igen mulatságos helyzetek adódnak, melyek fenntartják a gyermekek motivációját.
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kezek körBeraJzoláSa, kISzÍnezéSe 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, a finommotorika és a vizuomotoros koordináció 
fejlesztése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika, vizuomotoros koordináció
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, finommotorika, vizuomotoros koordináció fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A gyakorlat az egész osztálynak hasznos, kézimunka, de különösen íráselőkészítés idején. Különösen azok-
nak a gyermekeknek elengedhetetlen, akik még ügyetlenek, akiknek gyenge az izomtónusuk, vagy éppen 
ellenkezőleg, túl görcsös, és a gyermek rosszul fogja a ceruzát. Akkor is ajánlott a gyakorlat, ha látjuk, hogy a 
gyermek a nem domináns (szubdomináns) kezét nem használja, pl. nem fogja vele a füzetet, hogy ne csússzon 
el az asztalon..

Az előbb említett gyermekeknél szintén fontos, hogy a nagymozgásos gyakorlatok közül olyanokat válas-
szunk számukra, ahol a tenyér jut támasztó szerephez (pl. nyusziugrás, békaugrás, mászás, pók, medve, talics-
kázás).
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Azok számára is jó gyakorlat ez, akik az oldalak (jobb-bal) mozgatásában nem tudatosak. 
A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban, egyaránt főképpen a tanév elején legalább négyszer-ötször végezni. 

A kezek előbb említett problémái esetén – ha már az osztályban többször végeztük a gyakorlatot – ezután házi 
feladatként is adható. 

A gyakorlatot a keresztcsatornák működése miatt célszerű az íráselőkészítés részévé tenni.
A gyakorlat végzéséhez egy A/4-es rajzlapra, egy kárminpiros és egy ultramarinkék ceruzára van szükség.
A modern kutatások szerint a jobb oldalon a kárminpiros, a bal oldalon az ultramarinkék a szemen át akti-

vizálja a lelki folyamatokat.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről, szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK 

– A született rajzokat – az aktuális dátum és név megjelölésével – tegyük el, később egy-egy gyermek soroza-
tát összehasonlítva láthatjuk a fejlődést.

– Fontos figyelni, hogy mennyire pontos és részletezett az átrajzolás, követi-e a kéz pontos formáját. 
– További kritérium, hogy a színezés egyenletes képet mutat, és kevéssé megy ki a határoló vonalból.
– A térészlelés szempontjából fontos, hogy mind a két kéz ráfért-e egy rajzlapra.
– A gyakorlat többszöri megismétlése után a kontúrvonalnak és a színezésnek az összesimulása következik 

be, ekkor valószínűleg a gyermek testérzetében is új minőségként szerepelnek a kezek.

Ha a kívánt változást többszöri ismétlésre sem tapasztaljuk, hagyjuk el a feladatot, és az ajánlások között sze-
replő mozgásgyakorlatokat végezzük 4-6 héten át (esetleg házi feladatként is adhatjuk a már helyesen végzet-
teket), majd térjünk vissza a kézkörülrajzolós gyakorlatra.

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 részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

egyéNi muNka

Instrukció: 
– Fektessétek magatok elé a rajzlapot, készítsetek elő egy kárminpiros és egy ultramarinkék ceruzát. A jobb kezeteket 

tenyérrel lefelé, szétterpesztett ujjakkal fektessétek rá a rajzlapra. Úgy helyezzétek oda, hogy a papíron a bal kezeteknek is 
maradjon hely! Az így odanyomott kezet pontosan rajzoljátok körül. Most cseréljetek kezet, a bal kézzel is ugyanilyen módon 
végezzétek el a feladatot, csak ultramarinkék ceruzával. Majd a jobb kéz képét kárminpirossal, a bal kéz képét ultramarinkék-
kel színezzétek ki, amilyen szépen csak tudjátok. Végül a jobb alsó sarokba írjátok fel a neveteket.
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egéSzteSt-körBeraJzoláS 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek helyzetének tuda-
tosítása az egészben, térészlelés fejlesztése, vizuomotoros koordináció 
fejlesztése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés
Vizuomotoros koordináció

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok
Térészlelés fejlesztése

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, tapintóérzék fejlesztése, vizuomotoros koordiná-
ció, térészlelés fejlesztése

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A gyakorlatot az indirekt testtudatfejlesztő gyakorlatok, és lehetőleg a nagymozgás-koordinációs gyakor-
latok után végezzük, amikor a gyermekeknek elég tapasztalatuk gyűlt össze a testrészeik mozgásáról, kiala-
kulóban van pozitív belső képük önmagukról. Ajánlott legalább egy-két héten át, mindennap, vagy több ideig 
ennek megfelelő mennyiségben végezni, lehet akár első, akár második osztályban.

A gyakorlat mintegy szintetizálja ezeket a tapasztalatokat, s ez nemcsak egy mennyiségi kumulálódást je-
lent, hanem az egységben látás minőségileg új szintjét.
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Az eddig végzett mozgás-, finommotorika- és testtudat-gyakorlatok együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy 
az  egészséges személyiségfejlődés testi alapját megteremtsék, ami egyben a beszédbátorság, a beszédkészség 
biztos hátterét is jelenti.

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

Fontos, hogy minden gyermek mindkét szerepben többször is kipróbálhassa magát, talán párcserével is, 
hogy jártasságot szerezzen abban, miként tudunk a rajzon testrészeket megjeleníteni. Ez hatással lesz a gyer-
mekek emberrajzának fejlődésére is. 

A gyakorlat végzéséhez egy, a gyermek hosszméretének megfelelő nagyságú csomagolópapírra és vastag 
ceruzára vagy zsírkrétára van szükség. A vastag ceruzával könnyebb kontúrt rajzolni, a zsírkrétával esetleg 
könnyebb színezni. Amennyiben az osztályteremben és a folyosón nem tudunk ahhoz elegendő helyet biztosí-
tani, hogy párosával egy-egy csomagolópapírt letegyenek a gyerekek, a gyakorlatot kombinálhatjuk egy másik 
alapozó gyakorlattal. Az osztály egyik része pl. finommotorika-gyakorlatokat végez, miközben néhány pár az 
egész test kontúrját készíti el.

támogatórendSzer

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzéke-
lésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Mennyire pontosan sikerült a hajlatoknál is követnie a rajzolónak a test vonalát?
– Hogyan képezte le a síkban a térbeli formát a gyerek?
– Van-e  kellő türelme, figyelme, ügyessége a rajzolónak, az apróbb részletek megjelenítéséhez, vagy inkább 

elnagyolt kontúrt készít?
– Hogyan tudta rajzos kiegészítéssel élővé tenni az üres formát?
– Hogyan helyezkedik el a fekvő gyerek a csomagolópapíron? Érzékeli-e, ha a teste valahol „túllóg”?
– Hogyan működik együtt a két gyerek a páros gyakorlat során? 

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 részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

páros gyakorlat

A tanár az óra előtt kellő számú csomagolópapírt és vastag ceruzát készít elő. Célszerű, hogy a fekvő gyermek 
cipő nélkül legyen. Instrukció:

– Mindenki a padtársával lesz párban, minden pár kap egy nagy csomagolópapírt. Minden pár keressen a teremben 
(vagy a folyosón) egy akkora területet, ahol a papírt ki tudja teríteni. Egyikőtök hanyatt fekszik a papírra, úgy, hogy a 
keze ne simuljon a törzséhez és a lábai ne simuljanak egymáshoz. A kéz ujjai is nyitottak legyenek, a teste sehol se lógjon 
le teste a papírról. A páros másik tagja vastag ceruzával pontosan végigkövetve megrajzolja mozdulatlanul fekvő társa 
testének kontúrvonalát, gondosan ügyelve a hajlatokra is. Amikor ezzel készen vagytok, a fekvő feláll a papírról, és közö-
sen kitöltitek a határvonalat, azzal, hogy berajzoljátok, kiszínezitek a testrészeket, úgy, hogy az a leginkább hasonlítson a 
körülrajzolt gyermekhez. Ha a rajzot kiszíneztétek, feltesszük a falra. Ti üljetek a helyetekre.
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Egésztest-körberajzolás

Később az osztály közösen megtekinti a rajzokat a gyerekek, igyekeznek kitalálni, kit ábrázolhat.
A legközelebbi órán a pár feladatot cserél, aki ezelőtt feküdt, az most körberajzol, aki eddig rajzolt, az most 

mozdulatlanul fekszik.      

arckoNtúrrajzoló páros gyakorlat

Ehhez a gyakorlathoz kell egy működő diavetítő. Ez elé áll az egyik gyermek, úgy, hogy az arca a vetítő fé-
nyében a falon profilból látsszon. A falon megjelent árnykép alá egy fehér kartont teszünk, és társa erre a kar-
tonra pontosan megrajzolja az arc kontúrját. A kész rajzokat itt is kirakjuk a terem falára, a gyermekek pedig 
kitalálják, melyik kinek az árnyképe.

A két feladat egy órán belül kombinálható is, a vetítők mennyiségétől függően egy vagy két pár az árnykép-
pel, a többiek a testképpel foglalkoznak. 

Ha a feladat végrehajtása – esetleg a magas osztálylétszám miatt – meghaladja az időkeretet, akkor pl. a 
kontúrrajzot a következő napon töltik ki a gyerekek, a harmadik napon következik a pár másik tagjának leraj-
zolása, majd a negyedik napon a harmadik napon készült kontúr kitöltésére kerül sor.
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KETTŐSÉRINTÉS-GYAKORLAT

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek helyzetének tudato-
sítása, tapintásérzék fejlesztése 

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, tapintóérzék fejlesztése 

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni. 

Ezt a feladatot a többitől eltérően az osztály megnyugtatására is végezhetjük, tehát az óra menetében ott 
alkalmazzuk, ahol éppen szükség van rá, lehet fegyelmezés helyett is. Emellett még ugyanúgy heti ritmusban 
kell végezni, hiszen csak így lehet kellő hatása.

A  feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy mennyire vannak tisztában növendékei saját testük érzékelésével, illetve mennyi-
re képesek testük felületén egyszerre két inger helyét lokalizálni.

Minél közelebb van az egyszerre megérintett két pont egymáshoz, annál nehezebb közöttük különbséget 
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tenni. A feladatot úgy is nehezíthetjük, hogy más-más tárgyakat használunk az érintéshez. Például egészen 
más érzés, ha madártollal, ujjbeggyel, vagy ceruzaheggyel végezzük. Sőt két különböző tárgyat is használha-
tunk egyidejű érintésre, ez tovább nehezíti a lokalizációt.

Minden testrészünk más-más érzékenységgel bír, ezért pl. a háton egészen más lesz a két, még megkülön-
böztető inger távolsága, mint pl. az arcon. A tanító úgy is adhatja az instrukciót, hogy egy-egy napon csak egy 
meghatározott testrészen lehet az ingerpontok elhelyezését fokozatosan közelíteni.

A megérintő mozdulatnak határozottnak, de nem durvának kell lennie, hogy minél körülhatároltabb, fel-
dolgozhatóbb ingert jelentsen a gyermek számára. A tapintás egy ősi, diffúz érzékelési rendszer, erős emocio-
nális reakciókat válthat ki, ezért a bizonytalan érintés belső bizonytalanságot indukálhat a gyermekben.

támogatórendSzer

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról, térérzékelés-
ről és tapintásérzékről  szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

E feladat értékelése inkább a tanár számára diagnosztikus értékű, a gyermekkel semmi esetre sem közlendő. 
Annak, hogy a tapintásérzék nem jól integrálódott a testsémába, például az lehet a jele, ha egy gyermek nem 
ismeri fel a kettős érintés helyét, vagy kettő közül csak az egyiket érzi, vagy túl hevesen reagál a normál erőssé-
gű érintésre is. Lehetséges az is, hogy egyáltalán nem tudja elviselni, hogy a hátához érjen valaki. A tanárnak 
fel kell jegyeznie ezeket a megfigyeléseit, mert más gyakorlatokkal tud segíteni ezen a problémán (pl. hernyó-, 
bébifóka-, sas- és nyuszijáték, ld. nagymozgás-fejlesztésnél). A szülőt is megkérheti, hogy esténként, pl. fürdés 
után masszírozza meg gyermeke hátát. 

A tapintásnak szoros kapcsolata van a szociális viselkedéssel. Gyakorta előfordul, hogy éppen a tapintás-
probléma másodlagosan viselkedési nehézségekkel, vagy a szociális térköz-szabályozás problémáival is társul 
– ld. tanári kézikönyv – ennek halvány előrejelzője ez a gyakorlat. Vannak továbbá olyan gyermekek, akik 
minden külső érintésre nagyon érzékenyek, számukra védett helyet kell biztosítani az osztályban – ld. tanári 
kézikönyv.

A testtudat fejlődése szempontjából fontos, hogy mindkét évben térjünk vissza erre a gyakorlatra, mert 
abban is fejlődniük kell a gyermekeknek, hogy egyre pontosabban, egyre részletgazdagabban tudják megne-
vezni testük egyes tájait.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

páros gyakorlat
A gyerekek párt választanak. A pár egyik tagja becsukja a szemét, vagy – ha nehezére esik csukva tartani 
– bekötjük. A nyitott szemű társ két különböző testrészén egyszerre érinti meg társát. Hívjuk fel a gyerekek 
figyelmét, hogy nem durván, de határozottan és igazán egy-egy ponton érintsenek! Az érintést kapó társ, ha 
képes rá csukott szemmel, ha nem, nyitott szemmel igyekszik megmutatni a két érintési pontot. Nagyobb vagy 
ügyesebb gyerekektől azt is kérhetjük, hogy pontosan nevezzék meg a két helyet. Itt is a pontosságra kell töre-
kedni, pl.: a jobb kisujjam utolsó percét a köröm alatt, a bal oldalon.
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a) két ériNtés

Azoknál a gyerekeknél, akik néhány nap után biztosan felismerik a különböző testrészeikre kapott egyidejű 
érintést, próbálkozhatunk egy testrészen két érintéssel is, ha ez is biztosan megy, a két pont távolságát csök-
kentsük. 

B) az érintő tárgyak

Később az érintő tárgyak minőségét is változtathatjuk, az ajánlásban leírtaknak megfelelően.

cSapatgyakorlat 

Az egy padsorban egymás mögött ülő gyermekek alkotnak egy csapatot. Instrukció:
– Mindenki vegyen elő két ceruzát és helyezze a padjára (minden mást tegyen el a padról)! Majd az első egymás mögött 

ülő csoport tagjai csukják be a szemüket és addig ne nyissák ki, amíg nem szólok. 
A feladat lényege, hogy két ceruzával (igazán egy-egy pont legyen a nyomás) a testen két különböző helyen 

egyszerre érintem meg az egyes padsorcsapatokban leghátul ülő gyermeket. A megérintő mozdulat határozott, 
de ne durva legyen. A megérintett gyermek az előtte lévőnek ugyanazt a két érintést ugyanúgy és ugyanoda 
átadja, ahogyan azt a tanártól kapta, és így tovább megy ez, a legelső padban ülő gyermekig. A legutolsóként 
megérintett gyermek szól, hogy megkapta az érintést. Ekkor a gyermekek kinyitják a szemüket, a legelső gyer-
mek jól láthatóan magán megmutatja, hol tapasztalta pontosan a két érintést (esetleg meg is nevezi azok pontos 
helyét). Ekkor a tanár is megmutatja rajta (pontos megnevezéssel), mi volt az eredeti két mozdulat, ezt összevet-
jük az utolsó mozdulattal. Majd a következő csapat utolsó tagjának ad érintést a tanár. A csapatok versenyében 
az a csapat győz, ahol az utolsó érintés a legközelebb állt az eredetihez. Ügyeljünk arra, hogy a gyakorlás során 
a gyermekek mindig váltsák egymást az utolsó padban, tehát mindenki kapjon közvetlenül tőlünk is érintést, 
és közvetlenül láthassuk, hogyan adja tovább (ebből tudhatjuk meg, milyen pontosan működik az érzékelése).

Instrukció: 
– Most megérintem egyszerre két helyen az utolsó padban ülő embert, aki ezt az érintést pontosan azokon a helyeken 

továbbadja az előtte ülőnek. Így tovább, a két érintés eljut egészen az első padban ülőig, aki szól, hogy megkapta. Akkor 
mindenki kinyitja a szemét. Az első padban ülő gyermek feláll, és jól látható módon bemutatja, hol kapta a két érintést. Én is 
bemutatom rajta, hol érintettem meg az utolsó csapattagot. Így jól láthatóvá válik, mennyit torzult az érintés a továbbadások 
során. Majd ha minden csapat részt vett a játékban, összehasonlítjuk a teljesítményt, az a csapat nyer, ahol a legkevesebbet 
változott az érintés, amíg megérkezett az első emberhez.

A gyakorlat szervezésénél két lehetőség van, vagy mindig csak egy csapat van a fókuszban, tehát a többiek 
csak néznek, (a látszólag passzív gyermek is többnyire elképzeli, őt hol érte volna az érintés) így a tanár nyomon 
tudja követni érintése útját, jobban tud az egyes gyermekek feladat-végrehajtására ügyelni. Gyakorlott osztály 
és jó emlékezőtehetséggel megáldott tanító esetén, csapatról csapatra járva a csoportok szinte szimultán végzik 
a feladatot, majd a végén történik az összehasonlítás. A két forma kombinálása is lehetséges: pl. egy hosszabb 
gyakorlási fázis elején, az eredeti, később, ha már feltérképeztük a gyermekek ebbéli képességeit, szimultán 
gyakorlás is történhet. Így aztán az egyes gyermekek készségének javulását is érzékelni tudjuk. 
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„doBI, doBI Hátát”

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, 

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek 
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, tapintásfejlesztés, finommotorika-fejlesztés

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni.  

Ezt a feladatot a többitől eltérően az osztály megnyugtatására is végezhetjük, tehát az óra menetében ott 
alkalmazzuk, ahol éppen szükség van rá, fegyelmezés helyett. Emellett még ugyanúgy heti ritmusban kell 
végezni, hiszen hatását csak így érheti el.

A  feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy mennyire vannak tisztában növendékei saját testük érzékelésével.

Ez a feladat tulajdonképpen a finommotorika fejlesztésnek is része, azért kapott mégis inkább itt helyet, 
mert hangsúlyos benne a tapintóérzék használata. S mivel csak kevés mozgást tartalmaz, megelőzi a finommo-
torika gyakorlatokat. 
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támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK 

Ezúttal is csak a tanár számára tájékozódó jellegű. A gyermeknek semmiképpen ne mondjuk meg, hiszen ezt 
a képességgyengeséget nem lehet pusztán figyelemmel kompenzálni.

Diagnosztikus jegyek:
– Érzékeli-e minden gyermek, hogy melyik ujját böktem meg?
– Erősen leselkedik-e, mikor a háta mögé érek? Általában a leselkedő gyerekek bizonytalanok még a testsémá-

jukat illetően.
– Meg tudja-e mutatni azt az ujját úgy, hogy csak azt az egyet hagyja nyitva, a többit becsukja, vagy csak rá-

mutatni képes a másik kezével?
– Meg tudja-e mondani a kéz hátulról előre vevése nélkül, hogy melyik kéz melyik ujját böktem meg? 

(Természetesen az osztályban pillanatnyilag használt szavakkal, pl. a másik kéz mutatóujja.)

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pe-
dagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk 
kidolgozásáról. 

oSZtályMuNKa  

A gyermekek a helyükön a padban ülnek, kezüket hátrateszik. A tanító körbemegy az osztályban, egy dalt dú-
dol közben, és minden gyermeknek egy ceruza hegyével az egyik kezén az egyik ujja begyét megböki. Minden 
gyermeknél ugyanazt. A gyerekek nem leshetnek. Majd az osztály elé áll, háromig számol, akkor mindenki 
előhúzza a megfelelő kezét, melyen minden ujj csukva van, csak a megbökött ujj van nyitva. Gyorsan ellenőrzi, 
hogy a gyermekek jót mutattak-e fel. Majd újabb kört tesz énekelve, és bökdösve.

Instrukció: 
– Tegyétek hátra a kezeteket! Most körbejárok, mindenkinek megérintem az egyik ujját, de ne lessetek, csukjátok be a 

szemeteket!
 Körbejárás közben énekli a következő dallamot:
„Dobi, dobi hátát, rakoncai pálcát! Mondd meg nékem te kislány, melyik ujjad böktem meg!”
   sz  sz sz l   sz  m  sz sz sz l  sz m      sz  sz    sz  sz  sz  l   sz       sz   l  sz  f    m   r       d
 (A pontos kottát ld. Forrai: Ének az óvodában c. könyvében.) Majd végigérve a gyermekeken az osztály elé áll. 
– Most számolok, háromra csak azt a kezedet, csak azt az ujjadat mutasd, amelyiket megböktem! Egy-kettő-három!
Végigfuttatja szemét az osztályon, ha mindent rendben talál, indul a következő körre. Az esetleges reggeli 

beszélgetőkörben, ahol a gyermekek feltehetően körben ülnek, is meg lehet próbálni ezt a játékot. További 
nehezítés, ha már mindkét kézen egymás után, vagy egyszerre bök, így a gyermekeknek egyszerre mindkét 
kezükön más-más ujjukat kell felmutatni.

a) páros muNka 
Az osztályban a tanító, vagy maguk a gyerekek párokat alakítanak ki. Az egyik gyermek a másik mögé áll, az 
elöl álló becsukja a szemét. A hátul álló megérinti az elöl álló egyik kezének egyik ujját. A csukott szemű, elöl álló 
gyermek, anélkül hogy látná, igyekszik megmondani, hogy melyik kezén melyik ujját bökték meg. (Azért kell a 
bökőnek a csukott szemű háta mögött állnia, mert így nem zavarja őt az ellenőrzésben a szemben helyzet.) 
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b) mester fokozat 
A gyermekek ugyanúgy, ahogy az eredeti változatban, a padjukban ülnek. Kezüket összekulcsolják hátul (ha 
a kezünket összekulcsoljuk, sokkal nehezebbé válik a megérintett ujj érzésbeli, illetve verbális azonosítása), a 
szemüket pedig becsukják. A tanító a kulcsolt kézen érinti meg ceruzával minden gyermeknek ugyanazt az 
ujját, (nagyon óvatosan hogy a többihez ne érjen hozzá). Majd most is az osztály előtt állva háromig számol, s 
megnézi, hogy a gyerekek jót mutatnak-e. Még nehezebb, ha csak megmondaniuk kell, hogy az összekulcsolt 
kezeik melyik ujját bökték meg.



a teSttudat fejleSZtéSe

direkt testtudatfejlesztés



77

Szöv – „a” – alap – II.2.1. 

táJékozÓdáSI gyakorlatok SaJát teSten

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A nagy mozgásokból a kisebb mozgások felé haladva az orientációs 
gyakorlatok segítségével a gyerekek sajáttest-érzékelése megerősöd-
jön, amely segíti a biztos térbeli- és síkbeli tájékozódásukat. E képessé-
gek 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 komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 tanításban. 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 rész-
letek felé, a jobb-és baloldaliság tudatos megragadása jótékony hatással van a gyerekek későbbi írás- és olva-
sáskészségére.

A térérzékelés tudatos megragadása a saját testének megismeréséből kiindulva, és az ujjgyakorlatok során 
elsajátított kézügyesség az írástanítás alapfeltételeihez tartoznak.
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MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

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

i. bemutatás 
A tanító előre elmondja a bevezetésre kerülő versikét, közben mozdulatokkal kíséri a vers szövegét. A második 
alkalommal már a gyerekek is bekapcsolódnak 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 érdeklő-
dését fenntartsa.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagógus 
legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

lépések, tevékenységek A következő vers elmondása közben a szöveg tartalmát követve mu-
tatja előre a mozdulatokat (kurzívval kiemelve jelöltük a leírásban) a 
tanító, a gyerekek pedig a mozgásukkal követik őt. A második alka-
lommal már a gyerekek is bekapcsolódnak a szöveg mondásába.
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 egy-
szerre 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.

kiemelt készségek, képességek A térérzékelés tudatosítása, a sajátmozgásérzék ápolása és a figyelem 
tartósságának a megteremtése az elsődleges célja és feladata ezek-
nek a gyakorlatoknak. A jobb- és baloldaliság érzékelésének megerő-
sítése és tudatosítása is a képességfejlesztés céljaihoz tartozik.
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Tájékozódási gyakorlatok saját testen

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

Az egész osztály követi a tanító mozdulatait, és ismételi a mondókát.

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.

eszköz, feladat, gyüjtemény versek gyűjtése, mondókák kitalálása

GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET
1.

Jobb kéz,
Bal kéz,
Mindig tettre kész.
Megtesz nekünk bármit,
Akármit is kérsz.

Felfordítom, felfele,
Lefordítom lefele,
Kifordítom, kifele,
S máris kész.

Jobb láb, 
bal láb
földi világ,
jó erősen tartanak,
mint gyökér a fát.

Ugrálva és szökellve,
Dobogva és tipegve,
Guggolva és terpesztve:
SZÉP A VILÁG! 

(Kökéndy Ákos Waldorf-osztálytanító verse)

2.

Jobb lábam, bal lábam
Ugrik, szökken nagy bátran.
Jobb térdem, bal térdem
Letérdel, ha megkérem.
Jobb csípőm, bal csípőm
Hajlíts engem le meg föl!

Jobb kezem, bal kezem
Együtt vannak mindenben.
Fészkéből, ha úgy akarom,
Kirepül két szép galambom,
S a világot átrepülve,
Visszaszállhat kis fészkére.

Jobb vállam, bal vállam,
Mozgathatom felváltva.
Jobb fülem, bal fülem,
Zenét hallgat szívesen.
Jobb szemem, bal szemem,
Szép a világ, úgy hiszem.

(Gerle Edit Waldorf-osztálytanító verse)
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Szöv – „a” – alap – II.2.2.

 teStréSzekre rámUtatáS  JoBB kézzel,  
JoBB oldalon éS középen

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének tu-
datosítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–8. évesek, különösen az első osztály első félévében

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret

Szűkebb környezetben
Térészlelés
Nagymozgás-fejlesztés
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 ol-
dalon” c. modult ajánljuk végezni.

a képességfejlesztés fókuszai Testtudat, finommotorika, mozgáskoordináció, téri orientáció fej-
lesztése

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk 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 folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
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Testrészekre rámutatás jobb kézzel, jobb oldalon és középen

riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
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”, va-
lamint a „»Mozdulj a varázsjelre!«-játék” c. modulok itt felsorolt sorrendje egyben fejlődési sorrendet is jelent, 
nem célszerű a sorrendet felcserélni.

támogatórendSzer 

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

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 kap-
hatják.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

i. frontáliS oSztálymunka 

Egy instrukciót adunk a gyermekeknek, melyben 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 helyze-
tet kérünk, majd adjuk a következő instrukciót. Fontos, hogy minden gyakorlat az alapállásból induljon, mert 
így teremthető meg a figyelem feszülésének és elernyedésének a ritmusa, mely nagyobb méretekben az egész 
tanulási folyamatban lényeges. Az is lényeges, hogy a feladatoknál 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. 
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 valamennyi-
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ükön, az esetleges tévedéseket korrigálja, vagy szóban, vagy a diszkrétebben jelek segítségével, vagy egysze-
rűen háttal a gyermekeknek maga is végrehajtja a feladatot és a gyermekek önellenőrzéssel korrigálnak. Majd 
visszaállnak alapállásba és következik az újabb instrukció. Természetesen eleinte lassabban megy a gyakorlás, 
több a szervezési gond, később azonban gördülékennyé válik.

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, melynél fontos, hogy a tanár a gyermekeknek 
háttal mutassa be a gyakorlatot, mert nem biztos, hogy szemben realizálják az ellenoldalt (az sem jó, hogy ha 
szemben, a tükörképnek megfelelő kezét emeli fel, mert akkor tulajdonképpen nem mondott igazat). Ha vala-
melyik 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 mu-
tassa is meg. Így a tanár esetleg a padok között járva egyénileg segíthet a rászoruló gyermekeknek, pl. áthelyezi 
a kezet, vagy a fülébe súgva javít.

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! 
– Érintsd meg a jobb hüvelykujjaddal a jobb bokádat!
– Érintsd meg a jobb középsőujjaddal 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).
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 teStréSzekre rámUtatáS máSIk kézzel,  
máSIk oldalon éS középen

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének tu-
datosítása

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 alánljuk 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 fej-
lesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni. 
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Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
taníthatunk.

A feladatot célszerű 1. osztályban, a tanév második felében végezni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a gyer-
mekek mennyire tudatosak saját testük átélésében, s a tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget 
szolgáltat ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük vi-
szonylatában (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”, va-
lamint a „»Mozdulj a varázsjelre!«-játék” itt felsorolt sorrendje egyben fejlődési sorrendet is jelent, nem célszerű 
ezt felcserélni.

támogatórendSzer 

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

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 tel-

jesítenek, azok differenciált óravezetéssel már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják.

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 részletek 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, mely 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 oldal-
hoz, akkor a másik szó egyértelművé teszi, hogy melyik oldalon dolgozunk. S mikor 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.



85
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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 felada-

toknál a gyermeknek ne kelljen a test középvonalát 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.

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, melynél 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 vala-
mely gyermek 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 mu-
tassa 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.

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 középsőujjaddal a hasadat! Tedd meg ugyanezt a másik kézzel!
– Tedd a jobb kézhátadat a jobb arcodra! Most a másik kézhátadat a tedd másik arcodra!

Természetesen annál nehezebb végrehajtani az instrukciót, minél több mindenre kell egyszerre figyelni (pl.: 
melyik ujjat kell érinteni).
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 teStréSzekre rámUtatáS mIndkét oldal  
megnevezéSével, középvonal-kereSztezéSSel

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének tu-
datosítása, a függőleges középvonali sorompó oldása

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 7–9 évesek

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 másik kézzel” c. modult 
alánljuk végezni. 

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika-fejlesztés
Közvetlenül utána a „Kettő vagy több utasítás egymás után” c. modult 
ajánljuk végezni. 

a képességfejlesztés fókuszai A testtudat, finommotorika, mozgáskoordináció, téri orientáció fejlesz-
tése, beszédészlelés fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni. Amennyiben úgy tapasztaljuk, 
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hogy a betartott fokozatok és a széleskörűen alkalmazott előkészítés ellenére csak lassan „tisztul le” a két oldal 
megnevezésének helyes használata, 4–6 hét gyakorlás után váltsunk más mozgásfejlesztő vagy indirekt testsé-
magyakorlatra, majd újabb 4–6 hét elteltével ismételjük �-4 héten át az eredeti gyakorlatot.

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

A feladatot célszerű 2. osztályban végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget szolgál-
tat ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük viszonylatá-
ban (ettől függ majd térbeli és síkbeli tájékozódásuk).

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

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzé-
kelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.  Különösen figyelmükbe ajánlom a jobb és a bal 
megnevezéséről, valamint a középvonali sorompókról szóló részt!

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, a mozgás-

koordinációban, vagy a középvonal átlépésekor?
– 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 

végzik a gyakorlatot, azok differenciált óravezetéssel már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait 
kaphatják.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

i. frontáliS oSztálymunka 

A modul kezdetekor az előzőek szerves folytatásaként megnevezzük a másik kezet a gyerekek számára is.
– Amit eddig másik kéznek hívtunk, azt ezentúl bal kéznek nevezzük.
 Ekkor néhány instrukció erejéig kipróbáljuk csak a bal kezet a bal oldalon, pl.
– Érintsd meg a bal kezeddel a bal füledet! – Majd ha ez jól megy, akkor a „másik oldalra való átnyúlás” lesz a cél. 

Mindenki a padja mellett (mögött, előtt) állva végzi a gyakorlatot, így tudja legjobban áttekinteni saját testét. A 
tanító elmondja az instrukciót, pl.

– Érintsd meg a jobb kezeddel a bal térdedet! – A gyermekek végrehajtják a feladatot. Kezük a térdükön marad, 
míg a tanár végigfut szemével az osztályon, az esetleges tévedéseket korrigálja, vagy szóban, vagy diszkréteb-



88

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

ben jelek segítségével, vagy egyszerűen háttal a gyermekeknek maga is végrehajtja a feladatot, és a gyermekek 
önellenőrzéssel javítanak. Majd visszaállnak alapállásba és következik az újabb instrukció.

(Fontos, hogy minden gyakorlat az alapállásból induljon, mert így teremthető meg a figyelem feszülésének 
és elernyedésének az a ritmusa, mely nagyobb méretekben az egész tanulási folyamatban lényeges.) Mindig 
más instrukcióval kb. ötször-hatszor megismételjük a feladatot.

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, melynél fontos, hogy a tanár a gyermekeknek 
háttal mutassa be a gyakorlatot, mert nem biztos, hogy szemben realizálják az ellenoldalt (az sem jó, hogy ha 
szemben, a tükörképnek megfelelő kezét emeli fel, mert akkor tulajdonképpen nem mondott igazat). Ha vala-
melyik gyerek nem meri becsukni a szemét, ez jelzésértékű lehet, hiszen ő bizonytalan a saját testét illetően. 
Nem célszerű hangosan rászólni, hogy csukja be, hanem csak figyelni, mikor teszi meg magától, mert akkor 
biztos hogy kialakult a belső képe a testsémájáról. Tekintsük természetesnek, ha a hallássérült gyerek nem 
csukja be a szemét.

b) taNulói iNstrukció

Egy tanulót is megbízhatunk, hogy mondjon egy-két instrukciót az osztálynak, majd az ellenőrzés miatt mu-
tassa 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.

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 az instrukciókra 
– Fogd meg a jobb kezeddel a bal szemedet! 
– Tedd a bal tenyered a jobb csípődre! 
– Érintsd meg a jobb könyököddel a bal térdedet! 
– Érintsd meg a bal mutatóujjaddal a jobb bokádat! Érintsd meg a jobb középsőujjaddal a hasadat! Tedd meg ugyanezt a 

másik kézzel!
– Tedd a jobb kézhátadat a bal sarkadhoz! 

Természetesen annál nehezebb végrehajtani az instrukciót, minél több mindenre kell egyszerre figyelni (pl. 
melyik ujjat kell érinteni).
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Szöv – „a” – alap – II.2.5.

 teStréSzekre rámUtatáS SzerIálIS  
neHezÍtéSSel 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének tu-
datosítása, a függőleges középvonali sorompó oldása, az időbeli egy-
másutániság (szerialitás) érzékelésének és mozgásos kivitelezésének 
fejlesztése

Időkeret 10-15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret
Minden szeriális teljesítményt igénylő feladat
Írás-olvasás előkészítés, beszédértés-fejlesztés

Szűkebb környezetben
Térészlelés
Nagymozgás
Finommotorika-fejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Indirekt testtudatfejlesztő modulok
Mozgásfejlesztő modulok
Közvetlenül előtte a „Testrészekre rámutatás” moduljai kell hogy sze-
repeljenek.

Ajánlott követő tevékenységek
A következő nehezítési fokozat a „Mozdulj a varázsjelre!”-feladat 

a képességfejlesztés fókuszai Testtudat, finommotorika, mozgáskoordináció 
Téri orientáció, beszédértés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk fel, és így tovább, a folyamatot lehet pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezni. 
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Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási fo-
lyamatok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multi-
szenzoriális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúly-
érzékelés, vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb 
hatásfokkal tanulhatnak.

A feladatot célszerű 2. osztályban végezni. 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”, va-
lamint a „»Mozdulj a varázsjelre!«-játék” c. modulok itt felsorolt sorrendje egyben fejlődési sorrendet is jelent, 
nem célszerű felcserélni.

A jelen feladatot mindhárom direkt testséma-gyakorlatot követően lehet végezni. Például: ha a csak jobb 
oldalon végzendő gyakorlat után végezzük, akkor azt emeljük vele magasabb szintre, ha a már középvonal-
keresztezéssel végzett gyakorlat után következik, azt emeli magasabb szintre, mintegy „beágyazva” más ké-
pességek rendszerébe. 

Figyeljünk arra, hogy amíg a direkt testséma-gyakorlatok egyes fokozatának végzésében nem biztos a gyer-
mek, addig ne végeztessük vele annak szeriális nehezítését. Ha viszont már automatizálódni látszik a feladat-
végzés, új kihívást jelent neki az egymásutániságra való figyelem. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzé-
kelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.  Különösen figyelmükbe ajánlom a jobb és a bal 
megnevezéséről, a középvonali sorompókról, valamint az Affolter-modellről szóló részt!

