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A testséma kialakításának, a térbeli-síkbeli tájékozódás 
fejlesztésének egy lehetséges módja óvodáskorban 

 
           Oligifrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanári és óvodapedagógusi 

végzetséggel, tizenöt éve dolgozom a szakmában. A logopédia tevékenységi körének 

kitágulásával általános követelmény lett, hogy az érintett gyermek beszéd-nyelvi 

korrekciójával egyidejűleg a teljesítményeket megalapozó más képességeket is fejleszteni 

kell. Ez a munka igen szerteágazó, a diszlexia prevenció és reedukáció területén pedig 

kifejezetten sokrétű. Ennek egyik részterülete a testséma kialakítása, a térbeli –síkbeli 

tájékozódás fejlesztése. Utazó logopédiai, fejlesztőpedagógiai munkám során - a hatékonyság 

növelése érdekében - megpróbáltam a megismert szakirodalmak alapján egy pontosan 

meghatározott, apránként és következetesen felépített fejlesztési tematikát kialakítani. Ez 

folyamatosan csiszolódott, a felmerült problémák következtében fejlődött, változott. Ezt a 

részterületet biztosan más módszerekkel is eredményesen lehet megközelíteni, számomra 

azonban az itt leírt anyag komoly könnyebbséget nyújt a mindennapokban. A fejlesztést 

kiscsoportokban, 4-6 fő részvételével, a játszó társakkal egy helységben találom 

megvalósíthatónak. Közreadásával remélem egy választható alternatívát nyújthatok mindazon 

óvodában dolgozó kollégáknak, akiket elgondolkodtatott már ezen részterület hatékony 

fejlesztésének megvalósítása. Ajánlom, hogy bátran ötvözzék saját elképzeléseikkel, 

játékaikkal, tapasztalataikkal, a felsorolt szakirodalomban található ötletekkel.  

Ez a fejlesztési tematika és a hozzá kapcsolódó játékgyűjtemény azzal a céllal készült, hogy a 

gyermek önmegismerését, az önmagáról alkotott kép fölépítését segítse, ami által a gyermek a 

lehető legalaposabban megismerje önmagát, még mielőtt a körülötte levő világról szerzett 

ismereteit rendszerbe foglalná. Testének, külső kinézetének megfelelő ismerete nélkül 

nehezen, hiányosan alakulnak ki azok a készségei, amelyek lehetővé teszik számára az 

olvasás – írás - számolás problémamentes elsajátítását. Bizonyított ugyanis, hogy a testkép 

hiányosságai vezetnek a vizuális észlelés zavaraihoz, amelyben a mozgásfunkció zavarai is 

jelentős szerepet játszanak. A testkép a gyermek egész fejlődését tükrözi. A mozgás 

fejlesztése pedig a test észlelését közvetlenül befolyásolja és javítja. A mozgásos 

tapasztalatok nyomán nemcsak a testéről, hanem a környezetéről is kialakul egyfajta kognitív 

térkép. (Rosta, 1996) 

   CÉLJA: Segítse a gyermek önmegismerését, hogy el tudja különíteni saját magát a tértől, 

majd így önmagát tudatosan megélve, ismerje meg a körülötte levő világot.       
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 FELADATA:  

1.      A testkép kialakítása, vagy megerősítése 

A saját test szubjektív megtapasztalása: A saját testről szerzett külső  (legfőbb 

eszköze a tükör)  és belső benyomások. (pl :feszítések-lazítások) 

Más emberek véleménye. 

Mindezekkel tudatosítani kell a testrészek, a test téri határait 

2. A testfogalom fejlesztése 

     A saját testről szerzett intellektuális tudás; megtanulja a testrészek nevét,  

      funkcióját. 

3. A testséma fejlesztése 

      A test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok  

     mozgásának megélése. Eszközei: Utánzómozgások, gesztusjátékok, 

egyensúlygyakorlatok. 

   Ahhoz, hogy a testséma ki tudjon alakulni, alapfeltétel a megfelelő testkép és 

testfogalom. Azért testséma fejlesztésről hallunk legtöbbször, mert az iskolába 

készülő gyermekről feltételezzük, hogy a testkép és a testfogalom már megfelelő, de 

  ez mégis gyakran hiányos, kevésbé fejlett. Legtöbb esetben a három területet 

összefoglalóan csupán testséma fejlesztésnek nevezik. 

