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,,Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon, csak tudod,
Ahol, csak tudod
Akivel, csak tudod
Ameddig, csak tudod.”
John Wesly

ISKOLÁNKRÓL

ELŐSZÓ
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és EGYMI Békés városának közepén, a festői szépségű Élővíz-csatorna közelében
található.
Intézményünk

gyógypedagógiai

intézmény.

A

2017/2018-as

tanévtől

az

utazó

gyógypedagógusi hálózat kiépítésével feladatunkká vált az integráltan nevelt és oktatott SNI
gyermekek ellátása valamint az együttnevelését segítő pedagógusok szakmai támogatása.
Ezen rövid összeállítással mindazon kezdő és gyakorló kollégának kívánunk segíteni, akik
fontosnak tartják a gyermekek egyéni képességeihez, sérülésspecifikumához igazított
segítségnyújtást, ismereteik bővítését a háttérben meghúzódó problémák megértéséhez.
A differenciált munka rendkívül időigényes, sokrétű tervezést, szervezést igényel, de a tanulók
fejlesztése érdekében célszerű, hogy az adott tantárgyhoz kapcsolódó készségeket fejlesztő
feladatlapok, játékos fejtörők is legyenek a pedagógusok eszköztárában.
Gábrielné Zelman Edit
utazó gyógypedagógusi hálózat
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intézményegység vezető

,,Aki azt képzeli,
hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik,
mint a szamóca,
az semmit sem tud a szőlőről.”(Paracelsus)

1. A differenciálás jelentősége
Különbségtevést jelent - a szó pozitív értelmében - és arra utal, hogy nem feltétlenül ugyanazt
és nem szükségszerűen ugyanúgy tanítjuk minden tanulónak. A differenciálás lényege az
egyénre szabott tanítás, az egyes tanulókhoz való alkalmazkodás. Megkülönböztetünk tartalmi
differenciálást, amely azt jelenti, hogy a tanulók képessége és érdeklődése is szerepet játszik a
tananyag megválasztásában. Vonatkozhat a differenciálás a tanulás-tanítás módszereire és
eszközeire, a tanulók fejlesztésének különböző kompetenciaterületeire, továbbá beszélhetünk a
követelmények és az ezek teljesítésében eltérő ütemű előrehaladás szerinti differenciálásról,
ami a gyorsabban és a lassabban haladó tanulók közötti különbségtételt jelenti, de nem
okozhatja a lemaradás fokozását.
A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat
ajánlatos figyelembe venni:
–

olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső
motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;

– a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe

állítva

tevékenységüket,

önállóságukat,

kezdeményezéseiket,

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;
–

a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek
feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére;

–

az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;

–

váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az
értékelésben;
5

– a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő
tanulásszervezési technikákat;
– sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási
zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
– a

tanítási-tanulási

helyzetek,

a

tanulásszervezési

módok

és

értékelési

eljárások

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is
támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
– különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
Az osztályokban mindig vannak SNI gyermekek, akikkel differenciáltan kell foglalkoznunk.
(többletidőt kell számukra biztosítani, esetleg kevesebb - , más típus feladatot, szóbeli feleletet,
felmentést bizonyos tananyag egységekből kell biztosítanunk számára.)
Az SNI diagnózist és az esetleges kedvezményeket a Pedagógiai Szakszolgálat (jelen esetben
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) állapítja meg. Tehát, ha a gyermeknek a felsoroltak
közül vagy egyéb észrevételt írtak le az összegző komplex véleményben, úgy azt minden
körülmények között figyelembe kell venni.
A többletidő nem azt jelenti, hogy a gyermeknek a szünetben is benn kell maradni és dolgozni,
hanem kevesebb feladatot kell adni, hogy több ideje legyen azokat megoldani.
A Szakértői véleményben leírtak betartásával, már elkezdtük a differenciálást, hiszen a
gyermek a saját tempójához, üteméhez mérten kapja meg az oktatást, fejlesztést.
Nagyon fontos viszont, hogy ezek a tanulók ne legyenek megkülönböztetve, kiemelve, hiszen
a személyiségfejlődésüknek ez nem tesz jót. Elég, ha csak annyit mondunk 1-1 feladatlap
kiosztásánál, hogy „XY-nak ezt állítottam össze.”.
Fontos, hogy vonjuk be az SNI tanulókat is minden munkaformába.
Egyéni munkaforma esetében kis lépések elvét követve a gyermek tudásához és a tananyaghoz
is igazodni tudunk.
Páros munkaforma, eltérő képességek esetében lehet a gyengébb tanulónak párja egy olyan
gyermek, aki segítőkész és tudásával támogatóan, ösztönzően hat. Fontos, hogy a gyermekek
kölcsönösen elfogadják egymás személyiségét.
Frontális munkaforma esetében sem szabad megfeledkeznünk a gyermekek egyéni
képességeiről, a meglévő tudásukhoz igazodó feladatokat kell választani.
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Csoportos munkaformánál fontos, hogy a tanulók csapattagként dolgozzanak, mindenkinek
legyen meg a csoportban betöltött szerepe, képességeihez, tudásához mért feladata

2. Tanmenetek fontossága
A tanmenet a pedagógus egyéni terve, ezért kötelezően nem írható elő annak tartalmi, illetve
formai megvalósítása, azonban mindkét esetben elvárható meghatározott szempontok
figyelembevétele. Egyre több olyan tankönyvcsalád jelenik meg a piacon, ahol már
automatikusan megvan a könyvhöz tartozó tanmenet. Érdemes és szükséges a tankönyv és
tanmenet évenkénti felülvizsgálata, hiszen egy osztály/évfolyam sem egyforma.
Új, rugalmas tanmenetjavaslatok http://ofi.hu/letoltheto-tanmenetek-segedletek
A rugalmas tanmenetek célja, hogy a pedagógusok a kerettantervi követelmények teljesítése
során alkalmazkodhassanak a tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez, tanulási
tempójához a korosztály és a tantárgy sajátosságaihoz. Ajánlásokat tesznek arra, hogy milyen
lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy több időt kell fordítani
az adott tanulócsoportban a kompetenciafejlesztésre, az ismétlésre vagy a gyakorlásra. Ezen
kívül

ajánlásokat

tesznek,

hogy:•

melyek

az

elhagyható

kerettantervi

témák;

• miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra;
• az egyes témákhoz tartozó követelmények és ismeretelemek számának csökkentése milyen
módon

oldható

meg;

• egyes, új témák feldolgozásának összevonása kevesebb tanórára, egyes témák
feldolgozásának
•

a

képességfejlesztő

opcionálissá
órák

számának

tétele miként
a

növelése

milyen

kivitelezhető;
módon

lehetséges;

• hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítása egy másik évfolyamra.” 1
A rugalmas tanmenetek esetében az osztály tanulóinak kell fókuszban lenni. Az SNI-s
gyermekek részére célszerű jelölni az eltérő tananyag részeket, könnyítéseket.

1

https://ofi.hu/hir/hagyomanyos-tanmenetek-mellett-az-uj-rugalmas-tanmenetek-elerhetove-valtak
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3. Kognitív képességfejlesztés
Nézzük meg, melyek azok a fogalmak, definíciók, melyeknek ismerete, tudása, alkalmazási
területei, esetleges defektusainak előfordulási gyakorisága, ismerete elengedhetetlen egy aktív
pedagógus munkájában.
Biztos minden gyakorló pedagógus, gyógypedagógus találkozott, ismeri az alábbi fogalmakat,
mégis fontos időről-időre átismételni, átolvasni.
Azért is fontosak, mert a különböző területek fejlesztése ezekhez kapcsolódik, általuk
fejlesztjük a gyermek/tanuló érzékelését, észlelését, figyelmét stb.
Az alábbiakban ezeket a fogalmakat foglaljuk össze, majd gyakorlati tapasztalatokon alapuló
segítséget nyújtunk ezen területek, részterületek fejlesztési lehetőségeihez.