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Sikerült-e az instrukciót pontosan végrehajtania?
– Az esetleges tévesztés mikor következett be: az oldal megválasztásakor, a testrész megérintésekor, a moz-

gáskoordinációban, vagy a középvonal átlépésekor, az időbeli egymásutániságot nem érzékelte illetve, nem 
megfelelő sorrendben hajtotta végre a feladatot. Jelentősége van annak is, hogy pontosan milyen helyzetben 
tapasztaljuk az iménti nehézséget: csak akkor, ha szóbeli instrukciókat kell végre hajtani, vagy akkor is, ha 
a társa vagy a tanító mozdulatait kell utánoznia. Az előbbinél feltételezhető a beszédértés gyengesége, az 
utóbbi esetben többnyire az egymásutániság, a ritmus megtartása nehéz. Ez jelentkezhet a nagymozgások, 
a finommozgások, a szemmozgások terén is. Az első esetben a hallási differenciálás és a beszédészlelés fej-
lesztése kapjon hangsúlyt. A második esetben a sorrendiség biztos tartását először a ritmusgyakorlatokkal 
és nagymozgás gyakorlatokkal segítjük meg, majd visszatérünk a szerialitáson alapuló testsémagyakorla-
tokhoz.

– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelyek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleljük?
– Azok a gyerekek, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul 

teljesítenek, azok differenciált óravezetéssel már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 



91

Testrészekre rámutatás szeriális nehezítéssel

i. frontáliS oSztálymunka  

A modul kezdetekor az előző modultól függően csak a már ott megnevezett módon hívjuk az egyes testfeleket. 
Például ha eddig csak a jobb oldalt neveztük meg, akkor ebben a feladatban is csak jobb oldali instrukciókat 
adunk, ha korábban már a középvonal átlépése volt a cél, itt is hasonló instrukciókból építünk sorozatot stb. 

Mindenki a padja mellett (mögött, előtt) állva végzi a gyakorlatot, így tudja legjobban áttekinteni saját testét. 
Egymás után két instrukciót mondunk a gyermekeknek, pl.

– Érintsd meg a jobb kezeddel a jobb csípődet, a bal kezeddel a bal válladat! – a gyermekek az utasításokat nyugalom-
ban hallgatják végig, majd ők is egymás után kivitelezik azokat. Mikor a gyermekek végrehajtják az instrukci-
ónak megfelelő mozgást, a tanárnak célszerű számolni. „Első” – a gyermekek végrehajtják az első instrukciót; 
majd azt mondja: második. – A gyermekek végrehajtják a másodikként elhangzott instrukciót. Lehet úgy is, 
hogy pl. padsoronként más instrukciót ad, így jobban figyelhet az egyes gyermekekre. 

A tanár, ha közben nem tudott korrigálni, háttal állva mondja és bemutatja a két instrukciót egymás után, 
és kéri, hogy a gyermekek is csinálják meg még egyszer. Majd megkérdezi: Kinek sikerült ugyanígy? – Ebből 
nyomban azt is látja, hogy kinek nem, erre külön nem kérdez rá, de a maga számára megjegyzi, és ezekre a 
gyermekekre figyel legközelebb. 

 (A gyermekek az addigi gyakorlás által már valószínűleg eljutottak olyan szintre, hogy kontrollálni tudják 
magukat.) Fontos, hogy az ellenőrzésben is megszokjanak egy ritmust, ellenkező esetben megszakad a játék 
folyamatossága, kaotikussá válik. Ha nem gördülékeny az egymást követő instrukciók végrehajtása, akkor túl-
ságosan igénybe veszi a memóriát, és már nem pontosan azt látjuk, hogy a szerialitás jól működik-e.

Ezt a feladatot is célszerű ötször-hatszor megismételni egy-egy napi sorozatban. Később az egymás után 
elhangzó instrukciók számát is növelhetjük �-4, esetleg még több instrukciót is adhatunk egyszerre.

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, melynél fontos, hogy a tanár a gyermekeknek 
háttal mutassa be a gyakorlatot, mert nem biztos, hogy szemben realizálják az ellenoldalt (az sem jó, hogyha szem-
ben, a tükörképnek megfelelő kezét emeli fel, mert akkor tulajdonképpen nem mondott igazat). Ha valamely 
gyermek nem meri becsukni a szemét, számunkra jelzésértékű lehet, hiszen ő bizonytalan a saját testét illető-
en. 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 gyereket is megbízhatunk azzal, hogy mondjon instrukciót az osztálynak, majd az ellenőrzés miatt mutas-
sa 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.

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 az instrukciókra:
– Fogd meg a jobb kezeddel a jobb szemedet; fogd meg a jobb kezeddel a homlokodat!
– Érintsd meg a jobb hüvelykujjaddal a füledet; tedd a másik kezedet a hasadra!
– A jobb kisujjaddal érintsd meg a bal csuklódat; a bal könyököddel érintsd meg a jobb térdedet!
– A jobb mutatóujjadat érintsd a bal sarkadhoz; a bal sarkadat érintsd a jobb térdedhez; majd a jobb tenyered tedd a hasadra!

Fontos, hogy az instrukciók közben figyeljünk oda arra, hogy az alsó testfélen lévő testrészek is szerepeljenek, 
mert ott általában rosszabbul működik a gyermekek testérzékelése. 
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Szöv–„a”–alap–II/2/6

„mozdUlJ a varázSJelre!”-Játék 

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, egyes testrészek mozgásának, helyzetének 
tudatosítása, a függőleges középvonali sorompó oldása, a késleltetett 
utánzás kialakítása, a hallási figyelem beszédértésfejlesztése 

Időkeret 10-15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret 
Írás-olvasás előkészítése
Szűkebb környezetben
Térészlelés 
Nagymozgás-, finommotorika-fejlesztés
Ajánlott megelőző tevékenységek 
Indirekt testtudatfejlesztő modulok, mozgásfejlesztő modulok
Közvetlenül előtte a „Testrészekre rámutatás…” moduljai kell hogy 
szerepeljenek.
Ajánlott követő tevékenységek 
Térészlelést fejlesztő feladatok 
Ritmusgyakorlatok 
Finommotorika-gyakorlatok

a képességfejlesztés fóku-
szai

Testttudat, finommotorika, mozgáskoordináció 
Téri orientáció, beszédértés, munkamemória-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan 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 vált-
juk 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 folyama-
tok előtt végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel multiszenzo-
riális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzékelés, 
vizuális érzékelés). A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatnak.
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"Mozdulj a varázsjelre!"-játék

A feladatot célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni. A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehe-
tőséget is nyújt ahhoz, hogy megítélje, mennyire vannak tisztában a gyermekek a téri irányokkal saját testük 
viszonylatában (ettől függ majd térbeli és síkbeli orientációjuk), valamint hogy hallási figyelmük, megkülön-
böztetőkészségük milyen szinten áll.

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”, va-
lamint a „»Mozdulj a varázsjelre!«-játék” c. modulok itt felsorolt sorrendje egyben fejlődési sorrendet is jelent, 
nem célszerű ezt felcserélni.

A jelen feladatot mindhárom direkt testséma-gyakorlatot követően lehet végezni. Például: ha a csak jobb 
oldalon végzendő gyakorlat után végezzük, akkor azt emeljük vele magasabb szintre, ha a már középvonal-
keresztezéssel végzett gyakorlat után következik, azt emeli magasabb szintre, mintegy „beágyazva” más ké-
pességek rendszerébe. 

Figyeljünk arra, hogy amíg a direkt testséma-gyakorlatok egyes fokozatának végzésében nem biztos a gyer-
mek, addig ne végeztessük vele annak memóriafeladattal való kombinálását. Ha viszont már automatizálódni 
látszik a feladatvégzés, új kihívást jelent neki az újabb, emlékezettel terhelt feladat.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról, testtudatról és térérzé-
kelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.  Különösen figyelmükbe ajánlom a jobb és a bal 
megnevezéséről valamint a középvonali sorompókról szóló részt!

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– A megfelelő varázsjelet választotta-e, vagy az első jelre bemozdult?
– Sikerült-e az instrukciót pontosan végrehajtania?
– Az esetleges tévesztés mikor következett be: az oldal megválasztásakor, a testrész megérintésekor, a moz-

gáskoordinációban, vagy a középvonal átlépésekor, vagy az időbeli egymásutániságot nem érzékelte illetve 
hajtotta végre jól?

– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelynek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleli?
– Azok a tanulók, akik a modul egymás utáni napokon való alkalmazásakor legalább öt napig hibátlanul tel-

jesítenek, azok differenciált óravezetéssel már a következő testtudatfejlesztő modul feladatait kaphatják.

a feldolgozáS menete

a gyakorlat leíráSa

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

i. frontáliS oSztálymunka

A modul kezdetekor, az előző moduloktól függően csak a már ott megnevezett módon hívjuk az egyes testfele-
ket. Például ha eddig csak a jobb oldalt neveztük meg, akkor ebben a feladatban is csak jobb oldali instrukciókat 
adunk, ha korábban már a középvonal átlépése volt a cél, itt is hasonló instrukciókból építünk sorozatot stb. 
Mindenki a padja mellett állva végzi a gyakorlatot, így tudja legjobban áttekinteni saját testét. A tanító először 
megadja a varázsjelet.

Az ajánlott instrukció: 
– Mostantól a harang csöngése lesz a varázsjel! Csak akkor végezd az adott feladatot, hogyha meghallod a varázsjelet, 

addig ne tégy semmit! 
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

Ezután elmondom az instrukciót, pl. 
– Érintsd meg a jobb kezeddel a hátadat!  Kisvártatva megszólal a kisharang, és a gyermekek végrehajtják az inst-

rukciót. A tanár gyorsan végigfuttatja szemét az osztályon, segít, de az is lehet, hogy nem direkt javít, hanem a 
következő gyakorlatnál áll mellé és segít.  Vagy egyszerűen háttal a gyermekeknek maga is végrehajtja a feladatot 
és a gyermekek önellenőrzéssel korrigálnak. Majd visszaállnak alapállásba és következik az újabb instrukció.  

Ezt a játékot is érdemes egy nap legalább ötször-hatszor eljátszani egymás után, ugyanazzal a varázsjellel.  
Mindennap más varázsjelet válasszunk, hogy a gyermekek megtanuljanak rugalmasan váltani, és mindig az 
aktuális jelre figyelni.

A feladat további nehezítése, ha a varázsjelet több idő elteltével adom, vagy a megadott szignál helyett egy 
másikat jelzek előbb, így a gyerekek a hallási differenciálást is dolgoztatják, nem csak arra állítódnak be, hogy 
a bármilyen szignálra elinduljanak.

További nehezítés, ha a gyakorlatot összekapcsolom a szeriális nehezítéssel, mert így a munkamemória dif-
ferenciált fejlesztése jöhet létre.

a) csukott szemmel...
Később (ha már nyitott szemmel jól megy) csukott szemmel is végezhetik a gyermekek a feladatot. Így a varázs-
jel felfogása is nehezített, hiszen vizuális megerősítés nélkül csak a hallási differenciálókészségére hagyatkoz-
hat. Minél hasonlóbb hangzású jelet választunk ki megtévesztésül a varázsjelhez képest, annál jobban fejleszt-
jük a hallási diszkrimináció képességét (célszerű a fokozatos nehezítés).

 Itt is nagy a jelentősége a nyitott szemmel végzett önellenőrzésnek, melynél fontos, hogy a tanár a gyer-
mekeknek 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 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.

ii. pároS munka 

Két gyermek egymás mellett áll, (nem egymással szemben) megegyeznek a mágikus jelben, és felváltva egy-
másnak adnak instrukciót, majd a mágikus jelet, ezután egymást ellenőrzik. Kellő gyakorlottság esetén itt is 
lehet csukott szemmel végrehajtani a feladatot.  

A páros munka során újabb képességet gyakorolnak a gyermekek, ugyanis a többféle hallható szignál közül 
a sajátjukat kell kiválasztani, ez a hallási alak-háttér megkülönböztetés fejlődését jelenti.

b) 
A gyakorlatot úgy is nehezíthetjük, hogy nem egy, hanem két instrukciót kell végrehajtani egy varázsjelre, így 
a szerialitás  is szerepet játszik.

c) 
Egy újabb variációt, jelent, ha két varázsjelet adunk meg, és mindegyikhez egy-egy instrukciót kapcsolunk, pl. 

– Ha a csengőt hallod, fogd meg a jobb kezeddel a nyakadat, ha a koppantást hallod, érintsd meg a bal sarkaddal a jobb 
térdedet!

 Majd a két szignált nem ritmikus sorrendben megszólaltatjuk. Minél közelebb áll hangzásban a két „varázs-
jel” egymáshoz, annál nagyobb hallási megkülönböztetőképességet igényel a gyermektől a feladat végrehajtá-
sa. Lehet a két jel különböző számú taps is, így a számolás előkészítésnél is használható. 



folyaMatoS SZeMMel KövetéSt 
előSegítő gyakorlatok
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Szöv – „a” – alap – III.1.

pIllangÓk Szállnak a fára

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, folyamatos szemmel követés kialakítása, vizu-
ális figyelem fejlesztése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés
Nagymozgásfejlesztés
Finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Testtudat-gyakorlatok
Nagymozgás-gyakorlatok

Ajánlott követő tevékenységek
Finommotorika modulok, szem-kéz koordinációs modulok

a képességfejlesztés fókuszai Követő szemmozgás fejlesztése, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzé-
kelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyama-
tok előtt végezni, elengedhetetlen az íráselőkészítés kezdetén. A gyakorlat edzi a figyelemkoncentrációt, mivel 
multiszenzoriális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, vizuális 
érzékelés). A gyakorlat végzése után összeszedettebbek, figyelmesebbek lesznek a gyermekek, így nagyobb 
hatásfokkal tanulhatnak. 

Amennyiben a tanító az osztályban általában gyengének ítéli meg a szemmel követés fejlettségi szintjét, ak-
kor kérheti a szülőket, hogy otthon a mindennapi tevékenységekbe olyan játékokat építsenek be, mint a célba 
dobás, célba gurítás különböző tárgyakkal, különböző síkokban, marokkójáték (felvehető pálcikák), puzzle-k, 
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útvesztők, ping-pong, illetve lehetőség szerint ő is hasonló tevékenységekkel egészítse ki az előkészítő gyakor-
latok repertoárját. A formarajz-gyakorlatok is jótékony hatással vannak a szem-kéz koordináció fejlődésére.

A szemmelkövetés-gyakorlat korlátozott térben, az osztályban is elvégezhető. A gyakorlatokat célszerű 4-
6 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növelhető, hogy a 4-6 hét elteltével 
újabb szemmozgásfejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. háromszor-négyszer 6 hétre tervezve. 

Fontos, hogy az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül (ál-
talában állatokról), így különösebb magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott moz-
gásba, hiszen mindannyian láttak már állatokat mozogni. Az adott képzet majd a mozgás javításában is segít-
ségünkre lesz. Célszerű tehát az első órán egy kicsit többet mesélni az adott állat(ok)ról, ezzel is motiválva a 
gyermekeket. Esetleg az ősz elején ellátogatni az állatkertbe, ott azoknak az állatoknak a megfigyelésére több 
időt szánni, melyek később a mozgásokban szerepelnek. A tanító az osztályban való bevezetés előtt próbálja ki 
a feladatot, hogy a lehető legpontosabban tudja bemutatni a gyerekeknek; valamint hogy átérezze, a figyelem-
koncentráció mely fokától lehetséges egyáltalán a gyakorlat pontos elvégzése.

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek szemmel követése egy hét után sem javul. 

A feladathoz páronként egy kék és egy piros zsineg szükséges. Olyan hosszú legyen, hogy két ujjat átérve 
masnit lehessen rá kötni (kb. 40 cm). Ezt levághatjuk a kézimunkateremben található egyszerű fonálból, de 
vehetünk vékony szalagot is. Amennyiben szalag nem áll rendelkezésre, illetve időmegtakarítás céljából hasz-
nálhatunk apró matricát, nyomdát, vagy kis darab gyurmát. Lényeg, hogy egyetlen pontra irányítsuk a gyerek 
tekintetét.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A szemmel követés biztos és hosszan tartó működése az olvasás és az írás elengedhetetlen előfeltétele, ezért 
nagy jelentősége van a tanulási folyamatban. Sok sikertelenség forrása lehet, és általában kevésbé venni rögtön 
észre, ha nem jól működik. A helyes szemmozgások kialakulását gátolja, ha a gyermek túl sokat néz tévét vagy 
monitort, mivel a sík felület nem készteti különböző térbeli pontokra való fókuszálásra a szemet. A készség-
fejlesztés megtervezésénél tehát tekintettel kell lennünk a családok szokásaira is. A szemmel követést fejlesztő 
gyakorlatok első csoportját azok a feladatok alkotják, ahol valamilyen testi érzet figyelmezteti a gyermeket, 
hogy vizuális figyelme elterelődött a megfelelő tárgyról. Így segíthetünk a gyermeknek, hogy egyre inkább 
tudatosan irányítsa vizuális figyelmét. A feladatok jó jelzést szolgáltatnak a tanárnak ahhoz, hogy van-e már 
olyan szinten az egyes gyermekek vizuális követőképessége, hogy elkezdhetjük az olvasás- vagy írástanítást.

– Folyamatos-e a követés, vagy a szem időnként ugrik egyet?
– Észreveszi-e a gyermek, hogy megállt a pillangó a kezén?
– Tudja-e lassú sebességnél végigkövetni szemével is a karján mozgó pillangót?
– Mennyire gyorsulhat a pillangó mozgási sebessége, hogy még állandó követésre legyen képes a gyermek 

szeme?
– Mennyi ideig képes követni a gyermek a szemével, mikor fárad el a szem? (Általában �0 mp-et ki kell bírnia!) 

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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értékelőlap

Pillangók szállnak a fára 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Azonnal észreveszi, ha a pillangó megáll a kezén.

Lassú sebességnél szemével végig tudja követni  
a karján mozgó pillangót.
Folyamatos a szemmozgása.

Szeme legalább �0 másodpercig képes követni  
a pillangó mozgását.
Gyorsabb sebességnél is képes követni a pillangó  
mozgását, szemmozgása folyamatos.

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. 

pároS gyakorlat – pillangók Szállnak a fára 

Párokat alakítunk az osztályban. A pár egyik tagjának mindkét mu-
tatóujjára (közel az ujjbegyhez) szalagot kötünk, úgy, hogy a társá-
val szemben állva a saját bal kezére piros, jobb kezére kék szalag 
kerüljön. Ezután a gyermekek az instrukcióval párhuzamosan vég-
zik a feladatot. Lehetőleg a tanító is mint pillangóhordozó álljon be 
párnak. Mesés instrukció: 

– Egyszer a pillangó egy fához érkezett, leszállt a fára, és mert fáradt volt, 
lefelé mászott, hogy a fa odvában kialudja magát. – A szalagot tartó gyer-
mek az egyik kezén lévő pillangót kb. szemmagasságban egyenesen 
a másik gyermek vállára repteti. A fát alakító gyermek megkeresi 
szemével a vállára szállt pillangót, karja nyugalmi helyzetben a teste 
mellett van. Mindvégig szemmel követi a pillangót, míg az le nem 
mászik a karon, be a kéz alá. Ha a gyermek nem követi a szemével, 
a pillangó megáll! Ha tekintete találkozik a pillangóval, az tovább 
megy. 

– Ez egy varázslatos fa volt, nagyon szerette a pillangókat. Nézte, ahogy 
lefelé haladtak, nehogy eltévedjenek. Végül a pillangó bebújt egy levél alá a 
törzs végén, és elpihent. S mikor felébredt, újra felmászott a törzsön – a fa 
végig követte a tekintetével – majd a fa csúcsáról elszállt. 

Ha a pillangó leért, rövid pihenőt tartunk, majd megtesszük 
szemmel és pillangóval a visszafelé utat. Amikor az első pillangó el-
szállt, rövid idő múlva megérkezik a másik oldalra is a másik pillan-
gó. A pillangó csak olyan gyorsan menjen, ahogyan a szem követni 
képes! Először úgyis lassabb, később egyre gyorsabb lesz a követő 
szemmozgás. Egy gyakorlásnál kb. kétszer-háromszor végezzük el 
cserével a feladatot.         
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Szöv – „a” – alap – III.2.

SzIvárvány

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, folyamatos szemmel követés kialakítása, vizu-
ális figyelem fejlesztése, a kezek szemmel kísérésének kialakítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés 

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés
Nagymozgásfejlesztés
Finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Testtudatfejlesztés
Nagymozgásfejlesztés

Ajánlott követő tevékenységek
Finommotorika modulok, vizuomotoros koordinációs gyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, vizuomotoros koordináció fejlesztése, 
testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzékelés fejlesztése, egyensúlyérzé-
kelés fejlesztése, térérzékelés fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folya-
matok előtt végezni az effajta gyakorlatokat, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkon-
centrációt, mivel multiszenzoriális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgás-
érzékelés, egyensúlyérzékelés, vizuális érzékelés), valamint verbális instrukció cselekvésre váltására élesíti a 
gyermek figyelmét. A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal 
tanulhatunk.

Amennyiben a tanító az osztályban általában gyengének ítéli meg a szemmel követés fejlettségi szintjét, ak-
kor kérheti a szülőket, hogy otthon a mindennapi tevékenységekbe olyan játékokat építsenek be, mint a célba 
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dobás, célba gurítás különböző tárgyakkal, különböző síkokban, marokkójáték (felvehető pálcikák), puzzle-k, 
útvesztők, ping-pong, illetve lehetőség szerint ő is hasonló tevékenységekkel egészítse ki az előkészítő gyakor-
latok repertoárját. A formarajz-gyakorlatok is jótékony hatással vannak a szem-kéz koordináció fejlődésére.

A rövid mozgásutánzás korlátozott térben, az osztályban is elvégezhető, úgy helyezkedjenek el a gyerme-
kek, hogy oldalsó középtartásban kinyújtott kezük ne ütközzön. Természetesen az lenne az ideális, ha torna-
terem állna rendelkezésünkre a gyakorláshoz. Azonban a mozgásfejlődéshez, különösen a gyengén működő 
szemmozgások normalizálásához sok gyakorlási időre van szükség, ezért a legegyszerűbb, ha az óra elejére 
tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelésórákat használjuk kezdetben erre.

A gyakorlatokat célszerű 3- 4 héten át mindennap rövid ideig végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy nö-
velhető, hogy a 3-4 hét elteltével újabb szemmel követést fejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. 
négyszer 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül, így különösebb 
magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba. Az adott képzet majd a mozgás 
javításában is segítségünkre lesz. 

A tanító az osztályban való bevezetés előtt próbálja ki a feladatot, hogy a lehető legpontosabban tudja be-
mutatni a gyerekeknek; valamint hogy átérezze, a figyelem-kocentráció mely fokától lehetséges egyáltalán a 
gyakorlat pontos elvégzése. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a babzsák mozga-
tását helyesen tudja végrehajtani, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy mennyire tud az adott 
mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni, pl. a babzsákot állandóan, ritmikusan a különböző téri helyzetek 
között mozgásban tartani. 

A szivárvány gyakorlatban a szem mindig azt a kezet követi, amelyikben a babzsák van, függetlenül attól, 
hogy az a domináns, vagy a szubdomináns kéz-e.

A Szivárvány gyakorlat eggyel nehezebb fokozat, mint a pillangós játék, mert nem ad visszajelzést a tapintás 
arról, hogy szinkronban van-e a szemmozgás a tárgy mozgásával. Pusztán a gyermek saját mozgásérzékelése 
jelezhet.

A gyakorlathoz szükség van egy babzsákra, mely kb. 8x8 cm-es négyzet alakú. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A szemmel követés biztos és hosszan tartó működése az olvasás és az írás elengedhetetlen előfeltétele, ezért 
nagy jelentősége van a tanulási folyamatban. Sok sikertelenség forrása lehet, és általában kevésbé venni rögtön 
észre, ha nem jól működik. A helyes szemmozgások kialakulását gátolja, ha a gyermek túl sokat néz tévét vagy 
monitort, mivel a sík felület nem készteti különböző térbeli pontokra való fókuszálásra a szemet. A készség-
fejlesztés megtervezésénél tehát tekintettel kell lennünk a családok szokásaira is. A szemmel követést fejlesztő 
gyakorlatok első csoportját azok a feladatok alkotják, ahol valamilyen testi érzet figyelmezteti a gyermeket, 
hogy vizuális figyelme elterelődött a megfelelő tárgyról. Így segíthetünk a gyermeknek, hogy egyre inkább 
tudatosan irányítsa vizuális figyelmét. A feladatok jó jelzést szolgáltatnak a tanárnak ahhoz, hogy van-e már 
olyan szinten az egyes gyermekek vizuális követőképessége, hogy elkezdhetjük az olvasás- vagy írástanítást.

– Tényleg a feje fölött adja-e át a babzsákot, vagy inkább a teste előtti síkban mozognak a kezei?
– Folyamatos-e a szemmel követés, vagy a szem időnként ugrik egyet (pl. a középvonalon)?
– Tudja-e lassú sebességnél végigkövetni a babzsák útját?
– Mindig azt a kezet nézi-e, amelyik a babzsákot tartja, vagy mindig csak ugyanazt a kezét figyeli?
– Ha egyensúlygyakorlattal kötjük össze a feladatot, megmarad-e a szemmel követés?
– A zsák dobásakor tudja-e követni a gyorsabb mozgást a szem?
– Milyen hamar fárad el a szem a követésben? 
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Ha többszöri megfigyelés után is azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek szinte sosem, vagy csak igen korlátozot-
tan követi a zsák mozgását, segítsünk oly módon, hogy az emelkedő vagy süllyedő karja útjába tesszük szelí-
den a kézfejünket, ha látjuk, hogy nem a zsákot figyeli. Csak akkor engedjük tovább a karokat, ha újra rátekint 
a zsákra. Így egy taktilis, és egy erőteljes mozgásos visszajelzést is kap egyben. 

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor 
legalább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a máso-
dik gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlat-
nál is előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Szivárvány 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

A feje fölött adja át a babzsákot, nem a teste előtti síkban 
mozognak a kezei.
Szeme lassú sebességnél végigköveti a babzsák útját.

Szemével mindig azt a kezét követi, mely éppen  
a babzsákot tartja - szemmozgása szinkronban van  
a babzsák mozgásával.
Szemmel követése folyamatos.

A babzsákot folyamatosan a különböző téri helyzetek 
között is mozgásban tartja.
Az egyensúlygyakorlattal összekötött feladat esetében  
is megmarad a szemmel követés.
A zsák dobálásakor, a gyorsabb mozgást is tudja  
követni szemével.
Szeme nem fárad el könnyen, kb �0 másodpercig.

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. 

a) Szivárványgyakorlat

A teremben helyet kell találni minden gyermeknek, hogy állva végezze el a gyakorlatot. Azért lényeges az 
állás, mert a gyermeknek pontosan érzékelnie kell a teste körüli teret. A tanító bemutatja a gyakorlatot, mert 
a mozgásos példa mélyebb nyomot hagy a gyermekek emlékezetében, mint ha csak verbálisan kapnának inst-
rukciót. Álljunk egyenesen, a testsúlyunkat arányosan osszuk el két testfelünk között, tehát zárt, vagy kis 
terpeszállásban álljunk. Két karunkat emeljük oldalsó középtartásba, pontosan vízszintes helyzetbe. Nem kell 
a karok fesztávolságát feszítéssel növelni, lehetnek enyhén hajlított állapotban is. A tenyerek felfelé néznek, az 
egyikben fekszik a babzsák. Szemünkkel az egész gyakorlat alatt a babzsák útját követjük. Mindkét karunkat 
egyszerre oldalsó középtartásból magastartásba emeljük, a fejünk felett átadjuk a babzsákot egyik kezünkből 
a másik kezünkbe. Majd a kezeket ismét szimmetrikusan oldalsó középtartásig lehozzuk. Ezt a mozdulatsort 
ismételjük, egyik kezünkből a másikba adva és folyton szemmel tartva a babzsákot.  A gyermekeknek a követ-
kező instrukciót adhatjuk: 

– Rajzoljunk szivárványt az égre! Az ég és a föld találkozásánál, min két oldalon vannak festékes bödönök, melyekből a 
festék az ecsetünkre kerül, majd lassan, egyenletesen végighúzzuk az ecsetet az égen, középen átvesszük a másik kezünkbe. 
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Így hatszor oda-vissza jár az ecset, mire minden szín felkerül az égre. Ügyeljetek arra, hogy az ég és a föld találkozásáig fes-
setek csak, ez alá ne menjetek! A szemeddel pedig állandóan kövesd az ecsetedet (a babzsákodat), folyton kísérd figyelemmel, 
hogyan kerülnek fel a színek az égre!  

A gyakorlat végzése közben elmondhatjuk Weöres Sándor Bolygó zápor c. versét: „Bolygó zápor / libben, tán-
col, / suhog a fű sűrűjén, fa ágán. / Kéklő, halvány / felhők alján / kivirul a ragyogó szivárvány.”   

b) egyenSúlyfeladattal neHezített változat

Az eredeti feladat úgy is végezhető, hogy zárt a láb a kiinduló helyzetben, majd ahogy karjaink a fejünk fölé 
emelkednek, úgy folyamatosan emelkedünk lábujjhegyre. A kar süllyedésével fokozatosan ereszkedünk talpra is. 
Közben azonban ugyanúgy követjük szemünkkel a babzsákot, mint eddig. Ebben a feladatban nemcsak az okoz-
hat nehézséget, hogy az egyensúlyt megtartva folyamatos legyen a szemmel követés, hanem az is, hogy a karok 
emelkedésének, és a lábujjhegyre emelkedésnek teljesen együtt kell haladnia, ugyanígy az ereszkedésnél.

c) dobáSSal neHezített feladat

Ha már ritmusosan szabályosan képesek végrehajtani a gyermekek a feladatot, megpróbálhatjuk a szivárvány 
ívét nem adással, hanem dobással megrajzolni. Lényeges, hogy tényleg egy ívet írjon le a dobás. Lehet az íves 
dobást először kicsiben (egérszivárvány) gyakorolni, később ezt növeszteni, igazi nagy szivárvánnyá.
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gönCölSzekér

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, folyamatos szemmel követés kialakítása, vizu-
ális figyelem fejlesztése, a kezek szemmel kísérésének kialakítása 

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés 

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés
Nagymozgásfejlesztés
Finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Testtudatfejlesztő gyakorlatok
Nagymozgás modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Testtudatfejlesztő modulok
Szemmozgásfejlesztő gyakorlatok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, vizuomotoros koordináció fejlesztése, 
testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzékelés fejlesztése, egyensúlyérzé-
kelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése, vizuális tárgykövetés fej-
lesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyamatok 
előtt végezni az effajta gyakorlatokat, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mi-
vel multiszenzoriális, több érzékelési területet aktivizál és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyen-
súlyérzékelés, vizuális érzékelés), valamint verbális instrukció cselekvésre váltására élesíti a gyermek figyelmét. A 
gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.
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Amennyiben a tanító az osztályban általában gyengének ítéli meg a szemmel követés fejlettségi szintjét, ak-
kor kérheti a szülőket, hogy otthon a mindennapi tevékenységekbe olyan játékokat építsenek be, mint a célba 
dobás, célba gurítás különböző tárgyakkal, különböző síkokban, marokkójáték (felvehető pálcikák), puzzle-k, 
útvesztők, ping-pong, illetve lehetőség szerint ő is hasonló tevékenységekkel egészítse ki az előkészítő gyakor-
latok repertoárját. A formarajz-gyakorlatok is jótékony hatással vannak a szem-kéz koordináció fejlődésére.

A rövid, mozgásutánzásra épülő feladat – előre jól átgondolt óraszervezéssel – korlátozott térben, az osztály-
ban is elvégezhető, a padok széthúzásával annyi helyet teremtünk, hogy legalább két „folyosó” álljon a gyerme-
kek rendelkezésére, a helyváltoztató mozgások elvégzésére. Természetesen az lenne az ideális, ha tornaterem 
és tornaszőnyeg is segítené a gyakorlást. Azonban a mozgásfejlődéshez sok gyakorlási időre van szükség, ezért 
a legegyszerűbb, ha az óra elejére tervezzük az előkészítő gyakorlatokat, vagy a testnevelésórákat használjuk 
kezdetben erre.

Már a tervezés szakaszában célszerű gondolni arra, hogy a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztes-
sék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, valamint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, 
hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban 
érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatot 4-6 héten át mindennap rövid ideig kell végezni. A fejlesztés hatékonysága úgy növelhető, 
hogy a 4-6 hét elteltével újabb szemmozgást fejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot pl. négyszer-öt-
ször 6 hétre tervezve. 

Az adott feladathoz egy, a gyermekek számára könnyen átélhető képet adjunk segítségül, így különösebb 
magyarázkodás nélkül is képesek lesznek beleélni magukat az adott mozgásba. Az adott képzet majd a mozgás 
javításában is segítségünkre lesz, pl. hatalmas kereket rajzolj a göncölszekérnek!  

Célszerű, hogy a tanító otthon egyedül is kipróbálja, gyakorolja az adott mozgásformát. Egyrészt azért, mi-
vel a pontos feladatbemutatással legtöbbször megelőzhető, hogy a gyerekek rossz mozgásmintát sajátítsanak el, 
másrészt pedig azért, mert ha saját magunk is gyakoroltuk a mozgást, könnyebben tudatosul bennünk, milyen 
nehézségei lehetnek a gyerekeknek a mozgás kivitelezésével kapcsolatban (ehhez nyújt segítséget a megfi-
gyelési szempontok tanulmányozása is). Ha a tanító az otthoni gyakorlást követően is úgy érzi, nem szívesen 
mutatná be a gyerekek előtt a mozgásformát, akkor még nagyobb jelentősége van annak, hogy jól elképzelhető 
„képet fessen” a gyerekek számára az elvégzendő gyakorlathoz (l. következő bekezdés), mert így biztosan lesz 
néhány ügyes gyermek az osztályban, aki olyan folyamatosan, ritmusosan, feszültségmentesen mozog, hogy 
ezzel a többiek számára például szolgál. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja egy hét után sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. a kereket igazán 
nagyra tudja a kezével megrajzolni, hanem az is legalább annyira fontos szempont, hogy mennyire tud az adott 
mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni, pl. a göncölszekér esetében, mennyire folyamatosan tudja egymás-
hoz kapcsolni a mozgássor egyes elemeit a kar és a láb mozgásának egymásutánjában.

Gyakran tapasztaljuk, hogy ennek a feladatnak az elmélyült, eleinte lassú gyakorlása szinte teljesen átala-
kítja a nyugtalan, állandóan vizuális ingerek után futó gyermekek figyelemkoncentrációját. Átadva magukat a 
göncölszekér mozgásának nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgást végeznek. Már ezért megéri alkal-
mazni ezt a gyakorlatot.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A szemmel követés biztos és hosszan tartó működése az olvasás és az írás elengedhetetlen előfeltétele, ezért 
nagy jelentősége van a tanulási folyamatban. Sok sikertelenség forrása lehet, és általában kevésbé venni rögtön 
észre, ha nem jól működik. A helyes szemmozgások kialakulását gátolja, ha a gyermek túl sokat néz tévét vagy 
monitort, mivel a sík felület nem készteti különböző térbeli pontokra való fókuszálásra a szemet. A készség-
fejlesztés megtervezésénél tehát tekintettel kell lennünk a családok szokásaira is. A szemmel követést fejlesztő 
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Göncölszekér

gyakorlatok első csoportját azok a feladatok alkotják, ahol valamilyen testi érzet figyelmezteti a gyermeket, 
hogy vizuális figyelme elterelődött a megfelelő tárgyról. Így segíthetünk a gyermeknek, hogy egyre inkább 
tudatosan irányítsa vizuális figyelmét. A feladatok jó jelzést szolgáltatnak a tanárnak ahhoz, hogy van-e már 
olyan szinten az egyes gyermekek vizuális követőképessége, hogy elkezdhetjük az olvasás- vagy írástanítást..

– Mielőtt a gyakorlathoz hozzákezdünk, fontos tudnunk, hogy a gyermekek a hagyományos mászásgyakor-
latban hogyan teljesítenek. Amennyiben a nagymozgás modulok közül már a Kutya és a Lopakodó macska 
szerepelt, könnyen fel tudjuk mérni, mennyi esélyük van a gyermekeknek a göncölszekér helyes végrehaj-
tására. 