4.         Bal-jobb irányok megkülönböztetése, lateralitás kialakítása 

5.         Térbeli majd síkbeli helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása. 

(Rosta, 1996) 

Az alkalmazott fő tevékenységi forma –életkori sajátosságokból adódóan –

természetesen - a játék. 

A leírt fokozatok nem egy-egy foglalkozást jelentenek; van amikor több lépcsőfokot is 

meg lehet egy foglalkozáson valósítani, de van, hogy egy lépcsőfok is csak több 

foglalkozás alatt rögzül. 

A fejlesztést mindig a már kialakult képességek alkalmazásával kezdjük, így 

sikerélményt biztosítunk, és kihasználjuk a tanulásban megjelenő pozitív 

transzferhatást is. 

Minden alkalommal tegyünk be korábbi fokozatokat is az új anyagrész mellé, ez 

sikerélményt nyújt, változatosságot teremt, megalapozza az elsajátítandó új 

ismereteket. 
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1. Önazonosítás tükörben –testkép kialakítása 

-Önmaga felismerése tükörgyakorlatokkal 

-Jellegzetes külső tulajdonságok felismerése 

2. Testrészek azonosítása, tanulása tükörben –testfogalom kialakítása 

-Tükör előtt testrészek megérintése, megnevezése 

-Felnőtt által érintés, gyermek megnevezi 

-Gyermek megismétli saját testen az érintést + megnevezést 

-Utasításra a gyermek megérinti + megnevezi az adott testrészt 

A felnőtt megnevezi, a gyermek megérinti + megnevezi a társa testén a kívánt 

testrészt  

3. Testrészek és funkciójuk tanulása, gyakorlása tevékenységekkel, tükör 

segítsége nélkül  

-Babafürdetés 

-Öltöztetés 

-Orvosos játék 

-„Zuhanyozás” 

-Kakukktojás játék     

-Társasjáték a testrészekkel    
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-„Száll a lepke” játék variációi, az oldaliság szerepe nélkül.    

a, Felnőtt repteti a gyerekre, megnevezzük hová repült. 

    b, Felnőtt repteti magára – minden gyerek saját magán ugyanarra a testrészére, 

megnevezzük. 

    c, Párosával: lepke-pillangó. Ahová az egyik gyerek repteti magára a katicát, a 

másik a pillangóját ugyanarra a testrészre magán. Megnevezi, a másik ellenőrzi, 

hogy jót mondott-e. 

    d, Párosával: Keresztbe reptetik egymás testrészeire a pillangót és a katicát. 

    e, Csukott szemmel kell megérezni, hogy a társ hova helyezte a pillangót, 

megnevezni, majd saját magán csukott szemmel ugyanoda helyezi. 

- Mozgással kísért mondókák, versek, énekek tanulása, melyekkel a testrészeket 

rögzítjük. Pl: Ez a szemem, ez a szám, 

                       ez meg itt az arcocskám. 

                        jobbra-balra két karom,  

                       forgatom, ha akarom. 

                       Két lábamon megállok, 

                       ha akarok ugrálok. 

 

                       Nyisd a kezed, zárd ökölbe,  

                       forgasd csuklód körbe-körbe. 

                      Tapsolj kettőt, csapj térdedre, 

                      Engedd karod le a mélybe. 

 

                               Ének: 

                   A kezem a lábam, a térdem a bokám, 

                   a térdem a bokám, a térdem a bokám. 

                  A kezem a lábam a térdem a bokám, 

                   az orrom a fülem a szám.                           

- Különböző testhelyzetekben /hason, hanyatt, ülve, térdelve/ megtalálni a 

megnevezett testrészt, megérinteni, megnevezni, mozgást végezni vele. 
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4.    Utánzások, feszítések, lazítások – testkép 

       Közvetlen kapcsolatot létesít a kívülről látott testkép, és a belülről érzett test  

       között: 

       - Szekrénytolás – pihenés 

       - Izomember – gumiember 

       - Lufi fújás – kipukkadt lufi   

5.   /a . Önazonosítás tükör nélkül 

       -Fényképek közül sajátja kiválasztása ( vizuális alak- háttér dif.) 