3.1 Mit érdemes tudni az észlelésről?
Az észlelés, percepció, az érzékletek által felfogott fizikai ingertől az egyénben kialakuló
élményig tartó folyamat. Több alfolyamatból épül fel, melyek kölcsönös kapcsolatban állnak
egymással. A folyamat legalsó szintje az érzékszervekhez kapcsolódó érzékelés, legfelső
szintje pedig az észlelet, azaz az érzékletek értelmezése. Az érzékelés tehát az ingerek
érzékszervekkel való felfogása, míg az észlelés az érzékelt ingerek agyban történő feldolgozása.
Az észlelőrendszernek több problémát is meg kell oldania: milyen az értelmezni kívánt tárgy,
hol található, és hogyan lehet biztosítani a tárgyak külső megjelenésének állandóságát. Ezek a
folyamatok az agy különböző területeihez kapcsolódnak. A téri lokalizáció, azaz
helymeghatározás a környezetben megfigyelhető tárgyak helyzetére irányuló észlelési funkció.
Ahhoz, hogy a tárgyat értelmezni tudjuk, el kell különítenünk más tárgyaktól, meg kell
határoznunk a tőlünk való távolság nagyságát, és fel kell ismernünk, hogy mozgásban van-e
vagy mozdulatlan. A lokalizáció nemcsak a látáshoz, hanem más érzéklethez (hallás, szaglás)
is kapcsolható.2

2

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/pszichologia/altalanos-lelektan/eszleles-i
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3.2 Figyelem
A figyelem az külső és belső környezetünkből jövő ingerek közötti szelekció. Azt, hogy az
ingerek áradatából mit észlelünk, a figyelem határozza meg. A figyelem kiemeli, pontosabbá,
élesebbé teszi észlelésünket, optimális feltételeket teremtve ezzel az információk felfogásához
és feldolgozásához. A figyelmi működés nem tekinthető önálló megismerési folyamatnak. A
figyelem együtt jár az észleléssel, az információk rögzítési szándékával, és az információkkal
végzett műveletekkel is (Cziegler, 2001 és 2005).3

3.3 Emlékezet
Az érzékelés, észlelés által felfogott, figyelemmel kísért folyamat, amely a megjegyzés
(bevésés), a raktározás (megtartás), ill. a felidézés műveletei segítségével kapcsolatot teremt a
múlt és a jelen tapasztalatai között. Az emlékezet alapvetően függ a figyelem működésétől, de
nélküle a többi pszichés folyamat (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás, tanulás,
képzelet) sem valósulhatna meg. 4

3.4 Képzelet
A képzelet a régi emlékképek nyomán új képeket hoz létre, oly módon, hogy az újakat a régi
tapasztalatokhoz kapcsolja. Két alapvető működési formája van a reproduktív és az alkotó
képzelet. „Reproduktív képzeletről akkor beszélünk, midőn mások észleléseit, elképzeléseit
hallva, látva vagy olvasva, a magunk számára újra felépítjük…. A reproduktív képzelet
működése annál eredményesebb, célravezetőbb, minél több ismerettel rendelkezik az egyén ….
A fentiekből következik, hogy egyéni különbségek mutatkoznak a reproduktív képzelet
működésében.” (Geréb, 1981:66-67)
„Az alkotó képzelet új dolgok önálló létrehozását jelenti, tehát olyan lelki tevékenység,
amelynek során emlékképek anyagából önállóan eredeti, mások számára is értékes mű jön létre.
… Az alkotó képzelet feltétele a gazdag emlékezet, a valóság körülményeinek ismerete, élénk,
szemléletes képzetkapcsolódások és bizonyos fokú érzelmi gazdagság.” (Geréb, 1981:67)

3

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_pedaggiai_diagnosztika_elmleti_s_gyakorlati_tartalmi_megjtsa
V2/91_a_figyelem_fogalma.html
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http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_pedaggiai_diagnosztika_elmleti_s_gyakorlati_tartalmi_megjtsa
V2/101_az_emlkezet_fogalma.html

9

A kisiskolás korú fantáziájára jellemző a változatos, a szokatlan, újszerű kombináció. Ebben az
életkorban a reproduktív képzelet fejlődik, melynek fontos eleme az alkotó, produktív fantázia.
Ez elengedhetetlen része a sikeres tanulásnak. A képzeleti kép egyre jobban megközelíti a
valóságot 9-10 éves korban. 5
3.5 Gondolkodás
„A fogalmak elvonatkoztatása, szabályok alkalmazása és következtetések levonása, a probléma
megoldásának felfedezése, egy érv értékelése, egy tétel igazolása, az általánosítás, dilemma
feloldása egytől egyig olyan aktivitások, amelyeket gondolkodásnak nevezünk.” (Séra
2001:138)
„A kognitív pszichológusok számára az emberi gondolkodás az információ átalakításával új
reprezentációt kialakító folyamat az ítélet, az elvonatkoztatás, a következtetés és a
problémamegoldás mentális jellemzőihez kapcsolódva.” (Séra 2001:138)
„Gondolkodásunk nyersanyagát korábbi élményeink képezik, így ezeket az élményeket
tudatunknak állandó készenlétben kell tartania, mégpedig hozzáférhető információk, emlékek
formájában.”Önmagában való gondolkodás” nem létezik, mindig kell lennie valaminek, amire
gondolunk.” (Hayes 1996:106)
A legmagasabb szintű megismerési (kognitív) folyamat a gondolkodás. A behaviorista
elmélet szerint, a gondolkodás maga a viselkedés. A Gestalt pszichológia kutatói azt mondják,
hogy a probléma megoldás során egy felülről- lefelé haladó teljes folyamat tapasztalható, és
utána ez részekre bontható. Kognitív pszichológusok szerint, a gondolkodást a megismerő
tevékenységek határozzák meg. A gondolkodás teszi lehetővé az ember számára a beszéd, a
fogalmak elsajátítását; a szabályok megfogalmazását; a problémák megoldását és a
következések levonását.6

3.6 Szerialitás
Mit is jelent a szerialitás?
Sorrendiséget. Ez nemcsak a tanuláshoz fontos képesség, hanem a mindennapi életünkben is
nélkülözhetetlen a megfelelő sorrend betartása, akár az építészetben is. Szülőként önkéntelenül
erre neveljük gyermekeinket. Gondoljon csak az öltözködésre: előbb a zoknit húzzuk fel, s csak
5
6

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/51_kpzelet.html

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kepessegfejlesztes_az_also_tagozaton/41_a_gondolkods_fogalma
.html
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aztán a cipőt. Nagyon jó, ha ezt hangosan is kimondja gyermekének, így mire az iskolában
szüksége lesz rá, Ő már automatikusan tudni fogja, mit is jelent az, hogy „először”.
De térjünk vissza a fogalom magyarázatára. Kétfajta szerialitást különböztetünk meg:
Hallási sorrendészlelés
Azt a képességet, mely segítségével gyermeke a hallott szót sorrendben fel tudja bontani
hangokra auditív szerialitásnak nevezzük. Miből tudhatjuk, hogy egy gyermek ilyen
problémával küzd? A tünetek nemcsak az olvasásában jelenhetnek meg, hanem azt
megelőzően, már a beszédben is. Ezért idejében, akár óvodáskorban felfigyelhetünk a zavarra,
és szakszerű terápiával iskolás korra csaknem tünetmentessé tehető a gyermek. Szerialitási
problémával küzdő gyermekek beszédükben hangot, szótagot hagynak ki, cserélnek fel, vagy
többszöröznek meg. Például „lakat” helyett „latak” szót mondanak.
Az ilyen nehézséggel küzdő tanulók olvasás, írás esetében is elkövetik ugyanezeket a hibákat:
betűt, számot, szótagot, szót hagynak ki, vagy többszöröznek meg. Matematikai feladat
esetében a számokat cserélik fel, és a sorozatalkotás nagy problémát jelent számukra. Nem érzik
a szótaghatárokat, a szótagolás is nagy nehézséget jelent nekik. Verstanulásnál nem tudják
megjegyezni a szavak sorrendjét.

Látási sorrendészlelés
Az

auditív

szerialitás

mellett

beszélni

kell

még

a

vizuális

szerialitásról.

Ez tulajdonképpen a látással észlelt sorozatok elemeinek sorrendben való felismerése,
feldolgozása, többszöri ritmikus megismétlése. Ebben az esetben is vannak jellemző hibák.
Nem ritka, hogy ’ló’ helyett ’ól’-t olvas, vagy ír a szerialitást nehézséggel küzdő gyermek. A
vonalrendszerben és a négyzetrács hálózatban nehezen tájékozódnak (pl.: több, v. kevesebb
négyzetrácsot, vonalközt hagynak ki)
A szeriális észlelés nagyon fontos beszédészlelési készség, amelynek zavara a felszínen pl. az
olvasásnál, mint olvasástechnikai „hiba” jelenik meg – hangcseréket hallunk a gyerek hangos
olvasásánál, de ugyanez írásban is megjelenhet.7

7

http://www.abcakademia.hu/jo-tudni-39/szerialitas.html
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3.7 Intermodalitás
Többféle eszközt, módot kombinál. Például: auditív - vizuális intermodalitás - szavak /
hangok felidézése képekkel/betűkkel:
A rövid idejű emlékezetben tárolt szósor, hangsor kiválasztása képek, ill. betűk közül.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:


hangalakot nehezen köt össze betűképpel



számot számképpel



szöveges feladatot hibásan jegyez le



hallott információt jeltáblázatba nehezen illeszt.8
Ezek a fogalmak, területek voltak azok, melyeket feltétlenül át kellett ismételni, hiszen
mindennapi tevékenységeinket ezek határozzák meg, esetleg ezeknek a területeknek bármiféle
sérülése.
Amennyiben egy gyermeknek ezeknél a területeknél fedezünk fel bármilyen elváltozást, akár
az észlelés, akár a szerialitás szintjén fejlesztés javasolt még akkor is, ha Szakértői Bizottság
nem vizsgálta. A későbbiekben szó lesz arról is röviden, hogyan ismerhető fel, hogy egy
gyermek ilyen problémával küzd, és mit tehet a pedagógus, hogy segítse a gyermeket/tanulót.

https://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/186-fejleszt-es-gyogypedagogiaban-hasznaltszakkifejezesek-gyjtemenye

8
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4. Kognitív képességeket fejlesztő feladatok
Mint azt korábban már írtam, ezek a feladatok csupán iránymutatók. Tetszés szerint
módosíthatók, személyre szabhatók, kombinálhatók. Minden korcsoport, évfolyam számára
elkészíthetők.
Minden területhez mutatok be feladatokat, azonban egy-egy példa több területet is érinthet.