– Az alátámasztás csökkenése (egyik kar a magasban van) megingatja-e a térdelőtámasz egyensúlyát?
– Képes-e a gyermek valóban a testével párhuzamosan a függőleges síkban egy kört rajzolni, ha nem, merre 

torzul a sík, illetve a kör? 
– Képes-e a gyermek a szemével követni a kört rajzoló kezét? Ha nem, van-e tipikus hely, illetve tipikus moz-

dulat, amikor keze és szeme elveszti a kapcsolatot?
– Létrejön-e, illetve mennyi gyakorlás után, hogy a gyakorlat különböző mozzanatai egy folyamatos egésszé 

állnak össze, és ritmikusan ismétlődnek a feladatvégzés során?

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyelmet 
érdemel, akár ügyességük, akár ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk egyé-
nileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor 
legalább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a máso-
dik gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlat-
nál is előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Göncölszekér 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Egyensúlyát meg tudja tartani a térdelőtámaszban,  
az alátámasztás csökkenésekor is (amikor egyik karja  
a magasban van).
Kezeivel megfelelő nagyságú kört tud rajzolni.

Szemével folyamatosan követi kört rajzoló kezét,  
szeme és keze nem veszti el a kapcsolatot.
Folyamatosan egymáshoz tudja kapcsolni a mozgássor 
egyes elemeit.
A gyakorlatot ritmikusan végzi.

A gyakorlatot mindkét irányban – a jobb és baloldalon 
is – egyformán ügyesen végzi, kézmozgását szemével 
folyamatosan követi.



106

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

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. 

göncölSzekér 

A teremben létrehozott két vagy több mozgásfolyosón a gyermekek 
folyamatos indítással végzik a gyakorlatot. Fontos a tanári bemutatás, 
mert ez a feladat a gyermekektől szokatlan mozgásformákat kíván, így a 
látvány gyakran nagyobb segítséget jelent a helyes feladatvégzés elsajá-
tításához, mint a szóbeli magyarázat. A kiindulóhelyzet: térdelőtámasz. 
A bal kezünket a támaszból felszabadítva a test hossztengelyével párhu-
zamosan lent, hátrafelé mozgatjuk, majd a leghátsó ponton felfelé emel-
ve egy kört (amilyen nagyot csak tudunk) rajzolunk, függőleges síkban, 
mintha oldalunkhoz egy nagy kereket erősítenénk. A kört elöl lefelé 
ereszkedő karmozdulattal fejezzük be, de kezünket az eredeti helynél  
valamivel előrébb helyezzük a padlóra, majd ugyanazon oldali térdün-
ket előrehúzzuk, és úgy helyezzük a talajra, hogy érintse a letett alkart, 
illetve csuklót. A szemünkkel a padlótól való felemelkedés pillanatától 
a padlóra való megérkezésig kövessük a kört rajzoló kezet. A padlóra 
érkezett bal kézről a jobb kézre siklik a szem, majd azt követi, amint a 
másik kézzel megegyező mozdulatot tesz, lent, hátul kezdve, a test jobb 
oldalára is kört rajzolván. A jobb kéz is az eredetinél előrébb érkezik a 
talajra, ezután a jobb térdünket húzzuk előre, a jobb alkart érintve. A 
két mozdulatsort bal és jobb felváltva végezzük, míg az út végére nem 
érünk. A gyermekek számára a következő instrukció adható: 

– Láttátok már a göncölszekeret az égen? Ha igen, bizonyára azt is tudjátok, 
hogy az éjszaka folyamán vándorol az égen ha este tízkor megnézed, nem ugyan-
ott találod, mint éjjel kettőkor. Mi most azt a lassú mozgást fogjuk utánozni, 
amit a göncölszekér tesz vándorlása közben. Ereszkedjetek négykézlábra, és az 
egyik kezetekkel hátra lefelé kezdve, rajzoljatok nagy kereket az oldalatokra. A 
kerék fordulását mindvégig kísérjétek a szemetekkel, mindaddig, míg le nem ér a 
talajra a kezetek. Ugyanazt tegyétek a másik oldalon is. Gondosan kísérve kezetek 
munkáját a szemetekkel a talajtól való elindulástól a visszaérkezésig. 

Ennél a gyakorlatnál – szokatlansága miatt – több gyakorlási időre van szükség, míg folyamatossá válik a 
mozgássor. Bíztassuk arra a gyermekeket, hogy lassú tempóban kezdjenek, mint ahogy a göncölszekér sem 
rohan az égen, s csak akkor gyorsítsanak, ha már biztosak a mozdulatban, és a szemükkel is folyamatosan kö-
vetni tudják kezüket.
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Szem-kéz gyakorlat feStéSSel

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, folyamatos szemmel követés kialakítása, vizu-
ális figyelem fejlesztése, a kezek szemmel kísérésének kialakítása

Időkeret 10–15 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés 

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés
Mozgásfejlesztés
Finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Nagymozgás modulok
Indirekt testtudatfejlesztő gyakorlatok

Ajánlott követő tevékenységek
Testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, vizuomotoros koordináció fejlesztése, 
testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzékelés fejlesztése, tapintásérzék 
fejlesztése, vizuomotoros koordináció fejlesztése

ajáNláS
Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A festés ellenére ne művészeti munkának tekintsük ezt a feladatot, hanem kifejezetten készségfejlesztő 
céllal alkalmazzuk! E gyakorlatnak fontos szerepe van, főként az íráselőkészítésben, annak is az első szakaszá-
ban.  A sorozatot többször is megfestve (nemcsak kétszer lehet, hanem a gyermekek fejlődését tekintetbe véve 
bármennyiszer) tapasztalni fogjuk, hogy ezek az egyszerű (archetipikus: egyenes-görbe) mozgásformák mi-
lyen hatékonyan segítik a gyermek síkbeli tájékozódását, ezzel együtt megtanulja az adott felület harmonikus 
kitöltését, harmonizálja a szem és a kéz együttműködését, begyakoroltatja a balról jobbra haladási irányt. Mivel 
a gyermek vastag ecsettel fest, a vállöv és a csukló nincs fokozott igénybevételnek kitéve, tehát még kezdeti 
ügyetlensége sem okoz görcsösséget a kar és a kéz mozgásbeidegzésében.
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A hat elemből álló feladatsor minden eleme egyenként 10-10 percet vesz igénybe. Az egyes elemeket célszerű 
a megadott sorrendben végezni. Egymást követő hat napig, naponta csak egy festményt készítve (természete-
sen a szombatot, vasárnapot nem számítva, csak a tanítási napokat). Ha nem lehetséges az egymást követő hat 
napon történő megvalósítás, akkor célszerű ezt több hétre beosztani, úgy, hogy az egymást követő heteken 
mindig ugyanolyan ritmusban történjen a gyakorlás, pl. mindig hétfőn.     

A gyakorlat tulajdonképpen egyre nehezedő feladatokból álló sorozat, ezért is fontos a leírásban szereplő 
sorrendet betartani, s az egyes fokozatokat egymás utáni napokon megvalósítani. Majd 4-6 hét pihenő után 
újra megfesteni a sorozatot egymást követő hat napon.  

A fejlesztés hatékonysága úgy növelhető, hogy a festés 4-6 hetes pihenőidejében más, szintén szemmel köve-
tést, illetve vizuomotoros koordinációt fejlesztő tevékenységek szerepelnek az óra előkészítő részében. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja a sorozat �-4. eleménél sem javul. 

A feladatoknál a mozgáskoordináció fejlődését nemcsak az jelenti, hogy egy gyermek pl. balról jobbra egye-
nesen tudja végighúzni ecsetjét a papíron, az is legalább annyira fontos szempont, hogy mennyire tud az adott 
mozgásból egy mozgássorozatot létrehozni. (Pl. hogy az előbbi mozdulatot képes-e a papír tetejétől az aljáig 
folyamatosan, ritmikusan megismételni.)

Ez a feladat előkészítést igényel, melyet célszerű reggel, óra előtt végezni. Segítségül hívhatunk spontán, 
vagy konkrét feladattal megbízva gyermekeket a festék és a rajzlapok kikészítésére. A gyakorlatnak nincsen 
speciális helyigénye, minden gyermek a saját padjában is elvégezheti. Ellenben a gyors elő-, és elpakolásnak az 
osztályban szokássá kell válnia, melynek kialakítására az első időben sok gondot kell fordítanunk.

A feladathoz A/3-as rajzlap szükséges, mert fontos, hogy a gyermek tág, nagy ívű mozgásokkal gyakorol-
hassa a balról jobbra haladást, valamint hogy a saját függőleges középvonalát is kénytelen legyen minden 
ecsethúzáskor átlépni. Szükséges hozzá ultramarinkék és kárminpiros tempera, vagy akvarellfesték. Ezt cél-
szerű a tanárnak előzetesen kellő sűrűségűre hígítani, majd kis tálkákba töltve két gyermeknek egyet-egyet 
kiosztani. A kutatások szerint ez a két szín a szemen keresztül aktivizálja leginkább a gyermeket.

Ehhez a festéshez a vastag, legalább 14-es (de lehet 18-as is) lapos ecset a legmegfelelőbb, ez biztosítja, hogy 
kellően laza váll- és csuklómozgással végezze a gyermek a feladatot, valamint, hogy kb. 10-15 perc alatt pon-
tos feladatvégzés mellett is készen legyünk. Ennyi idő a koncentrált munkából éppen elegendő azoknak a 
gyerekeknek, akik a vizuomotoros koordináció terén nehézségekkel küzdenek. Egy osztálynyi ilyen vastag 
laposecsetet beszerezve mindig az aktuális 1. és 2. osztályok használhatnák azt felváltva. A folyóírás előké-
szítésénél ugyancsak a helyes váll- és csuklómozgás beidegzése végett csomagolópapírra betűket és betűkap-
csolásokat gyakorolhatnának ilyen ecsettel a gyermekek. Az így előkészített írás kellő izomtónusú, könnyed, 
gördülékeny lesz. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A szemmel követés biztos és hosszan tartó működése az olvasás és az írás elengedhetetlen előfeltétele, ezért 
nagy jelentősége van a tanulási folyamatban. Sok sikertelenség forrása lehet, és általában kevésbé venni rögtön 
észre, ha nem jól működik. A helyes szemmozgások kialakulását gátolja, ha a gyermek túl sokat néz tévét vagy 
monitort, mivel a sík felület nem készteti különböző térbeli pontokra való fókuszálásra a szemet. A készség-
fejlesztés megtervezésénél tehát tekintettel kell lennünk a családok szokásaira is. A szemmel követést fejlesztő 
gyakorlatok első csoportját azok a feladatok alkotják, ahol valamilyen testi érzet figyelmezteti a gyermeket, 
hogy vizuális figyelme elterelődött a megfelelő tárgyról. Így segíthetünk a gyermeknek, hogy egyre inkább 
tudatosan irányítsa vizuális figyelmét. A feladatok jó jelzést szolgáltatnak a tanárnak ahhoz, hogy van-e már 
olyan szinten az egyes gyermekek vizuális követőképessége, hogy elkezdhetjük az olvasás- vagy írástanítást.
–  Az előző szemmelkövetés-gyakorlatoktól eltérő módon, itt már kevéssé segít a gyereknek a testi visszajelzés. 

Azonban itt az elkészült festmény tanúskodik arról, mi az, ami jól sikerült, és hol kell még pontosabban dol-
gozni legközelebb.

– Képes-e a gyermek folyamatos ecsethúzással (az ecset felemelése nélkül) megrajzolni a bal széltől a jobb 
szélig tartó vonalat, vagy csak többszöri vonalkázással tud haladni.
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– Viszonylag egyenes-e az ecsetvonás, vagy a kitérést korrigálni tudja-e a gyermek a következő ecsetvonás-
sal? (Csak a folyamatosan festendő formáknál érvényes.)

– A hullámvonal esetén képes-e több hullám viszonylag egyenletes ritmusú megfestésére, vagy egy elnyúj-
tott, esetleg sok, egyenetlenül összezsúfolt vonal kerül a papírra.

– Képes-e a gyermek a függőleges középvonali sorompón az ecset folyamatos húzásával áthaladni, vagy ezen 
a ponton valamiképpen megszakad a folyamatosság?

– Középen ül-e a gyermek az előtte fekvő papírhoz képest, vagy annak inkább egyik vagy másik oldalán he-
lyezkedik el?

– A papír felett jobbára középen tartja-e a fejét, vagy általában valamelyik oldalra elhajtja?
– Alátámasztja-e egyik kezével a fejét, vagy az egész gyakorlat alatt képes azt tartani? 
– A gyakorlás hatására lendületessé, folyamatossá válik-e a kezdeti bizonytalan vonalvezetés?

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyelmet 
érdemel, akár ügyességük, akár ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk egyé-
nileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. Amikor egy sorozat készen 
lesz, fontos, hogy visszatekintsünk a folyamatra. Tegyük egymás mellé a festményeket, nézzük meg a sorozat 
festése közben bekövetkezett változást. Így minden gyermeket önmagához viszonyítva értékelhetünk. A má-
sodik sorozat végeztével a két sorozat festményeit is hasonlítsuk össze egymással, ezzel is segítve a gyermek 
egészséges önértékelésének kialakulását.

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a második sorozat végé-
re sem, akkor legalább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. 
Ilyenkor esetleg differenciált előkészítési gyakorlatként is alkalmazhatjuk, az írás-olvasás elsajátítás során. Ha 
még a második gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több 
gyakorlatnál is előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!

értékelőlap

Szem-kéz festési gyakorlat 1. hét 2. hét �. hét 4. hét 5. hét 6. hét

Folyamatos ecsethúzással megrajzolja a bal széltől  
a jobb szélig tartó vonalakat.
A folyamatosan festendő formáknál ecsetvonása  
viszonylag egyenes, vagy ha nem a kitérést  
korrigálni tudja.
A hullámvonal esetén több hullámot tud viszonylag 
egyenletes ritmusban megfesteni.
A függőleges középvonalon az ecset folyamatos  
húzásával át tud haladni.
A gyakorlat ideje alatt végig középen ül az előtte fekvő 
papírhoz képest a papír felett jobbára középen tartja  
a fejét.
Az egész gyakorlat alatt képes a fejét megtartani,  
anélkül, hogy valamelyik kezével megtámasztaná.
Vonalvezetése biztos, folyamatos, lendületes.
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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. 

1. alKaloM 

A gyermekek a fekvő A/3-as lap tetejétől az aljáig ultramarinkék ecsetvonásokkal fessék be a lapot. Fontos, 
hogy a festékbe mártott ecsetet kicsit „húzzák le” a festékes üveg szélén, hogy ne legyen túl vizes a papír. Az 
ecsethúzás mindig balról jobbra történjen, és úgy, hogy a papír jobb széléig lehetőleg ne emeljék fel az ecsetet. 
Az egymást követő csíkok mindig kissé fedjék egymást. Instrukcióként adhatjuk: 

– Olyan tengert fessünk a bal parttól a jobb partig (ha még a bal irányt a testséma-gyakorlatok miatt nem neveztük meg, 
akkor csak a kezünkkel mutassuk a táblán az irányt), ahol csak az egyenes víztükör látszik nincsenek hullámok! Az ecsetedet 
se emeld fel, míg egyik parttól a másikig nem érsz! Úgy fess, hogy sehol se lehessen fehér fodrozódást (vagyis betöltetlen fehér 
csíkot) látni a papírodon! 

Aki befejezte a munkát, ceruzával a jobb alsó sarokba írja a nevét. A kész festményeket célszerű közös he-
lyen száradni hagyni, pl.: ablakpárkányon, hogy közben az asztalokat más tevékenységre lehessen használni. 

2. alKaloM 

A gyermekek a lap tetejétől az aljáig kárminpiros ecsetvonásokkal fessék be a lapot. A megvalósításnál az előző alka-
lomkor adott szempontok és instrukció érvényes azzal a különbséggel, hogy most a Vörös-tengert festjük meg.

3. alKaloM 

A fekvő rajzlap felső felét kék, az alsó felét piros ecsetvonásokkal fessék meg az eddigi módon. Arra ügyeljenek, 
hogy a két szín ne keveredjen össze nagyon a találkozásnál. (Eddigre a technikai megvalósításban remélhetően 
már eljutnak odáig a gyermekek, hogy képesek kevésbé folyékonyan festeni.)

4. alKaloM

Fessenek egy kék és egy piros csíkot felváltva, lehetőleg átfedés nélkül a lap tetejétől az aljáig, az előző alkal-
makon adott szempontok szerint. 

5. alKaloM

Fessenek felváltva egy kék egyenes, és egy piros hullámos vonalat lehetőleg átfedés nélkül a lap tetejétől az aljáig. 

6. alKaloM 

Fessenek felváltva egy kék hullámos, és egy piros egyenes vonalat lehetőleg átfedés nélkül a lap tetejétől az aljáig.
Fontos, hogy egy-egy esetleg rosszul sikerült festményt ne éljenek meg tragédiaként a gyermekek, érezzék 

azt, hogy egyre ügyesebbek lesznek, minden alkalommal javítanak előző teljesítményükön. S minderre hat, 
esetleg 12 alkalom áll rendelkezésre. A 6. alkalom után szánjunk még arra is időt, hogy minden gyermek ránéz-
hessen a saját sorozatára, és a tanító is lássa egyben az egyes sorozatokat. Ez azonban ne arra legyen alkalom, 
hogy a gyermekek a munkákat egymással hasonlítgatják össze. Célszerű lehet, hogy a gyermek a kész soroza-
tot vigye haza, és a saját szobájában rakja ki egy rövid ideig.
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Szöv–„a”–alap–III.5.

zSeBlámpafény-fogÓCSka

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testséma megerősítése, folyamatos szemmel követés kialakítása, vi-
zuális figyelem fejlesztése, a kezek szemmel kísérésének kialakítása, 
mozgáskoordináció-fejlesztés

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés 

Szűkebb környezetben
Testtudatfejlesztés
Nagymozgásfejlesztés
Finommotorika

Ajánlott megelőző tevékenységek
Nagymozgás modulok 
Indirekt testtudatfejlesztő gyakorlatok
Szemmel követést elősegítő gyakorlatok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Finommotorika-fejlesztés, vizuomotoros koordináció fejlesztése, test-
tudatfejlesztés, sajátmozgás-érzékelés fejlesztése, tapintásérzék fej-
lesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz- 
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítvá-
nyai között. 

Ez a játék a gyermekek által igen kedvelt, a szabadidőben is gyakran végzett tevékenység. Az óra menetében 
egyaránt alkalmas előkészítésre (a vizuális figyelem koncentrálására) vagy levezető játékként.

A játékhoz minden gyermek számára egy működő, normál méretű zseblámpa szükséges, melyet célsze-
rű otthonról, névvel ellátva egy korábbi időpontban bekérni. Valamint szükséges még az osztály létszámától 
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függően egy-két, esetleg három színes celofán, melynek mérete és formája megegyezik a lámpák fényszóró 
felületének nagyságával.

A játékhoz viszonylag elsötétíthető teremre van szükség, ahol a villany leoltása után a zseblámpák fé-
nye meglátszik a plafonon. Erre a célra alkalomadtán az iskola kevéssé használt közösségi termét is igény-
be lehet venni.

Ha túl nagy a létszám, és úgy ítéljük meg, hogy a plafonon követhetetlenül sok fény jelenne meg egyszerre, 
akkor az osztályt két csoportra oszthatjuk, az egyik fele zseblámpafény-fogócskázik, a másik fele párokat alkot-
va, szintén zseblámpával a kézben az oldalfalak mentén ül le. A párosan ülő gyermekek feladata az lesz, hogy a 
falra az egyikük betűket (nyomtatott, vagy írott, az aktuális tananyagtól függően) rajzol a zseblámpa fényével, 
a másik igyekszik kitalálni, melyik betű fénycsíkja jelent meg, majd szerepet cserélnek. Differenciált óraveze-
téssel az ügyesebbek később rövid, majd hosszabb szavakat, sőt mondatokat is megjeleníthetnek a fénnyel. A 
gyakorlás következő napján az előző nap fénnyel író csoport fényfogózik, és fordítva.    

Már a tervezés szakaszában gondoljunk arra, hogy a fogócskában részt vevő gyermekek a földön fognak 
feküdni, ezért a szülők az adott napokon olyan ruhába öltöztessék a gyermekeket, melyet nem sajnálnak, vala-
mint hogy a tiszta tanterembe a gyermekek ne utcai cipővel, hanem benti cipővel lépjenek be reggel. Célszerű 
hetente két gyermeket megbízni azzal, hogy reggel korábban érkezve erre figyelmeztessék társaikat. 

A gyakorlatokat ideális esetben �-4 héten át mindennap rövid ideig végezzük. A fejlesztés hatékonysága úgy 
növelhető, hogy a 3-4 hét elteltével újabb, szemmel követést fejlesztő gyakorlási sort választunk, a folyamatot 
pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve. 

Itt is, mint más alapozó gyakorlatoknál a tanító hagyja, hogy a gyermekek a gyakorlás által „dolgozzák ki” 
önmaguk számára a legkoordináltabb, leggazdaságosabb végrehajtási módot, s csak akkor, általában egyénileg 
segítsen, ha látja, hogy a gyermek koordinációja 1 hét után sem javul. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A szemmel követés biztos és hosszan tartó működése az olvasás és az írás elengedhetetlen előfeltétele, ezért 
nagy jelentősége van a tanulási folyamatban. Sok sikertelenség forrása lehet, és általában kevésbé venni rögtön 
észre, ha nem jól működik. A helyes szemmozgások kialakulását gátolja, ha a gyermek túl sokat néz tévét vagy 
monitort, mivel a sík felület nem készteti különböző térbeli pontokra való fókuszálásra a szemet. A készség-
fejlesztés megtervezésénél tehát tekintettel kell lennünk a családok szokásaira is. A szemmel követést fejlesztő 
gyakorlatok első csoportját azok a feladatok alkotják, ahol valamilyen testi érzet figyelmezteti a gyermeket, 
hogy vizuális figyelme elterelődött a megfelelő tárgyról. Így segíthetünk a gyermeknek, hogy egyre inkább 
tudatosan irányítsa vizuális figyelmét. Ez a feladat a szemmel követés modulok utolsó eleme, mert itt már 
egyáltalán nem segíti a testi visszajelzés a gyermeket.

A feladatok jó jelzést szolgáltatnak a tanárnak ahhoz, hogy van-e már olyan szinten az egyes gyermekek 
vizuális követőképessége, hogy elkezdhetjük az olvasás- vagy írástanítást. Eleinte csak figyeljük a gyermekek 
tevékenységét, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyelmet érdemel, akár ügyességük, 
akár ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlónap után segítsünk egyénileg is azoknak a nehezen 
mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 

Ennél a játéknál csak az aktuálisan a fogó szerepében lévő gyermek(ek)et figyeljük meg alaposabban: 
– Mennyire biztos kézzel irányítja színes fénykörüket a többi fénykör eltakarására? 
– Egyformán ügyes-e a tőle jobbra illetve balra lévő fénykörök elkapásában, vagy az egyik oldalt preferálja? 
– Csak a domináns kezével dolgozik, vagy az oldaltól függően váltogatja kezeit? 
– Egyformán ügyes-e a közeli és a távoli fénykörök becserkészésében?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 3-4. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez az adott gyermek 
esetében több gyakorlatnál is előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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Zseblámpafény-fogócska

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. 

a) zSeblámpafény-fogócSka

Lehetőség szerint sötétítsünk el a teremben, és úgy rendezzük át a padokat, hogy mindenki, vagy az ajánlásnak 
megfelelően differenciált csoport minden tagja zseblámpával a kezében a földön hanyatt tudjon feküdni. A lét-
számtól függően 10-15 gyermekenként egy fogó szükséges, akit kiszámolással, vagy egyéb módon választunk 
ki. A fogók zseblámpájára a reflektor tetejére kívülről (a fény útjába), színes celofánt, vagy átlátszó műanyagot 
(pl. színes műanyag dosszié egy darabját) ragasztunk celluxszal, vagy más módon odaerősítünk. Az így kelet-
kező színes fény különbözteti meg a fogót a többi játékostól.

– Amikor mindenki hanyatt feküdt, a zseblámpák fényét a plafon különböző pontjaira irányítsátok, de később ne mozgas-
sátok! A fogó által mozgatott színes fény, igyekszik egyenként a többi fényt letakarni, vagy ha a fehér fény nagyobb, akkor ben-
ne színes foltot hagyni. Akinek a fehér fényét ilyen módon megfogták, az lekapcsolja a lámpáját. Az nyer, akit utoljára fogtak 
meg. Az lesz a következő fogó, akit először fogtak meg. Ha több fogó is van, akkor ez utóbbi szabályt fogónként számítjuk. 

A játékot a csoport nagyságától függően egy nap kétszer-háromszor ismételjük meg egymás után. Ügyeljünk 
arra, hogy a gyakorlási folyamatban mindenki többször is legyen fogó. (Ha nem is játékszabály szerint, hanem 
kijelöléssel.)  

b) neHezített változat

Ha már az alapjátékot begyakoroltuk, azzal nehezíthetünk, hogy a fehér fények bizonyos alakzatokban mozog-
hatnak a plafonon, pl. saroktól sarokig átlóban, így nehezítve a megfogást. Ezt a változatot úgy is játszhatjuk, 
hogy a megfogott játékos nem kapcsolja ki a lámpáját, hanem a fogóval lámpát cserél, így ő lesz a fogó. Ez a 
változat több gyermeknek teremt lehetőséget arra, hogy fogó legyen

c) játék időre 

Az eddig leírt változatok mindegyikét egyaránt játszhatjuk úgy is, hogy a lámpák csak bizonyos ideig, pl. két 
percig világítanak, majd mindenki kikapcsolja a sajátját. Több játék, vagy talán az egész osztály eredményeit 
összehasonlítva az győz, aki adott idő alatt a legtöbb fehér fényt fogta be. Ebben az esetben készíthetünk tabel-
lát, ahová mindig felírjuk az aznapi eredményeket.

d) játék profiknak 

Ha a fehér fények korlátlan gyorsasággal és korlátlan formában mozoghatnak a plafonon, már nehéz dolga 
van a fogónak, de annak is, aki figyeli a megfogottakat. Ilyenkor is célszerű időhatárt szabni a játéknak. Ezt a 
változatot úgy is játszhatjuk, hogy párokat alakítunk, a pár egyik tagja színes, a másik fehér fényt kap, és bár-
mennyi fénypászma van a falon, a színes csak a saját párját üldözi. Itt már az alak-háttér felismerésnek is óriási 
szerepe van. Ebben a változatban a jobb megkülönböztetés érdekében különböző alakzatokat ragaszthatunk a 
fény útjába (esetleg hasonló alakzatokat, különböző színekben).



finommotorika-fejleSztő 
gyakorlatok

a váll, kar, csukló lazítása
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Szöv – „a” – alap – Iv.1.1.

fIrkálÓgyakorlat

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Finommotorika, vizuomotoros koordináció, testséma fejlesztése, egyes 
testrészek mozgásának, helyzetének tudatosítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Indirekt testtudatfejlesztés
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testséma-erősítő gyakorlatok
Szemmozgást fejlesztő gyakorlatok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, vizuomotoros koor-
dináció fejlesztése, finommotorika-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A fejlődésnek mindig vannak olyan szakaszai, ahol, mielőtt a gyermek előrelép, egy lépést hátra is tesz, hogy 
a már biztosan meglevő képességektől rugaszkodjon el. Ilyen a firkálógyakorlat is. Hiszen két zsírkrétát együtt, 
egy marokra kell fognunk (ez egy korábbi fogó tartás), majd ezzel csomagolópapírra olyan nagy köröket rajzol-
nunk, amekkorát csak lehet, és egyre gyorsabban. Így kilazulhat a váll, az egész kar, a csukló, megteremtve a 
lehetőséget egy lazább, helyes izomtónusú ceruzafogás kialakulásához.

Lehet, hogy a firkálógyakorlat eleinte az egész törzset mozgásba lendíti, később azonban az a cél, hogy a kar 
szabaddá váljon, mozgása függetlenedni tudjon a törzs mozgásától.

Ez a gyakorlat fontos előkészítője a folyóírás bevezetésének.
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

A gyakorlatban lényeges szerephez jutnak az irányok: a jobb kézzel óramutató ellen, a bal kézzel óramuta-
tóval megegyezően haladunk, így lazul a mozgás leginkább. A tanító, mielőtt az osztályban bevezeti, otthon 
próbálja ki a gyakorlatokat, hogy érezze, mit élhet át a feszült váll-kar tartású gyerek, ezzel a tudással segítsé-
gére is lehet a gyermeknek.

A gyakorlatot mindkét kézzel végezhetjük, függetlenül attól, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze, 
hiszen a dominanciára nincs hatása.

A gyakorlat elengedhetetlenül fontos azoknak a tanulóknak, akik szinte görcsös mozdulattal írnak, túl fe-
szes az izomtónusuk. Azoknak a gyerekeknek is hasznos, akiknek vállöve és (vagy) karjai folyamatos túlfe-
szültségben vannak, azok aktuális használatától függetlenül.

Mint minden írásos munkánál, itt is fontos, hogy a lábfejek egymással párhuzamosan álljanak a talajon, ne 
„lebegjenek”. (Ha túl nagy a gyermekeknek a szék, tegyünk a lábuk alá egy sámlit.) 

A gyakorlathoz hosszúkás alakú zsírkréták szükségesek, és kellő számú nagy csomagolópapír.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Ezúttal is inkább csak tájékozódó jellegű, a tanár számára diagnosztikus jelentőségű az értékelés. A mozgásból 
jól látja, hogy még mennyire feszes a váll és a kar. Ha igen, akkor tovább végzi, vagy más, hasonló hatású gya-
korlattal folytathatja a lazítást. Hiszen a gyermek ebben a korban még nem tudja akaratlagosan lazítani egyes 
testrészeit, tehát a gyakorlást annyi ideig kell végeznünk, hogy a korábbi helytelen mozgásminták helyett a 
helyesen szabályozott mozgás váljon szokássá.

Diagnosztikus jegyek:
– A test erősen követi a kar mozgását.
– A fej erősen követi a kar mozgását.
– A kréták inkább vésnek a papíron, mint futnak, a papír gyakran el is szakad.
– Nem jön létre a körforma, mert annyira szaggatott a mozgás.
– Rajzolás közben feszültségek vannak az arcon (grimasz, fog összeszorítása, stb.).
– A nagy körből hamar kis kör lesz, mert a feszült kar nem sokáig tudja tartani a tág mozgást.
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Firkálógyakorlat

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. 

eGyéNi MuNKa 

Mindenki előtt a padon van egy csomagolópapír, mely olyan nagy, hogy a gyermek éppen elérje a tetejét és 
az oldalát. Ha az osztályban tanulóasztalok vannak, lehet, hogy célszerű összetolni kettőt – így párossá lesz 
a feladat. A papírt tapaccsal vagy celluxszal odafogatom az asztalhoz. Majd leül a gyermek az asztalhoz, ma-
rokra fog két hosszúkás zsírkrétát, (ahogy a kisgyerekek fognak, úgy, hogy a kréták hegye lefelé, a kisujja felé 
nézzen).  A jobb kezével a jobb felső résztől kezdve az óramutatóval ellentétesen rajzoljon sok kört, ugyanolyan 
nagyra, mint az elsőt. Később a körök kisebbé válnak, és egy örvény viszi be a közepéig a köröket. Ezt a mű-
veletet legalább háromszor-négyszer megismételjük, más és más két színnel, majd kezet cserélünk. A tanár, 
miközben mondja az instrukciót, a gyermekeknek háttal állva (hogy a tükrözés ne zavarja meg a gyermeket) 
be is mutatja a helyes irányt. Majd körbemegy, és ellenőrzi, hogy a gyermekek is a helyes irányt követik-e.

Instrukció: 
– Tegyél fel az asztalra egy csomagolópapírt, tapaccsal erősítsd oda! Mindenki nézze meg, elér-e a keze a papír tetejéig és 

oldaláig. Végy két színt a jobb kezedbe, fogd marokra, és rajzolj fészket egy madárcsaládnak; olyan nagy legyen, hogy ha sok 
fiókájuk születik, akkor is elférjenek. Kezdd el a jobb felső sarokból, és haladj az óramutató ellen. Ha már kint jól megerősítet-
ted a fészket, akkor mint egy örvény haladhatsz befelé, mindaddig amíg a középpontjáig nem érsz a körnek. Kb. háromszor-
négyszer ismételd meg a játékot más színekkel. Ezek után fordítsd meg a papírt, tapaszd újra a padhoz. Fogd az előbbi módon, 
most a bal kezeddel. S kezdd el a fészket megrajzolni, minél lendületesebben, az óramutató járásával megegyező irányban. Ha 
készen vagy, vegyél elő két másik krétát, és ismételd meg a feladatot!
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Szöv – „a” – alap – Iv.1.2.

motrIngtekeréS

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, a váll, kar lazítása 

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, tapintóérzék fejlesz-
tése, finommotorika-fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Gyakran találkozunk az első és második osztályban olyan gyermekekkel, akiknek váll- és karmozgásai 
nagyon merevek, nem működik megfelelően az izomtónus-szabályozás, s ez akadályozza a helyes írásmozgás 
kialakulását (ld. Tanári kézikönyv). Ezeknél a gyermekeknél sokkal több energiát vesz el az írás, mert nem jön 
létre a „gazdaságos működés”. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ezeket a fölös feszültségeket meg-
szüntessük, mert akkor válik a gyermek számára örömtelivé az írás. 

A motringtekerés feltétlenül szükséges íráselőkészítő tevékenység, legalább 4-6 hétig javasolt rendszeresen 
végezni. Ha úgy ítéljük meg, hogy még vannak feszes karmozgású gyermekek, akkor a többi gyakorlathoz ha-
sonlóan „pihentessük” 4-6 hétig, majd ismét gyakoroljuk. Esetleg házi feladatként is adhatjuk.

Lehet, hogy a gyakorlat eleinte az egész törzset mozgásba lendíti, később azonban az a cél, hogy a kar sza-



119

Motringtekerés

baddá váljon, mozgása függetlenedni tudjon a törzs mozgásától.
Fontos, hogy a gyakorlatot mindig állásban végezzük, a gyermek ne legyen beszorítva a padba, mert „szűk” 

mozdulatokkal nem lehet izmokat lazítani 
Itt is fontos, hogy a lábfejek egymással párhuzamosan álljanak a talajon, pl. kisterpeszben, hogy az alsó 

testfél nyugalmi állapotban legyen, így segítse a felső testfél munkáját.
Fontos, hogy a tanár a gyakorlatot kipróbálja, mielőtt a diákjai elé viszi, hogy érezze a hatásmechanizmusát, 

és tudjon segíteni a gyerekeknek.
Eleinte hagyjuk, hogy a gyerekek kísérletezzenek, csak a többedik próbálkozás után, ha még mindig nincs 

javulás, segítsünk a helyes mozdulatsorra rátalálni.
Ha nincs elég motringunk, pl. a cica az erdőben és a firkáló gyakorlattal együtt is végezhetjük, sőt a gyakor-

latokból forgó rendszerű differenciált gyakorlást is tervezhetünk.
A gyakorlathoz fonalmotring szükséges, közepes vastagságú fonalból, hogy könnyen tekerhető legyen. Ha 

a helyi kézimunka-teremből nem tudunk elegendő számú motringot kölcsönözni (év elején ennek több esélye 
van), akkor egy vékony szállal is gyakorolhatnak a gyermekek. Természetesen a hatás nem teljesen ugyanaz, 
mert a motring nagyobb ellenállást fejt ki, így jobban lazít. Így a gyermekek felváltva használják a motringokat. 
Addig ne térjünk át másik gyakorlatra, míg minden gyermeknek nem volt alkalma kellő számú motringgal 
való gyakorlásra. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Ezúttal is inkább csak tájékozódó jellegű, a tanár számára diagnosztikus jelntőségű az értékelés. A mozgásból 
jól látja, hogy még mennyire feszes a váll és a kar. Ha igen, akkor tovább végzi, vagy más, hasonló hatású gya-
korlattal folytathatja a lazítást. Hiszen a gyermek ebben a korban még nem tudja akaratlagosan lazítani egyes 
testrészeit, tehát a gyakorlást annyi ideig kell végeznünk, hogy a korábbi helytelen mozgásminták helyett a 
helyesen szabályozott mozgás váljon szokássá.