  - Időbeli sorrendbe állítja a képeket  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    - Szóbeli leírás alapján ráismerni saját magára ( auditív figyelem,  

        diszkrimináció + belső kép)  

A következőkben sok olyan játékot írok le, amelyeket Kocsis Lászlóné - Rosta 

Katalin: Ez volnék én? című Feladatlap-gyűjtemény képeit, feladatait felhasználva 

készítettem. Az ettől eltérő képanyagokat jelölöm. 

/b.  Mások azonosítása leírás alapján  

  -Rendőrjáték auditív figyelem differenciálás, diszkrimináció alapján. 

  -Rendőrjáték  változatai vizuális figyelem, differenciálás, diszkrimináció alapján.     
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Négy fokozatban játsszuk, márciustól feladatlapon is végeztethetjük 

1.: Nagyméretben készítem, közösen játsszuk. A hat lehetséges gyanúsított húz egy –egy 

képet, majd egy rendőrnek odaadom a gyanúsított képét. Egyesével végigjárja a többieket, 

közösen, mindig megindokolva a döntést, megkeressük az igazi „bűnöst”, aki a rendőr képén 

van. 

2.: Nagyméretben készítem, közösen játsszuk. A hat lehetséges gyanúsított húz két –két képet, 

majd mindkét rendőrnek odaadom a saját gyanúsítottjának képét. A két rendőr egyszerre kezd 

nyomozni. Az nyer, aki előbb elfogja a gyanúsítottat. 

3.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. A lehetséges 

gyanúsítottak képeit a filctáblára rakom, a 2 gyanúsítottat a gyerekek kezébe. Válasszák ki az 

igazi bűnöst. Fontos az ellenőrzés, a hiba okának indoklása, amely után a gyermekek újra 

próbálkozhatnak. Ellenőrzés. 

4.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. 

Ugyanúgy játsszuk, mint a 3. pontban, de már versenyre. Az nyer, aki először találja meg a 

valódi „bűnösöket”. Szoktassuk rá a gyerekeket a lassabb, de pontosabb, figyelmesebb 

munkára. 

5.: Nagycsoportban, kb. márciustól feladatlapként használjuk, ahol már össze kell kötniük a 

párokat. 
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6. A test körülrajzolása, lábnyomat, kéznyomat készítése 

-Csomagolópapíron, majd az adott egyén azonosításhoz szükséges részletek 

berajzolása, színezése 

-Amikor már több test van lerajzolva, vizuális differenciálással azonosságok- 

különbségek keresése. 

7. Testek azonosítása körvonal alapján    

 

Öt fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól feladatlapon is 

végeztethetjük. 

1.: Nagy méretben készítem, az egyik sorozatot a földre kirakjuk, majd 

egyesével haladva mindenki kap egy képet, amelynek a párját közösen , mindig 

megindokolva megpróbáljuk megkeresni. Az teheti a párt a helyére, akinek a 

kezébe adtam. 

2.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Az egyik sorozat a földön, 

mindenki húzhat egyet, majd mindenki egyszerre próbálja megkeresni a saját 

képének a párját. Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 

3.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Mindkét sorozat szétosztva, 

mindenki keresse meg a párját, üljenek le a párok egymás mellé. Utána 

természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 

4.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. Az egyik 

sorozatot a táblára helyezem, a másikat a kezükbe adom. Ugyanúgy mint 

eddig, most is helyezzék a párokat a helyükre. Fontos az ellenőrzés, a hiba 

okának indoklása, amely után csak a hibás képek helyretételével a gyermekek 
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újra próbálkozhatnak. Ellenőrzés. 

5.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. 

Ugyanúgy játsszuk, mint a 4. pontban, de már versenyre. Az nyer, aki először 

készül el hibátlan párosítással. Szoktassuk rá a gyerekeket a lassabb, de 

pontosabb, figyelmesebb munkára. 

6.:  Nagycsoportban, kb. márciustól feladatlapként használjuk, ahol már össze 

kell kötniük a párokat. 

8. A test hátsó zónájának megfigyeltetése tükörben. Személyek azonosítása; 

első-hátsó testzóna összetartozásának felismerésével.     

Így alakul ki a tejes, plasztikus, körkörös kép a gyermekben 

önmagáról.

   

Öt /7. pontban leírt/ fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól 

feladatlapon is végeztethetjük. 