4.1 Az észlelés fejlesztése

Melyek az észlelés különböző területei?

Az értelmi funkciók fejlesztésének első lépcsőfoka az észlelés fejlesztése. Az észlelés több
területet foglal magába. Ezek a következők: vizuális-, téri-, tapintási-, mozgásos- és hallási
észlelés. Az érzékszervi tapasztalatok képezik a tanulás alapját, ezért fontos, hogy ezeken a
területeken minél kevesebb problémája legyen gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Milyen játékokat használjunk az észlelés fejlesztésére?
Vizuális észlelés fejlesztőjátékai
Mit látunk, hogyan látjuk, látjuk-e? Alak-háttér típusú játékok (pl. képben megtalálni az adott
kis képet, „belelátni”, mögé látni)


Alakállandóságot igénylő feladatok (pl. keressünk négyzetet, kicsit, nagyot, sárgát, kéket, stb.a lényeg, hogy mindig a négyzetre figyeljünk)



Formaalakítás: csoportosítás, párosítás, azonosságok megkeresése, pl. lottók, dominók, minták
rajzolása, festése



A

rész-egész

viszonylatok

megismertetése

(pl.

részekből

különböző

alakzatok

összerakása, puzzle, bármilyen kirakók)
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Szemmozgás tudatos kontrollja, mozgó tárgyak követése, szemmel követés (pl. az álló pályán
guruló golyó, golyópálya)



Vizuális zártság – az egész észlelése (pl. Mi hiányzik? típusú játékok, hiányos képek
felismertetése, rejtett figurák megtalálása)



Vizuális ritmus, vizuális minták folytatása, rajzos vagy képes minták kiegészítése, sorminták
rajzolása



Vizuális helyzet, pozíció felismerése (pl. mágneses táblán alakzatok elhelyezése, szimmetriajátékok, elforgatások alakzatok megfigyelése)



Vizuális memória fejlesztése: vizuális mintát felismerni, felsorolni, kirakni, emlékezetből
kirakni



Vizuális időrendiség felismerése, képekben elmesélt történetek kirakása, mi történt először, mi
következik
A szem-kéz koordináció fejlesztése a vizuális észleléshez kapcsolódik, de ez egyben
mozgásfejlesztés

is!

Ezt

általában

a

finommotorika

fejlesztésének

nevezik.

A finommotorikai foglalkozásokhoz a következő játékokat, eszközöket javasoljuk: gyurma,
építőjáték, fűzőjáték, mintalyukasztó, puzzle, lyukas tábla, olló, papír, ceruza. Tulajdonképpen
minden olyan játék fejleszti a finommotorikát, amihez a kéz finom mozgásai szükségesek (pl.
mikádó, delfin egyensúlyozó)
Néhány konkrét feladatlap óvodáskortól egészen általános iskola felső tagozatáig.

14

9

9

https://www.google.com/search?biw
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10

10

https://www.google.com/search?biw
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11

11

https://www.google.com/search?biw
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12

12

https://www.google.com/search?biw
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13

13

https://www.google.com/search?q=keresd+a+párját+feladatlap&tbm
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Téri észlelés fejlesztőjátékai

Ezeknek a játékoknak a célja a térbeli helyzet, a térbeli viszonyok megláttatása. Azaz, a
gyermeknek tökéletesen meg kell tanítani a jobb-bal irányokat, előtte, mögötte, mellette,
alatta, felette, stb. elhelyezkedést.
A feladathoz megfelelő játékok a szöges táblák, lyukas táblák, mágneses kirakó táblák,
különböző színű és formájú mágneses elemek.
Tapintásos észlelés fejlesztőjátékai

A tapintásos észlelés (idegen szóval a taktilis észlelés) lényege, hogy tapintás alapján kell
felismerni, párosítani, sorba rakni tárgyakat méret, forma, anyag, felület alapján.


Érzékelő zacskó, elvarázsolt zsák



Mindenféle gyurmázási játék



Formák, méretek alakítása minta után kartonból, gyurmából



Ritmikus sorok – vizualitással, vagy nélküle
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Mozgásos észlelés fejlesztése

A mozgásos észlelést a szakemberek kinesztetikus észlelésnek nevezik. Ennek a képességnek
a birtokában tudunk csukott szemmel is mozgásokat végezni, vagy a hátunkra rajzolt alakzatot
felismerni, utánozni. A lényeg, hogy az észlelés a mozgás alapján történik, szemmel nem látjuk
az alakzatokat. Ezekhez a feladatokhoz a papír, színes ceruza, zsírkréta, aszfaltkréta nyújt
segítséget. Ha ezek közül egyik sem elérhető, a hátunk és az ujjaink mindig “kéznél” vannak,
rajzolhatunk a gyerek hátára, neki pedig fel kell ismerni pl. a szívecskét.
Hallási –auditív észlelés fejlesztőjátékai

Ennek a képességnek a birtokában tudjuk a a hallás során nyert információkat feldolgozni,
értelmezni.

Ez a terület nagyon fontos többek között a beszéd fejlődéséhez.

Gondoljunk csak arra, hogy a gyermek hányszor nem rakja el a játékait, hiába kérjük tőle – nos,
ez is a hallás észleléshez tartozik. (Bár ilyenkor nem biztos, hogy az észleléssel van a probléma.)
A hallási észlelés fejlesztéséhez nagyon jó eszközök a hangszerek. Jó, ha van kéznél játék
dob, xilofon, csengő. Szintén remekül használhatók a CD-re felvett különböző hangok,
például állatok hangjai, munka hangjai, napi tevékenység hangjai. Ezeket a hangokat játsszuk
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le, majd mondassuk el a gyerekkel, hogy mit hallott. Először lehet egyenként, de
kombinálhatjuk a memória fejlesztésével is, ha több hang sorrendiségére is emlékezni kell. 14
Ezek a fejlesztő játékok nagyon jól kombinálhatóak kornak, fejlettségi szintnek megfelelően.
Nyilvánvaló, hogy minden gyermek más és más. Egy nagyobb gyermeknek már lehet
bonyolítani a dolgot, azonban mindig vegyük figyelembe a fejlettségi szintjét.

4.2 A figyelem fejlesztése

A központi idegrendszer sérülése kihat a figyelem működésére. A környezeti ingerekre csak
akkor figyel oda a gyermek spontán módon, ha azok számára érdekesek. Az akaratlagos
figyelme még kétszemélyes helyzetben is hamar elterelődik. A motiváció gyengesége nem teszi
lehetővé a koncentrált, pontos és alapos megfigyelést. A figyelmi zavarokhoz társulhatnak
érzékelési és észlelési zavarok, ezáltal még nehezebbé válik a tárgyak, tevékenységek
megfigyelése. Játékos feladatokkal fejleszthetjük a gyerekek figyelmét különböző feladatokkal,
eszközökkel, játékokkal. (Nagyon hasznos figyelemfejlesztő a válogatós játék, akár papíron,
akár kézzel fogható tárgyak, formák közül kell válogatni, pl.: válogassa ki a gyümölcsök közül
a az almákat.)
Fejlesztési feladatok, célok:


a megismeri kedv felkeltése (érdeklődjön környezet iránt)



a figyelem tartósságának és elmélyülésének fejlesztése, 1-1 tevékenységnél elidőzik (pl.:
hosszabb ideig oda tudjon figyelni egy játékra, vagy végig tudja ülni és dolgozni az iskolai
tanórákat)



különbséget tud tenni régi és új ingerek között



ha egy új inger éri a gyermeket, fontos, hogy kialakuljon a spontán odafordulás, odafigyelés



egy adott szituációban külön tudja választani a tevékenység szempontjából fontos és
jelentéktelen ingereket



fontos, hogy a gyermek használja összes érzékszervét 1-1 dolog alapos megfigyeléséhez (pl.:
ne csak nézze, tapintsa/szagolja/hallgassa meg a tárgyat tevékenységtől és helyzettől függően)



tudjon szelektálni (válogatni) a tevékenységek között, hogy számára melyek a fontosan



a távlati célunk egy figyelemzavaros gyermeknél a megosztott figyelem kialakítása (egyszerre
több dologra tudjon figyelni, koncentrálni).