Diagnosztikus jegyek:
– A test erősen követi a kar mozgását.
– Tekerés közben feszültségek vannak az arcon (grimasz, fogösszeszorítás, stb.).
– A fej erősen követi a kéz mozgását.
– A gyakorlás után a gyermekek kar- vagy vállfájdalmakra panaszkodnak.
– Túl erőteljesen mozgatják vállukat a gyakorlat végzésénél.
– Nem tudják a csuklójukat körbeforgatni úgy, hogy a kötegek keresztezzék egymást (a merev karmozgás 

miatt). Ilyenkor kössünk össze egy szál megfelelő hosszúságú fonalat, és azzal próbálkozzanak először.
– Nem tudják csuklójukkal az irányváltást követni. Ez inkább mozgáskoordinációs vagy téri tájékozódási 

problémára utal.

A már lazán tekerő gyermekek differenciált óravezetéssel átléphetnek a mesterfokozatra, vagy egy következő 
finommotorikai gyakorlatra.



120

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

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. 

a) egyéni gyakorláS

Minden gyermek keressen magának helyet az osztályban, ahol kényelmesen tud állni. Helyezze egyenletesen 
mindkét lábára a testsúlyát (kisterpeszben áll). A két alkarját, csuklóját tartsa kb. mellmagasság alatt vízszin-
tesen maga elé, úgy, hogy a tenyerek egymás felé nézzenek. A csuklókra helyezzünk rá szokásos formában 
egy fonalmotringot (mintha gombolyításhoz készülnénk). A gyermek 
először a jobb csuklójával teker a motringon, úgy, hogy az addig pár-
huzamosan futó két köteg most kereszteződik. A tekerést addig foly-
tatja, amíg a sok kereszteződés miatt a csuklójánál is szorossá válik a 
motring. Ekkor megáll egy pillanatra, összekulcsolja a két kezét. Majd 
a motring kereszteződéseit a csukló ellenirányú tekerésével „eltünteti”. 
Majd ezt az ellenirányú tekerést folytatva újra az előbbi helyzetet idézi 
elő. Innen újra a visszatekerés következik, míg a motringkötegek újra 
párhuzamosan helyezkednek el. Ezt a folyamatot a bal kezével is elvég-
zi. Majd a teljes sorozatot legalább háromszor megismétli. 

Instrukció: 
– Keressetek magatoknak helyet a teremben, ahol kényelmesen tudtok állni. 

A két alkart emeljétek vízszintes helyzetbe, úgy, hogy a tenyerek egymás felé 
nézzenek. Mindenkinek a csuklójára teszem a fonalmotringot.

Eleinte a tanár osztja ki a fonalat, közben ellenőrzi a karok helyes 
tartását. Később a gyermekek önállóan teszik csuklójukra a fonalat. 
Eleinte a gyakorlatot is a gyermekekkel csinálja, később csak egyénileg 
segít. 

– Most tekerjetek egyet a jobb csuklótokkal a motringon, hogy a párhuzamos 
kötegeken kereszteződés legyen. Addig folytassátok, míg a motring a sok ke-
reszteződéstől szorossá nem válik. Ekkor álljatok meg egy kis időre, kulcsoljátok 
össze a két kezeteket. Majd a jobb csukló ellenirányú mozgatásával tüntessétek el 
a kereszteződéseket, egészen addig, míg a két köteg ismét párhuzamossá válik. 
Most ugyanezt az irányt folytatva megint jussatok el a szoros állapotig, itt is-
mét összekulcsolt kézzel pihenjetek, és ismét a kitekerés következik, ezúttal csak 
a párhuzamosig és nem tovább.

– A párhuzamosból indulva most a bal csuklótokkal végezzétek el a soroza-
tot. Egymás után váltva a kezeket összesen háromszor ismételjétek meg a teljes 
sorozatot.

b) meSter fokozat

Instrukció: 
– Mindkét csukótokkal egyszerre, de ellenirányba tekerjetek a szorosig, majd kezeteket összekulcsolva pihenjetek. Most 

mindkét csukló az előzőtől ellentétesen (de egymásnak is ellentétesen) mozog, így a fonalkötegek ismét kiegyenesednek, de 
ti folytassátok a tekerést a másik végpontig. Itt ismét kézkulcsolás, rövid pihenő következik, majd visszatekerés. Ismételjétek 
kétszer-háromszor a teljes sorozatot.
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 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, a váll, kar, csukló moz-
gásának lazítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztés

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, finommotorika-fej-
lesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Ez a feladat főként a csukló és az alkar mozgását lazítja. Előkészíti a csukló mozgását a folyóírásra. Huzamosabb 
gyakorlásnál a váll és a felkar mozgásai is lazulnak. Így kialakul a gazdaságos izomtónus-szabályozás, a gyer-
mek nem fárad el az írásban. 

A gyakorlás hatására a gyermekek egyre gördülékenyebben hajtják végre a gyakorlatot, s egyre szabadabbá, 
„tágabbá” válik a mozgás.

Fontos, hogy a gyakorlatot mindig állásban végezzük, a gyermek ne legyen beszorítva a padba, mert „szűk” 
mozdulatokkal nem lehet izmokat lazítani.
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Itt is fontos, hogy a lábfejek egymással párhuzamosan álljanak a talajon, pl. kisterpeszben, hogy az alsó 
testfél nyugalmi állapotban legyen, így segítse a felső testfél munkáját.

Fontos, hogy a tanár a gyakorlatot kipróbálja, mielőtt a diákjai elé viszi, hogy érezze a hatásmechanizmusát, 
és tudjon segíteni a gyermekeknek.

Eleinte hagyjuk, hogy a gyermekek kísérletezzenek, csak a többedik próbálkozás után, ha még mindig nincs 
javulás, segítsünk a helyes mozdulatsorra rátalálni.

A gyakorlatot mindkét kézzel végezzük, nem számít, hogy melyik kéz a domináns.
A feladathoz egy kis fonalgombolyag szükséges, lehetőleg közepes vastagságú.  

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Ezúttal is inkább csak tájékozódó jellegű, a tanár számára diagnosztikus jelntőségű az értékelés. A mozgásból 
jól látja, hogy még mennyire feszes a váll és a kar. Ha igen, akkor tovább végzi, vagy más, hasonló hatású gya-
korlattal folytathatja a lazítást. Hiszen a gyermek ebben a korban még nem tudja akaratlagosan lazítani egyes 
testrészeit, tehát a gyakorlást annyi ideig kell végeznünk, hogy a korábbi helytelen mozgásminták helyett a 
helyesen szabályozott mozgás váljon szokássá.

Diagnosztikus jegyek:
– A test erősen követi a kar mozgását.
– Tekerés közben feszültségek vannak az arcon (grimasz, fogösszeszorítás, stb.).
– A fej erősen követi a kéz mozgását.
– A gyakorlás után a gyermekek kar- vagy vállfájdalmakra panaszkodnak.
– Túl erőteljesen mozgatják vállukat a gyakorlat végzésénél.
– Az ujjak köré tekerés közben a hüvelykujj és a kisujj között egyre kisebb a távolság, a fonal egyre jobban 

összehúzza az ujjakat, ezáltal a tenyeret. Amikor a gyermek leveszi az ujjairól, az ujjak helyén szinte nem 
marad lyuk.

– A tekerő kézen nem mozog a csukló, hanem a segítő kéz teszi rá a fonalat a mereven álló kézre. (Ez a tanulás 
első szakaszában valamennyire elfogadható, de több gyakorlás után már nem fordulhat elő. Aki rendszere-
sen így csinálja, annak szelíden megfogom a segítő kezét, hogy ne mozogjon.) 

– A tekerés nem a megfelelő irányban zajlik.
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A cica az erdőben

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. 

eGyéNi MuNKa 

Kössünk egy hurkot a fonal végére, s ezt a jobb hüvelykujjunkra húzva 
a gombolyag többi részét engedjük le a földre. Jobb tenyerünk felfelé 
nézzen, forgassuk úgy a csuklónkat, hogy a fonal a tenyéren áthaladva 
a kisujj és a gyűrűsujj között haladjon el, majd megkerülve a kisujjat 
ismét a tenyéren áthaladva a hüvelykujj és a mutatóujj között menjen 
keresztül majd a hüvelykujjat megkerülve ismét a tenyéren át a kisujj 
felé haladjon. Ha most rátekintünk, a fonal egy nyolcast ír le a tenye-
rünkön. Ezt a folyamatot kell folytatnunk, de mindvégig ugyanezt a 
sorrendet követve. (Így szedik össze a rövidáruboltban a zsinórokat). 
Fontos, hogy a nyolcas táguló legyen, tehát mindig előbb az ujjak kö-
zött megy el, pl. a hüvelykujj és mutatóujj között, csak aztán kerüli 
meg a hüvelykujjat. Ugyanígy a másik oldalon is a kisujj és a gyűrűsujj 
között, csak aztán kerüli meg a kisujjat. (Ha ellenkezőleg járunk el, a 
fonal mindenképpen összehúzza az ujjainkat.). 

A bal kéznek nincs más szerepe, mint hogy tartsa, és mindig enged-
je tovább a földről jövő fonalat. A 8-as formát a csukló mozgása hozza 
létre, nem a segítő bal kéz teszi rá az álló jobb kézre.

Ha már elfogyott a fonal, vagy túl vastagon áll az ujjunkon, akkor 
igyekszünk lehúzni az ujjainkról (ez annál könnyebben sikerül, minél 
lazábban tekertünk). Majd megnézzük, hogy az ujjaink helyén, a nyol-
cas két ablakában mekkora rés van. Akkor lehetünk elégedettek, ha jól 
átlátunk, laza, nagy ez a rés. 

Majd a fonalgombolyagot felvesszük, a 8-ast ledobjuk, és szépen 
felgombolyítjuk a fonalat – lehetőleg úgy, hogy magunktól távolítva 
tekerjük a gombolyagra.  

Az egész műveletet megismételjük a bal kezünkkel is, ekkor a jobb 
lesz a segítő kéz. 

Instrukció-mese: 
– Mindenki kössön a kis fonalgombolyag végére egy hurkot és tegye a jobb 

hüvelykujjára. Most figyeljétek a kezemet! Az erdő szélén egy cica lakott, aki 
egy gombolyaggal játszott. A gombolyag végét kikötötte a hüvelykfához (hurok 
a hüvelykujjra). Elindult vele a tisztásról (ez a tenyér) az erdőbe. Az erdőben átment a kisfa és a gyűrűsfa között, majd meg-
kerülte a kisfát. Most a tisztáson át a hüvelykfa és a mutatófa között halad el, megkerüli a hüvelykujjadat, majd a tisztáson 
át újból a másik oldalra. Nézd meg, milyen formát ír le a fonal a fák közt? És így tovább, amíg a fák tele nem lesznek fonallal, 
vagy a gombolyag el nem fogy. – Ezután következik a fonal leemelése az ujjakról. – Nézd meg, mennyire látsz át a 
szemüvegen? – A nyolcas két ablakán.  Minél nagyobb a két lyuk, annál lazábban tekert a kéz. Minél kisebb, vagy 
egyáltalán nem látható a lyuk, annál görcsösebb a kéz mozgása. – Most emeld fel a maradék gombolyagot, és tekerd 
vissza a fonalat a gombolyagra, úgy, hogy magadtól elfelé legyen a tekerés iránya. 

– Az egész játékot ismételd meg a bal oldali erdőben is!



finommotorika-fejleSztő 
gyakorlatok

az ujjak mozgékonyságát segítő 
gyakorlatok
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két kövér Úr – kISmadarak – CSIpp-CSepp

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, ujjak mozgékonyságá-
nak növelése, íráselőkészítés

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Íráselőkészítés előkészítés

Szűkebb környezetben
Indirekt és direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztés modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, finommotorika-fejlesztés, vizuomotoros koordiná-
ció fejlesztése

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A három rövid ujjáték megvalósítása körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, a gyakorlatokat célszerű napi 
rendszerességgel �-4  hétig végezni a gyermekeknek, hogy ujjaik mozgékonnyá és jól koordinálttá váljanak. 
Hatásfoka úgy növelhető, hogy 3-4 hét elteltével másik finommotorika-, illetve indirekt testtudat-gyakorlattal 
váltjuk fel, és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre lehet tervezni.

A gyakorlatok bevezetésénél célszerű az első napon egy gyakorlattal kezdeni, majd a következő napon a 
másodikat, még egy nap múlva a harmadikat bevezetni. A gyakorlás további napjain már mind a három gya-
korlat egymás utáni elvégzése sem tesz ki 15 percnél többet.
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Ezeket a feladatokat a többitől eltérően az osztály megnyugtatására is végezhetjük, tehát az óra menetében 
ott alkalmazzuk, ahol éppen szükség van rá, pl. fegyelmezés helyett.      

A feladatokat célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni az írásmozgás előkészítésére, és a testséma továb-
bi differenciálására.

A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget is nyújt annak felméréséhez, hogy mennyire van-
nak tisztában növendékei saját testükkel, mennyire képesek irányítani saját mozgásukat. 

A gyakorlatot mindkét kézzel végezhetjük, függetlenül attól, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze, 
hiszen a dominanciára nincs hatása. Amennyiben a két kézzel való végzés nehéznek bizonyul (pl. gyenge bila-
terális integráció) akkor először egyik, majd másik kézzel végezzék a gyakorlatot külön-külön, majd mikor már 
gördülékenyen megy egy kézzel, próbálják meg két kézzel is. 

A gyakorlat elengedhetetlenül fontos azoknak a tanulóknak, akik szinte görcsös, vagy túl laza, esetleg hely-
telen ceruzafogással rajzolnak, írnak. 

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Az ujjgyakorlatok lényege, hogy az ujjak minél inkább egymástól függetlenül, koordináltan mozogjanak, va-
lamint könnyedén, feszültségek nélkül legyenek képesek létrehozni azokat a pozíciókat, melyek a helyes ceru-
zafogáshoz kellenek. Nem szabadna anélkül gyermeket  írni tanítani, hogy meg ne győződjünk róla, képes a 
helyes ceruzafogásra, mert egy rosszul automatizálódott mozgás később nagy feszültségeket okozhat a gyer-
mekben.
– Vajon mennyire tudja a gyermek egyenként mozgatni az ujjait, vagy összecsukott ökléből egyenként ki-

emelni az ujját?
– Helyes izomtónussal működik-e az oppozíciós helyzet? (Amikor a hüvelykujj és a többi ujj egyenként szem-

bekerül egymással.)
– Tudja-e koordináltan mozgatni és váltani az ujjait az oppozíciós helyzetben?
– Csukott szemmel is meg tudja csinálni a gyakorlatot?
– Az eddigi megfigyelések alapján hogyan fogja a ceruzáját?

A gyakorlatok sorrendje egyben nehézségi sorrendet is jelent. A „Két kövér úr”-játék az ujjak izolált mozgatá-
sára, a „Kismadarak” az oppozíciós helyzet gyakorlására, a „Csipp-csepp” pedig az oppozíció helyes tónusára 
helyezi a hangsúlyt. 

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. 

oSZtályMuNKa

A gyermekek a padban ülnek, esetleg körben állnak. Ügyelni kell, hogy a könyökük semmiképpen ne támasz-
kodjon az asztalon. 

– Játsszuk el, hogy kik találkoztak a sétatéren. – A tanító jól láthatóan, a mozdulatokat pontosan megformálva 
mutatja, a gyermekek vele együtt csinálják.
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Két kövér úr – kismadarak – csipp-csepp

1. „két kövér úr”-játék 
A gyermekek tegyék hátuk mögé a kezüket, majd még a hátul lévő keze-
ken nyújtsák ki a hüvelykujjukat, azután a vers ritmusában vegyék elő 
mindkét kezüket. – Két kövér úr a sétatéren találkozott. – A nyitott hüvelyk-
ujjakat hajlítsák meg, mintha köszönnének egymás felé. – Köszöntek. 
– Majd dugják el a kezeket a hát mögé. – Majd továbbmentek. 

Megint hátul, vegyék elő a mutatóujjukat. A versben a megfelelő he-
lyen emeljék előre mindkét kezüket. – Két ifjú hölgy a sétatéren találkozott. 
– Majd a nyitott mutatóujjakat hajlítsák meg egymás felé. – Köszöntek. 
– Ezután ismét dugják el a kezeket. – Majd továbbmentek.

A következő hátul előkészített ujj a középső. Előre mutatják. – Két 
délceg katona a sétatéren találkozott. – A középsőujjak behajlanak egymás 
előtt. – Köszöntek.–  Hátuk mögé dugják a kezeket. – Majd továbbmentek.

Ezután a gyűrűsujjak készülnek fel a hátunk mögött. Előveszik a két 
kezüket. – Két öregember a sétatéren találkozott. – Az ujjak behajlanak egy-
más előtt. – Köszöntek. – Majd az ujjak eltűnnek a hát mögött. – Majd 
továbbmentek.

Végül a kisujjak készülnek elő a hát mögött, ezután előreemeljük 
őket. – Két kisgyerek a sétatéren találkozott. – Az ujjak behajlanak egymás-
sal szemben. – Köszöntek. – Azután a hátunk mögé dugjuk őket. – Majd 
továbbmentek.

A játék tempója eleinte lassabb, de ahogy napról napra ügyesednek 
a gyermekek, úgy rövidül a végrehajtási idő. A lényeg, hogy az ujjak az 
összecsukott tenyérből egyedül emelkedjenek ki, és mindig a megfelelő. 
Az „öregembernél”, ami a gyűrűsujj, nehéz egyenesen tartani, így nem 
baj, ha az görbén áll, csak egyedül emelkedjen ki.

2. „kismadarak”-játék 
A gyermekek kb. váll- vagy mellmagasságba emelik kezeiket, a kézhát 
néz a test felé. A vers ritmusára egyenként összeérintik az alul lévő hü-
velykujjukkal a felül lévő mutató-, középső-, gyűrűs- és kisujjukat. A 
sorrend lehet fordított is, ilyenkor a kisujjal kezdjük az összeérintést. Ha 
egy-egy párt többször is összeérintünk, akkor olyan hatása van, mintha 
egy kismadár csipogna a fészekben.

Ehhez kapcsolódik a vers is. A vers egyenletes ritmusára minden párt 
egyszer érintünk össze. Egy versszak alatt kétszer haladunk végig a so-
rozaton.

„Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz:
Van-e hernyó hosszú kukac ízesebb, mint a méz?
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán.
Kisbendőbe mindenféle belefér igazán.”

Így az egész versszakra 8 sorozatot tudunk csinálni. Amikor a gyerme-
kek már jártasságra tesznek szert, gyorsíthatjuk a mozgást.
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3. csipp-csepp játék 
A gyermekek az asztallap szélére helyezik a kezüket, úgy, hogy alul le-
gyen a hüvelykujjuk, felül az összes többi. A felül lévő ujjakat behajlítják, 
úgy, mintha a ceruzafogást imitálnák. Az előbbihez hasonlóan egymás 
után emelik fel ujjaikat az asztallapról, kivéve a hüvelykujjat, mert az vé-
gig támaszt. A sorozatot többször is megismétlik. Ügyeljünk arra, hogy 
ne „kapaszkodjanak” az asztallapba, hanem csak gyengéden helyezzék 
rá ujjaikat. A tanító nem magyaráz, hanem jól látható módon bemutatja 
a játékot, miközben egy verset mond, melyre ritmikusan mozognak az 
ujjak. A gyermekek utánozni próbálják. 

„Csipp-csepp, csepereg,
Villan, csattan, megered,
Záporfüggöny, zuhatag,
Fut a felhő süt a nap.   
Jött, ment, jót esett,
Fűnek fának jólesett.”



129

Szöv – „a” – alap – Iv.2.2.

A KESZTYű ÖT UjjA – TÍZ KICSI INDIÁN

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, ujjak mozgásának la-
zítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, finommotorika-fej-
lesztés, tapintásfejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A két rövid ujjáték megvalósítása körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, a gyakorlatokat célszerű napi rendsze-
rességgel �-4  hétig végezni a gyermekeknek, hogy ujjaik mozgékonnyá és jól koordinálttá váljanak. Hatásfoka 
úgy növelhető, hogy 3-4 hét elteltével másik finommotorika-, illetve indirekt testtudat-gyakorlattal váltjuk fel, 
és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve.

A gyakorlatok bevezetésénél célszerű az első napon egy gyakorlattal kezdeni, majd a következő napon a 
másodikat bevezetni. A gyakorlás további napjain már az egész sem tesz ki 15 percnél többet.

Ezeket a feladatokat a többitől eltérően az osztály megnyugtatására is végezhetjük, tehát az óra menetében 
ott alkalmazzuk, ahol éppen szükség van rá, fegyelmezés helyett.      
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A feladatokat célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni az írásmozgás előkészítésére és a testséma továb-
bi differenciálására.

A tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget is nyújt annak felméréséhez, hogy mennyire van-
nak tisztában növendékei saját testükkel, mennyire képesek irányítani saját mozgásukat. 

A gyakorlatot mindkét kézzel végezhetjük, függetlenül attól, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze, 
hiszen a dominanciára nincs hatása. Amennyiben a két kézzel való végzés nehéznek bizonyul (pl. rossz bilate-
rális integráció) akkor először egyik, majd másik kézzel végezzék a gyakorlatot külön-külön, majd mikor már 
gördülékenyen megy egy kézzel, próbálják meg két kézzel is. 

A gyakorlat elengedhetetlenül fontos azoknak a tanulóknak, akik szinte görcsös, vagy túl laza, esetleg hely-
telen ceruzafogással rajzolnak, írnak.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Az ujjgyakorlatok lényege, hogy az ujjak minél inkább egymástól függetlenül, koordináltan mozogjanak, va-
lamint könnyedén, feszültségek nélkül legyenek képesek létrehozni azokat a pozíciókat, melyek a helyes ce-
ruzafogáshoz kellenek. Nem szabadna anélkül gyermeket  írni tanítani, míg nem győződtünk meg róla, hogy 
képes a helyes ceruzafogásra, mert egy rosszul automatizálódott mozgás később nagy feszültségeket okozhat 
a gyermekben.
– Vajon mennyire tudja a gyermek egyenként mozgatni az ujjait, vagy összecsukott ökléből kiemelni egy ujját?
– Helyes izomtónussal működik-e az oppozíciós helyzet? (Amikor a hüvelykujj és a többi ujj egyenként szem-

bekerül egymással.)
– Tudja-e koordináltan mozgatni és váltani az ujjait az oppozíciós helyzetben?
– Csukott szemmel is meg tudja csinálni a gyakorlatot?
– Az eddigi megfigyelések alapján hogyan fogja a ceruzáját?

A gyakorlatok sorrendje egyben nehézségi sorrendet is jelent. A „Kesztyű öt ujja” az ujjak izolált mozgatását, a 
„Tíz kicsi indián” a két kéz együttműködését és az izolált mozgatást együtt szolgálja. 

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. 

oSZtályMuNKa 

A gyermekek a helyükön ülnek. A tanító jól láthatóan, a mozdulatokat pontosan megformálva mutatja, a gyerme-
kek pedig vele együtt végzik a gyakorlatot.

1. a kesztyű öt ujja 
A gyermekek az egyik tenyerüket az asztalra helyezik úgy, ahogyan az a legkényelmesebb. A tanító elkezdi a 
mesét, egyben mutatja is a kezével. 

– Egy kiránduló leejtett egyszer egy kesztyűt az erdőben. Jó meleg bundakesztyű volt. Az állatok körülállták, és azt gon-
dolták, de kényelmes, meleg lakás lenne ez! 

A gyermekek most az ujjukkal is követik a mesét, amelyik ujjról szó van, azt egy pillanatra felemelik az 
asztalról, és megmozgatják. 
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– Az állatok elhatározták hát, hogy beköltöznek. A veréb a hüvelykujjába, a  pocok a mutatóujjába, a béka a középsőujjába, 
a szarvasbogár a gyűrűsujjába, és az öreg rövidlátó hangya a kisujjába.

A gyermekek most a megfelelő ujjukkal söprögető mozdulatokat tesznek. 
– Először is kitakarítottak, söprögettek. A veréb a hüvelykujjában. A pocok a mutatóujjában. A béka a középsőujjában. A 

szarvasbogár a gyűrűsujjában, és az öreg rövidlátó hangya a kisujjában. 
A következő résznél körbekavargató mozdulatokat tesznek a gyermekek a megfelelő ujjukkal. – Azután va-

csorát főztek. A veréb mákos tésztát a hüvelykujjában. A pocok pörköltet a mutatóujjában. A béka húslevest a középsőujjában. 
A szarvasbogár rántott húst a gyűrűsujjában. Az öreg rövidlátó hangya tejbegrízt a kisujjában.

A következő részben a megfelelő ujj emelkedjen fel az asztalról, majd lassan süllyedjen vissza.  – Amikor 
készen lettek és megették a vacsorát, annyira elfáradtak, hogy lefeküdtek aludni. Csak úgy emelkedett süllyedt a paplan, 
ahogy szuszogtak az ágyban. A veréb a hüvelykujjában. A pocok a mutatóujjában. A béka a középsőujjában. A szarvasbogár 
a gyűrűsujjában. Az öreg rövidlátó hangya a kisujjában. 

Most a másik kezünkkel is megismételjük a játékot.

2. tíz kicsi indián-játék 
A kezeket magunk előtt összekulcsoljuk, úgy, hogy a hüvelykujjunk az arcunk felé néz. Lehetőleg ne támasz-
kodjon, könyököljön egy gyermek sem! Majd a két hüvelykujjat kinyitjuk, és egymásra fektetjük. 

Két kicsi indián összetalálkozott. – A két hüvelykujj egymás mellé csúszik, mindkét irányban, mintha két puszit 
adnának egymásnak. – Adtak puszit jobbról, adtak puszit balról, majd tapsikoltak. –  A tapsikolás szóra csak a két 
hüvelykujjal tapsolnak. 

Majd a két mutatóujj is találkozik, ekkor már négy ujj játszik. – Négy kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit 
jobbról, adtak puszit balról. Majd tapsikoltak.

Ezután hat, majd nyolc, majd tíz indián is mindig ugyanazt tette. – Hat kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit 
jobbról, adtak puszit balról és tapsikoltak. Nyolc kicsi indián összetalálkozott, adtak puszit jobbról, adtak puszit balról és 
tapsikoltak. Tíz kicsi indián összetalálkozott. Adtak puszit jobbról, adtak balról és tapsikoltak. 

A tíz kicsi indiánnál ügyeljünk arra, hogy  csak az ujjak tapsikoljanak, a tenyerek ne nyíljanak ki.  
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rák – Harkály

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, váll, kar, csukló moz-
gásának lazítása

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztő modulok

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, finommotorika-
fejlesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A két rövid ujjáték megvalósítása körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, a gyakorlatokat célszerű napi rendsze-
rességgel �-4  hétig végezni a gyermekeknek, hogy ujjaik mozgékonnyá és jól koordinálttá váljanak. Hatásfoka 
úgy növelhető, hogy 3-4 hét elteltével másik finommotorika-, illetve indirekt testtudat-gyakorlattal váltjuk fel, 
és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve.

A gyakorlatok bevezetésénél célszerű az első napon egy gyakorlattal kezdeni, majd a következő napon a 
másodikat bevezetni. A gyakorlás további napjain már az egész sem tesz ki 15 percnél többet.
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Rák – Harkály

Ezeket a feladatokat a többitől eltérően az osztály megnyugtatására is végezhetjük, tehát az óra menetében 
ott alkalmazzuk, ahol éppen szükség van rá, fegyelmezés helyett.      

A feladatokat célszerű 1. és 2. osztályban egyaránt végezni az írásmozgás előkészítésére és a testséma továb-
bi differenciálására.

Alkalmazásuk tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget szolgáltat arra nézve, hogy mennyire 
vannak tisztában növendékei saját testükkel, mennyire képesek irányítani saját mozgásukat. 

A gyakorlatot mindkét kézzel végezhetjük, függetlenül attól, hogy a gyermeknek melyik a domináns keze, 
hiszen a dominanciára nincs hatása. Amennyiben a két kézzel való végzés nehéznek bizonyul (pl. rossz bilate-
rális integráció) akkor először egyik, majd másik kézzel végezzék a gyakorlatot külön-külön, majd mikor már 
gördülékenyen megy egy kézzel, próbálják meg két kézzel is. 

A folyóírás előkészítése szempontjából a „Rák”-gyakorlat a tenyér és az alkar csúsztatását modellezi a papí-
ron, ezzel válhat folyamatossá az írás. A helyes ceruzafogás helyes izomtónusát teremti meg. 

A gyakorlatok elengedhetetlenül fontos azoknak a tanulóknak, akik szinte görcsös, vagy túl laza, esetleg 
helytelen ceruzafogással rajzolnak, írnak.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget. A digitális változatban az 
egyes mozgásformák rövid videófilm-bemutatása is segíti a felkészülést.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Az ujjgyakorlatok lényege, hogy az ujjak minél inkább egymástól függetlenül, koordináltan működjenek, va-
lamint könnyedén, feszültségek nélkül legyenek képesek létrehozni azokat a pozíciókat, melyek a helyes ce-
ruzafogáshoz kellenek. Nem szabadna anélkül gyermeket  írni tanítani, míg nem győződtünk meg róla, hogy 
képes a helyes ceruzafogásra, mert egy rosszul automatizálódott mozgás később nagy feszültségeket okozhat 
a gyermekben.
– Tudja-e a gyermek a kinyitott araszt tetszés szerinti irányba mozgatni, vagy a mozgás folyamatossága, a 

mozzanatok helyes egymásutánisága sérül? 
– Helyes izomtónussal működik-e az oppozíciós helyzet, amikor a hüvelykujj és a kisujj – a ”Rák”-nál – vagy a 

hüvelykujj és a mutatóujj – a ”Harkály”-nál – szembekerül egymással?
– Kialakul-e – a ”Harkály”-nál –, hogy a három ujj, a középső-, a gyűrűs- és a kisujj követni képes a mozgó, 

oppozícióban lévő hüvelyk- és mutatóujjat? 
– Tudja-e mindeközben függőlegesen tartani a rudat?
– A „Rák”-gyakorlatnál érdemes azt is megfigyelni, hogyan ül a gyermek, képes-e viszonylag feszültségmente-

sen, egyenes törzzsel ülni a padban.
– Csukott szemmel is meg tudja-e csinálni a gyakorlatot?
– Az eddigi megfigyelések alapján hogyan fogja a ceruzáját?

A gyakorlatok sorrendje egyben nehézségi sorrendet is jelent. A folyóírás-előkészítés szempontjából a „Rák”-
gyakorlat a tenyér és az alkar csúsztatását modellezi a papíron, ezáltal válik folyamatossá az írás. A ”Harkály”-
gyakorlat a helyes ceruzafogást és annak helyes izomtónusát teremti meg. 
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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. 

oSZtályMuNKa 

A gyermekek a helyükön ülnek. Ha kétszemélyes padok vannak az osztályban, a „Rák”-gyakorlathoz az egész 
pad hosszúságra szüksége lesz egy-egy gyermeknek. Egyszemélyes tanulóasztalok esetén jó lenne kettőt-kettőt 
összetolni. A kétszemélyes padban ülő egyik gyermek végzi a feladatot, a másik gyermek vagy pihen, vagy dif-
ferenciált óravezetéssel másik ujjgyakorlatot végez, olyat, amihez nincs szükség az asztal lapjára (pl. ”Harkály”, 
”Kismadarak”, „Két kövér úr”). 

A tanító jól láthatóan, a mozdulatokat pontosan megformálva mutatja pl. a táblán, a gyermekek vele együtt 
végzik a gyakorlatot.

1. rák 
A gyermekek szétterpesztett jobb araszukat lefektetik az asztal bal széléhez. Majd a kisujjat az asztalon hagyva 
a többit enyhén megemelik, a hüvelykujjat a kisujjhoz érintik és a többi ujjat is behajtják. Majd a hüvelykujj ma-
rad az asztalon, erre támaszkodva a többi ujjat megemelik, kinyújtják, és ismét a nyitott arasz kerül az asztalra. 
Így végigaraszolnak az asztal széle mentén balról jobbra. Mikor végigértek, visszaindulnak. (Lényeges, hogy 
a gyermek ne süllyedjen bele egyfajta mozgásba, hanem flexibilisen váltani tudja az irányokat. Az is fontos, 
hogy a feladatban az arasz feszítésének és teljes elernyesztésének ritmusa létrejöjjön.) Közben mondhatják a 
következő mondókát:

Hátamon a zsákom, / zsákomban a mákom,/ mákomban a rákom/ kirágta a zsákom.
Kiszakadt a zsákom,/ kifolyott a mákom,/ elszaladt a rákom.
Aki bánja károm,/ szedje fel a mákom!  

Megismétlik a verset, közben a bal kezükkel is végigaraszolnak balról jobbra a padon és vissza.
Más verset is lehet találni, hosszabbat, és mozgással kísért beszédként a gyermekek meg is tanulhatják (pl.: 

a Jeromos a remeterák c. vers).

2. harkály

A gyermekek kapnak egy kb. 60 cm-es fa- illetve rézrudat (barkácsboltban kapható 1-2 cm átmérőjű fa stift, 
vagy réz fűtéscső), a padjuk mellé állnak, úgy, hogy nem támaszkodnak és súlyukat a két lábukon egyenlete-
sen osztják el, célszerű kisterpeszben állni. A rudat teljesen függőlegesen tartják a gyermekek, a bot alján jobb 
kezükkel marokra fogják. 

– Álljon szép egyenesen a fátok, mert jön a harkály doktor, és szép lassan lentről felfelé végigkopogtatja a fát, kiszedi a 
nyüveket. 

A gyermekek kezüket csúsztatni kezdik felfelé a fán, célszerűen úgy, hogy a hüvelyk- és mutatóujj oppozí-
ciós helyzetben eggyel feljebb fog, a másik három ujj pedig követi. Így létrejön a két ujj ritmikus elemelkedése 
és visszahelyezése a rúdra. Ezzel ellentétesen mozog a középső-, a gyűrűs- és a kisujj, mert amikor a két op-
pozíciós ujj emelkedik, ők tartják a rudat, amikor a két oppozíciós ujj már a rúdon van, ők emelkednek el, és 
haladnak tovább. 
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– Közben vigyázzatok, hogy a fátok mindig egyenesen álljon, ne dőljön el! 
Amikor a kezek a fa tetejére értek, ott megpihennek, majd visszaindulnak. Most a három ujj emelkedik el 

először a fától, közben a hüvelyk- és a mutatóujj tart, majd fordítva. Így egészen a fa aljáig úgy, hogy az mind-
végig függőleges maradjon. A hangulat megteremtését segíthetjük a következő verssel: 

„Álmomban hol jártam? Erdőben, s mit láttam? Két nyulat, két szarkát, kop-kop-kop, víg harkályt.
A nyulak füleltek, két lábra leültek. A szarkák csörögtek, csörögve pöröltek.
A harkály kop-kop-kop, koppantott egy nagyot. Elillant az álom, még most is sajnálom.” 
Ha nem áll elegendő rúd a rendelkezésünkre, végezhetjük párhuzamosan is a feladatokat, az osztály fele a 

„Rák”-, a másik fele a „Harkály”-gyakorlatot.
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repÜl a BaBzSák – koCkák az UJJak közt

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma fejlesztése, egyes testrészek mozgásának, hely-
zetének tudatosítása, finommotorika-fejlesztés, váll, kar, csukló moz-
gásának lazítása, ujjak alkalmazkodó izomtónusának megteremtése

Időkeret 10 perc

ajánlott korosztály 6–9 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Énkép, önismeret
Írás-olvasás előkészítés

Szűkebb környezetben
Direkt és indirekt testtudatfejlesztés
Finommotorika
Mozgásfejlesztés

Ajánlott megelőző tevékenységek
Mozgásfejlesztő modulok
Indirekt testtudatfejlesztés
Szemmel követés

Ajánlott követő tevékenységek
Direkt testtudatfejlesztő modulok
Finommotorika modulok

a képességfejlesztés fókuszai Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, finommotorika-fej-
lesztés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A két rövid játék megvalósítása körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, a gyakorlatokat célszerű napi rendsze-
rességgel �-4  hétig végezni a gyermekeknek, hogy ujjaik mozgékonnyá és jól koordinálttá váljanak. Hatásfoka 
úgy növelhető, hogy 3-4 hét elteltével másik finommotorika-, illetve indirekt testtudat-gyakorlattal váltjuk fel, 
és így tovább, a folyamatot pl. négyszer-ötször 4 hétre tervezve.

A gyakorlatok bevezetésénél célszerű az első napon egy gyakorlattal kezdeni, majd a következő napon a 
másodikat bevezetni. A gyakorlás további napjain már az egész sem tesz ki 15 percnél többet.
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Repül a babzsák – Kockák az ujjak közt

A feladatokat az 1. és 2. osztályban egyaránt lehet végezni az írásmozgás előkészítésére és a testséma további 
differenciálására.

Alkalmazásuk a tanárnak a fejlesztés mellett diagnosztikus lehetőséget is nyújt arra nézve, hogy mennyire 
vannak tisztában növendékei saját testükkel, mennyire képesek irányítani saját mozgásukat. 

A gyakorlatot külön-külön mindkét kézzel végezhetjük, függetlenül attól, hogy a gyermeknek melyik a 
domináns keze, hiszen a dominanciára nincs hatása, ellenben a szubdomináns kezet is erősíti (ld. tanári kézi-
könyv). 

A többi finommotorika-modullal ellentétben ez a két gyakorlat egymással összefügg, a babzsákos gyakorlat 
ebben a sorozatban csak előkészítő szerepet játszik. Mindenképpen célszerű tehát ezzel kezdeni. Fejlesztés 
szempontjából a fonalgombolyítással, fonaltekeréssel áll rokonságban, hiszen a csuklót teszi mozgékonyan al-
kalmazkodóvá, valamint előkészíti a „Kockák az ujjak között”-gyakorlatot. 

A „Kockák az ujjak között” az ujjak számára biztosítja az írásmozgáshoz szükséges alkalmazkodó izomtó-
nus-változást. A gyakorlat csak látszólag nehéz, a gyermekek hamar megszeretik, és örömmel végzik. 

A gyakorlatok elengedhetetlenül fontosak azoknak a tanulóknak, akik szinte görcsös, vagy túl laza ceruza-
fogással rajzolnak, írnak.

A repülő babzsák-gyakorlathoz a gyermekeknek egy-egy kisebb méretű (kb. 8x8-as) babzsákra van szüksé-
gük. Célszerű ezt még az év elején a szülőkkel megvarratni (adott minta alapján), mert később is sok gyakor-
lathoz használható lesz.

A „Kockák az ujjak között”-gyakorlathoz minden gyermeknek négy, egyenként 1 vagy 1,5 cm oldalélű 
kockára van szüksége. Ezt levághatjuk egy hosszabb fából, de elkészíthetik maguk a gyermekek agyagból is. 
(Szülői esten is jó bevezető lehet, ha a szülők közösen készítenek valamit a gyermekeknek. Erre a gyermekek is 
később igen büszkék szoktak lenni – „ezt az én anyukám formázta!”) Minél nehezebb a kocka, annál könnyeb-
ben végezhető vele a gyakorlat.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Az ujjgyakorlatok lényege, hogy az ujjak minél inkább koordináltan működjenek, valamint könnyedén, fe-
szültségek nélkül legyenek képesek létrehozni azokat a pozíciókat, melyek a helyes ceruzafogáshoz kellenek. 
Nem szabadna anélkül gyermeket  írni tanítani, míg nem győződünk meg róla, hogy képes a helyes ceruzafo-
gásra, mert egy rosszul automatizálódott mozgás később nagy feszültségeket okozhat a gyermekben. 

– A „Repülő a babzsák”-gyakorlatnál az egyetlen megfigyelési szempont, képes-e a gyermek a tenyerével 
megfogni a leeső babzsákot, úgy, hogy nem utánakap, hanem a tenyerét lejjebb engedve, szinte „megágyaz” 
a zsáknak. Ennek fontos komponense, hogy nem mereven teszi be a kinyújtott tenyerét az esés irányába, 
hanem a tenyér szinte „fészket” képez, és a babzsák megérkezését követően még egy kicsit süllyed, tovább 
hordozván az esés energiáját. 

– Ameddig a mozdulatokban merevség, rosszul alkalmazkodás látszik, pl. a felkart erősen a testhez szorítja, 
vagy a zsák érkezését nem alulról várja, hanem felső marokfogással megragadja, az adott gyermekkel (diffe-
renciált óravezetéssel) nem szabad a kockákkal végzett gyakorlatra menni.

– A „Kockák az ujjak között”-gyakorlatot csak akkor értékelhetjük, ha a gyermek a kockákat az utolsó ujj-
percnél (a tenyértől a lehető legtávolabb) tartja. Ellenkező esetben a gyakorlat nem az ujjak izomtónusbeli 
alkalmazkodását segíti. Minél távolabb van a tenyértől az ujjak közé helyezett kocka, annál jobban kell a 
leeső tárgyhoz alkalmazkodni az ujjak tónusának. Ha az ujjak tónusa merev, nemcsak a leeső tárgyat nehéz 
megfogni, de a kockák is kiesnek az ujjak közül.

– Amikor a babzsákos gyakorlatról a kockákra rátérünk, bár a kéz fordítómozdulata ugyanaz, a kockákkal 
történt nehezítés miatt a gyermekeknél visszatérhet a már korábban alkalmazkodó tónusúvá vált mozdu-
latoknál is a merevség. Ilyenkor rövid gyakorlási idő után az új, nehezített szinten is megoldják felesleges 
izomfeszültségek nélkül a feladatot.

– A gyakorlat helyes végzésének legfontosabb mutatója, hogy a mozgásban sehol sem tapasztalunk feszültsé-
get. Ez a feszültség leggyakrabban az ujjakban, a csuklóban, esetleg az arcon látható.
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– Igen lényeges, hogy az egyes gyermekek differenciált óravezetéssel mindig az aktuális fejlődésnek meg-
felelő nehézségi fokozatot végezzék. A legtöbb gyermeket inspirálja a kihívás, így önmaguktól áttérnek 
a következő nehézségi fokra. Néhány gyermeknél éppenséggel az okozza a gondot, hogy türelmetlensé-
gükben túl gyorsan nehezebbre váltanak, nem jön létre az előző fázis kigyakorlása, így a következőben 
nem lesz sikerélményük, elmegy a kedvük a játéktól. Ilyenkor javasoljuk az eggyel könnyebb fokozaton 
az újrakezdést.      

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. 

1. repül a babzSák 

– Mindenki a padja mellett álljon, egyensúlyotokat kényelmesen mindkét lábon osszátok el (ez általában kisterpeszt jelent). 
Az ügyesebbik kezét mellmagasságban előre emeli, kinyújtott tenyérrel lefelé (nem muszáj a kart teljesen kinyújtani, a felkar 
a test mellett maradhat). A kézhátra helyezzétek a babzsákot. Majd a kézháttal lendítsétek fel, s miközben az felfele száll, 
tenyereteket fordítsátok felfelé, hogy a leeső zsák számára „fészket” képezzen. 

A zsák esésével még a kéz is lejjebb mozdul, követve annak mozgását. Majd újra a kézhátra kerül a babzsák, 
és kezdődik a gyakorlat elölről. Fontos, hogy a tanár különösebb magyarázat nélkül bemutassa ezt a gyakor-
latot, a gyermekek így, utánozva próbálják ki. Hagyjuk a gyermekeket gyakorolni, tapasztalatot szerezni, így 
fejlődik a praktikus intelligencia. A gyakorlatvégzés közben a tanár a gyermekek között járva több napon át 
figyelje a fejlődést, inkább egyénileg segítsen, ha kell, közelről mutassa meg még egyszer, csak ritkán javítson 
direkt módon. A feladatot később a másik kézzel is végezzük el. 

Ha már egyik kézzel gördülékennyé vált a feladatvégzés, módosíthatunk úgy, hogy a zsákot oda-vissza 
(kézhátról tenyérre, tenyérről kézhátra is) ugyanolyan módon dobálva tegye, így egy ritmikusan működő csuk-
lómozgást kapunk. Sőt ügyesebb gyermekek képesek egyszerre két kézzel is elvégezni a gyakorlatot. Ezen a 
fokozaton párban vagy körben állva egymáshoz is lendíthetik a babzsákot.

Igen lényeges, hogy az egyes gyermekek differenciált óravezetéssel mindig az aktuális fejlődésnek megfele-
lő nehézségi fokozatot végezzék, pl. ha már mind két kézhátukkal könnyeden dobálják a zsákot, helyezzék be 
a következőkben leírt módon a kockákat az ujjak közé, így is próbálják meg a kézhátról feldobni a babzsákot, 
úgy, hogy a tenyerükkel el is kapják azt, anélkül, hogy a földre esne.

2. kockák az ujjak között

– Először megint az ügyesebb kezünkkel dolgozzunk!  Mindenki a padja mellett álljon, egyensúlyát kényelmesen mindkét 
lábán ossza el (ez általában kisterpeszt jelent). A mutatóujj és a középsőujj, a középsőujj és a gyűrűsujj, valamint a gyű-
rűsujj és a kisujj közé a lehető legutolsó (a tenyértől a legtávolabb eső) ujjpercek közé 1-1 kockát illesszetek, melyet a két 
ujj közösen tart. 

A hüvelykujj és a mutatóujj közé sohasem teszünk kockát, mert nem célunk az oppozíció gyengítése!  Ha 
ezen a módon jól meg tudjuk tartani a kockákat, az azt jelenti, hogy az ujjaink izomtónusa se nem túl feszes, se 
nem túl laza (első esetben kipattannának, második esetben kiesnének a kockák). 

– Most úgy, ahogyan a babzsákos gyakorlatnál, kb. mellmagasságig emeljétek fel az alkart, fordítsátok a kezeteket (a 
kockákkal) tenyérrel lefelé. A negyedik kockát a kézhátra helyezzük. A babzsákos gyakorlatnál már tanult módon a kézháttal 
lendítsük fel a negyedik kockát, miközben a kezünket megfordítva fészket készítünk neki. 

Fontos, hogy a tanár különösebb magyarázat nélkül bemutassa ezt a gyakorlatot, a gyermekek így, utánozva 
próbálják ki. Hagyjuk a gyermekeket gyakorolni, tapasztalatot szerezni. A tanár a gyermekek között járva több 
napon át figyelje a fejlődést, inkább egyénileg segítsen, ha kell, közelről mutassa meg még egyszer, csak ritkán 
javítson direkt módon. A feladatot később a másik kézzel is végezzük el!



finommotorika-fejleSztő 
gyakorlatok

összetett gyakorlatok szem-kéz  
koordiNáció fejlesztésére
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fonalJátékok

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A fonalazás az írás előkészítésének fontos részévé válhat, hiszen amel-
lett, hogy ezt a tevékenységet a gyerekek nagy örömmel és lelkesedés-
sel végzik, a testséma – itt elsősorban a kéz, az ujjak tudatosítása –, a 
térbeli tájékozódás, az oldaliság (lateralitás, dominancia), a szem-kéz 
koordináció, a sorrendiség (szerialitás), a figyelem és az emlékezet erő-
södését is segíti.

Időkeret napi 5-10 perc, vagy heti �0-40 perc

ajánlott korosztály 6–7 évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Írástanulás

Szűkebb környezetben
Ujjgyakorlatok
Kötés
Horgolás
Tájékozódási gyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai A térbeli, a síkbeli és a saját testen, elsősorban az ujjakon való bizton-
ságos eligazodást erősíti, segíti az ujjak mozgékonnyá válását, ápolja a 
gyerekek átlátóképességét, egy folyamat végigkísérésével és emléke-
zetből való felidézésével.

pedagógiai Háttér, módSzertani ajánláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A fonaljáték során kezünkkel – elsősorban ujjainkkal – különböző alakzatokat formálunk a fonalból. Az 
ujjak ügyesítése az első osztályban a legaktuálisabb teendő, nemcsak a ceruzafogás kialakítása miatt, hanem 
mert más ujjgyakorlatokhoz hasonlóan ez is jó előkészítése az írástanulásnak

Az örömteli játékhoz fontos a fonal minősége. A fonalkészítéshez választhatunk kész pamut- vagy műszálas zsi-
nórt is, ami nem túl merev, nem is nyúlik, de azért van tartása. A szivárványszínűre festett fonal amellett, hogy 
esztétikai élményt nyújt, megkönnyíti a segítségadás módját is. (Például: „ahol piros, ott fogd meg a fonalat!”) 
A 3 mm-es körátmérőnél ne használjunk sokkal vastagabbat vagy vékonyabbat. A madzagot a két végénél 
illesztjük össze. A pamutfonalat összecsomózhatjuk vagy varrhatjuk is. Ha műszálas, forraszthatjuk (gyertya 
vagy a gáz lángja fölött megolvasztva és összenyomva), így kevésbé fog megakadni. A fonal ideális hosszát 
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használójához méretezve kétféleképpen is megállapíthatjuk. Lazán érje át négyszer az élével egymás mellé 
állított tenyerünket vagy hatszor a szembefordított csuklónkat.

Többféle fonaljátékot játszhatunk a gyerekekkel. Lehet úgy, hogy az egyik kezünkkel csak tartjuk a fonalat, 
másik kezünk pedig mozgatja a szálakat, éppen csak érintve a passzívabb kezünket.

A már meglévő, ismert formák és módok mellett teljesen egyéni, új utakat is kereshetünk. Így a fonalból 
kitalált formákat is kitehetünk, de a formarajz gyakorlásai vagy az írástanulás során már megismert betűket is 
megformálhatjuk a fonalból.

A még ismeretlen fonaljátékok tanulása közben fontos az utánzás szerepe. Az egyes lépések elsajátításánál 
sok gyermeknek nehézséget okozhat, ha velük szembefordulva mutatjuk a kezünket, hiszen még arra is kell 
ekkor figyelniük, hogy a látottakat áttegyék a saját oldalukra. Érdemes ezért az osztálynak félig háttal állni 
úgy, hogy a kezünk tartása megegyezzen a gyerekekével vagy melléjük is állhatunk; esetleg, ha a földön ülve 
helyezkednek el a gyerekek, le is guggolhatunk (a gyerekekkel azonos irányba fordulva) és felnyújthatjuk a 
karunkat, hogy mindenki jól lássa. Aki már rátalált a formára, segíthet a többieknek.

Történet is kísérheti egy-egy fonaljáték fázisait, melynek képei vezetik az ujjaink mozgásának mikéntjét, 
sorrendjét, és „átlelkesítik” a mozdulatainkat. Támaszt jelenhet a rím, a ritmus is, egy jól eltalált mondóka, 
magunk írta versike. Idővel, bár a képek bennünk élnek, kezünk már nélkülük is magától mozdul: szabad a 
játék. Ha egy formát már biztosan mozgat a kezünk, fokozhatjuk a játék hatását úgy, hogy megpróbáljuk csu-
kott szemmel is megcsinálni. Amikor ez is jól megy már, akkor az utolsó mozdulattól visszafelé is megtehetjük 
az egyes lépéseket, visszatérve a kiindulóálláshoz. Amennyiben a két kezünk különböző mértékű haszná-
latát igényli egy-egy forma létrehozása, felcserélhetjük a kezeinket, és próbálkozhatunk az „ügyetlenebbik” 
kezünkkel is végigjárni a már megtett utat.

A fonalak kiosztásának formája és sorrendje történhet egy meghatározott szokás szerint mindig ugyanúgy, 
például egy dal kíséretében, de a szétosztás és az egymásnak való átadás módjában alkalomról alkalomra ta-
lálhatunk egy-egy új elemet is, ami várakozással tölti el a gyerekeket. Amikor először mutatunk meg egy új 
formát, fontos, hogy a gyerekek a figyelmükkel követni tudják a kezünk mozgását, és mivel a kezükben lévő, 
már kiosztott fonalak biztosan akadályozzák őket a nyugodt odafigyelésben, ezért a megkapott fonalat célsze-
rű, ha a nyakukba akasztják. 

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

A fonalazás során nincs szükség a hagyományos értelemben vett értékelésre. Fontos szerepet játszik a tanító 
figyelme, hogy a tanulási folyamat során minden gyerek elsajátítsa az új formát. A gyakorlás alatt a gyerekek 
egymásnak is segíthetnek. A pozitív megerősítés segíti a lassabban haladó gyerekeket, erőt és lendületet kap-
hatnak általa az önálló, akár otthoni gyakorláshoz is.

ajánlott irodalom

1. Csókos Varga Györgyi: Fonaljátékok, Biadrukt Kiadó, Etyek, 2001.
2. Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában, Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. Budapest, 2004., 27–�4. o.
�. Payne, Kim: Gyermekeink játékai, az AKG és a Metódus-Tan BT közös kiadása, Budapest, 1999.
4. Tóth Nóra: Fonaljátékok, Taní-Tani pedagógiai periodika 16–17. Budapest 2001., 116–127. o.
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modUlvázlat

i. bemutatás

lépések, tevékenységek A tanár bemutatja a gyakorlatot és elmondja a hozzá tartozó törté-
netet vagy verset. A gyerekek eközben figyelmükkel követik a tanár 
mozdulatait.

kiemelt készségek, képességek finommozgás, figyelem

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

Az egész osztály – egy idő után a differenciált feladatokat is ad-
hatunk.

tanulásszervezés – 
munkaformák

egész osztály, páros, egyes gyerekek

tanulásszervezés –  
módszerek

A tanár bemutatja, a gyerekek figyelnek, másodszorra már lassan 
utánozzák a tanító mozgását.

eszköz, feladat, gyüjtemény Különböző ismert fonaljátékokhoz lehetőségünk van történeteket 
vagy verseket keresni.

ii. gyakorlás

lépések, tevékenységek A bevezetett fonaljátékokat a gyerekek többször gyakorolják, majd 
lehetőség van a feladatok variálására is. Megpróbálhatják az egyes 
formákat a másik kezükkel is kialakítani, visszafelé kibontani az 
adott formát vagy akár csukott szemmel is végigkövetni a feladatot.
Természetesen más történettel, verssel is megváltoztathatunk egy-
egy ismert formát.

kiemelt készségek, képességek finommozgás, figyelem

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

Az egész osztály – egy idő után differenciált feladatokat is adha-
tunk.

tanulásszervezés – 
munkaformák

Egész osztály, páros, egyes gyerekek; a variációkat a gyerekek önál-
lóan is kitalálhatják és végezhetik. Például a már ismert gyakorlatot 
megpróbálják másik kézzel, visszafelé vagy csukott szemmel végig-
követni.

tanulásszervezés –  
módszerek

Utánzással gyakorolják többször egymás után.

eszköz, feladat, gyüjtemény Különböző ismert fonaljátékokhoz lehetőségünk van történeteket 
vagy verseket keresni.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

Amikor a gyerekeknek először mutatjuk be, fontos, hogy megszakítás nélkül egyszer az egész mozdulatsort 
és a teljes formát figyelmesen végigkövethessék. Csak azután járjuk végig újra és újra az utat, minden új moz-
dulatnál megállva, hogy pontosan elsajátíthassák azt. A játékhoz kapcsolódó történet (a leírásban kurzívval 
kiemelve olvasható) vezeti a kezünk mozgását, azonban minden mozdulatot többször megismételve elmagya-
rázhatunk a gyerekeknek, pontosan elmondva, hogy a fonal mely részét és melyik ujjukkal kell mozgatniuk. 
Ha látjuk, hogy az osztály nagy része követni tudja a mozdulatot, továbbléphetünk a történettel és a magyará-
zattal is.
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1. mintapélda – egérke

Egérke nagyanyóék házával szemközt, a vén diófa gyökerei alatt lakott.
Az egyik kézhátunkra akasztva leengedjük a fonalat. A másik kezünk ujjai – a kisegér bajusza – finoman 

mozognak. A magunk felé tartott fonalba beledugjuk a szabad kezünket.
A nyitva felejtett ajtón gyakran surrant be a házba. A lépcsők előtt izgatottan szimatolt, vajon merre menjen.
Ujjaink lefelé, tenyerünk magunk felé néz, először így kerüljük meg a lecsüngő fonalat. A körmozgás utolsó ré-

szén az ujjak felfelé, a tenyerünk kifelé néz.
Hegyes orrocskáját megcsapta a pincéből a sajt illata, ezért arra folytatta az útját, óvatosan, nehogy egérfogóba kerüljön. 

Körbejárta a pincét, közben fölkapott egy darabka sajtot, felszaladt, majd ki az ajtón, ahol bejött.
Visszahúzzuk a kezünket a kötél nyílásából ott, ahol először bedugtuk. Egérfogóba kerülhetünk, ha nem 

figyelünk eléggé arra, hogy merre fordítjuk az ujjainkat, tenyerünket.

2. mintapélda – törpeSzakáll

A törpék királyát arról ismerheted fel, hogy neki van a leghosszabb szakálla. Vigyáz is rá nagyon.
A fonalat a jobb kezem hüvelykujjára akasztom. 
A huncut törpegyerekek gyakran törnek borsot az orra alá. Különösen a szakállával szeretnek tréfálkozni. Egyszer olyan 

mérges lett rájuk, úgy felpaprikázták, hogy elhatározta, hogy véget vet a csínytevéseiknek. Kettéválasztotta szakállát, hogy 
megkötözze vele a kis törpéket. Először az első törpének kellett meghajolnia és belebújnia a szakállfonatba. Ezután a király 
kisimította a szakállát. 

Másik kezemmel vízszintesen, párhuzamosan tartom a szálakat. A jobb mutatóujjamat előrehajtom és bedu-
gom a két szál közé, majd felemelem a felém eső szállal együtt.

Ahogy az első törpe mutatta, úgy tettek a többiek is, a legkisebbet kivéve.
Ismét párhuzamosra igazítom a bal kezemmel a tenyerem előtt futó két szálat, és most a középsőujjam du-

gom közéjük. Ugyanezt megismétlem a gyűrűsujjammal is. 
A legkisebbet olyan kicsinek találta a király, hogy megsajnálta. Végigsimította a szakállával az arcát, feje búbját, hátát, 

majd óvatosan körbetekerte.
A kisujjam előtti két szálat úgy teszem az ujjam mögé, hogy a gyűrűsujjam háta mögül jövő szál alulra 

kerüljön. A kisujjamat megkerülve ismét párhuzamosan, vízszintesen halad a két szál, a fordulásból felülről 
érkező esik közelebb a tenyeremhez. 

A többi törpét pedig a biztonság kedvéért ismét belebújtatta a kötelékébe,…
Visszafelé haladva beledugom a gyűrűs, a középső- és a mutatóujjamat. 
… szakálla végét pedig háta mögé dobta. Gondolta, most már senki sem zavarhatja meg a délutáni álmát. Mielőtt elszun-

dított volna, még egyszer meghúzta a szakállát, ellenőrizve, hogy kis foglyai megvannak-e még, és már hortyogott is. Csak 
erre várt a legkisebb és leghuncutabb törpe.

A középsőujjam háta mögül érkező szálat a hüvelykujjam háta mögé teszem. 
Könnyen csusszant ki a szakállgyűrűből, odaosont a királyhoz, és már csattant is az olló az alvó álla alatt. „Nyissz!” 

– levágta a tekintélyes szakállt, majd visszaszaladt a helyére.
Mindkét szálat leemelem a kisujjamról. 
A nyisszantásra felriadt a király, húzta egyből a szakállát, hogy érezze, minden rendben van-e. Azonnal érezte, hogy nincs 

meg a szakálla. De a kis huncut törpéknek is nyomuk veszett. A király azóta is növeszti a szakállát.
Meghúzom egyszerre a hüvelyujjamról lógó két szálat. Így a fonal szabadon tekeredik le az ujjaimról.

variációS leHetőSég

Ugyanezt a mozdulatsort más történettel is végigjárhatjuk. Kányádi Sándor: Vénasszonyok nyara című verse egy 
egészen más hangulatba ágyazza ezt a formát. A vers alatt végzett egyenletes tempójú mozdulatok egy kimért 
ritmust és határozott keretet adnak az ujjaink mozgásának (ld. melléklet). 
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GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

1.

kányádi sándor: vénasszonyok nyara

Ül az őszi napon
három kis anyóka,
fonogatnak, pereg
szaporán a rokka.
Öreg ujjbegyük közt
nem is kenderszálak,
fonallá a napnak
sugarai válnak.
S lemenőben a Nap
azért ragyog vissza
finom fonalukat
nehogy elszakítsa.



145

Szöv – „a” – alap – Iv.3.2 

kötéS

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A kézimunkával, és ezen belül a kötéssel, jelentősen támogathatjuk 
mind a finommozgás, mind a kézügyesség fejlődését. Ezen túl a kö-
tés mindennapi gyakorlásával a gyerekeknek olyan mozdulatsorokat 
kell átélniük, amelyek a figyelmüket és a gondolkozásukat is fejlesztik. 
Közben megtapasztalják a „művészi munka” születését is.

Időkeret Heti 1 x 45 perc, gyakorlásra lehet napi 10-15 percet hagyni.

ajánlott korosztály 6–7 évesek

modulkapcsolódási pontok Írás előkészítése – formarajz, ritmikus mozgás 
Ujjgyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai Finommotorikus mozgás fejlesztése, figyelem összpontosítása

pedagógiai Háttér

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A kötés során, míg a gyerekek az életkoruknak megfelelő feladatokon dolgoznak, a ritmikusan ismétlődő 
mozdulatok, a manuális tevékenységek segítik mind az akaratuk, mind pedig logikus gondolkodásuk megerő-
södését. A kötés megtanulásának és gyakorlásának tehát közvetlen kapcsolata van mindazokkal a tevékenysé-
gekkel is, amelyekben a gondolkodás mozgékonyságára van szükség.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Mindenkit csak saját magához viszonyítva lehet értékelni. A napi gyakorlás során valamennyi gyerek ügye-
sedik, fejlődik. Egymás munkáinak a megfigyelése a legnagyobb hajtóerő. Egy-egy elkészült munka további 
lendületet adhat a gyerekeknek.
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ajánlott irodalom

1. Carlgren, Frans – Klingborg, Arne: Szabadságra nevelés. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 
Solymár. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 1999, 72–75. o.

2. Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési 
Kht. Budapest, 2004, �5–�8. o.

�. Nagy Mari – Vidák István: Nemezjátékok. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 1996.
4. Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 

Budapest, 1990, 21. o.

a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagó-
gus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidol-
gozásáról. 

Az első osztályos kötést az írás tanulásának időszakához szerencsés kapcsolni, mert fejleszti mindkét kéz 
mozgékonyságát, és a róluk való tudatosságot. 

A kötés tanulását megelőzi a fonalakkal való ismerkedés. Jó tapintani a különböző vastagságú fonalakat, és 
az is jó, ha fonalakkal megtanulnak mindenféle fonási technikákat is. 

Az ismerkedést először a gyapjúval kezdjük: mindenki megfogja, megtapogatja, megszagolja.
A továbbiakban megfigyeljük és átéljük közösen a fonal készítését. Minden alkalommal egy-egy munka-

folyamatot mesélünk el röviden, és ismerkedünk meg velük: gyapjúnyírás, mosás, kártolás (tisztítás, fésülés), 
fonás, festés.  Azért, hogy érthető, átélhető legyen az elsős gyerekek számára, egy mesébe ágyazhatjuk az egész 
folyamatot. Mesélhetünk egy hat-hét év körüli gyerekről, aki családjával egy tanyán él. Születésnapjára kap 
ajándékba egy bárányt, így mindent meg tud figyelni, hogy mi történik egy báránnyal: hogyan etetik, terelik, 
nyírják.

Közben az egyik órán nemezelünk, ahol még nyers formában dolgozunk a gyapjúval: tömőgyapjúval vagy 
gyapjúszalaggal. Nemezelés közben hosszú ideig tapinthatjuk a nyers gyapjút. Készíthetünk labdát vagy kar-
kötőt. 

Később különböző fonási technikákat próbálhatunk ki: kézzel fonás, körmöcske (vagy nyuszifül), lépegetős, 
hurkolásos. 

 Figyelembe véve a gyerekek finommozgás-koordinációjának fejlettségét, a kötés tanulását vastag (lehetőleg 
gyapjú-) fonállal kezdjük. Ehhez szükséges vastag kötőtű is. Nagy örömöt és lendületet adhatunk a gyere-
keknek, ha a fa kötőtűt maguk készíthetik el (lásd még az eszközöknél is!). A boltokban kapható fatipliket a 
gyerekek csiszolópapírral simára csiszolják. Egyik végére fagolyót ragasztanak, a másik végét pedig ki tudják 
hegyezni. 

Tartsuk szem előtt, és az egész folyamatra jellemző, hogy a gyerekek különböző tempóban dolgoznak, tehát 
mindenki más munkafázisnál tart. (Segítséget jelent, ha valakit, például egy szülőt, be tudunk hívni az órákra, mert a kötés 
kezdetekor minden gyerek több egyéni figyelmet kíván. Később már ez nem szükséges, mert tudnak egymásnak segíteni.) 

Ha a kötőtű készen van, kezdődhet a kötés tanítása. 
Először a szemek felvételét kell megtanulniuk a gyerekeknek. A továbbiakban meg lehet mutatni a szemek 

– a sima szemek – átvételét. A saját maguk által készített kötőtűk, a színes, vastag fonalak, a nagy cél, hogy 
valami elkészül abból, amin dolgoznak, mind-mind átsegítik a gyerekeket a nehézségeken. Ugyanakkor azt 
sem árt átélni, hogy valami szépnek a születése erőfeszítéssel jár. Ennek az élménynek a megélése fog segíteni 
a betűk tanulásakor is. Ha kellő időt hagyunk mindenki számára, hogy belejöjjön a kötésbe, és nem siettetünk 
senkit (magyarul: mindenkit hagyjunk saját tempója szerint haladni, nem kell ugyanazon az órán minden-
kinek ugyanott tartania), akkor ezek az órák nagyon nyugodtak, munkazajosak lesznek. A gyorsan dolgozók 
kész munkái elég motivációt fognak jelenteni a lassabban haladók számára.

Mindenképpen fontos, hogy már az első próbálkozásokból is valami kézzelfogható készüljön: kis nyakba 
tehető tartó, kisegér. (Lásd a mellékletet.)

Ezek után köthetnek furulyatokot, labdát (lásd a mellékletet), párnát, edényalátétet, edényfogót stb. Olyat te-
hát, amit az elkészülte után lehet használni, olyat, amire jó lesz ránézni, amit jó lesz kézbe fogni.

Még néhány jótanács. Legyen minden gyerek munkája valamilyen zsákban, hogy ne keveredjenek el a 
munkáik. Szoktassuk őket arra, hogy mindig tegyék el, ha készen vannak a napi munkával. Egyszerre ne ad-
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junk a gyerekeknek sok fonalat, a kevés átláthatóbb, tervezhetőbb. Mielőtt belekezdenek a munkába, lássanak 
egy-egy kész munkát, hogy legyen róla elképzelésük. Jó, ha otthon is gyakorolnak a gyerekek, de az iskolai 
munkájukat jobb, ha nem viszik haza, mert így követhetőbb lesz a munkafolyamat. 

A kézimunka-órára fontos előre előkészülnünk: megfelelő mennyiségű fonállal, a szükséges eszközökkel, a 
zsákokkal, így nem lesz kaotikus az óra. Az előkészítéshez tartozik még az is, hogy az órák és a napi gyakorlás 
után átnézzük a gyerekek munkáit: ahol kell, javítunk, vagy az összecsavarodott fonalat szétszedjük, felszed-
jük az elejtett szemeket. Ha újra kezükbe veszik a gyerekek a munkájukat, azonnal el tudnak kezdeni kötni. 
(Emiatt is fontos, hogy az iskolai munkáikat ne vigyék haza a gyerekek.)

aZ alKalMaZott eSZKöZöK
A fonalazáshoz és a kötéshez is vastag, esztétikus színű, lehetőleg gyapjúfonalat használjunk. Egyszerre csak 
néhány színt vegyünk elő (kék, piros, sárga). A színtelen gyapjú nem annyira drága, és növényekkel nem nehéz 
megszínezni. Ezzel együtt más, szép vastag fonal is megfelelő lesz.

A kötőtűhöz kettes fatiplit kell venni. Egy kötőtű hossza kb. 25-30 cm. A tipli vastagságának megfelelő fago-
lyók kellenek még, vagy más, ami a kötőtű végének megfelel. Szükséges még csiszolópapír, amellyel simára csi-
szoljuk a kötőtűt. Az egyik végét tompán hegyesre csiszoljuk, amivel a szemeket majd átvesszük. Az elkészült 
kötőtűket a végén be is olajozhatjuk.

GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

verSek a munka megkezdéSéHez

A versmondással párhuzamosan végzett mozdulatokat kurzívval kiemeltük.

1. 2.

Jobb kezem és bal kezem,                     
– Kitartva mutatom mindkét kezet
Segít engem mindenben.                        
– a két kézzel, mintha hógolyót gyúrnék
Ujjacskáim fürgén járnak,                      
– a két kéz szemben egymással, az ujjakkal tapsolunk
Ügyesednek, meg nem állnak.                
– ugyanaz tovább.     

 (Tanári vers)

Hüvelykujjam vasgyúró,                         
– Mutatom a két ujjat
Mutatóujjam mutató,                              
– ezt is mutatom
Középsőujjam közbülső,                        
– háztetőbe állítom őket 
Gyűrűsujjam csillog-villog,                    
– egymásnak integetnek
A kisujjam izeg-mozog.
– egymást kerülgetve.

                              (Magyar népköltés)

3. 4.1 (a vers egyben)
„Sokat tud az én kezem,
sokat tud az ujjam,
benne mindenféle régi
s mindenféle új van.”
– Eközben a jobb mutatóujjat a bal hüvelykujjra tesszük, majd 
a jobb hüvelykujjunkat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra tes-
szük. Ezzel a mozgással haladunk ujjról ujjra.
 
(Részlet Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem című verséből)

Hálómászó pók apó bemászott egy csőbe.
Hírtelen kinyílt a csap, víz sodorta földre.
Forrón tűzött rá a nap, meg a szél is fújta,
ezért aztán pók apó visszamászott újra.
 

(Kim Payne: Gyermekeink játékai, 40. o.)



148

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

4.2 (a szavakkal párhuzamosan végzett mozdulatok leírása)

Háló-
– A jobb mutatóujjat helyezzük a bal hüvelykujjra.

mászó
–  A jobb hüvelykujjat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra tesszük, eközben a bal hüvelykujjat érintő jobb mutatóujj elfordul. 

Vigyázzunk, hogy eközben a jobb mutatóujj és a bal hüvelykujj továbbra is érintse egymást. Ezzel a mozdulattal egy 
téglalapot képeztünk az ujjaink segítségével. (Ez a mozdulatsor „kötögetés” néven ismert.)

pók apó
–  Most vegyük el a jobb mutatóujjunkat a bal hüvelykujjunkról, mozgassuk magunktól elfelé, s e körmozgás alatt fordít-

suk el a jobb hüvelykujjunkat a bal mutatóujjunkon. Helyezzük jobb kezünk középs ujját bal kezünk hüvelykujjára. Jobb 
középsőujjunkat a bal hüvelyken tartva, bal kezünket fordítsuk magunktól elfelé, s közben váljon szét a jobb hüvelykujj 
és a bal mutatóujj.

bemászott egy csőbe.
–  Ismételjük a mozgássort, de közben mindkét kéz gyűrűs- és kisujjával érintsük meg a másik kéz hüvelykujját, s a „csőbe” 

utolsó szótagja a kisujj és a hüvelyk találkozására essen.

Hirtelen kinyílt a csap, víz sodorta földre.
–  A két kezünket tegyük egymásra a mellkasunkon. Amikor a versben a megfelelő helyre érünk, emeljük mindkét kezünket 

a fejünk fölé, nyújtózzunk fölfelé és tárjuk szélesre a karunkat, s a napot jelképező nagy kört leírva végül nyugtassuk az 
oldalunkon.

Forrón tűzött rá a nap, meg a szél is fújta,
– Mindkét kezünket emeljük magunk elé, majd karunkat lassan, kígyózva mozgassuk jobbra-balra, így érzékeltetve a szelet.

ezért aztán pók apó visszamászott újra.
– Most újra elvégezzük az első mozgássort, ami azzal kezdődik, hogy a jobb mutatóujj megérinti a bal hüvelykujjat.

vers a munka lezárásához

Tettünk-vettünk, serénykedtünk,       
– a két kéz egymás körül pörög, orsómozgás
Építettünk, szépítettünk.                
– a két tenyér egymás alatt vízszintesen, majd megcserélődnek
Megpihen a két kezünk.                   
– összekulcsolva leengedjük a kezünket
Elégedett a szívünk.                          
– a két kéz keresztben van a mellkason
 (Tanári vers)
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Szöv – „a” – alap – Iv.3.3 

HorgoláS

 készítették: Bakonyi katalin és kulcsár gábor

modUlleÍráS

a modul célja A kötés tanulása után (leírását lásd az Alapozás VII. modulleírásban) 
a horgolással is a kézügyességet és a finommozgás (a motorikus ideg-
rendszer) fejlődését segítjük, támogatjuk. A horgolásnál már nem 
mind a két kéz egyforma használatáról van szó, hanem most már a 
domináns oldalon, és csak az egyik kézzel dolgozunk hangsúlyozot-
tabban. A sima és ráhajtott szemek váltakozása mind a képzelőerő fej-
lődését, mind a ritmikus ismétlődések egészséges hatását hívja elő. A 
figyelem összpontosítása a tanulási folyamatokban jelent segítséget.