14

http://kwhjatek.hu/ertelmi-funkcio-zavara/eszleles-fejlesztese/
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Figyelemfejlesztő játékok
Tűz- víz-repülő

A gyerekek szaladgálnak. Amikor a pedagógus azt kiáltja, hogy tűz, le kell guggolniuk, hogy
megmelegedjenek a tűznél. Amikor azt hallják, hogy víz, akkor fel kell mászniuk a padra, hogy
ne legyenek vizesek az árvízben. Amikor pedig a repülő szót kiáltja a pedagógus, akkor le kell
hasalni a földre, mert alacsonyan száll egy repülő.
Ez nagyon játék egy testnevelés órán például, és minden korcsoport élvezi, bár valószínűleg
egy tinédzser ezt soha be nem vallaná.
Baglyocskák
Ezt a játékot 3-4 vagy több gyermekkel érdemes játszani. Szükségünk lesz még egy hold és egy
nap figurára, játékra, képre (ha ezek nincsenek, akkor ökölbe szorított kezünkkel jelöljük a
holdat, a napnál pedig széttárjuk kezeinket). A lakás vagy az udvar egyik sarkát kijelöljük
“bagolyvárnak”. A gyermekek lesznek a “baglyocskák”.
A “baglyocskák a bagolyvárban” guggolnak. A pedagógus váltakozva felmutatja a Napot és a
holdat. Nappal a “baglyocskák alszanak” – guggolnak és szemeiket eltakarják a kezükkel.
Éjszaka pedig huhognak, szaladgálnak.
Melyik állat hol “lakik”?
Állatokat mondunk a gyermeknek, ha vízben él, felmászik a padra, ha levegőben repkedést
imitál, ha a szárazföldön él, állva marad,
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Zöldség vagy gyümölcs?

Zöldségeket és gyümölcsöket mondunk. A gyermek eldönti, hogy a hallott növény zöldség
vagy gyümölcs, majd eszerint emeli a jobb vagy bal kezét. Nagyobbaknál nehezíthetünk, hogy
a gyermek leguggol, ha a növény a földön, vagy alatta terem, állva marad, ha bokron és felemelt
kézzel a magasba nyújtózik, ha fán terem. Ezt a játékos feladatot természetismeret órán érdemes
alkalmazni, akár a tananyag összefoglalásaként is jól hasznosítható. Variálható a tananyag
tartalmának megfelelően.
Színek
Különböző növényeket, állatokat, tárgyakat sorolunk, a gyermek pedig pl. ugrik egyet, ha az
előre megbeszélt színű dologra, tárgyra kell asszociálnia.
Mi változott?
A gyermek megfigyeli néhány osztálytársát, tanárát, vagy egy helyiséget. Majd kimegy a
szobából, közben megváltoztatunk 5 dolgot (pl.: másik ruhadarabot veszünk fel, a könyvet
máshová tesszük). Majd visszajön a gyermek és megnézi mi változott.
Ezt nagyobb gyerekekkel is játszhatjuk, akár egy osztályfőnöki órán, olvasás órán. Ha egy
tanult verset „írunk át” vagy akár szándékos helyesírási hibákat ejtünk,. A visszaérkező
tanulónak kell észrevennie az „elrejtett” helyesírási hibákat.
“Milyen megfigyelő vagy?”
A gyermekek közül mindenki választ egy párt magának. Ezután kettős kört alkotunk.
Választunk egy kitalálót. A kitaláló játékos körülnéz, igyekszik megjegyezni, ki kivel alkot
párt. Ezután behunyja a szemét, ekkor a társai gyorsan párt cserélnek. A kitaláló feladata, hogy
minél több társáról mondja meg, hogy ki volt eredetileg a párja. 15
15

http://www.otthonifejlesztes.hu/kognitiv-kepessegek/figyelemfejleszto-jatekok
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Jól látható, hogy ezek a játékok mind-mind átformálhatók a gyerekek érdeklődési körének
megfelelően. Beépíthetők a tananyag feldolgozásába, és több tanórán alkalmazhatók. Ezek a
játékos feladatok egyszerre több területen is fejlesztik a gyermekeket.
Másold át!

16

16

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=F98hXbeVLoWo8gKata_IDA&q=figy
elem+fejlesztése
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17

17

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=F98hXbeVLoWo8gKata_IDA&q=figy
elem+fejlesztése
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Olvasd el a színt!

18

18

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=F98hXbeVLoWo8gKata_IDA&q=figy
elem+fejlesztése
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Színezz a műveletek eredményének megfelelően!

19

19

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=F98hXbeVLoWo8gKata_IDA&q=figy
elem+fejlesztése
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https://www.google.com/search?q=figyelemfejlesztő+feladatlap&tbm
https://www.google.com/search?q=figyelemfejlesztő+feladatlap&tbm
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Lokál című napi lap, 19.08.01.kiadás
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Lokál című napi lap, 19.08.01.kiadás
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4.3 Az emlékezet fejlesztése

Az emlékezet sérülése a gyengébb, hiányos, nehezen felidézhető és a hamar elhalványodó
emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd hiánya miatt a kommunikáció jelentősen
akadályozottá válik, az emlékezet működésének megítélése nehéz. Ha komoly nehézséget
észlelünk a gyermek emlékezetfejlődésében, nehézkes az események felidézése, a tananyag
bevésése (memorizálása, megtanulása), akkor érdemes gyakorolni, gyakoroltatni.
Például így:

Emlékezetfejlesztő játék a kép alapján: a gyermek figyelje meg a képet 1-2 percig, majd
takarjuk le és tegyünk fel különböző kérdéseket (a gyermek életkorától és fejlettségétől
függően):
Miket láttál a képen? Hány állatot láttál? Sorold fel őket! Hány sorban voltak az állatok?
Milyen színű állatokat láttál? Rajzold le a szürke állatokat! Milyen emlősállatokat láttál?
Milyen színű bögrén ültek a baglyok? Milyen ruhadarab volt a szarvason? Milyen zöldség volt
a nyuszi kezében? Hány állaton láttál sapkát? Milyen gyümölcsökre emlékszel? Rajzold le őket!
Kinek a fején láttál kék sapkát?
A memóriafejlesztés célja, hogy a gyermekek eljussanak egy olyan fejlettségi szintre, hogy
emlékezzenek az alábbi dolgokra:


a napi események egymást követő mozzanataira, napirendre



kialakult szokásokra a családban, óvodai/iskolai csoportban



a begyakorolt mozgásformákra
33



korábbi élményekre, tapasztalatokra
Feladatok az emlékezetfejlesztés során:



a rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése



elősegíthetjük a különböző érzékelési-észlelési területek összekapcsolódását, mellyel
megkönnyítjük a felidézést (olyan feladatok, játékok, mellyel több érzékelési-észlelési területet
kell használni):

o

látás

o

hallás

o

bőrérzékelés

o

szaglás

o

ízlelés

o

egyensúlyérzékelés

o

kinesztézia (mozgásérzékelés)

o

térészlelés

o

időészlelés



egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából



a kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését.
Memóriafejlesztő játékok
Mozgásos Emlékezet

Mozgássor utánzása
A pedagógus mozgássorozatokat mutat vagy mond a gyerekeknek (2-3 mozgás, majd
fokozatosan lehet növelni). Célszerű kétszer is elmondani a feladatot. Mozgások: ugrálás páros
lábbal/egy lábbal, tapsolás egy oldalon, csettintés, kopogás, dobbantás, labda feldobása34

elkapása, labdapattogtatás egy oldalon/mindkét oldalon, plüssállat elhelyezése az asztal alattfölött- mellett stb. Tevékenységek: Mondj 3 piros/fán termő gyümölcsöt!, Rajzolj 4 “b” betűvel
kezdődő zöldséget!, Keress olyan játékokat, tárgyakat, melyekben van “a” betű! Nehezíteni
lehet például úgy, hogy az egyik gyakorlatot jobb kézzel végzi és 5-ször, a másikat bal kézzel
és 3-szor, a harmadikat pedig mindkét lábbal 9-szer.
Vizuális (Látási) Emlékezet

Játékok sorrendje
A pedagógus letesz egymás mellé különböző játékokat, majd a gyermekkel közösen elmondják
a játékok nevét, pár perc után a gyerekek becsukják a szemüket, a pedagógus pedig
megváltoztat valamit a játékok sorrendjén (felcseréli a sorrendet, új játékot tesz be, elvesz egyet
stb.). A gyerekek megpróbálják kitalálni, mi változott a sorrenden. A játékot úgy lehet
nehezíteni, hogy az összekeverjük a tárgyakat, a gyerekek pedig tegyék helyes sorrendbe
azokat, illetve keverjük a figurákat más játékok közé és onnan kell kiválogatni a megfelelő
figurákat. Színek szerint is nehezíthetünk, ha vannak hasonló színű játékaink különböző
színekben.
Alakzatok kirakása
A pedagógus színes pálcikákból kirak egy embert, állatot, virágot, autót, tárgyat stb., melyet a
gyermek megfigyel és néhány perc utána ő is megpróbálja kirakni a látott alakzatot. (Ezt
bármilyen építőjátékkal is játszhatjuk, a lényeg, hogy kezdetben kevés elemből álljon és
egyszerű legyen a forma.)
Játékok – képek megfigyelése
A pedagógus mutat a gyermeknek kb. 10 db játékot/plüsst/képet, majd a gyermek


kiválasztja kb. 15-20 játékból/képből a látottakat



felsorolja a látott dolgokat



a látott sorrendben mondja el a tárgyakat/képeket.
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Kép megfigyelése
A gyermek és a pedagógus közösen kiválaszt egy képet, melyet a gyermek néhány percig
megfigyel. Ezután a pedagógus feltesz kérdéseket a képpel kapcsolatban. Pl.: Hány
élőlényt/négylábú állatot láttál? – Milyen színű volt a kislány ruhája/haja? – Mi volt a ház bal
oldalán?
Az vizuális emlékezet úgy is lehet fejleszteni, hogy a gyermek lerajzolja/lefesti a látott képet.
Auditív (Hallási) Emlékezet