Időkeret Heti 2 x 45 perc, gyakorlásra lehet napi 10-15 percet hagyni.

ajánlott korosztály 7–8 évesek

modulkapcsolódási pontok Írás előkészítése: formarajz, ritmikus mozgás, ujjgyakorlatok 
Kötés

a képességfejlesztés fókuszai Finommotorikus mozgás fejlesztése, figyelem összpontosítása, a kép-
zelőerő, a fantázia fejlesztése

pedagógiai Háttér

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A horgolás során csakúgy, mint a kötésnél a gyerekek az életkoruknak megfelelő feladatokon dolgoznak, így 
a ritmikusan ismétlődő mozdulatok, a manuális tevékenységek segítik mind az akaratuk, mind pedig logikus 
gondolkodásuk megerősödését. A horgolás megtanulásának és gyakorlásának tehát közvetlen kapcsolata van 
mindazokkal a tevékenységekkel is, amelyekben a gondolkodás mozgékonyságára van szükség.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Mindenkit csak saját magához viszonyítva lehet értékelni. A napi gyakorlás során minden gyerek ügyesedik, 
fejlődik. Egymás munkáinak megfigyelése a legnagyobb hajtóerő. Egy-egy elkészült munka további lendületet 
adhat a gyerekeknek.
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a feldolgozáS menete
Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. Nem kötelező jellegű előírás. A pedagógus leg-
jobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról vagy újabb variációk kidolgozásáról. 

A kézügyesség fejlődését tovább segíthetjük a horgolással, amely támogatja a nyomtatott kisbetűk, majd a 
folyóírás megtanulását.

A horgoláshoz is vastag fonalakat használunk, vastag horgolótűvel. Az óra elején és végén ugyanúgy, mint 
a kötésnél, elmondhatjuk a verseket, amelyeket a kötéskor is mondtunk (lásd a mellékletet). A gyerekek külön-
böző tempóban haladnak a horgolás megtanulásában, és a horgolásban is. Ezt nyugodtan hagyhatjuk, hiszen a 
folyamat a fontos, és a jól horgoló gyerekek segíthetnek a tanárnak a nehezebben haladók megtanításában. Az 
sem baj, ha végül valaki csak egy-két munkával lesz kész, míg mások többet is elkészítenek.

Kezdetben a láncszemeket tanuljuk meg. Először ennek gyakorlására lehet akár egy méteres láncsort is ké-
szíteni. Ebből azután készíthetünk babákat. 

Ha a láncolás már jól megy, megtanítjuk a ráhajtás nélküli rövidpálcát. Ezzel először egy téglalapot készí-
tünk, melyből kis tarisznya, papírzsebkendő-tartó készülhet.

Az oldalakat is horgolótűvel lehet összedolgozni. Láncszemekből készülhet el a labdaháló is, ami a fiúk ked-
vét is meghozza a horgoláshoz. (Lásd a mellékletet.)

Ezek után kezdhetnek hozzá a gyerekek a különböző állatok horgolásához.
Kezdetben cicát, macit és mókust horgolhatnak, ilyenkor még nem jó a túl sok alternatíva. (Lásd a mellékletet.) 

Később, akik már sok állatot elkészítettek, maguk kitalálhatnak és általában sok-sok fantáziával ki is találnak 
más állatokat is.

Elsősorban négy lábon álló állatot készítsünk, mert könnyebb a karakterét eltalálni, és könnyebb is összeál-
lítani a figurát. Igazából a karaktert a kiegészítők – a fülek, farkak – adják meg, illetve a kitöméskor adhatjuk 
meg az állat végső formáját. A kitömést is gyapjúval végezhetjük. (Ha ez nehézségbe ütközik, lehet vattát is 
használni.)

Nagyon kedves, és a szociális életet is fejleszti, ha egész állatcsaládot (papa, mama, kicsinyek) horgolnak a 
gyerekek. Tavasszal kis állatkertet (kiállítást) rendezhetünk az osztályteremben.

A kötési munkához hasonlóan, a horgolásukat is tartsuk kis zsákokban, nehogy elkallódjon a tű, vagy va-
lamelyik kész darabja a munkának. A horgolásnál az elrontott szakaszokat a gyerekek könnyebben ki tudják 
javítani, kevesebb javítást kell végeznie a tanárnak. Ezért gyakrabban hazavihetik a munkájukat.

A horgolásórákhoz is jó, ha elő tudunk készülni kellő mennyiségű fonallal. Nem kell túl sokféle színt hasz-
nálni, és szebb, ha egy állatot csak egyféle színnel horgolunk.

Az év végén készíthet az egész osztály egy hatalmas takarót, terítőt, úgy, hogy minden gyerek azonos nagy-
ságú négyzetet horgol, amit azután összehorgolhatunk. Szép, ha ezt az osztály díszítésére használjuk, vagy 
esetleg elajándékozzuk.

alKalMaZott eSZKöZöK

A horgoláshoz vastag, esztétikus színű, lehetőleg gyapjúfonalat használjunk. Sok állathoz a nyersgyapjúszín is 
használható. A töméshez is gyapjú, esetleg vatta a megfelelő. 
A fonal vastagságához választhatjuk meg a horgolótű vastagságát.
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GYűjTEmÉNY – mELLÉKLET

verSek a munka megkezdéSéHez

A versmondással párhuzamosan végzett mozdulatokat kurzívval kiemeltük.

1. 2.

Jobb kezem és bal kezem,                     
 – Kitartva mutatom mindkét kezet
Segít engem mindenben.                        
– a két kézzel, mintha hógolyót gyúrnék
Ujjacskáim fürgén járnak,                      
– a két kéz szemben egymással, az ujjakkal tapsolunk
Ügyesednek, meg nem állnak.                
– ugyanaz tovább.     

                                                         (Tanári vers)

Hüvelykujjam vasgyúró,                         
– Mutatom a két ujjat
Mutatóujjam mutató,                              
– ezt is mutatom
Középsőujjam közbülső,                        
– háztetőbe állítom őket 
Gyűrűsujjam csillog-villog,                    
– egymásnak integetnek
A kisujjam izeg-mozog.                           
– egymást kerülgetik.

                               (Magyar népköltés)

3.

„Sokat tud az én kezem,
sokat tud az ujjam,
benne mindenféle régi
s mindenféle új van.”
– Eközben a jobb mutatóujjat a bal hüvelykujjra tesszük, majd a jobb hüvelykujjunkat felfelé mozgatva a bal mutatóujjra 
tesszük. Ezzel a mozgással haladunk ujjról ujjra.

 (Részlet Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem című verséből)

vers a munka lezárásához

Tettünk-vettünk, serénykedtünk,       
– A két kéz egymás körül pörög, orsómozgás
Építettünk, szépítettünk.                
– a két tenyér egymás alatt vízszintesen, majd megcserélődnek
Megpihen a két kezünk.                   
– összekulcsolva leengedjük a kezünket
Elégedett a szívünk.                          
– a két kéz keresztben van a mellkason.

 (Tanári vers)
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Horgolás



nagymozgáS-, indirekt  
teSttudat-, SzemmelkövetéS-  

éS finommotorika-fejleSztéSe  
egy órába SzerkeSztve
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 favágÓk – 45 perCeS mIntamodUl az  
alapozÓ SzakaSzHoz

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Testfogalom, testséma megerősítése, az alapmozgások koordinációjá-
nak javítása, a folyamatos szemmel követés kialakítása, fejlesztése, a 
megfelelő izomtónus-szabályozás kialakulásának segítése, a kéz és a 
láb finommotorikájának fejlesztése 

Időkeret 45 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Énkép, önismeret 
Írás-olvasás előkészítés
Szűkebb környezetben 
Alapozó készségfejlesztés
Ajánlott megelőző tevékenységek 
10 perces alapozó modulok

a képességfejlesztés fókuszai Mozgáskoordináció-fejlesztés, testtudatfejlesztés, sajátmozgás-érzéke-
lés fejlesztése, egyensúlyérzékelés fejlesztése, tapintásérzék fejlesztése, 
vizuomotoros koordináció fejlesztése, izomtónus-szabályozás fejlesz-
tése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

Az alapozó szakaszban leírt rövid modulok akár egy egész évre is kínálnak gyakorolnivalót a készségfej-
lesztés különböző területeire. Fontos, hogy e tekintetben tevékenységünk legyen preventív jellegű. Egy, a teljes 
modulválasztékot felölelő gyakorlási szakasz sok, esetleg csak később, a tanulási folyamatban jelentkező prob-
lémát előz meg. Lehetséges, hogy egy gyermek egy-egy gyenge képességét viszonylag sokáig kompenzálni 
tudja más, jobb adottságaival, de ahogy a követelmények növekednek, úgy fogynak tartalékai, és előbb-utóbb 
tanulási, illetve magatartási gondot okoz a nem megfelelő szinten fejlett képesség. Ezek a gyermekek általában 
a 3-4. osztályban válnak tanulásizavarossá. Utólag visszatekintve tehát fontos, hogy az alapozásra elég időt 
szánjunk! Bár így látszólag több időt veszünk el a tanulástól, később a ráfordított idő megtérül, mert a készség-



158

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

szintű begyakorlás miatt az írás, olvasás tanulása könnyebben, gyorsabban megy végbe. A modulokban sze-
replő gyakorlatok a figyelem-koncentrációra is jótékony hatást gyakorolnak, az év végére a gyerekek minden 
tanulási folyamatban összeszedettebbekké válnak.

Az ehhez hasonló képességfejlesztő-órákat legcélszerűbb a tornateremben tartani. Így elegendő hely és 
az eszközök nagy része is rendelkezésre áll. A gyermekek tornaruhában, vagy más kényelmes öltözékben 
legyenek. 

A 45 perces modul előnye, hogy több idő jut egy-egy feladat kidolgozására, a gyakorlás elmélyítésére. 
Koncentrált képességfejlesztés jöhet létre. Azonban vegyük figyelembe, hogy a helyes mozgásforma elsajátí-
tásához többszöri gyakorlásra van szükség, függetlenül attól, hogy az egyes alkalmakon mennyi idő áll ren-
delkezésre. A folyamat tervezésénél vegyük számításba az egyes kis modulokban leírt javaslatokat, melyek a 
gyakorlás ismétlésére vonatkoznak.

A 45 perces modul további előnye, hogy sokoldalú készségfejlesztést tesz lehetővé. Az egyes készségek fejlő-
dése egymással is összefügg, ez is növeli a teljes órás gyakorlás hatékonyságát. 

Fontos, hogy ha egy teljes tanórára tervezhetünk, változatos gyakorlási lehetőséget teremtsünk! Minden 
gyakorlatnak van kifáradási ideje, ezt túllépve a teljesítmények már csak romlanak, mert a szervezet (ideg-
rendszeri irányítás) nem képes több ingert befogadni. Ilyenkor célszerű a következő, más készségeket megdol-
goztató gyakorlatra váltani. Így arra is van lehetőség, hogy egy órán belül minden készségfejlesztő-területet 
megmozdítsunk. 

Természetesen nem muszáj a kiválasztott gyakorlatokat egy történetre felfűzni. Eredeti instrukcióikkal is 
megvalósíthatók. Mégis úgy tűnik, egy ilyen történetbe a gyermekek annyira beleélik magukat, el is felejtik, 
hogy közben kemény munkát végeznek, esetleg olyan dolgokat, melyek számukra nehezek. Magát a modulban 
szereplő történetet is csak fantáziaindítónak szántuk, tág teret engedve a tanári találékonyságnak.

Az órán használt eszközök: gesztenyék (vagy golyók), kb. 60 cm-es farúd, illetve rézcső. A gördülékenyebb 
feladatváltás érdekében ilyenkor igénybe vehetjük pedagógiai asszisztens segítségét az órán.

támogatórendSzer 

A feladat hatásmechanizmusának jobb megértéséhez a tanítói kézikönyv mozgásról és finommozgásokról, a  
testtudatról és térérzékelésről szóló fejezeteinek tanulmányozása nyújt segítséget.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Eleinte csak figyeljük a gyermekek mozgását, jegyezzük meg, hogy kik azok, akiknek mozgása több figyelmet 
érdemel, akár ügyességük, akár ügyetlenségük miatt. Csak később, néhány gyakorlóalkalom után segítsünk 
egyénileg is azoknak a nehezen mozgóknak, ahol nem tapasztalunk pozitív változást. 

Figyelem! Az előbbi kijelentés csak akkor igaz, ha minden fejlesztési területet külön szemlélünk, mert a 
gyermekek képességprofilja egyénileg eltérő, kisebb-nagyobb egyenetlenségek tapasztalhatók benne. Ezért 
könnyen lehet, hogy az a gyermek, aki a nagymozgás-gyakorlatokban ügyes, a finommotorika vagy a szemmel 
követés terén gyengébb teljesítményt nyújt. 

A következőkben az egyes játékokhoz kapcsolódó megfigyelési szempontokat külön-külön írjuk le, ezzel 
szeretnénk segíteni a differenciáltabb gyermekmegfigyelést.

Nagymozgásfejlesztés

Fatörzsek gurulása (a rövid modulok során Bébifókának neveztük)
– Eleinte csak néhány fordulatot guruljanak a gyermekek, mert fontos megfigyelni, nem szédülnek-e. Aki 

szédül, annak fokozatosan emeljük a gurulások számát.
– Meg kell figyelnünk, honnan indul a mozgás – pl. a sarkától, és végiggördül az egész testén spirálszerűen 

(ilyenkor általában harmonikus a mozgás), vagy pl. a csípőjétől, esetleg a kezével, vagy a lábával „tornássza 
fel magát” a fordulásra, vagy egyenesen a kezével támasztja fel magát?

– Egy adott úton egyenesen végig tud-e gurulni, vagy oldalt kigurul a pályáról?
– Gördülékeny-e a mozgássorozat, vagy minden negyed, esetleg fél fordulatnál megakad, esetleg tompa puf-

fanással érkezik meg, mert nem a mozgásirányítás, hanem a nehézségi erő az úr?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
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– A test mellett tud-e maradni a kar, vagy mellkasa előtt összehúzza, esetleg arcához emeli? Ezek a bébikori 
reflexből fennmaradt reakciók csak lassan oldódnak, talán akkor, ha már az összes nagymozgásos feladatot 
kigyakoroltuk. Ha ekkor sem, forduljunk szakemberhez.  

– Jelenik-e meg olyan többletfeszültség (pl. arcon, kezekben), mely nem szükséges a gyakorlat végrehajtásához? 

Kúszás (a modulleírások során Gyíknak neveztük)
– Létrejön-e a karok és a lábak ellentétes mozgása? (Ugyanakkor, mikor a jobb kéz nyújt, a bal láb segít a moz-

gásban, és fordítva.)
– Segít-e a lábfejével, a nagyujjával a tovahaladásban? Ha nem, segítségül odatehetjük saját lábfejünket, pár-

huzamosan a gyermek lábfejével, ehhez támaszkodhat a lábfeje, ahonnan nagyobb erővel tud elrugaszkod-
ni. Így egyszerre erősítettük a testérzet és a mozgáskoordináció fejlődését.

– Nyitott tenyérrel kúszik-e, vagy ökölbe szorított kézzel? (Ez korai mozgásminták fennmaradását sejteti.)
– Segít-e folyamatosan a karokkal, vagy időnként egy a teste alá beszorul?
– Mindkét lábát használja-e a kúszásnál, vagy az egyik tendenciaszerűen lemarad, a test után „vonszolódik”?
– Tudja-e, bár vízszintesben, de úgy tartani a fejét, hogy nem ér a földre?
– Létrejön-e a folyamatos mozgásirányítás? Azaz kb. harmincszor egymás után tudja-e folyamatosan végezni 

a gyakorlatot?
– Ritmusos-e a mozgásfolyamat, vagy ritmustalan a folyamatosság ellenére is?
– Van-e külön feszültség más testrészeken, melyek eredetileg nem vesznek részt a mozgásban?

Fatörzsszámláló (korábban Kukacként szerepelt)
– Fel tudja-e külön emelni a fejét, vagy a törzse is minden esetben emelkedik vele?
– Meg tudja-e mozgatni a lábujjait úgy, hogy a fejét is egyidejűleg felemelve tartja. (Vagyis függetleníteni tudja-e 

egyes testrészei mozgását az egésztől?)
– A lábujjak „integetésével” egyidejűleg mozog-e más is a testén, pl. a kéz ujjai?
– Fognia kell-e a kezével a nadrágját, vagy szorítania a kezével a combját ahhoz, hogy fenn tudja tartani a 

fejét?
– A gyakorlat két fázisát ismételgetve létrejön-e a feszülés és a lazulás „játéka” a mozgásban?

indirekt testtudatFejlesztő gyakorlatok

Gesztenyekereső (korábban Golyókutató) csapatverseny
– Milyen a gyermek egyensúlyi helyzete, eldől-e, ha nem fogódzkodik a gesztenye felszedése közben?
– Tudja-e szabályozni az izomtónusát, nem válik-e merevvé a mozgása?
– Nincsenek-e együttmozgásai (kézzel, arccal) közben?
– Mennyire gördülékeny a mozgáskoordinációja?

Tönkvivő (korábban Testérzet-erősítő) páros versenyek
– Sikerült-e az instrukciót végrehajtani?
– Mely testrészek mozgásbeli koordinációja a legnehezebb?
– Hogyan tudott az egyes gyermek a feladatok közben társával együttműködni?
– Melyek azok az instrukciók (testrészek), amelyek végrehajtásakor a legtöbb hibát észleli?

szemmel követés fejlesztése

Szekér (Göncölszekér)
– Az alátámasztás csökkenése (egyik kar a magasban van) megingatja-e a térdelőtámasz egyensúlyát?
– Képes-e a gyermek valóban a testével párhuzamosan a függőleges síkban egy kört rajzolni; ha nem, merre 

torzul a sík, illetve a kör? 
– Képes-e a gyermek a szemével a kört rajzoló kezét követni? Ha nem, van-e tipikus hely illetve tipikus moz-

dulat, amikor keze és szeme elveszti a kapcsolatot?
– Létre jön-e, illetve mennyi gyakorlás után, hogy a gyakorlat különböző mozzanatai egy folyamatos egésszé 

állnak össze, és ritmikusan ismétlődnek a feladatvégzés során?
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a fiNommotorika fejlesztése

A kesztyű öt ujja
– Vajon mennyire tudja a gyermek egyenként mozgatni az ujjait, vagy összecsukott ökléből kiemelni egy ujját?

Harkály
– Tudja-e a gyermek a kinyitott araszt tetszés szerinti irányba mozgatni, vagy a mozgás folyamatossága, a moz-

zanatok helyes egymásutánisága sérül? 
– Helyes izomtónussal működik-e az oppozíciós helyzet, amikor a hüvelykujj és a mutatóujj szembekerül 

egymással?
– Kialakul-e, hogy a három ujj, a középső-, a gyűrűs- és a kisujj követni képes a mozgó, oppozícióban lévő 

hüvelyk- és mutatóujjat? 
– Tudja e mindeközben függőlegesen tartani a rudat?

Amennyiben bármely gyakorlat végzésében nem tapasztalunk számottevő javulást a 4-6. hét végére, akkor leg-
alább ugyanennyi „pihenőre” tegyük el, majd később emeljük vissza a gyakorlás menetébe. Ha még a második 
gyakorlási fázis után sem tapasztalunk számottevő változást, koordinációnövekedést, és ez több gyakorlatnál is 
előfordul, akkor kérjük szakember segítségét!
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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. 

Az egyes gyakorlatokhoz tartozó pontos instrukciós leírás megtalálható a megfelelő tíz perces modul leírá-
sánál. A következőkben a modulnak csak a történetbe ágyazását írjuk le.

1. Egyszer favágók indultak el a hegyekbe, hogy az ott kivágott fákat leúsztassák a folyón, s a városban pénzt kapjanak az 
eladott fáért. Ahogy mentek, az egyikőjük elhagyott egy kesztyűt. A kesztyűbe rögtön beköltözött néhány erdei állat.  

Most „A kesztyű öt ujja” nevű játékot csináljuk végig úgy, hogy az egyik kezüket a gyermekek a padlóra, 
vagy egy tornapadra helyezik szétterpesztett tenyérrel lefelé.   

2. Ahogy mentek mendegéltek, szelídgesztenye-fákat találtak. Szedtek is gesztenyét, gondolták, majd megsütik vacsorára, 
úgysincs estig elég élelmük. Gesztenyeszedés közben kopácsoló hangot hallottak. A fákon egy harkály ugrált, férgeket keresett 
a fa kérge alatt. 

Itt következik a „Harkály”-játék, melyet ezúttal úgy végeznek a gyermekek, hogy egymás mellett állnak, 
jobb kezükben van a rúd. Ujjaikkal csak félig mennek fel a rúdon, majd a rudat, minthogy a mókus is átugrált 
egyik fáról a másikra, függőleges helyzetben átadják a mellettük álló társ bal kezébe, úgy, hogy azt középen 
fogja meg. Majd a társ a bal kezével lemegy a fa törzsén, és átadja a jobb kezébe, az pedig félig felmegy, majd 
ismét tovább adja a társ bal kezébe. 

3. Minél beljebb mentek az erdőben, annál meredekebb lett az út. A végén már csak kúszva tudtak felérni a hegytetőre, de itt 
voltak a legnagyobb fák, s ez minden fáradságért kárpótolta őket. 

Itt következik a „Gyík” néven leírt gyakorlat, mely egy szabályos kúszást jelent. 

4. A csúcsra érve sorra vágták ki a fákat, és legurították a fatörzseket a hegyoldalon a völgyben kanyargó folyóig. 
Most a „Bébifóka” nevű egyszerű gurulásgyakorlat következik.

5. A folyónál hagyták egy társukat, hogy megszámolja a fatörzseket, s ha véletlenül nem esnek a folyóba, húzza bele őket. Ez 
a társuk annyira elfáradt az állva várakozásban, hogy végül hanyattfeküdt a folyóparton, s amikor hallotta a fatörzsek dübör-
gését, csak a fejét emelte fel, hogy megszámolja, egyszerre hány törzs esett a folyóba. 

Ekkor következik a modulok során „Kukac”-nak írt gyakorlat. Ezt most párosan végzik a gyermekek. Minden 
hanyatt fekvő gyermek lábánál ül egy másik, és mikor a fekvő felemeli a fejét és integet a lábujjaival, ő mutat a 
kezével egy számot 0 és 5 között (nagyobbaknál 0 és 10 között). A mutatott számokat a fekvő összeadja. 

6. Mikor készen lettek a törzsek legördítésével, a kisebb fadarabokat összerakták egy kupacba, hogy majd kézzel lehordják 
a hegyről. Eközben rájuk esteledett. Veszélyes lett volna sötétben a meredek hegyről lemenni, ezért elhatározták, hogy ott 
alszanak. Tüzet gyújtottak, meg akarták sütni az útközben szedett gesztenyét. Amikor egyikük a zsák száját kinyitotta, az 
kiszakadt, és a gesztenye szétgurult a tisztáson. A sötétben nem látták összeszedni a gesztenyét, és a kezük is érzéketlenné 
vált a sok favágástól, ezért a lábukkal tapogatták ki a földön a gesztenyéket, és tették be egy kosárba. 

Következik a „Golyókutató csapatverseny”, melyben párok vagy csoportok is összeállhatnak, így igazi ver-
sennyé is válhat a játék. 

7. Végül nem maradtak éhen, megsütötték a gesztenyéket. Másnap a maradék fadarabokat szerették volna levinni a hegyről, 
de több darab volt, mint ahány kéz. Ezért páronként még egy fadarabot kellett levinni. Volt, amelyik pár a homloka között, 
volt amelyik az oldalával támasztotta a fadarabot. 

Ez a „Testérzet-erősítő páros versenyek” játéka, ahol szintén lehetséges verseny is, attól függően, hogy mi-
lyen szabályokat érvényesítünk. 

8. Kalandos út után megérkeztek a folyóhoz, innen tutajjal ereszkedtek le a városuk sekély öbléhez, ahol társaik már szekérre 
rakták a leúsztatott fatörzseket. Így elindulhattak a megpakolt, lassú szekerekkel a heti vásárba, eladni a portékát. 

Végül a „Göncölszekér”-gyakorlat következik.



taktiliS érzékeléS fejleSztéSe
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Szöv – „a” – alap – vI.1.

„kereSd a párJát!”

 készítette: papp zita

modUlleÍráS

a modul célja A taktilis észlelés fejlesztése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 8–10 év

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:
Írás, olvasás

Szűkebb környezetben:
Testtudat-fejlesztő gyakorlatok

Ajánlott megelőző tevékenység:
Tapintásos memória játék 

Ajánlott követő tevékenység:
Indirekt testtudat-fejlesztő gyakorlatok

a képességfejlesztés fókuszai Taktilis észlelés, szókincsbővítés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között.

– Ezeket a gyakorlatokat eleinte naponta célszerű játszani.
– Fontos figyelnünk arra, hogy a kiscsoportban mindig legyen szerepforgás, így mindenkinek kellő alkalma 

legyen a gyakorlásra.
– A zsákocskák elkészítésében segíthetnek a szülők (minél több zsák áll a rendelkezésünkre, annál többféle 

bőrérzékelős tapintást tudunk a gyerekeknek felajánlani);
– A zsákba való termések gyűjtését összeköthetjük az őszi erdei kirándulással, a trópusi szárazvirágok és fű-

szerek pedig leginkább karácsony előtt kaphatóak a piacon  (virágárusoknál).    

támogatórendSzer

A szem és a fül mellett a kéz az egyik legfontosabb érzékelési mód a környezet megismerésére. Az emberi kéz 
különleges. A kézügyesség kibontakozása összefügg az értelem kibontakozásával. Ha a környezet nem nyújt 
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elegendő mennyiségű és minőségű tapintási ingert a gyereknek, akkor a megfelelő érzékelő és irányító közpon-
tok működése  nem differenciálódik. Nem függetlenednek egymástól a kéz, a láb és a nyak mozgatóközpontjai. 
A kéz mozgása ügyetlen lesz, mozgását  a láb, a fej, a mimika mozgása (írás, rajzolás közben a nyelvnek száj 
körüli mozgása) kíséri. Ezek az akaratlan mozgások sok energiát emésztenek fel, így a gyerek hamar elfárad.

A tapintásos feladatok a tanuláshoz nélkülözhetetlen figyelmet is segítenek koncentrálni.   

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

1. Használja-e mindkét kezét, vagy erre külön meg kell kérni?
2. Mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy párt találjon?
�. El tudja-e mondani, hogy milyen tulajdonságai vannak az általa választott tárgynak?
4. Képes-e a tárgy több tulajdonságát is emlékezetben tartani?

a feldolgozáS menete 

cSoportmunka

a)
Alkossunk 6–8 csoportot, attól függően, hogy hány pár zsákunk van. Minden csoport kapjon egy pár azonos 
tartalmú zsákot. A zsákban lehetnek mindenféle használati tárgyak (dörzsszivacs, puha szivacs, fogkefe, kö-
römkefe, fogpiszkálók, fonalgombolyag, vattadarabok, nylonzacskók stb.), különféle méretű és alakú (lapos 
és gömbölyű) üveggolyók, őszi termések, szárazvirágok és fűszerek, a mágnestáblákhoz műanyagból készült 
nyomtatott kis- és nagybetűk betűk, különböző tapintású textilek, logikai készlet elemei stb. 

Beszéljék meg a gyerekek, hogy merre halad majd a zsák. A mikor mindenki készen áll, akkor az első gye-
rek tegye bele az egyik kezét az egyik zsákba, és a másikat a másik zsákba. Fontos, hogy ne csak a domináns, 
hanem mindkét kezükkel tapogassanak a zsákokban egyszerre. Amikor úgy érzik, hogy megtaláltak egy párt, 
akkor kihúzhatják a zsákból, hogy a szemükkel is meggyőződjenek erről. Ekkor adják tovább a zsákot. 

Egy csoport zsákjában annyi tárgy legyen, hogy mindenki legalább egyszer párosíthasson belőle.

b)
Ezt a gyakorlatot később összeköthetjük a tárgyak tapintás útján érzékelhető tulajdonságainak megnevezésé-
vel. Itt fontos, hogy akkor mondják el a tulajdonságokat, amikor még csak a két kezükkel érzékelik a kiválasz-
tott tárgyat. A társak is ellenőrizhetik azután akkor, amikor kivették a zsákból.

c)
A feladat tovább nehezíthető úgy, hogy megkérjük a gyerekeket, jegyezzék meg az általuk párosított dolgok 
minden (tehát a vizuálisan érzékelhető, pl. fényes – matt, a színe) tulajdonságát, és utána emlékezetből írjanak 
le mindent róla.                     
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tapImemory

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Tapintás érzékelés fejlesztése, figyelem koncentrálása, érzékelési fo-
lyamatok elmélyítése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 8–10 év

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben:
Figyelem, koncentráció

Szűkebb környezetben:
Tapintás, finommotorika, szerialitás, térérzékelés

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítvá-
nyai között.
– A tényleges feladatbemutatást közösen végzett előkészület előzi meg. Fontos, hogy a gyermekek maguk 

készítsék el a gyakorló eszközt, nem csak azért, hogy a tanítóra kevesebb munka háruljon, hanem főképpen 
azért, hogy jól megismerjék a különböző anyagok textúráját. Így már az eszközkészítés fázisában gyakorol-
ják a tapintásos differenciálást.

– A tapintási megkülönböztető-képesség fejlesztése nem öncélú, nem pusztán az ügyesség miatt szüksé-
ges. A tapintásérzékelés rendszere tulajdonképpen modellje az összes érzékelési rendszer működésének. 
A tapintási feladatokat gyakorolva szinte az összes érzékelési csatorna ingerfeldolgozási hatékonysága 
fejlődik.

– Ma vizuális szennyezettségben élünk, a gyors és felületes vizuálisinformáció-felvételhez vagyunk ma-
gunk is szokva, ezt szokják meg gyermekeink is. Nem is csodálkozhatunk azon, hogy nehezen tudjuk 
elmélyült érzékelésre, munkára késztetni gyermekeinket. A vizualitás kikapcsolásával azonban elmélyül-
tebb, megfontoltabb, vizsgálódó információ felvétel és feldolgozás mehet végbe, ami modellértékű, és biz-
tos alapot szolgáltat a tanulási folyamatok számára. Főleg a 3–4. osztályban, ahol a tananyag is nagyobb 
elmélyülést kíván.  

– Az elmélyülés kialakulásához az is hozzájárul, hogy lehetőleg ne zavarjuk meg más érzékelési területek 
igénybevételével a tapintásos feldolgozást, pl. rövid, lényegre törő instrukciót adjunk, majd hagyjuk, hogy a 
gyerekek belemerüljenek a feladatba, ne beszéljük „túl” a feladatot. Nyilván az eddig megszokott ingerára-
dat hiányában néhány gyerek igyekszik a maga számára biztosítani a kiesett ingertömeget, hangos beszéd-
del, egyéb ingerforrással, őket egy-egy mozdulattal is csendre lehet inteni, s mennél többet gyakoroltuk a 
tapintásos felismerést, annál kevesebb ilyen nehézségük lesz.
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– A textúrák felismeréséhez a tapintás és a finommotorika együttműködése szükséges. Csak akkor ismerünk 
fel egy anyagot, ha végighúzzuk a kezünket rajta. Valójában a tapintásunk „csak” abban különbözik a sze-
münktől, hogy egyszerre sokkal kevesebb információ befogadására képes, így megnyúlik az érzékelési idő, 
ez idézi elő a biztosabb feldolgozást is. Hagyjunk időt, hogy gyerekeinknek módjuk legyen kipróbálni ezt 
a másfajta ingerfeldolgozást, ezért 4–6 hetes gyakorlási periódust javaslunk, melybe azonban beletartozik 
magának a játéknak az elkészítése is. Lehet 2–� hetes gyakorlást is tervezni, majd negyed-, illetve félévente 
újra elővenni.

– A csoportmunkában (ebben az esetben) célszerű hasonló tapintási-emlékezeti képességekkel rendelkező 
gyermekeket egy csoportba helyezni, hogy egyforma esélyük legyen a győzelemre. Ilyen szempontok sze-
rint a gyakorlások során módosíthatjuk a csoportbeosztást is.

– A csoportok az itt megadott memóriajáték elemszámához igazodva 4–6 fő közöttiek legyenek.
– A taneszköz elkészítése a gyermekek által hozott anyagokra épül, ezért ideje korán kezdjük el ezek begyűj-

tését. A taneszköz anyagszükséglete:
	 −			legalább annyiszor 30 db egyforma színű és nagyságú befőttesüveg tető, ahány csoportot szeretnénk 

alkotni;
	 −			legalább 15 különböző textúrájú anyagcsík, kb. 60×60-as, pl.: selyem, pamut, bársony, szövet, posztó, 

lenvászon, zsákvászon, műbőr, gumi, bőr, szivacs, parafa, műanyag, gyapjú, vatta (vatelin), szőrme, mű-
szőrme, csiszolóvászon;

	 −			folyékony ragasztó, mely textilt is ragaszt;
	 −			csoportonként egy kartondoboz, pl. cipősdoboz, a memóriajátékok tárolására.

– Ezen felül (vagy ezek hiányában) bármilyen anyagot választhatunk, arra azonban törekednünk kell, hogy 
legyenek egymáshoz hasonló, illetve egymástól nagyon különböző tapintásúak is. Az külön változatosságot 
ad a csoportmunkának, ha az egyes memorykészletekben nem azonos anyagok vannak, így játékról játékra 
csereberélhetjük az egyes csapatok között a készleteket.

– A befőttesüveg teteje, bár nehezebb összegyűjteni, mégis jobb alapnak bizonyul az anyagok felragasztására, 
mint a karton, mivel van egy kis mélysége, ezért elrejti a ráragasztott anyag vastagságát, amit a kartonra 
ragasztott anyagok esetében látszana.

– Célszerű, ha egy-egy csoport először csak kb. 16 üvegtetőt tölt meg, úgy, hogy 8 párat kapjon, tehát két-két 
tetőbe ugyanolyan anyag kerüljön. Célszerű a nagyobb különbséget mutató anyagokkal kezdeni.

– Később, ha a gyerekek már gördülékenyen játszanak vele, alkalmanként egy párral növelhetjük az elemszá-
mot, mindig úgy, hogy maguk a gyerekek állítanak össze a játék kezdetekor egy újabb párt. Így lassanként 
emelkedik az elemszám, egészen �0, azaz 15 pár elemig.

– Sőt később készíthetünk nehezebben megkülönböztethető anyagokból is ilyen játékot, pl. különböző vász-
nak – a flokontól a zsákvászonig.

– Fontos különbség más memóriajátékokkal szemben, hogy itt mindvégig csak egyéni tapasztalatszerzés fo-
lyik a tapintásérzékelési csatorna jellegéből fakadóan, tehát minden gyermek csak a saját tapasztalatait hasz-
nosíthatja, a másét nem. Ez növeli a játék időtartamát, nehezíti az emlékezést. Eleinte ehhez még hozzájárul 
a szokatlan, keveset használt érzékelési csatorna nem begyakorolt, ügyetlen működtetése is. A megoldási 
idő később lerövidül, de eleinte lehetséges, hogy az adott időre egy-egy csoport nem fejezi be a munkát. 
Ilyenkor az addig felhúzott párok jelentik az eredményt.

– Minél nagyobb az elemszám, annál nagyobb figyelmet, finomabb megkülönböztetőkészséget igényel a játék. 
A játékidő azonban nem lesz lényegesen hosszabb, mert a gyakorlás előrehaladtával a gyerekek gyorsabban 
ismerik fel a párokat.

– A játék a memory szabályai szerint folyik, mégis célszerű a gyerekekkel előre megegyezni a szabályokban, 
hiszen valószínűleg otthon is különféle szabályok terjedtek el. Fontosnak tartjuk, hogy a kicsi elemszámra 
való tekintettel egy pár felhúzása után ne húzhasson még egyet az adott gyerek abban a körben, mert így 
hatványozottan nőnek a nyerési esélyei. 

 MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– Mivel hasonló feladatot eddig még nem végeztünk, nehéz megítélni, hogy az egyes gyerekek milyen telje-
sítményt fognak nyújtani ebben a feladatban. Az emlékezeti feladatokban általában jól teljesítő gyermekek 
várhatóan ebben is ügyesek lesznek. Ez szolgáltatja az alapot az első csoportbeosztáshoz, de készüljünk fel 
rá, hogy ezt esetleg többször is módosítanunk kell. 

– A figyelemzavaros és (vagy) hiperaktív gyermekek számára nagy kihívást jelenthet a feladat. Utóbbiak szá-
mára ezért, mert az állandóan igényelt ingeráradat helyett csak egészen kevés ingert kapnak, ami eleinte 
nem elégíti ki „szenzációéhségüket”, de ha segítünk nekik, idővel felfedezik a feladat varázsát, és lesz tü-
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relmük végigcsinálni. Lehet, hogy a tanítónak célszerű az első néhány alkalommal ennek a csoportnak a 
munkájában tagként is részt venni, hogy a túlmozgásos gyermekek helyes mintát utánozhassanak.

– A figyelemzavaros gyermekeknél pedig az okozza a problémát, hogy a feldolgozás előtt az egyébként pe-
rifériálisan működő figyelmet testhatárra kell fokuszálniuk, ami időt vesz igénybe. Itt is, mint a másik cso-
portnál eleinte több lesz a kudarcélmény, azonban később az itt megtapasztalt koncentráció minden tanulási 
folyamat alapját képezi.

– Gyakori hiba még, hogy a gyerek nem tud tapintásos tapasztalatot szerezni, nem húzza szisztematikusan 
végig az ujját az agyagon, hanem például csapdossa, szinte ütögeti azt. Ez a mozgáskoordináció gyengesé-
géből adódóan a finommotorika fejletlenségét is jelenti egyben, melynek hátterében sok minden állhat. 
Ezen gyerekek számára eleinte egyszerűsítsük úgy a feladatot, hogy a pár egyik tagját a kezébe adjuk, és az 
összes elemszám feléből  kell kiválasztania az azonos tapintásút.

– Ha az itt kapott megfigyeléseinket más gyakorlatoknál szerzettekkel – pl. a hallási differenciálással kap-
csolatosakkal – összevetjük, felismerhetővé válik, hogy az adott gyerek nehézségeit például az emlékezet 
általános gyengesége okozza. Ilyenkor minden memoryban (és más emlékezetet igénylő feladatokban is) 
gyengébben teljesít, nem csak a tapintási emlékezetet igénylőkben vagy éppen a tapintási felismerésben, 
differenciálásban mutat képességgyengeséget: ilyenkor más érzékelési területeken végzett feladatokban 
nem jelenik meg a probléma.  

támogatórendSzer

A 3. osztályos tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz íródott fejezete, ebből főként
– a tapintás,
– a figyelem, 
– a statikus egyensúlygyakorlatokról szóló részek, valamint az 1–2. osztályos tanítói kézikönyv finommotori-

káról szóló fejezete.

modUlvázlat

i. 

lépések, tevékenységek 1. A szükséges alapanyagok tanári asztalra való kikészítése. 
2.  4-5 fős csoportokba osztjuk a gyerekeket, minden csoport leül 

egy-egy asztalhoz. 
3.  A csoportokból gyerekeket szólítunk, hogy egy-egy alapanyagot 

elvigyenek csoportjuknak. 
4.  Arra kérjük a gyerekeket, hogy minden anyagból vágjanak ki két 

darab akkora kört, mint a befőttesüveg teteje. Ezután a köröket 
ragasszák be a tető belsejébe.

5.  Ezután a kipróbálás következik, minden gyermek tapintson meg 
mindenfajta anyagot, amit a tetők rejtenek. 

6.  Kezdődhet a játék:  a befőttesüveg-tetőket összekeverve és lefor-
dítva sorokba és oszlopokba rendezik, mint egy hagyományos 
memóriajátékot. Az egyes játékosok az előre meghatározott sor-
rendben két-két tető alá nyúlnak be, és anélkül, hogy megfordíta-
nák azokat, ujjukkal megtapintják, a bennük lévő anyagot. Ha két 
egyformát tapintottak, a párt felfordítják, és maguk elé helyezik, 
de azután ebben a körben nem húzhatnak többet. Így folytatódik 
a játék, míg az utolsó pár is gazdára talál. Az nyer, akinek több párt 
sikerült gyűjtenie.

kiemelt készségek, képességek taktilis figyelem, megkülönböztető készség, taktilis emlékezet, finom-
motorika

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a módszertani ajánlásban és a megfigyelési 
szempontok között soroljuk fel.
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tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény –  minden csoport számára 16 db egyforma nagyságú és színű befőttes-
üveg-tető

– csoportonként legalább egy ragasztó
– csoportonként 8 különböző, legalább 2 tetőnyi nagyságú anyagdarab
– csoportonként 1 db cipősdoboz

ii. 

lépések, tevékenységek Amikor már az adott 8 párral, vagyis a 16 darabbal jól megy a játék, 
minden újabb gyakorlásnál egy-egy pár tető megtöltésével bővít-
hetjük azt. Az is lehetséges, hogy az első 16 darabba az egymástól 
könnyebben elkülöníthető anyagok kerülnek, később több hasonló 
tapintású párt vonunk be a játékba.

kiemelt készségek, képességek taktilis figyelem, megkülönböztető készség, taktilis emlékezet, finom-
motorika

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a módszertani ajánlásban és a megfigyelési 
szempontok között soroljuk fel.

tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény újabb befőttesüveg tetők, újabb anyagdarabok, ragasztó

iii. 

lépések, tevékenységek Amennyiben az egyes memóriajátékokba nem egyforma tapintá-
sú anyagok kerültek, a csoportok egymás között is kicserélhetik az 
egyes játékkészleteket.

kiemelt készségek, képességek taktilis figyelem, megkülönböztető készség, taktilis emlékezet, finom-
motorika

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a módszertani ajánlásban és a megfigyelési 
szempontok között soroljuk fel.

tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény Különböző ismert fonaljátékokhoz lehetőségünk van történeteket 
vagy verseket keresni.



a vizuáliS éSzleléS éS emlékezet, 
vizuomotoroS koordináció  

fejleSZtéSe

(papír-ceruza Feladatok)
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 Szem-kéz koordInáCIÓ éS alak-Háttér  
dIfferenCIáláS I.

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja A vizuális észlelés, emlékezet, szem-kéz koordináció fejlesztése mani-
pulatív feladatokkal

Időkeret háromszor 10 perc

ajánlott korosztály 6–8. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Írás-olvasás előkészítése 
Emlékezet fejlesztése
Finommotorika fejlesztése
Szűkebb környezetben
Szem-kéz koordináció fejlesztése 
Vizuális differenciálóképesség fejlesztése
Vizuális-szeriális emlékezet fejlesztése 
Ajánlott követő tevékenységek 
Vizuális képességeket fejlesztő modulok
A vizuális észlelést fejlesztő füzet gyakorlatai

a képességfejlesztés fókuszai Vizuális észlelés, finommotorika, vizuális emlékezet

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A későbbi írás-olvasás problémák elkerülése szempontjából rendkívül fontos feladat a tanulást segítő ké-
pességek megfelelő szintre hozása, az esetlegesen lassabban fejlődő képességek fejlesztése. Mégis az ezekre 
irányuló feladatok szinte teljesen kimaradnak a mai iskolai oktatásból. Itt ezekből mutatunk be néhányat. 
Természetesen nem fedik le a fejlesztendő területek összességét, de legalább ízelítőt nyújtanak a megoldás le-
hetőségeiből. Használjuk őket, mert a gyerekek élvezettel végzik, és rendkívül hatékonyak.
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támogatórendSzer

Brigitte Sindelar fejlesztő programja a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek megelőzésére (Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában, II. kötet. Szerkesztette: Huba Judit (Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. 
Sokat dicsérjük őket. 

Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyerek már jól teljesít, 
nagy biztonsággal mozog!

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. 

i. fonallabirintuS

A feladat célja a finommotorika, a vizuális figyelem, szem-kéz koordináció fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik nagyon ügyetlen finommozgással (kézmozgással) érkeznek iskolába, 

ceruzát nem szívesen vesznek a kezükbe, rosszul rajzolnak.
Kezdetben kettő, majd később legalább három különböző színű fonal szükséges a játékhoz. Ezeket egy 

nagyméretű rajzlapon úgy helyezzük el, hogy egymást több helyen is keresztezzék. Ezután a fonalszálakat 
fölragasztjuk a papírra. A gyerek feladata, hogy az ujját végig kell vezetnie egy-egy előre kiválasztott színű 
fonalszálon. 

Instrukció: 
– Válassz egy színt! Vezesd végig az ujjadat a labirintuson, de vigyázz, el ne tévedj! Ne térj le arról a színről, amit kivá-

lasztottál!
Nehezítések:
Amikor a gyerek ezt a gyakorlatot már lendületesen, nagy biztonsággal végzi, akkor a feladat nehezíthető 

azzal, hogy egyre bonyolultabb labirintusokon kell végigvezetnie az ujját, valamint azzal, hogy a fonalszálakat 
már nem ragasztjuk fel a papírra. Ekkor a gyereknek úgy kell végigvezetnie az ujját egy-egy fonalszálon, hogy 
annak helyzete ne változzon.

ii. papírikrek

A feladat célja a vizuális észlelés fejlesztése, azonosságok és különbségek percepciója.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akiknek vizuális észlelési problémáik vannak, nehezen veszik észre a 

különbségeket.
Előzőleg kettéhajtott papírból kivágunk egyszerű formákat (kör, háromszög, házikó stb.), és ezeket az asz-

talra helyezzük. Minden formának van egy ikerpárja. Ezeket a párokat kell a gyerekeknek megkeresni és pá-
rosítani. 

A feladat jól végezhető párban, vagy 3-4 fős csoportokban is. 
Ha a formákat keményebb papírból vágjuk ki, akkor tartós, többször felhasználható taneszközt kapunk, de 

a gyerekek maguk is megrajzolhatják és kivághatják a formákat. Ezt nagyon élvezik, és az ollóval való vágás 
javítja finommotorikájukat, szem-kéz koordinációjukat.
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A feladat magában hordozza az önellenőrzés lehetőségét, mert ha páronként egymásra teszik az alakzato-
kat, azonnal ellenőrizhetik, hogy valóban teljesen egyformák-e.

A feladat úgy is játszható, hogy az egyik gyerek felemel egy formát a halomból, és a másiknak az a feladata, 
hogy kikeresse annak „ikertestvérét”.

Instrukció: 
– Minden formából kettő található a halomban. Keresd az ugyanolyan formákat! Keresd az ikertestvéreket!
Nehezítések: 
Nehezebb a feladat, ha egymáshoz igen hasonló, vagy szabálytalan formájú párokat teszünk egy halomba.

iii. gyöngyfűzéSek

A feladat célja a vizuális észlelés, a vizuális-szeriális emlékezet, a fimommotorika fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik nagyon ügyetlen finommozgással (kézmozgással) érkeznek iskolába, 

vagy problémájuk van a sorozatok szabályának megállapításával, folytatásával illetve emlékezetük terjedelme 
fejlesztésre szorul.

A gyerekek feladata, hogy lemásolják a gyöngyfüzér sorrendjét, amit a tanító bemutat nekik.
A gyakorlat bevezetésekor a tanárnő úgy fűzi fel a gyöngyöket, hogy közben a gyerekek figyelik őt, majd 

kiteszi eléjük a felfűzött gyöngysort, és ők azt lemásolják (ugyanolyan sorrendben felfűzik a gyöngyöket a saját 
zsinórjukra). Ez egyszerű észlelési és finommotorika-fejlesztő feladat.

Ha a sorozatot folytatni is kell, az már a szerialitást is fejleszti.
Nehezebb a feladat, ha a tanárnő felfűzi a gyöngyöket, a gyerekek figyelik őt, majd emlékezetből kell ugyan-

azt a sorozatot felfűzniük.
Még nehezebb a feladat, ha a tanító egy előre felfűzött sorozatot mutat be meghatározott ideig a gyerekek-

nek, és azoknak szintén emlékezetből kell megfűzniük ugyanazt.
Instrukció: 
– A gyöngyöket meghatározott sorrendben fogom felfűzni. Figyeljetek, hogy pontosan vissza tudjatok emlékezni a sor-

rendre! Elkészültem. Most fűzzetek ti is pontosan ugyanilyet!
Kezdjük a feladatot egy három színből álló szekvenciával, majd ha ezt sikeresen megoldotta, akkor nehe-

zítsünk.
Nehezítések: 
Nehezíthetjük a feladatot, ha növeljük a sorozatot egy-két gyönggyel, különféle színek és formák kombináci-

óját mutatjuk be a sorozatban, vagy különböző módon megtöbbszörözünk bizonyos gyöngyszemeket. Ha vala-
melyik gyereknek a feladat legkönnyebb változata is komoly gondot okoz, akkor segíthetjük a feladatmegoldást 
azzal, hogy el is mondjuk a felfűzött gyöngyök színsorrendjét, ekkor azonban a feladatmegoldás már kevésbé 
fejleszti a vizuális emlékezetet, mert az auditív- verbális memóriát is segítségül hívtuk a feladatmegoldáshoz.
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 Szem-kéz koordInáCIÓ éS alak-Háttér 
dIfferenCIáláS II.

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja A vizuális észlelés: szem-kéz koordináció és alak-háttér differenciálá-
sának fejlesztése

Időkeret kétszer 10 perc

ajánlott korosztály 6–8. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése
Finommotorika fejlesztése
Írás, olvasás előkészítése

Szűkebb környezetben 
A szem-kéz koordináció fejlesztése 
Vizuális differenciálóképesség fejlesztése

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Nagymozgások fejlesztése
Egyensúlygyakorlatok 
Finommozgások fejlesztése és testséma kialakítása

Ajánlott követő tevékenységek 
Rész és egész észlelése 
Vizuális különbségek észlelése 

a képességfejlesztés fókuszai A szemmozgás tudatos kontrollja, a szemfixáció erősítése, szem-kéz 
koordináció, finommotorika, alak-háttér differenciálása

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A szem-kéz koordináció azt a képességet jelenti, hogy a látást és a kéz mozgását célzottan összekapcsoljuk. 
Ezek alapján beszélhetünk még szem-láb és szem-kéz-láb koordinációról is. Ezek az alapvető képességek előfel-
tételei mindenféle tevékenységnek, így az írás és olvasás elsajátításának is. A �-4 éves gyermekeknél a vizuális 
észlelés elsősorban a mozgáson és a testséma gyakorlatain keresztül fejlődik. Az 5-6 éves gyerekeknél azonban 
célzott, direkt vizuális (látás-) fejlesztés is szükséges. Az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges folyama-
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tos sorkövetést készítik elő a cél helyének rögzítését tartalmazó feladatok. A tanulási helyzetek többségében 
a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi és motoros tevékenységgel. Fontos tehát, hogy ezeket 
a gyakorlatokat mindig kössük össze a látott dolgok nyelvi kifejezésének megtanításával, a gyerekek szókin-
csének bővítésével. Miután megnéztük, hogy hogyan rajzolták meg, mondják is el, merre haladt a turista, az 
autóversenyző, a síelő… 

Az alak-háttér észlelés nemcsak az olvasás tanulásánál elengedhetetlen, amikor egy betű formája kiválik a 
környezetéből, hanem olyankor is, amikor egy ábrán megkülönböztetjük a lényeges és lényegtelen részeket. 
Zavartalan alak-háttér észlelés szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk szándékosan ráirányítani a figyelmün-
ket (szemünket) valamire, és minden mást figyelmen kívül tudjunk hagyni. 

támogatórendSzer

Játékosan – Feladatgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez
(Eu-Synergon 2001.)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: Képességfejlesztő technikák és eljárások az anyanyelv tanításában
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: A tanulási nehézségek kezelése
(Logopédiai Kiadó)

Taníts meg engem! – Fejlesztő program logopédiai óvodák számára
(Logopédiai Kiadó)

Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…
(Logopédiai Kiadó)

Dr. Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből 
(Nemzeti Tankönyvkiadó)

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában
(Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.)

Iskolapszichológia 4.
Englbrecht-Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását?

(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Figyeljük meg, hogy helyesen – három ujjal – fogják-e a ceruzát a gyerekek! Ha nem, tanítsuk meg nekik. Ma 
már szinte minden papírboltban kapható műanyag ceruzafogó, ami segít ebben. A szabályos ceruzafogás lágy, 
puha, nem görcsös. Az írószernek bele kell feküdnie a hüvelyk- és mutatóujj közötti mélyedésbe. A ceruza gon-
dolatban meghosszabbított végének a jobb vállhoz kell érnie. Egyenes háttal üljenek, és a gyermek szeme kb. 
25 cm-re legyen a papírtól. A helyes haladási irány azonos az írás-olvasás irányával, vagyis mindig balról jobbra 
és föntről lefelé haladunk. Kérjük a gyerekektől, hogy a lapot ne forgassák munka közben, hanem a csukló laza 
mozdulatával kövessék az irányokat! Ügyeljenek arra, hogy lehetőleg ne emeljék fel a ceruzát rajzolás közben 
a lapról! 

Nagyon fontos, hogy mindig a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. Sokat dicsérjük őket! 
Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyermek már jól teljesít, 

tehát látjuk, hogy nagy biztonsággal mozog!
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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. 

i. Szem-kéz koordináció 

A feladatok célja vizuális figyelem, szemfixáció, szem-kéz koordináció, a finommotorika fejlesztése.
Ajánljuk minden 1. osztályos tanulónak, különös figyelemmel azoknak a gyerekeknek, akik nagyon ügyetlen 

finommozgással (kézmozgással) érkeznek iskolába, ceruzát nem szívesen vesznek a kezükbe, rosszul rajzolnak.

a feladatoK

1. mozgó tárgyak követése szemmel (és mutatóujjal), miközbeN a fej mozdulatlaN marad

Instrukció: 
– Kövesd a szemeddel a kezemben lévő tárgyat!
Eleinte könnyítsük meg a feladatot úgy, hogy a gyerekek végtagmozgásokkal (mutatóujj) kísérhetik. Az egy-

szerű balról jobbra haladó, vízszintes mozgásirányt egészítsük ki a fentről lefelé haladó, végül az átlós irányok-
nak megfelelő szemmozgásokkal. Ezt kövesse az elvégzett tevékenység szóbeli megfogalmazása, majd rajzban 
történő reprodukálása. Ha egy tárgy útját már képesek így követni, akkor több, 2-3-4-5 egymást követő tárgyat 
figyeltessünk meg „távcsővel”. Erre remekül használható a papírtörlő hengere. A későbbiekben a betűk-számok 
formálásának módját is figyeltessük meg.

2. „sasszem”– a szem Fixációs működésének erősítése

Instrukció: 
– Fényképezd le a szemeddel! 
A mozgó (pl. fel-le) tárgy követése, majd a tárgy vagy a tárgy egy részének fixálása kb. 10 mp-ig tartson. 

3. szem-kéz koordiNáció

Instrukció: 
– Vezesd végig a csónakot a kanyargó folyón, a versenyautót a pályán, a turistát a turistautakon, a síelőket a lejtőn!
Kezdetben széles utakon, (1,5 cm-es majd 1 cm-es ) végül az 1. osztályos füzet vonalazásának megfelelő kb. 

0,5 cm szélességben kell rajzolniuk a gyerekeknek a vizuális észlelést fejlesztő füzetben.

4. formák megrajzolása poNtról poNtra

Instrukció: 
– Rajzold meg a csillagot a pontok segítségével!
Magunk is rajzolhatunk hasonló feladatokat. Tárgyak, állatok körülrajzolása során a ferde egyenesek begya-

korlására különösen hasznosak az ilyen típusú feladatok. 
Fokozatok: 
A fent leírt feladattípusok föntről lefelé nehezednek. Célszerű az egész osztálynak az első feladattal kezde-

ni, majd minden tanuló differenciáltan attól a szinttől kezdve gyakoroljon, ahol azt tapasztaljuk, hogy lassan, 
illetve nem hibátlanul tudja már megoldani a feladatot. 
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ii. alak-Háttér differenciáláS

A feladatok célja alak és háttér differenciálása.
Ajánljuk minden 1. osztályos tanulónak, de különösen azoknak a gyerekeknek, akiknek vizuális észlelési 

problémáik vannak, akik nehezen tudják figyelmüket egy vizuális ingerre irányítani, hogy megtanulják a lé-
nyegest a lényegtelentől elkülöníteni.

a feladatoK

1. válogatások megadott szempoNt szeriNt

Instrukció: 
– Keressetek piros színű tárgyakat a teremben!
Lehet alak, szín, forma, nagyság, anyag szerint keresgélni. Az ilyen típusú feladatok során fejlődik a gye-

rekek vizuális megfigyelő- és elemzőképessége. A megfigyelések során emlékeznek a látottakra, és képesek 
lesznek a részekből kirakni az egészet. Ez a betű- és számtanulásnál is hasonlóan történik.

2. „Nyomozó”
Instrukció:
– Kösd össze a lenyomatával, az árnyékával!
A füzetben először sporteszközöket, majd állatokat és az apróbb részleteket tartalmazó emberfejeket kell 

párosítaniuk a gyerekeknek.
Később egyszerű és bonyolultabb geometriai formákat kell két szempont alapján (forma és nagyság) páro-

sítaniuk. 

3. elrejtett formák

Instrukció: 
– Karikázd be a gyümölcsöket!
A gyerekeknek a vonalak mögött meg kell látniuk az elrejtett gyümölcsöket. Azután a kép szélén található 

gyümölcsök közül csak ezeket kell kiszínezniük. Ugyanígy keresnek autókat, zöldségféléket, bútorokat, geo-
metriai formákat, betűket és számokat.

4. egymásra rajzolt alakok

Instrukció:
– Rajzold át különböző színnel!
A fokozatok a következők: konkrét formák, geometriai formák, számok.

5. keresd a formát!
Instrukció: 
– Színezd ki az összes mézeskalács-figurát!
Hasonló háttérben kell a kért formákat észlelniük. Hasznos, ha összeköthetjük a keresett tárgyak megszá-

molásával.

6. fotómoNtázs

Instrukció: 
– Húzz annyi vonalat, ahány lepkét látsz a képen!
A kép nem éles, és benne elszórva figuratív elemek láthatóak. Ezeket kell megszámolniuk.
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Szem-kéz koordináció és alak-háttér differenciálás II.
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réSz éS egéSz

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja A vizuális észlelés: rész-egész, apró különbségek észlelése

Időkeret kétszer 10 perc

ajánlott korosztály 6–8. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Vizuális figyelem és emlékezet 
Finommotorika fejlesztése 
Szókincsbővítés 
Írás-olvasás előkészítése

Szűkebb környezetben 
Rész-egész, apró különbségek észlelése

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Nagymozgások, egyensúlygyakorlatok
Finommozgások és testséma kialakítása

Ajánlott követő tevékenységek 
Alakállandóság, térbeli helyzetek észlelése

a képességfejlesztés fókuszai A rész és egész pontos észlelése, az apró különbségek észrevétele, 
elmondása

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A rész-egész pontos észlelése azért nagyon fontos, hiszen e képesség birtokában tudják majd a gyerekek a 
betűket és számjegyeket elemeikből felismerni, elolvasni, leírni. Minden olyan játék, amelynél a részekre bon-
tás, részekből összerakás, konstruálás szerepel, alkalmas az analizáló-szintetizáló képesség fejlesztésére. Ilyen 
játékok: a Duplo, a Lego, a különféle építőkockák, mesekockák stb. Ezt a képességet trenírozza még a gyerekek 
körében népszerű puzzle-játék. Mi magunk is készíthetünk ilyet, ha plakátokat, képeket, képeslapokat szét-
vágunk. Ha a képet felragasztjuk egy kartonlapra, mielőtt részekre vágjuk, akkor sokáig használható lesz. A 
fokozatokat azonban fontos tudatosan tervezni és betartani! Ha egyforma nagyságú és formájú részekre vág-
juk, akkor könnyebb kirakni a képeket. A kevesebb részletet ábrázoló képeket könnyebb kirakni.  Később aztán 
érdemes változó nagyságú és formájú méretre vágni. Itt hasznos segítségnyújtás, ha berajzoljuk a kirakandó 
részeket arra a kartonlapra, amelyen ki kell rakniuk a gyerekeknek a képet. Mielőtt munkához kezdenek a 
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gyerekek, mindig mutassuk meg, és figyeltessük meg velük a teljes képet! Ugyanezt játszhatjuk a betűkkel,  
a betűtanulás időszakában. A rész-egész észleléséhez szorosan kapcsolódik a vizuális különbségek pontos ész-
lelése. Kezdetben egymástól igen eltérő tárgyakkal dolgozzunk, majd később fokozatosan csökkenjen a tár-
gyak közti különbség. Szánjunk elegendő időt ezekre a játékokra, hiszen a rész-egész összefüggés felismerése 
az olvasás és írás tanulásának alapja, mert a formák kiegészítése elősegíti a betűk vizuális képének felidézését, 
a lényeges jegyek megfigyelését. Mivel a magyar nyelvben elég sok a vizuálisan hasonló betű (ld. Tanári kézi-
könyv: Homogén gátlások) ezekkel a feladatokkal jelentősen megkönnyíthetjük a betűtanulás folyamatát.

A tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi és motoros tevé-
kenységgel. Fontos tehát, hogy ezeket a gyakorlatokat mindig kössük össze a látott dolgok nyelvi kifejezésének 
megtanításával, a gyerekek szókincsének bővítésével. Sose sajnáljuk az időt arra, hogy lehetőleg minél több 
tanuló megfogalmazza, mi hiányzott a képről, mivel egészítette ki a képet, vagy milyen különbségeket talált! 

támogatórendSzer

Játékosan – Feladatgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez
(Eu-Synergon 2001)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: Képességfejlesztő technikák és eljárások az anyanyelv tanításában
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: A tanulási nehézségek kezelése
(Logopédiai Kiadó)

Taníts meg engem! – Fejlesztő program logopédiai óvodák számára
(Logopédiai Kiadó)

Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…
(Logopédiai Kiadó)

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Nagyon fontos, hogy mindig a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. Lehetőleg minél többen fo-
galmazzák meg szóban is a megoldásokat! Sokat dicsérjük őket!

Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyermek már jól teljesít, 
tehát látjuk, hogy nagy biztonsággal mozog!

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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Rész és egész

i. a réSz éS egéSz viSzonyának éSzleléSe

A feladatok célja a vizuális észlelés, azon belül is a rész-egész észlelése, a finommotorika további fejlesztése.
Ajánljuk minden 1. osztályos tanulónak, de különösen is azoknak a gyerekeknek, akik diszlexiaprevencióban 
részesültek óvodás korukban, akik viszonylag későn kezdtek el beszélni, akik most is nehezen fejezik ki gon-
dolataikat.

feladatoK

1. tárgyak összeszerelése

instrukció: 
– Szereljük össze ezeket a játékokat!
Tegyük az asztal egyik részére a játékokat, másik részére pedig a hiányzó részeket. Alkalmasak erre az 

olyan babák, amelyeknek a kezét-lábát ki lehet szedni, az olyan járművek, amelyeknek a kereke leszerelhető. 
Különféle legók is jól használhatók erre a célra.

2. a Festő elment nyaralni, ezért…
Instrukció: 
– Egészítsd ki! Rajzold meg a hiányzó részeit!
Mondjuk el a gyereknek, hogy a festő elment nyaralni, ezért nincsenek befejezve ezek a képek. Azt kérte tő-

lünk, hogy mi fejezzük be. Ebben a játékos helyzetben használjanak színes ceruzát, és hagyjunk időt a rajzolás-
ra! Ne felejtsük azonban el, hogy nem a szépség a fontos, hanem az, hogy felismerjék, mi hiányzik a képekről. 
Először állatokat, majd hétköznapi tárgyakat kell befejezniük.

3. testrészek pótlása

Instrukció: 
– Mi hiányzik a gyerekekről?
Előtte ismételjük át a testrészeket. Párokban dolgozva nevezzék meg egymáson a fontosabb testrészeket!

4. részek pótlása az arcoN

Instrukció: 
– Mi hiányzik a gyerekek arcáról? 
Előtte célszerű megmutatni és megnevezni az arc részeit.

5. „óriásplakát-ragasztás”
Instrukció: 
– Keresd meg a hiányzó plakátrészletet!
 Beszélgessünk előtte arról, hogy az utcai óriásplakátokat részenként ragasztják fel, mert úgy könnyebb. 
Most nekik kell az utolsó plakátdarabot megkeresni. 
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ii. apró különbSégek megfigyeléSe

A feladat célja a vizuális észlelés, azon belül is az apró különbségek pontos észlelése
Ajánljuk minden 1. osztályos tanulónak, de különösen azoknak a gyerekeknek, akik a hasonló formákat gyak-
ran tévesztik, és akiknek szótalálási nehézségeik vannak.

feladatoK

1. külöNbségek keresése képekeN

Instrukció:
– Mondd el, mi változott meg az első képhez képest!
A változás lehet forma, méret, szín, irány – stb.

2. eseménykép összehasonlítása, a kakukktojás megkeresése

Instrukció: 
– Melyik a kakukktojás? Mi nem illik a jégpályára?
 Érdekességként mutassuk meg a kakukkot nekik, és mondjuk el, hogy a kakukk más madár fészkébe rakja 
tojását. Innen kapta a játék a nevét. 

3. tárgy válogatása megNevezés alapjáN

Instrukció: 
– Keresd ki a háromszögeket!
 A logikai készlet erre kiválóan alkalmas. Kezdetben csak egy, majd két és három (méret, forma, szín, stb.) szem-
pont alapján is válogassanak a gyerekek.

4. plakátok összehasonlítása 
Instrukció: 
– Keresd meg, mi a két kép között a különbség! Karikázd be a különbségeket!
 Minden különbséget gyűjtsenek össze! A nagyon összetett képeknél segítségként ezek számát előre meg is 
adhatjuk.

5.  mi változott meg?
Instrukció: 
– Nézz körül! Mondd el, mi változott meg a teremben!  
Figyelmesen nézzenek körül a teremben. Kérjük meg őket, hogy hajtsák le a fejüket a padra. Azután csend-

ben változtassunk meg valamit, pl. tegyük a vázát, a szivacsot, a krétát stb. kicsit arrébb. A lényeg, hogy a kü-
lönbség ne legyen feltűnő.

Instrukció: 
– Mi változott meg Lacin?
Egy tanulót megfigyeltetünk, majd ő kimegy a teremből.  Segítsünk ennek a tanulónak változás kitalálá-

sában. Súgjuk meg neki, mit változtasson meg magán, ha kimegy. (Pl. az egyik zokniját tolja le, csatolja ki a 
szandálját, hajtsa a fel kicsit az ingét, a haját másképpen copfozza be...)  Amint elkészült, jöjjön vissza a terembe. 
A többieknek észre kell venniük, mi változott meg rajta.
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 térBelI Helyzet, térBelI vISzony, 
alakállandÓSág

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja Vizuális észlelés fejlesztése: térbeli helyzet, térbeli viszony, alakállan-
dóság

Időkeret 10 perc feladattípusonként

ajánlott korosztály 6–8. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Vizuális figyelem és emlékezet
Finommotorika fejlesztése 
Írás-olvasás előkészítése 

Szűkebb környezetben 
Testséma fejlesztése
Téri orientáció, téri viszonyok észlelésének fejlesztése 
Alakállandóság kialakítása

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Nagymozgások, egyensúlygyakorlatok 
Finommozgások és testséma kialakítása 
Vizuális észlelés egyéb területeinek fejlesztése 

Ajánlott követő tevékenységek 
Vizuális emlékezet, viszonyfogalmak
Térlátás, téri gondolkodás további fejlesztése

a képességfejlesztés fókuszai Téri orientáció fejlesztése, térbeli és síkbeli irányok észlelése, tudatosí-
tása, verbalizálása, fogalmi gondolkodás fejlesztése az alakállandósá-
got kialakító feladatokon keresztül

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A vizuális készségeket fejlesztő füzet és az ehhez kapcsolódó modulok erősen támaszkodnak Marienne 
Frostig kutatásaira és tapasztalataira, amelyek az észlelés fejlődésével kapcsolatosak.
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Térbeli helyzet, térbeli viszony, alakállíndóság

Íme egy rövid ismertető a Frostig-koncepcióról.
Tudott dolog, hogy a gyerekek növekedésük során saját világuk észlelését tanulják, és megtanulnak válasz-

reakciókat is adni.
A pedagógus feladata, hogy ismerje a fejlődés stádiumait és az adott fejlődési szintnek megfelelően minde-

noldalú fejlesztést végezzen.
Nézzük, milyen fejlődési fázisban vannak a 6–8. éves gyerekek a Frostig-koncepció szerint.
Frostig a 6–8. éves kort az észlelés korának nevezi. Ekkor tanulja a gyerek a távolabbi észlelés hasznosítását, 

a formadifferenciálást, az alak-háttér megkülönböztetést, téri-idői sorrendet, anyagok textúráját, téri kapcsola-
tokat. Valamint megtanulja a külvilággal való aktív kapcsolatot is: ingereket helyesen összekapcsolni és ezekre 
reagálni. Ehhez megfelelő emlékezeti funkciók is szükségesek.

Szintén ebben a korszakban, kb. 7 éves kortól indul a magasabb kognitív funkciók szakasza, mely a felnőttkorba 
is belenyúlik. Ekkor a funkcionális és hierarchikus kapcsolatok észlelését és megértését tanulják. Fokozatosan 
lehetővé válik a hipotetikus gondolkodás az észlelt világgal való közvetlen kapcsolat nélkül is.

Marianne Frostig a vizuális észlelésen képességeket ért. Ennek segítségével ismerjük fel, különböztetjük meg 
a vizuális ingereket, és hozzuk kapcsolatba azokat korábbi tapasztalatainkkal.

Öt területet különböztet meg.
– Vizuomotoros koordináció (szem-kéz koordináció) azt a képességet jelenti, hogy a látást és mozgást célzottan 

összekapcsoljuk.
– Az alak-háttér észlelés képessége azzal kapcsolatos, hogy a látómező egy jól elkülönülő alakból és környezeté-

ből tevődik össze. Ez a kapcsolat nem mindig egyértelmű. A megkülönböztetés nemcsak az olvasás tanulá-
sánál elengedhetetlen, amikor a betű formája kiválik a környezetéből, hanem olyankor is, amikor egy ábrán 
megkülönböztetjük a lényeges és lényegtelen részleteket. A zavartalan alak-háttér megkülönböztetés fontos 
komponense az, hogy képesek legyünk adott észlelési kritériumokra szándékosan ráirányítani figyelmün-
ket, és minden egyebet hagyjunk figyelmen kívül.

– Alakkonstancia (alakállandóság) észlelése azon alapul, hogy a tárgyak, objektumok környezettüktől, színük-
től, helyzetüktől függetlenül állandó jegyeket mutatnak.

– Téri helyzet észlelése azt a képességet jelenti, hogy a dolgokat önmagához viszonyítva bal vagy jobb irányba 
lokalizálja valaki. Magában foglalja a hátul, elöl, fölött, alatt fogalmak ismeretét is. Ez szintén az olvasásta-
nulás előfeltétele.

– Téri kapcsolatok észlelése az a képesség, hogy  2-� tárgyat a térben egymással kapcsolatba tudunk hozni.

A Frostig-koncepció hangsúlyozza még a testfogalom és testséma fejlesztésének jelentőségét, melyet mozgásneve-
léssel végez, és ez az alapja annak, hogy a gyermek később képes legyen térben és síkban tájékozódni.

támogatórendSzer

Dr. Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből
(Nemzeti Tankönyvkiadó 1996)

Englbrecht-Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását?
(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. 
Sokat dicsérjük őket. 

Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyerek már jól teljesít, 
nagy biztonsággal mozog!
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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. 

i. építkezéSek

1. építkezés kép alapján hétköznapi tárgyakBól

Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik az alapozó feladatok ellenére még mindig nehezen állapítják meg az 
irányokat térben. Az ilyen típusú feladatokra szinte minden gyereknek szüksége van!