Hegyezd a füled!
Ehhez a játékhoz a gyermeknek be kell csuknia a szemét, vagy letakarhatjuk. Különböző, a
gyermek által ismert hangokat szólaltatunk meg, aki 2-3 hang után elmondja, miket hallott (pl.:
kopogás, tapsolás, csettintés, fütyülés, sípolás). Hangszereket és különböző tárgyakat (pl.:
kulcscsörgés, pohár megkocogtatása, sípolás) is megszólaltathatunk, majd a gyermek felsorolja
a hallott tárgyakat, vagy ki is rakhatja azokat a helyes sorrendben (pl.: kulcs – pohár – furulya).
Meseolvasás
A gyermek meghallgat egy rövid mesét, történetet a pedagógus pedig megkéri a gyermeket,
hogy most ő mesélje el ugyanazt a mesét. Egyszerű kérdéseket is feltehetünk, pl.: Hány
szereplője van a mesének? – Kik ezek a szereplők? – Milyen helyeken jártak az
emberek/állatok? A gyermek le is rajzolhatja a mese egy részletét, vagy az összes szereplőt,
akikre emlékszik. 24
Ezek a játékok játszhatók egyéni munkaformában, de akár csoportosan is. Sőt a gyerekek akár
egymás közt is játszhatják. Nemcsak az emlékezetet fejlesztjük ezekkel a tevékenységekkel, de
akár közösségformáló hatása is lehet.

24

http://www.otthonifejlesztes.hu/kognitiv-kepessegek/memoriafejleszto-jatekok
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Vágja ki a képeket, és ragassza egy kartonpapírra, hogy ne látszódjanak át a figurák. Fordítsák
le, és keressék az ugyanolyat! (Memória kártyák)

25

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c98hXZ2wLbWR1fAP2sWIuAg&q=e
mlékezet+fejlesztése&oq=emlékezet+fejlesztése
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26

26

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c98hXZ2wLbWR1fAP2sWIuAg&q=emlé
kezet+fejlesztése&oq=emlékezet+fejlesztése
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27

27

https://www.google.com/search?q=az+emlékezet+fejlesztése&tbm
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4.4 A képzelet fejlesztése

Álom
Elkezdünk mesélni egy érdekes és varázslatos álmot. Majd egy izgalmas résznél hagyjuk abba,
és kérjük meg gyerekeket, hogy fejezzék be a történetet. Úgy kell folytatniuk, hogy a
fantasztikus álom magja, szereplői, helyszíne megmaradjon.
Mesebeli tárgyak
Idézzünk fel a gyermekkel közösen mesebeli, varázslatos tárgyakat, pl.: süveg, amely
láthatatlanná tesz, pálca, amelynek suhintására mindenki szoborrá változik, tarisznya, melyből
sosem fogy ki az étel. Majd a gyermek találjon ki hasonló tárgyakat, melyekből utána közösen
mesét szőhetünk.
Tárgyak sorsa
Készítsünk elő néhány tárgyat, melyek csak távolról emlékeztetnek sorsukra: szövetdarab,
összegyűrt menetjegy, leszakadt gomb, egy virág stb. Megkérdezzük gyermeket, hogy mire
emlékeztetik őt a tárgyak, milyen események jutnak eszébe róluk. Majd közösen kitalálunk egy
történetet a tárgyakkal kapcsolatosan.
A legszebb pillanat
Mutassunk a gyermeknek különböző tárgyakat (pl.: napernyő, kézitáska, régi érmék, videó
magnó, diavetítő, legyező, babacipő). A gyermek kitalál egy történetet mindegyik tárgyról;
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milyen helyeken voltak, hol és mire használták őket, kié lehetett az a bizonyos tárgy és mi
lehetett a legszebb pillanatuk.
Mesehallgatás
Felolvasunk egy mesét a gyermeknek, gyermekeknek (pl.: Az égig érő paszuly), majd
folyamatosan eljátsszuk különböző mozgásokkal a mesét (pl.: milyen magasra nőtt a bab). A
mese végén megbeszéljük, hogy milyen színek, hangok lehettek a mesében, milyen mozgásokat
végezhettek a szereplők (emberek, állatok, növények, tárgyak mozgatása). A gyermek mondjon
jó illetve rossz tulajdonságokat a meséből és beszéljük meg, hogy ezek mit jelentenek, neki
vannak-e olyan tulajdonságai stb. Szereplők eljátszása (belső tulajdonságok – pl.: erős, gyors,
ügyes, gonosz), lerajzolás a tulajdonságai (külső tulajdonságok – hajszín, szemszín, testalkat
stb.) alapján.
Lufi állatok, lufi tárgyak
A gyerekek guggolnak és “lufik” lesznek a következő játékban; elkezdünk fújni és a gyermekek
elkezdik felvenni az általuk választott alakzat formáját (megbeszéljük, hogy 4-szer fogunk fújni
és a 4. fújásra vegyék fel kedvenc mesehősük, állatuk alakját). Mikor a “lufik felfújódtak”,
megpróbáljuk kitalálni, hogy a gyermekek milyen alakzatú lufik lettek.
A képzelőerőt és a fantáziát relaxációs gyakorlatokkal is fejleszthetjük!
Álomhajó
Játékmenete: 6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek. Minden csoport kap egy
csomagolópapírt és rajzeszközöket (színes ceruzák, zsírkréta, filctollak). A csoport egy
képzeletbeli hajóútra készül, meg kell rajzolniuk a hajójukat, s minden gyermeknek egy
szerepet kell választania a hajón. (nehézséget jelent a szerepek elosztása). Majd a csoportnak
együtt kell egy rövid történet keretében bemutatni a készített rajzot.
A csoport kreativitásától függ a történet és a bemutatás (lehet énekkel, verssel, paródiával
színesebbé tenni a bemutatást)
A képzelet, kreativitás fejlesztésére alkalmas minden befejezetlen rajz, elkezdett mondat,
melynek befejezését a tanulók fantáziájára bízunk
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4.5 A gondolkodás fejlesztése

A gondolkodás fejlesztésénél fontos a manipulálás (konkrét tárgyakkal történő cselekvés) és a
sok gyakorlás, mert ezeknek a gyermekeknek nehéz a gondolati síkon való műveletvégzés (nem
tudnak átvitt értelemben gondolkodni).
Az iskolai feladatok megoldásához mindig használjunk eszközöket (pl.: számoláshoz
korongokat, pálcikákat, ceruzákat – irányok gyakorlásához színes karkötőket).
A tárgyi tevékenykedések közben jelentkező problémák megoldása fokozatosan függetlenedik
a cselekvéstől, és a szavakban történő kifejeződésen keresztül vezet a képzeletben történő
megoldások kereséséhez, a gondolkodáshoz.
Fejlesztési célok:


a gondolkodás fejlesztéséhez fontos, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat és kialakuljon
az én tudatuk



környezetük megismerése (lakóhely, szokások)



el tudjanak igazodni környezetükben



tudjanak alkalmazkodni környezetükhöz, a változásokhoz



elemi fogalomrendszer kialakítása (nevek, színek, számok, formák, használati tárgyak), ezen
ismeretek rendszerezése



egyszerű

problémamegoldási

módszerek

megismerése

és

elsajátítása,

alkalmazása

(kommunikációs problémáikra).
Fejlesztési feladatok, játékok


főfogalom alá rendelés (pl.: járművek közül a levegőben közlekedők kiválogatása, ételek közül
a zöldségek kiválogatása)



különbségek megfigyelése (pl.: 2 hasonló formájú betű közötti különbségek írásban -b/d és
hangzásban – g/k)



változás megfigyelése (pl.: szoba megfigyelése után megállapítani mi változott)



logikai összefüggések megfigyelése (pl.: logikai készletből kiválogatjuk a piros/nagy/lyukas
formákat és a gyermek állapítsa meg a szabályt; alkothatunk sorozatot is, melyet folytasson a
gyermek)



analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése



hiányok pótlása: szimmetria, rész-egész viszony (pl.: ábrák átmásolása – rajzok kiegészítése)



általánosítás, konkretizálás
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analógiás gondolkodás fejlesztése (pl.: tárgyak, járművek, ételek közötti hasonlóságok
felismerése)



téri tájékozódás fejlesztése



idői tájékozódás fejlesztése



testfogalom fejlesztése



szám- és mennyiségfogalom fejlesztése



társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése (pl.: viselkedés az óvodában/iskolában,
utcán, áruházban, játszótéren – szituációs játékokkal gyakorolhatjuk)



hangulatok, érzelmek felismertetése (pl.: kommunikációs játékok; szituációk)



kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése (pl.: mesealkotás, festés, gyurmázás).28
Remek játék lehet, hogy eleinte 2, későbbiekben akár 3, de inkább ennél több képet teszünk a
gyermek elé, és az ő feladata, hogy a történéseknek megfelelően sorrendbe tegye és elmesélje.

29

Mivel ez a feladat nehéz, fontos az állandó segítségnyújtás.

28
29

http://www.otthonifejlesztes.hu/kognitiv-kepessegek/a-gondolkodas-fejlesztese
https://www.google.com/search?q=gondolkodás+fejlesztése&source
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A mesélésnél igyekezzünk arra ösztönözni, hogy minél többet beszéljen, egyre több szót
használjon, egyre hosszabb mondatokat mondjon. Ezt rávezető kérdésekkel tudjuk megtámogatni.
Játszhatunk úgyis, hogy elmondunk egy történetet az adott képről, majd ezt megpróbálhatja a
gyermek visszamondani. Ezután vesszük elő a többi képet, hogy nézzük csak itt, vajon hogy
történhetett?
Milyen területeket fejleszt a képtörténetek használata?

Annak érdekében, hogy a gyermek megfelelő sorrendben tudja kirakni a képeket, szükséges a
különböző részképességek megfelelő szintje:
- vizuális észlelés és figyelem
- a sorrendiség felismerése
- tájékozódás időben
- tájékozódás síkban (a képeket balról-jobbra rakjuk ki, kialakul a sor fogalma is.)
- logikus gondolkodás (lényeglátás, ok-okozati összefüggések meglátása, majd megfogalmazása).
A képeket lehetőleg úgy válogassuk össze, hogy azok a mindennapokról, mindennapi élethelyzetekről, a gyerekekhez közel álló témákról szóljanak ezzel is segítve a feladat megoldását, a
sikerélményt. Mindez jó alkalmat adhat arra is, hogy megfogalmazzunk tanulságokat, a
cselekedetekről, történtekről véleményt alkossunk, megismerjük az ő érzéseit
Az előbbiek után egyértelmű, hogy szükség van a jól fejlett gondolkodásra ahhoz, hogy
mindennapjainkban valóban hatékonyan tudjuk ellátni a feladatainkat, a gyermekek pedig
örömüket leljék a logikai gondolkodást igénylő feladatok megoldásában, vagy később, az
iskolában a reáltantárgyakkal való ismerkedés során sikerélménnyel gazdagodhassanak. Mindez

44

hosszú távon magában foglalja azt is, hogy a gondolkodási tevékenység során szerzett
tapasztalatok és készségek még árnyaltabbá teszik a személyiségünket.
Néhány játékötlet a gondolkodás fejlesztéséhez
A Sudoku jellegű játékok nagyon jól fejlesztik a divergens gondolkodást, hisz egy képet, úgy
helyezhetünk le, ha több irányból is megvizsgáljuk, hogy helyesen gondolkodtunk-e.
Pótold a hiányzó állatot! Ugyanabban az oszlopban és sorban csak egyszer szerepelhet egy állat!

30

30

https://www.jatekliget.hu/logikai-gondolkodas-fejlesztese-jatekosan-174
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33

https://www.jatekliget.hu/logikai-gondolkodas-fejlesztese-jatekosan-174
https://www.jatekliget.hu/logikai-gondolkodas-fejlesztese-jatekosan-174
33
https://www.jatekliget.hu/logikai-gondolkodas-fejlesztese-jatekosan-174
31
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Lokál című napi lap, 19.08.01.kiadás
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4.6 A szerialitás fejlesztése

A sorozatok pontos felidézéséhez és visszaadásához a szerialitás képességére van szükségünk.
A szeriális képesség kulcsfontosságú az olvasási, helyesírási és számolási készség
kialakulásának folyamatában. A sorrendiség megjelenik a térben, időben, vizuális és auditív
területeken, valamint a mozgássorozatokban is. Természetesen több terület fejlesztését is
összekapcsolhatjuk egy-egy feladat során. A szerialitás fejlesztésekor a figyelmet, különböző
érzékleti csatornák észlelését, differenciálását és a memóriát is fejlesztjük. Megkülönböztetünk:
vizuális, auditív és mozgásos, térbeli, idői sorozatokat.
Vizuális szerialitás fejlesztése:
1.Nevek felsorolása, játék azok sorrendjével.
2.Mozgásminták felsorolása, változtatás után is.
3.Gyöngyfűzések.
4.Tárgyakat bizonyos sorrendben kirakunk, majd letakarás után meg kell mondani a sorrendet.
Letakarás előtt a gyermek pár másodpercig nézheti.
5.Tárgyképekből sorozat alkotása, majd emlékezetből való visszamondása.
6.Képekből vizuális ritmus kirakása. Majd ennek folytatása.
7.Kisebb kártyán rajzok vannak, ezeket a gyermek rövidebb ideig nézheti. Először három-négy
kártyával kezdjük. Ennek megnézése után letakarjuk, a gyermeknek fel kell idéznie a rajzokat
a megfelelő sorrendben. A darabszámot fokozatosan növeljük. De csak akkor lépjünk tovább,
ha az adott elemszám már biztosan megy.
8.Különböző plüss/textil játékokat sorba rendezünk valamilyen szempont szerint, majd egymás
után eldugjuk őket. A gyermek feladata, hogy megjegyezze milyen sorrendben és hova bújtak
el az állatok. Később ugyanebben a sorrendben vesszük elő.
9.Testek megtapintása: kocka, tégla, gömb, kúp. Felsorolás ebben a sorrendben. Kiválasztásuk
tapintás alapján, majd sorba rendezésük, megnevezésük.
10.Síkidomokból sorozatok alkotása. 2-3 sorozatból az eredeti kiválasztása.
11.Képsorozatot rakunk ki. Megbeszéljük a képen látható történetet, értelmezzük. A sorozat
összekeverése után megfelelő sorrendbe kell tenni. Kirakhatunk hibás sorozatot is, észre kell
venni a hibát és kikell javítani.
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Auditív szeriális emlékezet fejlesztés
1.Súgok valamit a gyermeknek, majd kimegy az osztályból. Amikor visszajön, nem beszélhet,
eljátssza, amit súgtam neki, a többieknek ebből kell kitalálni mit súgtam.
2.Bizalomjáték: Bekötöm a gyermek szemét, így kell különböző tárgyakat kerülgetnie, tapssal,
dobolással, zörgésekkel irányítom.
3.Verbálisan kapott cselekvéssort kell a gyermeknek elmondania saját szavaival, majd
végrehajtania.
4.Pottyan, puffan: Egy ajtó, vagy kifeszített paraván mögött leejtünk különféle tárgyakat, amik
leeséskor más-más hangot hallatnak. (könyv, olló, fakocka, kulcs…stb..). Minden leejtett darab
után nevezze meg a tárgyat. Ha ügyesedik, akkor csak 2-3, esetleg 4 tárgy után sorolja csak föl.
5. Ritmus, vagy mennyiség tapsolása: A gyerekeknek utánam kell tapsolnia azt, amit hallott.
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35

36

https://www.okoskaland.com/iras

Folytasd a sort!
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https://www.pinterest.ca/pin/719801952923633359/

4.7 Az intermodalitás fejlesztése
52

Tulajdonképpen ez a terület minden más területtel kapcsolódik. Ez a többcsatornás tanulás.
Meg kell tanítanunk a gyermekeket arra, hogy minél több módon legyenek képesek elsajátítatni
bizonyos ismereteket. Maga ez a kifejezés összefoglalja mind azt a területet, melyeken keresztül
a gyermek magáévá tesz különböző képességeket, pl. emlékezet, figyelem, gondolkodás. Azaz
maga a tanulás.
Tehát most olyan feladatokat, illetve módszereket mutatok be, melyek elősegítik a gyermekek
tanulási képességének elsajátítását.
Emlékezetfejlesztés otthon, mozgásterápiákon, tanórákon, testnevelés órákon: mondókák,
mozgássorozatok megtanulása auditív (hallás), vizuális (látás), kinesztetikus (mozgás), taktilis
(tapintás) ingerek által. Mozgásfejlesztéseken a gyakorlatok között, “pihenésképpen”
gyakorolhatjuk a hallási és látási emlékezetfejlesztést különböző játékokkal, eszközökkel.
Auditív (hallási) emlékezetfejlesztés


mondókák, dalok, versek megtanulása



szólánc: szavak ismételgetése



mozgássorok, feladatok elismétlése, elvégzése
Vizuális (látási) emlékezetfejlesztés



mozgások, mozgássorozatok bemutatása után a gyermek mondja el a gyakorlatokat, majd
végezze el azokat
Taktilis (tapintási) emlékezetfejlesztés



különböző játékok, tárgyak, formák, számok, betűk kitapintása, majd megnevezése (csukott
szemmel)



rajzoljunk a gyermek hátára, kézfejére (úgy, hogy ne lássa) formákat, számokat, betűket,
melyeket a gyermek megpróbál kitalálni
Kinesztetikus (mozgási) emlékezetfejlesztés



labdadobás közben “g” hanggal szavak gyűjtése / járművek gyűjtése



a bemutatott mozgások, mozgássorozatok elismétlése



mozgáslánc (ez a játék hasonlít a szólánchoz, a gyermekek körben állnak és mindenki mutat
egy mozgásformát, és megismétli az előtte bemutatott mozgásokat is)