Instrukció: 
– Nézd meg a képet! Építsd meg ugyanezt!
Szükséges eszközök Például 0,5 literes műanyag üdítőspalack, 0,5 literes befőttesüveg, kicsi és családi mére-

tű gyufásskatulya, szappan doboza, 0,33 literes fém üdítősdoboz stb.
Nehezítés:
– Nézd meg a képet! Jól jegyezd meg, mert emlékezetből kell megépítened!
Szintén nehezebb a feladat, ha a gyerekeknek verbalizálni is kell a téri helyzeteket. Pl. el kell mondaniuk, 

hogy a fémdoboz a befőttesüveg jobb oldalán van. A kicsi gyufásskatulya a szappanosdoboz tetején. A mű-
anyag palack a szappanosdoboz mögött van stb.

A feladat legnehezebb, összetett változata, ha a tanító szóban ad utasításokat és a gyereknek ez alapján kell 
építenie.

Ez azonban már nemcsak vizuális és téri orientációs feladat, hanem mozgósítja az auditív-verbális rendszert 
is, hiszen a gyereknek meg kell értenie és emlékezetében megőriznie a verbális utasítást, és ez alapján építeni.

2. építkezés alaprajz alapján kis kockákBól

Ajánljuk azoknak, akik már sikeresen hajtják végre az előző feladatot, és ismerik a számjegyeket 5-ös számkör-
ben. Nagyon jó a térlátás fejlesztésére, de a számfogalom mélyítésére és a téri helyzetek további szilárdítására 
is kiváló.

Instrukció: 
– Tegyél kis fehér kockákat az alaprajzra a számoknak megfelelően!
Nehezítés: 
A gyerek már nem rakhatja az alaprajzra a kockákat, hanem mellé kell megépítenie az „építményt”.
Még nehezebb a feladat, ha emlékezetbe kell vésni az alaprajzot, és úgy építeni.
További nehezítés, ha kép alapján kell építeni, ahol már le kell olvasni a képről, hogy melyik oszlopban hány 

kocka van.
Legnehezebb, ha a gyerekeknek kell egy építmény alaprajzát megrajzolniuk. Ezt a szintet legkorábban má-

sodik osztály végén ajánljuk.
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Térbeli helyzet, térbeli viszony, alakállíndóság

ii. viSZoNyfoGalMaK

Az előtte, mögötte, fölötte, alatta, mellette, középen fogalmak kialakítása, jobb és bal megkülönböztetése
Ajánljuk minden iskolát kezdő gyereknek!
Ezek a feladatok akkor igazán hatékonyak, ha a gyerek a saját testén, illetve térben már viszonylag jól tájékozó-
dik, mert ezek képezik alapját az ilyen típusú feladatok megoldásának.

1. Beszélgetések képről, Fényképről 
Ha a gyerek már jól használja a viszonyfogalmakat az „építős” feladatoknál, akkor jöhetnek a síkban végzett 
gyakorlatok. A vizuális füzetben található képekről való beszélgetés a viszonyfogalmak használatával; kérdé-
sekre válaszadás.
Remek gyakorlat a toldalékok használatának elmélyítésére is (-ban, -ben; -ba, -be; -on, -en, -ön; -ra, -re).

2. a jobb és bal iráNyok megkülöNböztetése 
Ennek kialakítása sok gyereknél okoz nehézséget, de elengedhetetlen az olvasástanításához.
Rengeteg saját testen, térben végzett gyakorlat után jöhetnek a „papír-ceruza” feladatok a síkban.
A  „papír-ceruza” feladatok egyik formája, amikor a gyereknek az olyan dolgokat kell kikeresnie, melyek pon-
tosan ugyanolyanok, mint a sor elején álló kép. Itt elsősorban iránybeli eltérések lesznek az első képhez viszo-
nyítva, hiszen most ezek észlelését mélyítjük.
Instrukció: 
– Keresd az ugyanilyet! Színezd ki!

iii. alakállandóSág

Geometriai formák és testek felismerése, megnevezése különböző elhelyezkedésben, színben, nagyságban is

1. koNkrét tárgyak állaNdósága 
Színtől, nagyságtól függetlenül az összes kerékpár megkeresése sok jármű között
Instrukció: 
– Karikázd be az összes biciklit!

2. egyszerű geometriai Formák keresése 
Háromszög, kör, négyzet, téglalap keresése színtől, nagyságtól, elhelyezkedéstől függetlenül
Instrukció:
– Karikázd be az összes kört!

3. boNyolultabb geometriai formák keresése 
Rombusz (papírsárkányforma), csillag
Instrukció: 
– Karikázd be az összes csillagot!
 Ezek a feladatok fejlesztik a vizuális figyelmet is, ha sok forma közül kell válogatni, valamint fejlesztik a 
fogalmi gondolkodást is.
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Szöv – „a” – alap – vII.5. 

a vIzUálIS emlékezet feJleSztéSe

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja A vizuális emlékezet fejlesztése

Időkeret háromszor 5 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Írás-olvasás-számolás előkészítése
A helyesírás alapozása 

Szűkebb környezetben 
Vizuális figyelem és emlékezet

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Nagymozgások
Egyensúlygyakorlatok
Finommozgások és testséma kialakítása  
A vizuális észlelés gyakorlatsorai

Ajánlott követő tevékenységek
Írás, olvasás, számolás 

a képességfejlesztés fókuszai Vizuális észlelés, azon belül is a vizuális figyelem és emlékezés fej-
lesztése

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A tanulási folyamat egyik fontos mozzanata a figyelem és az emlékezetben való megtartás. Az írás, olvasás 
elsajátítása során számos vizuális információt szükséges figyelni és megjegyezni, ezért nagyon fontos ennek a 
területnek a megfelelő fejlettsége.

A figyelem lehet spontán vagy akaratlagos. Ha a környezetünkbe valami új, érdekes vagy szokatlan inger 
kerül, reflexesen odafordulunk, de ha megszoktuk, akkor egy idő múlva a ráirányuló figyelem megszűnik. A 
gyerekek figyelemzavarának egyik oka, hogy ez a spontán odafordulás a környezet ingereire túl gyakran elő-
fordul. Ilyenkor nem képesek az ingerek akaratlagos szelektálására, a tanító pedig azt tapasztalja, hogy a figyel-
mük túl könnyen elterelődik. A figyelem legfőbb funkciója tehát az ingerek közötti akaratlagos vagy spontán 
szelektálás, hogy csak a szervezet számára lényeges ingerekre válaszoljunk, illetve csak azokat észleljük. Az 
emlékezet a tanult ismeretek megtartását, felidézését jelenti. Itt is működik egy szelektív szűrő, mert az észlelt 
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ingereknek csak egy részét tároljuk hosszabb vagy rövidebb ideig a memóriánkban. Azok az információk, ame-
lyek nem ismétlődnek, vagy nem végzünk velük valamilyen kognitív műveletet, általában a rövid idejű memó-
riába kerülnek. Ezért nehezebb megjegyezni például az értelmetlen szótagokat. A kognitív funkciók fejlesztése 
(a gondolkodás) elősegíti a memória jobb működését, és fordítva, az emlékezet segíti a gondolkodást.          

támogatórendSzer

Brigitte Sindelar fejlesztő programja a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek megelőzésére 
(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

Játékosan – Feladatgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez
(Eu-Synergon 2001)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: Képességfejlesztő technikák és eljárások az anyanyelv tanításában
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

Tölgyszéky Papp Gyuláné: A tanulási nehézségek kezelése
(Logopédiai Kiadó)

Taníts meg engem! – Fejlesztő program logopédiai óvodák számára
(Logopédiai Kiadó)

Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…
(Logopédiai Kiadó)

Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Figyeljük meg és kövessük nyomon a tanítványaink figyelmét a következő szempontok alapján: rögzíthetőség, 
elterelhetőség, intenzitás, tartósság, fáradékonyság, megtapadás egy témánál és onnan nehezen halad tovább… 
Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. 
Sokat dicsérjük őket! A figyelemfejlesztő feladatok tervezésénél mindig különös tekintettel kell lennünk a gyer-
mek figyelmének tartósságára és erejére. A pontos, részletekre kiterjedő megfigyelés a gyerekeknél fokról-fokra 
alakul ki a gyakorlás hatására. Amint látjuk, a dekoncentrált, a gyorsan fáradó gyermek figyelmét, emlékezetét, 
koncentrálóképességét sok ötletes játékkal fejleszthetjük. A tanulás és a reprodukálás (emlékezés) közötti időt 
azonban csak fokozatosan emeljük. Ügyeljünk arra, hogy vagy a megtanulandó mennyiséget, vagy a tanulás és 
reprodukálás között eltelt időt emeljük! A kettőt együtt ne, mert az nehezített tanulási helyzetet hoz létre, ami 
elveheti a gyermekek kedvét a tanulástól. 

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. 

i. viZuáliS fiGyeleM éS eMléKeZet

A feladat célja a vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.
Ajánljuk minden 1–2. osztályos tanulónak ezeket a játékokat, de különösen is azoknak, akiknek figyelme kön-
nyen elterelődik, elfáradnak, és akik nehezen tanulnak kiszámolókat, verseket, dalokat.
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A vizuális emlékezet fejlesztése

feladatoK 

1. koNceNtráció a látottakra

Instrukció:
– Tekints ki az ablakon! Sorolj fel emlékezetből tíz tárgyat, amit az ablakból láttál!

2. mozgásutáNzás

Instrukció: 
– Nézd meg, mit teszek! Jegyed meg! Mutasd meg, mit tettem!
A gyakorlatsort legalább kétszer mutassuk be!

3. tárgy megFigyelése és lerajzolása emlékezetBől.
Instrukció:
– Nézd meg ezt a tárgyat alaposan! Rajzold le!
Hagyjunk időt a megfigyelésre. Bizonyos gyerekek, főleg akiknek a figyelme fáradékony még, hajlamosak 

nagyon hamar azt mondani, hogy megjegyezték. Ilyenkor tegyünk egy próbát, és kérjük, mondják el, milyen 
fontos tulajdonságait fogják lerajzolni a tárgynak. Ha csak egy-két szempontot ragadtak meg, vegyük elő a 
tárgyat ismét, és kérjük meg őket, hogy próbálják több tulajdonságát bevésni az emlékezetükbe. 

4. memóriajáték

Instrukció: 
– Keverd össze, majd fordítva tedd az asztalra a kártyákat! Fordíts fel kettőt! Ha ezek párok, akkor felveheted, ha nem, 

jegyezd meg a helyüket és tedd vissza! 
Ezután a másik játékos következik. A végén az nyer, akinek a legtöbb párja van. Egyéni differenciálásra is 

alkalmas ez a játék. Memóriakártyák készültek még rajzfilmhősökkel, madarakkal és geometriai formákkal. 

5. vizuális minta kirakása emlékezetBől korongok vagy logikai lapok segítségével

Instrukció: 
– Nézd meg ezt a mintát! Jegyezd meg! Mondd el! Rakd ki emlékezetből a padodon!
 Ennek egy jóval nehezebb változatát instruáljuk, amikor azt kérjük, hogy hátulról sorban rajzolják le, vagy 
rakják ki a mintát.

6. kép megFigyelése, azután a látott tárgyak színezése

Instrukció: 
– Nézd meg figyelmesen ezt a képet! Színezd ki azt a tárgyat, amelyiket láttad a képen!
 A képek azért viccesek, hogy valóban a látottak emlékezetben tartását gyakorolják, így kevésbé tudnak as-
szociálni. A tárgyak mindig a következő oldalon vannak. Egy részük ott volt a képen, a többi nem.

7. a hosszú távú emlékezetbeN megtartás

Instrukció: 
– Mondd el, mit láttál az iskolába jövet! Mondd el, hazafelé menet mi mellett haladsz el!
 Ezt sokáig gyakoroljuk. (Pl. „Jól jegyezzétek meg, hogy  mit csináltok a hétvégén, mert hétfőn arról fogunk 
beszélgetni!”)
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az auditív éSzleléS éS emlékezet
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Szöv – „a” – alap – vIII.1.

Hang-memory

 készítette: Sósné pintye mária

modUlleÍráS

a modul célja Auditív figyelem, auditív differenciálás, az auditív emlékezet fejlesz-
tése

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 2–4. osztály

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben 
Beszéd, olvasás 

Szűkebb környezetben 
Figyelemkoncentráció, auditív differenciálás, auditív emlékezet, téri 
tájékozódás

ajáNláS

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között.
– A tényleges feladatbemutatást közösen végzett előkészület előzi meg. Fontos, hogy a gyermekek maguk 

készítsék el a gyakorló eszközt; nemcsak azért, hogy a tanítóra kevesebb munka háruljon, hanem főképpen 
azért, hogy jól megismerjék az eszközök hangját. Így már az eszközkészítés fázisában gyakorolják az auditív 
differenciálást.

– Az elkészült eszköz, bár nem beszédhangzókat differenciál, mégis nagyon pontos, finom hallási megkülön-
böztetést igényel. Ez a hangmagasság a beszédhangtartományban van, leginkább a mássalhangzók „zajsze-
rűségéhez” hasonlít, tehát nagy figyelmet igényel a gyermekektől. 

– Ezt a feladatot csak csendben lehet megvalósítani, végrehajtásához szinte nincs is szükség beszédre. Maga 
az eszköz szabályozza a munkafolyamatot. Nyugodt, csendes csoportmunkára alkalmas. 

– Csoportmunkában ebben az esetben célszerű hasonló hallási emlékezeti képességekkel rendelkező gyer-
mekeket egy csoportba helyezni, hogy egyforma esélyük legyen a győzelemre. Ilyen szempontok szerint a 
gyakorlások során módosíthatjuk a csoportbeosztást is.

– A csoportok az itt megadott memória játék elemszámához igazodva 4–6 fő közöttiek legyenek.
– A feladatot célszerű 2-3 hetes periódusban gyakorolni, majd esetleg negyed- vagy félévente újra elővenni.
– A taneszköz elkészítése a gyermekek által hozott anyagokra épül, ezért ideje korán kezdjük el ezek begyűj-

tését. A taneszköz anyagszükséglete:

	 −			Legalább annyiszor 30 db kindertojásból kiszedett műanyag kapszula, ahány csoportot szeretnénk alkot-
ni. A kapszulában talált kis műanyag játékok szintén felhasználhatók egy tapintásos játékhoz is.
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−			Annyi �0 helyes tojástartó karton, ahány csoportot létrehozunk. Ez egyben a játék tárolására is szolgál, 
mert a tartók egymásra helyezhetőek.

	 −			Különböző szemes anyagok: földi mogyoró (héjával), száraz lencseszemek, nagy babszem, szotyola, hab-
szivacs gömböcskék, sörét, egy nagy fagolyó, sok kicsi fagolyó, kis csengettyű, vatta, gémkapocs, üveg-
gyöngy, egyforintosok, apró gumilabda, nagyobb szög.

– Ezenfelül (vagy ezek hiányában) bármilyen hasonló kis tárgyat választhatunk „töltelékül”, arra azonban 
törekednünk kell, hogy legyenek egymáshoz hasonló, illetve egymástól nagyon különböző, hangot adó 
tárgyak is. Az külön változatosságot ad a csoportmunkának, ha az egyes memorykészletekben nem azonos 
anyagok vannak, így játékról játékra csereberélhetjük az egyes csapatok között a készleteket.

– Célszerű, ha egy-egy csoport először csak kb. 16 kapszulát tölt meg, úgy, hogy 8 párat kapjon, tehát két-két 
kapszulába ugyanolyan anyag kerüljön. Az is nagyon fontos, hogy a szemes anyagokból ugyanakkora men-
nyiség kerüljön mindkét kapszulába.

– Később, ha a gyerekek már gördülékenyen játszanak vele, alkalmanként egy párral növelhetjük a kapszulák 
számát, mindig úgy, hogy maguk a gyerekek állítanak össze a játék kezdetekor egy pár újabb kapszulát. Így 
lassanként emelkedik az elemszám, egészen �0, azaz 15 pár elemig. 

– Mennél nagyobb az elemszám, annál nagyobb figyelmet, finomabb megkülönböztetőkészséget igényel a 
játék. A játékidő azonban nem lesz lényegesen hosszabb, mert a gyakorlás előrehaladtával a gyerekek gyor-
sabban ismerik fel a párokat.

– A játék a memory szabályai szerint folyik, mégis célszerű a gyerekekkel előre megegyezni a szabályokban, 
hiszen valószínűleg különféle szabályokat ismernek. Fontosnak tartjuk, hogy a kicsi elemszámra való tekin-
tettel egy pár felhúzása után ne húzhasson még egyet az adott gyerek abban a körben, mert így hatványo-
zottan nőnek a nyerési esélyei. 

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

– A gyerekek csoportba osztásánál ne csak memóriájuk erősségét vegyük alapul, hanem kifejezetten a hallási 
megfigyelőkészséget, illetve a figyelem fókuszálásának képességét és a figyelem terjedelmét is.

– Mivel kicsi tárgyakról van szó, az általuk keltett zaj hangterjedelme általában közel esik a beszédhang-tar-
tományhoz, ezért azoknál a gyerekeknél, akik sorozatosan gyengén teljesítenek a játékban, anélkül, hogy 
figyelemproblémáik lennének, érdemes hallásvizsgálatot kérni, hogy kiszűrhető legyen az esetleges enyhe 
fokú hallássérülés is. Az ilyen gyerekek számára hallásilag könnyebben megkülönböztető alapanyagokat 
válogassunk össze.

– Vannak olyan gyerekek, akiket kifejezetten figyelemkoncentrációs gyengeségük akadályoz a jó teljesítmény 
elérésében. Nekik valószínűleg külön gyakorlási lehetőséget kell kapniuk a statikus egyensúlygyakorlatok, 
a téri orientációs gyakorlatok és a tapintógyakorlatok terén. Az ő esetükben segíthet, ha maga a tanító is a 
csoport tagja, és részt vesz a játékban. 

– Ha az itt kapott megfigyeléseinket más gyakorlatoknál szerzettekkel összevetjük, felismerhetővé válik, 
hogy az adott gyerek nehézségeit pl. az emlékezet általános gyengesége okozza. Ilyenkor minden memo-
ryban – és más emlékezetet igénylő feladatokban is – gyengébben teljesít, nemcsak a hallási emlékezetet 
igénylőkben. Vagy éppen az auditív felismerésben, differenciálásban és az auditív emlékezetben mutat ké-
pességgyengeséget, ilyenkor a csak vizualitáshoz kötött feladatokban nem jelenik meg a probléma.  

támogatórendSzer

A 3. osztályos tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz íródott fejezete, ebből főként
– az auditív differenciálás,
– a figyelem, 
– a statikus egyensúlygyakorlatokról szóló részek.
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modUlvázlat

i. 

lépések, tevékenységek 1.  A tanári asztalon (vagy körülötte) a tanító már kikészítette a szük-
séges alapanyagokat: csoportonként egy-egy �0 helyes tojástartó 
karton, csoportonként 16 db. Kindertojásból nyert műanyag kap-
szula, töltelékanyagok. 

2.  Előre eltervezett módon csoportokba osztjuk a gyerekeket. Minden 
csoport egy-egy asztalhoz ül. 

3.  Minden csoportból egy-egy gyerek a „helyszínre szállítja” az adott 
alapanyagot. 

4.  Mikor már minden alapanyag a csoportmunka helyszínén van, 
akkor felkéri a gyerekeket, hogy töltsenek meg egy-egy pár kap-
szulát ugyanazzal az anyaggal, majd csukják össze. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a több szemből álló anyagokból egyenlő meny-
nyiség kerüljön a pár egy-egy kapszulájába.

5.  A kapszulák megtöltése után kéri a gyerekeket, hogy próbálják 
ki, hogy az egyes kapszulák finom rázásra milyen hangot adnak. 
Még a játék elkezdése előtt próbálgassák összehasonlítani az egyes 
kapszulák hangját.

6.  Ezután kevert sorrendben kerüljenek a kapszulák sorban a to-
jástartó rekeszeibe, de ekkor már próbálgatás nélkül. Kezdődik 
a memóriajáték. Az egyes játékosok sorrendben két kapszulát 
szólaltatnak meg közvetlenül egymás után, úgy, hogy a helyéről 
csak kissé emelik meg, majd visszahelyezik. Ha egy játékos két 
egyforma kapszulát szólaltatott meg, akkor övé a pár, de abban 
a körben már újat nem húzhat. Így folytatjuk a játékot, amíg az 
utolsó pár is megkerül. Az nyer, akinek több párt sikerült talál-
nia. Vitás kérdésekben, ha a gyerekek nem tudják eldönteni, hogy  
pár-e a kezükben lévő kapszula, akkor kinyithatják, és megnézhe-
tik a tartalmát.  

kiemelt készségek, képességek hallási figyelem, hallási differenciálás, hallási és téri emlékezet

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a megfigyelési szempontok között so-
roljuk fel.

tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény –  csoportonként 16 db, kindertojásból kiszedett műanyag kapszula
– csoportonként �0 helyes tojástartó karton
– csoportonként megfelelő mennyíségű és fajtájú töltőanyag
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ii. 

lépések, tevékenységek Amikor már az adott 8 párral, vagyis 16 darabbal jól megy a játék, 
minden újabb gyakorlásnál egy-egy pár kapszula megtöltésével bő-
víthetjük a memóriajátékot. Az is lehetséges, hogy az első 16 darabba 
az egymástól könnyebben, elkülöníthető hangot adó anyagok kerül-
nek, később több hasonló hangzású párt vonunk be a játékba.

kiemelt készségek, képességek hallási figyelem, hallási differenciálás, hallási és téri emlékezet

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a megfigyelési szempontok között soroljuk 
fel.

tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény újabb kapszulák (összesen még 14), újabb töltőanyagok

iii. 

lépések, tevékenységek Amennyiben az egyes memóriajátékokat nem egyforma hangzásúra 
készítettük, a csoportok egymás között is kicserélhetik az egyes já-
tékkészleteket. 

kiemelt készségek, képességek hallási figyelem, hallási differenciálás, hallási és téri emlékezet

célcsoport 
a dIfferencIálás lehetőségeI

A differenciálás lehetőségeit a megfigyelési szempontok között soroljuk 
fel.

tanulásszervezés – 
munkaformák

irányított, majd önálló csoportmunka

tanulásszervezés –  
módszerek

gyakorlati

eszköz, feladat, gyüjtemény már kész memóriajátékok
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„nICSak, kI BeSzél?”

 készítette: papp zita

modUlleÍráS

a modul célja Auditív észlelés fejlesztése 

Időkeret 15 perc

ajánlott korosztály 6–9 év

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: 
Anyanyelvi tapasztalatszerzés 

Szűkebb környezetben: 
Beszéd, írás, olvasás

Ajánlott megelőző tevékenységek: 
A beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő szójátékok (Tanári kézi-
könyv), a hangok világa (beszéd modulok), és a Hangmemóriás játék

Ajánlott követő tevékenység:
Anyanyelvi tapasztalatszerzés 

a képességfejlesztés fókuszai A hallási figyelem és emlékezet, a beszédészlelés és megértés fejlesz-
tése

ajáNláS    

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz- 
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítvá-
nyai között.
– A gyakorlatokat célszerű 4–6 héten át hetente kétszer-háromszor elvégezni. 
– Legcélszerűbb a nap kezdetén, például a reggeli beszélgetőkör után, vagy az anyanyelvi blokk előtt végezni, 

mert a gyakorlat bizonyos fokú koncentrált figyelmet igényel. Mivel a feladat több hallással, beszédhanggal 
kapcsolatos kézséget is fejleszt, alkalmas a beszédfejlesztésre.

– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a beszédészlelést és megértést fejlesztő és az ún. „hangmemória-játékok” 
befejezése után célszerű elkezdeni, mert a hallási figyelem és az auditív analizáló képesség magasabb fokát 
feltételezi. 

– A náthás gyerekektől célszerű a játék előtt kérni, hogy fújják ki az orrukat, mert az arcüregben, orrüregben 
lévő váladék jelentősen csökkenti a beszédészlelést!

– A játék kezdetén célszerű megállapodni abban, hogy kérhet-e ismétlést a kör közepén álló gyerek, és ha 
igen, akkor hányszor kérhet.



20�

"Nicsak ki beszél?"

– A tanárnak a fejlesztés mellett arra is lehetőséget ad, hogy megítélje, mennyire észlelik pontosan a gyere-
kek a magánhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyos elemeit; valamint hogy hallási 
figyelmük, a rövidtávú emlékezetük mennyire fejlett, a sorrendiséget mennyire észlelik.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni szakmai hiba, hiszen ez érzékszervi tanítás-tanulás. Ha valamire még 
nem képes a gyerek, akkor addig végezzük a gyakorlatot, amíg ő is képes lesz megfelelően észlelni. 

– Előfordulhat, hogy valódi készséghiányos gyerekek számára ezek a tevékenységek nem adnak elegendő 
gyakorlási időt és módot a fejlődéshez; ilyenkor a megfelelő szakember segítségét ajánljuk. 

támogatórendSzer 

Ma már tudjuk, hogy az egyes hangok, zörejek, hangkapcsolatok forrásának azonosításával, utánzásával indul 
meg az a folyamat, amelynek eredménye az értelmes beszéd,  az anyanyelv elsajátítása.

Tény, hogy már a magzat is észleli a külvilág hangjait, jóval előbb mintsem látná a forrásukat. Születés után 
a gyereket érő elsődleges inger a fény és a hangok világa.

A hangrezgéseket a középfül elektromos jellé alakítja, majd az elektromos jeleket a hallóideg továbbítja az 
agyba, s azután az agyi központok végzik az elektromos jelek feldolgozását (dekódolás). Ha nem pontos az 
elektromos jel, akkor hamis adatokkal dolgozik az agy. A megnagyobbodott orr- és garatmandula, a gyakori 
megfázások, a különféle allergiák mind-mind nehezítik a középfül jelátalakítását. 

A hallás  a beszédértés alapja.
Az iskolában a gyerekeknek igen nagy mennyiségű hallott információt kell óráról órára feldolgozniuk, ezért 

különösen fontos, hogy ez az észlelési terület pontosan működjön.

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

1. Képes-e a hang irányát megállapítani?
2. A hang felé fordul-e?
�. Kér-e ismétlést a mondatok elhangzásakor?
4. Képes-e a hangszínén változtatni?
5. Képes-e a hangerején változtatni?
6. Képes-e a beszédtempóján változtatni?
7. Tud-e mimikájával (különféle ajak- és szájtartások) a beszédén változtatni?
8. Tudja-e a mondatokat a beszélő szándékának megfelelően, kifejezően hangsúlyozni?

a feldolgozáS menete

frontáliS oSztálymunka

a)
A gyerekek alkossanak kört. Egyikük valaki bekötött szemmel álljon a kör közepére. Neki az lesz a feladata, 
hogy találja ki és nevezze meg a beszélőket.

Mielőtt elkezdenénk a gyakorlatot, forgassuk meg a középen álló gyereket. Úgy is kezdhetjük, hogy a kör-
ben álló gyerekek csendben helyet cserélnek. (A középen álló gyerek emlékezhet arra, hogy ki hol áll, s ennek 
segítségével próbálja eltalálni a beszélő nevét.)

Ez a gyakorlat kiválóan alkalmas év eleji ismerkedésre, vagy az osztályba érkezett új gyerek spontán segíté-
sére, befogadására is.

A beszélőknek mondjuk el, hogy a hangjukkal „játsszanak”, vagyis a hangerőt, a hangszínt, a beszédtempót 
változtassák, tudatosan tervezzék meg, annak érdekében, hogy minél jobban tudják „álcázni a hangjukat”. 
Lehet befogott orral orrhangon beszélni, máskor széthúzott, esetleg csücsörített ajakkal  megszólalni.
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b)
Később a játékot variálhatjuk úgy, hogy a körben álló gyerekek keze között halad egy tölcsér, egy pohár és 
egy sál, kendő. Az ő feladatuk, hogy egy-két mondatot – a tölcséren keresztül, a pohárba, a kendőt a szájuk elé 
tartva stb.) mondjanak, és a kör közepén állónak így kell kitalálnia, hogy ki beszélt most. 

Pl. A tölcsérbe vasúti információt lehet bemondani vagy cirkuszi produkciót felkonferálni. A szájhoz tett 
pohár, és a szájhoz kötött kendő igen erősen torzítja a hangot, ezért például földön kívüli lény beszélhet ilyen 
hangon stb.

Hasznos erre előző nap úgy készülni, hogy a gyerekek a mondatokat megtervezik, majd le is jegyezik ma-
guknak. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezeket a mondatokat ne mutassák meg egymásnak, csak a gyakor-
lat végén.
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AUDITÍV KÉSZSÉGEKET FEjLESZTŐ FELADATOK

 Készítették: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

modUlleÍráS

a modul célja Az auditív készségek fejlesztése

Időkeret háromszor 10 perc

ajánlott korosztály 6–9. évesek

modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben
Írás-olvasás előkészítés 
Helyesírás alapozása

Szűkebb környezetben 
Auditív figyelem és differenciálás fejlesztése 
Betű- és hangzóbiztonság növelése

Ajánlott megelőző tevékenységek 
Egyéb, auditív észlelést fejlesztő gyakorlatok (természet hangjai, em-
berek hangjai, tárgyak hangjai)

Ajánlott követő tevékenységek 
Betűdifferenciálások

a képességfejlesztés fókuszai Auditív észlelés, figyelem, differenciálás

ajáNláS 

Mindaz, ami az ajánlásban és a megfigyelési szempontok között szerepel – első látásra – gyakran komplikál-
tabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná, és esetleg megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, a gyakorlatokat próbálja ki 
gyerekek nélkül, otthon (ha van, a javasolt verssel együtt). Amikor már gördülékeny a mozgás és szöveg össz-
hangja, 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 világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között. 

A későbbi írás-olvasás problémák elkerülése érdekében rendkívül fontos feladat a tanulást segítő képessé-
gek megfelelő szintre hozása, az esetlegesen lassabban fejlődő képességek fejlesztése. Mégis, az ezekre irányuló 
feladatok szinte teljesen kimaradnak a mai iskolai oktatásból. E rövid modulok ezekből mutatnak be néhá-
nyat. Természetesen nem fedik le a fejlesztendő területek összességét, de legalább ízelítőt nyújtanak belőlük. 
Használjuk őket, mert a gyerekek élvezettel végzik és rendkívül hatékonyak.
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támogatórendSzer

Englbrecht-Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását?
(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete)

MeGfiGyeléSi SZeMPoNtoK

Nagyon fontos, mint minden egyéb feladat esetében, hogy a gyerekek önmagukhoz mért fejlődését értékeljük. 
Sokat dicsérjük őket. 
Csak akkor lépjünk a feladatokban egy következő szintre, ha a megelőző szinten a gyerek már jól teljesít, nagy 
biztonsággal mozog!

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. 

i. NévútjátéK

A feladat célja az auditív figyelem fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik a tanórán nehezen tudnak odafigyelni az elhangzott utasításokra, és 
nehezen tudják kiválasztani az elhangzott információk közül azokat, amelyek rájuk vonatkoznak.

Ez a játék hasonlít a „Keljfeljancsi” című játékra. Legjobban kiscsoportban, 3-4 gyerekkel játszható.
4-5 gyerek feláll egymás mellé egy vonalba. A tanárnő velük szemben kicsit távolabb áll. Minden gyereknek 

arra kell figyelnie, hogy mikor hallja a saját nevét. A tanár folyamatosan, azonos hangsúllyal szavakat mond, 
ha a gyerek meghallja a saját nevét, akkor léphet egyet előre. (Fontos, hogy a tanárnő erőteljesebb hangsúlyo-
zással, vagy szemkontaktussal ne segítse a gyereket, amikor az ő nevét mondja! Persze kezdetben még megen-
gedhető ilyen segítség, de később ezt egyre inkább el kell hagyni!)

Az a gyerek nyer, aki először ér a tanárral egy vonalba.

Instrukció: 
– Szavakat fogok mondani. Amikor a nevedet hallod, egyet léphetsz előre!
A játék egyszerűbb változata: A tanár ugyanígy szavakat mond, és a gyereknek csak az a feladata, hogy fel-

emelje a kezét, ha a saját nevét hallja.

Nehezítés: 
A gyerekeknek nem a saját nevükre, hanem valamilyen más „hívószóra” kell odafigyelni.
Még nehezebb a játék, ha a gyerekeknek egymáshoz nagyon hasonló „hívószavakat” adunk. (Vagy azonos 

hanggal kezdődnek, pl. medve, málna, mókus, meleg, stb.; vagy hasonló hangzásúak, pl. meleg, pereg, felleg, 
retteg, stb. Ez a változat az auditív differenciálóképességet is rendkívül jól fejleszti!)
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ii. furulyáS játék

A feladat célja az auditív differenciálóképesség fejlesztése.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akiknek gondjuk van bizonyos beszédhangok (betűk) megkülönböztetésé-
vel, gyakran félreértenek utasításokat, szavakat.
Ez a játék is több nehézségi szinten játszható.

1. sziNt

A tanár kioszt minden gyereknek két darab piros-kék korongot. Azután hátat fordít az osztálynak és megszó-
laltat két hangot a furulyán. Ha a gyerekek két egyforma hangot hallottak, akkor két azonos színű korongot 
kell fölemelniük, ha különböző hangot halottak, akkor két eltérő színűt.
A feladatot mindig a nagy különbségektől (az egymástól nagyon távol álló hangoktól) indítjuk, és ahogyan 
fejlődnek a gyerekek, úgy kell egyre közelebb álló hangokat megkülönböztetniük.

2. sziNt

Ez a szint jóval nehezebb az előzőnél, ezért erre akkor térjünk át, mikor az 1. szint már jól megy a gyerekeknek.
A tanár először megszólaltat egy hangot a furulyán, majd kis szünet után egy másikat. A gyerekeknek az a 
feladatuk, hogy megállapítsák, magasabb vagy mélyebb volt-e a második hang az elsőhöz viszonyítva.
Ha magasabb volt, akkor felnyújtják a kezeiket, ha mélyebb, akkor leguggolnak, ha ugyanolyan, akkor állva 
maradnak. 
Itt is érdemes a nagy különbségektől indulni.
Ezt a gyakorlatot első osztály év vége felé, illetve második osztályban ajánlom.

Instrukció: 
– Furulyázni fogok. Két hangot fogsz hallani egymás után. Ha szerinted egyformák voltak, akkor két kék korongot emelj 

fel, ha nem voltak egyformák, akkor egy kéket és egy pirosat!

iii. ablakfoglaló-játék

Az összes magánhangzó gyakorlására, az ékezetek fontosságának elmélyítésére, az időtartam differenciálására 
alkalmas feladat.
Ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik olvasásnál vagy írásnál gyakran keverik a különböző magánhangzókat.

A játékot két gyerek játszhatja. A játékhoz tartozik egy úgynevezett „magánhangzóház” és két dobókocka, 
minden oldalán magánhangzókkal.

A gyerekek maguk elé teszik a kinyomtatott magánhangzóházat, mindkét gyerek választ egy színt, és kezé-
be vesz egy ilyen színű színes ceruzát (pl. egyik kéket, másik pirosat).

Utána az egyik gyerek dob az egyik dobókockával, és azzal a magánhangzóval mond egy szót, amit dobott 
(pl. é – édes). Ha a szó helyes, akkor a saját színével keresztet rajzolhat egy olyan ablakba a magánhangzóházon, 
amin egy egyenes ékezet van (mint az é betűn). Ezzel ezt az ablakot elfoglalták, újabb keresztet nem lehet bele 
rajzolni.

Most a másik gyerek következik. Ő dob ugyanazzal a dobókockával, amivel az előbb a másik, és mond egy 
szót. Ha helyes, akkor a saját színével keresztet rajzolhat egy másik ablakba (pl.. i – ibolya: keresztet rajzolhat 
egy olyan ablakba, melynek a tetején egy pont van).

A következő körben mindketten a másik dobókockával dobnak, és a játék így folytatódik tovább.
Ha már nincs a magánhangzón lévő ékezetnek megfelelő ablak, akkor is kell szót mondani, de sajnos akkor az 

adott gyerek nem tud „ablakot foglalni”.
A játéknak akkor van vége, ha mindegyik ablakot „elfoglalta” valaki. Az nyer, akinek több ablakot sikerült 

elfoglalnia.



208

Szövegértés-szövegalkotás „A” 1–2. évfolyam • Alapozás

FELADAT – GYűjTEmÉNY
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