tükörjáték: a gyermek velünk szemben áll, ő lesz a tükörképünk és bemutatunk először egy
majd több mozgást, melyet a gyermek elismétel
Intermodális (többféle eszköz és módszer alkalmazása) emlékezetfejlesztés
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mozdulatsorok elmondása, bemutatása, közben több eszköz alkalmazása (téri tájékozódási
gyakorlatok, tapintási feladatok, labdagyakorlatok, szökdelések, ritmusgyakorlatok – tapsolás,
dobbantás, kopogás) – példafeladat: páros lábbal szökdelés 3x – babzsák levetése a szék bal
oldalára – egy ritmus (tá-ti-ti-tá) letapsolása – jobb kézzel egy háromszög kitapintása és kivétele
egy zsákból (csukott szemmel tapogasson a gyermek)



ritmusgyakorlatok tapsolással / koppantással, közben mondóka mondása



ritmus kirakása korongok, pálcikák segítségével



karikákon szökdelés: kétféle színű karikáknál a gyermek jobb lábbal csak a zöld, bal lábbal
csak a sárga karikákba ugorhat, ha kék színű karika következik, páros lábbal ugorjon bele, zöld
színeknél zöldségek, sárgáknál hónapok, kéknél vízi állatok mondása – másik gyakorlat: zöld
karikáknál leguggolás, sárgáknál 2 szökdelés egyhelyben, kékeknél tapsolás.37
Mint a feladatokból is látszik, ez a fogalom (intermodalitás) szorosan kapcsolódik az összes
kognitív területhez. Így nem véletlenek a feladatok közötti átfedések, hasonlóságok, egyezések.

37

http://www.otthonifejlesztes.hu/kognitiv-kepessegek/emlekezetfejlesztes-2
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5. Gyarmathy Éva fejlesztési javaslatai tanulási problémával küzdő
gyermekekhez


Szólítsuk nevén a gyermeket és vegyünk fel vele szemkontaktust.



Egyszerre kevés utasítást adjunk, és ezeket is írjuk fel a táblára.



Hagyjuk a gyereket, hogy megfigyeljen másokat, mielőtt az új feladattal
megpróbálkozik



Kerüljük el az időre mért feladatokat, a dolgozatokat, versenyeztetést.



Lehetőleg szóban mérjük fel a gyerekek tudását, és képességeit az átlagosakhoz és a
hozzá hasonló nehézségekkel küzdő tanulókhoz viszonyítsuk.



Tartsuk közelünkben, az elterelő zajoktól távol a gyereket, biztosítsunk nyugodt helyet
munkájához.



Összefüggéseket tanítsunk



Használjunk humort a kommunikációban.



Engedjük, hogy felfedezze saját problémamegoldó módszereit. Adhatunk nehezebb
elvonatkoztatást kívánó feladatokat még akkor is, ha más típusú egyszerűbb,
feladatokkal nem boldogult!



Próbáljunk kapcsolatot találni a tananyag és a gyermek tevékenységei, érdeklődési köre
között!



Használjunk vizuális és kézzel megfogható, tapintható anyagokat, eszközöket.



Segítsük kompenzációs eszközökkel és technikákkal - helyesírási kéziszótár, írógép
vagy szövegszerkesztő használata, magnó, hangrögzítő - a leckék megtanulását



Hasznos lehet vizualizációs technikák és egyéb emlékezetfejlesztő gyakorlatok
megtanítása.



Koncentráljunk erősségeire, találjuk meg a sikeres területeit a gyenge pontjai helyett.
(Ezeknek a nehézségeknek a korrekciója a 9. éven túl egyre kevésbé hatásos ismétlési
gyakorlatokkal. )



Biztosítsuk a gyereket arról, hogy nehézségein túl fog jutni.
Mutassunk be alkotókat, olyan felnőtteket, akik az övéhez hasonló hátránnyal
sikeresekké váltak. Lehet, hogy már a családjában találunk ilyet! (Gyarmathy, 1995).

http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-diszlexias-gyermekekiskolai-megsegitesehez.pdf
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6. Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy

magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók fejlesztésének elvei,
fejlesztési feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók esetében
hangsúlyos feladat az önismeretet, a reális önértékelés kialakítása, valamint a kommunikáció
fejlesztése. A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet, továbbá
az olvasásértés intenzív megsegítése kiemelt jelentőségű számukra. Diszlexiás tanulók
esetében a specifikus olvasászavar esetén ki kell alakítani a tanuló mindenkori osztályfokának
megfelelő értő olvasás készségét, valamint támogatni kell az olvasás eszközzé válását az
ismeretek megszerzésében. Ennek érdekében fontos a betűbiztonság és az összeolvasási
készség, a fonológiai tudatosság kialakítása. Lényeges esetükben a rövidtávú auditív és vizuális
emlékezet fejlesztése, továbbá a mozgáskoordináció és a testséma biztonságának kialakítása.
Az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló
módszerrel történik. Hangsúlyos az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész
iskolai pályafutása alatt, valamint a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi
tantárgy tanulása során. Olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív
tolmácsolásával,

gépi

írással,

szövegszerkesztő

használatának

megtanításával

és

alkalmazásával történhet. Szükség esetén speciális olvasástanítási program alkalmazása
javasolt. Minden tanuló esetében törekedni kell az olvasási kedv felébresztésére, és a motiváció
erősítésére. Diszortográfiás tanulók esetében a specifikus helyesírászavar esetén ki kell
alakítani a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségét. Elő kell
segíteni az anyanyelvi kompetencia kialakulását, és az írott nyelv használatának
korosztályi szintű alkalmazását. Ennek érdekében kiemelt feladat a fonológiai tudatosság és
beszédészlelési képesség, valamint a rövidtávú emlékezet fejlesztése. Támogatni kell a spontán
és tollbamondás utáni írás színvonalának javulását, továbbá a figyelem és az önértékelési
képesség fejlődését. Diszgráfiás tanuló esetében a specifikus írászavar javításának feladata az
iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel
rendelkezzen. Legyen képes azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés,
tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. Ennek érdekében lényeges a
mozgáskoordináció fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra. Elő kell
segíteni a testséma biztonságának kialakítását és a vizuomotoros koordináció fejlődését. Az
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írásmozgás alapformáinak gyakorlása, a különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás,
önálló írás kivitelezés) hangsúlyos a pedagógiai munka során. A diszgráfiás tanulók esetében
a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, valamint
sikertudat kialakítása elengedhetetlen. A tanítás-tanulás folyamatában érvényesíteni kell a
tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési formákat, indokolt esetben a Szakértői
Bizottság javaslata alapján – az egyes tananyagrészekből – az értékelés és minősítés alól
mentesítés adható. https://gyermekekhaza.hu/wp-content/uploads/2018/10/TANTERV_2012.pdf

7. Innovációs törekvések
,,Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet.
A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első
állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely
alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik
innovációvá, ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), vagyis ha az
ötletet, elképzelést végül a napi gyakorlatban is alkalmazzák, ha tehát a kreativitás innovatív
produktummá válik.”38
Pedagógusként be kell ismernünk a korral előre haladó és mutató vívmányokat, újításokat.
Többek között azt is, hogy mind a kor előre haladtával, mind a gyerekek igényeihez
igazodva meg kell lenni az igénynek bennünk, hogy ezen új ismeretekre szert tegyünk.
Válasszunk olyan továbbképzéseket, kiadványokat, blogokat, ami ezt a törekvésünket előre
hozza.
SNI tanulók esetében nagy örömömre szolgált, hogy megismerhettem, és megismertethettem
kollégáimmal a Soha többé doga! című kiadványok szerző párosát, így a feladatlapokat én is
nagyon szívesen használom és ajánlom mindenki számára.
Fontos, hogy hospitáljunk egymásnál. A tapasztalatok megosztása mellett sokat lehet tanulni
egymástól, az alkalmazott gyakorlatokból.
Ez elindíthat egy alkotó folyamatot, egy közös gondolkodást.
Merjünk kérdezni egymástól, a szülőtől, hiszen a jó pap is holtig tanul!

38

https://hu.wikipedia.org/wiki/Innov%C3%A1ci%C3%B3
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7.1 IKT

,,A technikai fejlődés során egyre fontosabbá válik, hogy az emberek közvetítő eszközök révén
kommunikáljanak egymással. A Computer Mediated Communication (CMC - számítógép által
közvetített kommunikáció) szinte új tudományágat jelent, amely az ember és a számítógép
kapcsolatával és az új médiák alkalmazásának társadalmi hatásaival foglalkozik. Azt vizsgálja,
hogy milyen kommunikációs-, kognitív- és társadalmi struktúrák jönnek létre az eszközök
alkalmazása

során.

Legfontosabb

feladata

a

technikai

és

társadalmi

hálózatok

társadalomtörténetének feltárása.
Az IKT legismertebb területét elsősorban az eszköz dimenzió jelenti, ezek pedig a következőek:
•

Mobil, digitális prezentációs eszköz (digitális zsúrkocsi: laptop, projektor, erősítő,

hangfal, mikrofon, VHS, SVHS, DV, DVD, rack-ek)
•

Interaktív táblák

•

Kísérleti és mérőeszközök

•

Kollaborációs eszközök

•

Vezeték nélküli alkalmazások

•

Szimulációs berendezések

•

Osztályterem-hangosítás

•

Kamera/webcamera

•

E-book olvasó

•

Interaktív asztal

•

Okostelefonok

•

Érintőképernyős táblagépek

•

Interaktív rendszerek (Kinect rendszer)

•

3 dimenziós alkalmazások és rendszerek

•

iPad-ek, tabletek” 39

Előzőekben, már írtam az innovációs törekvésekről, így most néhány oldal, ami segítségül
hívható a felkészülés során.
SNI tanulókkal kapcsolatos módszertani segédanyagokat tartalmazó internetes oldalak:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/KT/sktes23g.scorm

39
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https://sniikt.wordpress.com/2019/10/29/tarkabarka-informatikakonyvajanlo/?fbclid=IwAR32KgBmE0nvhbQwryu5CVWwoTYKFzBzJTH7VwhZTqaq7hnUVbZGxeT6_h8

http:// mas-kep.hu/mas-kep/tartalom/
http://mas-kep.hu/_tartalom_0_9/3_fejezet.pdf
http://amkperkata.sulinet.hu/oldal/T%C3%A1mop%203.1.4/Iskola/V%C3%89GLEGES%20SNI.pdf
http://ofi.hu/letoltheto-tanmenetek-segedletek
https://osztalyfonok.hu/cimke.php?id=725
https://www.canadahun.com/forums/pedag%C3%B3gusoknak.138/
Tanmenet minták: http://ofi.hu/node/174307
https://www.nyitottakademia.hu/
https://www.okosdoboz.hu/
https://www.okoskaland.com/ajandek-neked
https://wmn.hu/kult/41817-dr-kadar-annamaria-hogyan-meselj-a-gyerekednek-101-hasznostanacs

8. Gyakorlati ötletek
A füzet egyik oldala vonalas, a másik oldala üres, így szabadon szárnyalhat a gondolat. Nem
lesz unalmas és egyhangú, jól használható akár gyakorlás vagy a délutáni napközi ideje alatt is.
Ösztönöz, motivál, fejlődik a finommotorika, emlékezet, analízis-szintézis, koncentráció.

A saját vagy gyerekekkel együtt készített feladatoknak mindig varázsa van. Szívesebben
,,játszanak” úgy, hogy észre sem veszik, hogy tanulnak közben.
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A feladat lényege, hogy a papír egyik oldalán képek vannak.

A tanuló választ, amiről

képességeiknek megfelelően rajzolnak, mondatokat alkotnak. Lehet kombinálni is, a képekről
igaz-hamis állításokat megfogalmazni, több kép esetében találós kérdéseket feltenni.
A képek lehetnek évszakhoz igazodva pl: hópehely formában vagy virág alakjában.
Ez olyan feladat, amit ha szeretnénk egyedül vagy párban, vagy akár csoportban is végezhetjük,
ugyanakkor a tantárgyi koncentráció is jól alkalmazható.
Minden területet képes fejleszteni, ha a játék adta lehetőségeken végig megyünk.

Szituációs játékok a pénz tanítása során
A gyerekek számokat mondanak egymásnak melyet kiválasztanak az előre kikészített számok
közül. „Elmennek” a boltba, de előtte megbeszélik, hogy


ki lesz a boltos és ki lesz a vásárló



mit kell venni és mennyi pénzt kell vinni

Ezt a játékot is lehet, párban vagy csoportban is játszani. A pedagógus csak annyira vegyen
részt a „játékban” tanulási folyamatban, amennyire szükséges. Fordítsuk figyelmet arra, hogy
a játékban részt vevő gyerekek a feladat végén megfogalmazhassák érzéseiket, a többiek építő
jellegű véleményeket mondhassanak.
Fejleszti a matematikai készségeket, pénz használatot, kommunikációt, gondolkodást,
tájékozottságot, kiejtést, emlékezetet, társas viselkedést.
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A gyerekek általában szeretik a puzzle jellegű feladatokat. Ha valakinek rész képességei
problémája okán ez nehézséget jelent, alkalmazhatunk egyéni technikát. Rajzoltatunk a
gyerekekkel számukra kedves témában. Az elkészült rajzot ezután a gyerekek engedélyével
több részletbe szétvágjuk. A feladat, hogy próbálja összeilleszteni a darabokat az eredetinek
megfelelően.
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9. Kiadványok
Az alábbi, minta munkafüzeteket, foglalkoztatókat minden pedagógus bátran alkalmazhatja
munkája során. Valamennyi kognitív területhez megtalálhatók a megfelelő könyvek, játékok,
munkafüzetek. Beszerezhetők a következő oldalakon online rendeléssel:
https://krasznaresfiai.hu/
https://betubazar.hu/
https://www.szalaykonyvek.hu/spl/254332/Zum-zum-fejleszto-es-gyermekkonyvek
https://www.flaccus.hu/
https://sohatobbedoga.webnode.hu/
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Játékötlet a http://varjatek.hu/ oldalról
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A fejlesztő, rehabilitációs munkában felhasználható könyvek
http://www.eltesm-pecs.sulinet.hu/dok/utazo/irodalomjegyzek.pdf

ALSÓ TAGOZAT SZÁMÁRA:
Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni Munkatankönyv a beszédjavító általános iskola számára
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ISBN 963 19 5013 1)
Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv az általános iskolák 1. osztálya számára
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Meixner Ildikó: Játékház Feladatlapok I. és II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
Hargitai Katalin: Játékvár Képes olvasókönyv az általános iskola 2. osztálya számára
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
Hargitai Katalin: Játékvár Munkatankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
Hargitai Katalin: Játékvár Feladatlapok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest)
Szautner Jánosné Szigeti Gizella: Nebuló Látom, hallom, csinálom: Tudom!
Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára I-II-III-IV. (Marketing Műhely
Kft., Szolnok ISBN963 04 5042 9) A kötetek A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban
programcsomag részei.
Besztercei Enikő: Másképp Munkatankönyv diszlexiás gyerekeknek (Logopédiai Kiadó,
Budapest ISBN 963 85788 2 3)
Ványi Ágnes – Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi! avagy diszlexiás képregény
(Műszaki Kiadó, Budapest ISBN 963 16 2459 5)
Játékosan Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez (Eu-Synergon Kft., Vác
Összeállították az Éltes EGYMI szakemberei)


FELSŐ TAGOZAT SZÁMÁRA:
Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj! Komplex fejlesztőprogram olvasás- és írászavarral
küzdő felső tagozatos és középiskolás tanulók számára (Logopédia Kiadó, 2006. ISBN 963
86203 1 5)
Schwalmné Navratil Katalin: Szabálybarát Helyesírási gyakorlóanyag (Nodus Kiadó –
Tárogató BT, 2002. ISBN 963 9063 64 9)
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Szarvasné Tóth Bernadett: Helyesírást, olvasást fejlesztő segédkönyv Felső tagozatos –
elsősorban diszlexiás, diszgráfiás – gyerekeknek, mindennapi gyakorláshoz (C+S Kiadó, ISBN
963 0605 287)
Ványi Ágnes – Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel! (Kalibra Könyvek – Műszaki
Könyvkiadó, Budapest 2001 ISBN 963 16 2458 7)
Egyet értünk? Egyetértünk! Helyesírási gyakorló feladatok magyar nyelvből 5-8. osztály
számára (Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Budapest Raktári kód: DI-118301)

II. BÁRMELY OSZTÁLYFOKON HASZNÁLHATÓ FELADATGYŰJTEMÉNYEK:
Dr. Lovász Gabriella: Szótekerő Gyakorlatok olvasási, helyesírási gondokkal küzdőknek
(Műszaki Kiadó, Budapest ISBN 978 963 16 2997 2)
Adorján Katalin: Gyakorlóanyag Diszlexiás gyermekek részére I-II-III. (Meixner- módszer
Könyvek, Meixner Alapítvány, Budapest ISBN 963 03 8102 8 Ö)
Adorján Katalin: Szógyűjtemény a dyslexia javításához (A szerző magánkiadása, a Meixner
Alapítványnál megvásárolható, Budapest)
Kovács Györgyné – Szebényiné Nagy Éva – Torda Ágnes: Mondd ki, írd le, törd a fejed!
Nyelvi fejlesztő feladatlapok a beszédjavító általános iskolák számára (Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest ISBN 963 19 2178 6)
Kovács Györgyné – Torda Ágnes: Folytassuk! Mondd ki, írd le, törd a fejed! Nyelvi fejlesztő
feladatlapok a beszédjavító általános iskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
ISBN 963 18 6006 X)
Kovács Györgyné: Folytassuk tovább! Mondd ki, írd le, törd a fejed! Nyelvi fejlesztő
feladatlapok a beszédjavító általános iskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
ISBN 963 19 4329 1)
Székely Balázsné: Részképességek Gyakorlófeladatok 8 éves kortól (Műszaki Könyvkiadó,
Budapest ISBN 963 16 2607 5)
Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné: Betűről betűre
Olvasásfejlesztő füzetek 8 kötet (Krónika Nova Kiadó, Budapest ISBN 963 9128 58 9)
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