9. Szétvágott testek összerakása      
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(Büchler - Nagy, 1992) 

Fokozatosan! Az alábbi nehézségi sorrendeket érdemes betartani: (Könnyűtől 

indul a nehezebb felé) 

a, Teljes test… egy testrész….arc 

b, Függőlegesen, vagy vízszintesen kétfelé vágva…..többfelé vágva 

c, Függőlegesen, vagy vízszintesen egyenes vonalban…..ferde vonalban…..nem 

vonalban vágva. 

d,- Két más-más színű példánnyal dolgozva, az egyik alul, csak rá kell tenni. 

   - Alaptáblán alul csak a részek kontúrjai láthatóak. 

  - Csak üres alapkeret, kontúr nélkül, minta külön. 

  - Alapkeret nélkül, minta segítségével. 

  - Alapkeret nélkül, mintát megmutatva, majd emlékezetből. 

  - Alapkeret és minta nélkül. 

e, Közösen…., önállóan   

(Analízis, szintézis, vizuális figyelem, finommotorika) 

10. Szimmetria megéreztetése a testen       

A. Féltestekkel: Öt /7.pontban leírt/ fokozatban játsszuk, nagycsoportban  

márciustól feladatlapon is végeztethetjük. 
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B. Arcokkal: Öt /7.pontban leírt/  fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól 

feladatlapon is végeztethetjük. 

 

11. Árnykép felismerése. Személyek azonosítása; teljes kép 

-árnykép összetartozásának felismerésével.       
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    Hátulról megvilágított vászon elé állva kell felismerni az alakot. 

(alakállandóság) Öt /7. pontban leírt/ fokozatban játsszuk, nagycsoportban 

márciustól feladatlapon is végeztethetjük. 

 

 

  12. Egész test egyeztetése, a kerítéstől eltakart, hiányos testekkel.      

 Öt /7.pontban leírt/ fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól feladatlapon 

is végeztethetjük. 
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13. Legegyszerűbb posztura utánzások              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testhelyzet megfigyelések, utánzások. A fejlesztés elejétől használhatjuk, de ügyelve az 

alábbi fokozatosságra: 

Kezdetben csak olyan feladatokkal végeztetjük, ahol az oldaliságnak nincs szerepe, nem 

kívánja a test középvonalának keresztezését. Sokáig csak háttal álló személyt kelljen utánozni, 

majd oldalt, csak legvégül szemben állót. 

Megkönnyíti a differenciált fejlesztést, többfunkcióssá teszi a játékot, ha a lapok hátoldalát 

nehézség szerinti ujj, korong, vagy tárgyképpel látjuk el. A gyermeknek a megadott 

mennyiség azonosításával kell a számára szükséges képet kiválasztani. 

 

A testséma fejlesztését szolgálják még a következő játékok is, melyeket mindegy milyen 

sorrendben, majd a térbeli- síkbeli tájékozódás fejlesztése közben iktathatunk be.   

1.  Vizuális memóriajáték ruhákkal      

Minden játékos kap egy - egy képet, alsóneműbe öltözött gyermekről. Mindenki 

kiválaszthatja, milyen ruhadarabokat szeretne az adott gyermekre adni. Itt lehetőség nyílik - 

ha különböző bőrszínű gyermekek képeit alkalmazzuk - a negatív diszkrimináció 

megelőzésére, a különböző területeken élő emberek közti természetes különbségek 

megfigyeltetésére. Alkalmas még az időjárás - öltözködés - évszakok témakör gyakorlására is. 
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Ha mindenki kiválasztotta az adott ruhadarabok képeit, azt jól megfigyeltetjük, majd 

lefordítatjuk. A felnőtt egyesével mutatja ugyanazokat a ruhadarabokat; akinél a párja van, 

elkérheti. Ha minden képet megmutattunk, mindenki felfordíthatja az eredeti képeit, és 

kiderül az eredmény. Minél fejlettebb a memóriájuk, úgy egyre több ruhadarabot (réteges 

öltözködés) és kiegészítőt választhatnak. Így jól tudunk egyénileg is differenciálni, hiszen egy  

kevésbé fejlett kisgyermek esetében mondhatjuk pl., hogy nyári ruhatárat válasszon, míg a 

jóval fejlettebbnél egy téli szánkózáshoz válasszon ruházatot.     

2.    Játék az arcokkal            

Hét fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól feladatlapon is összeköttethetjük a 

párokat. 

1.: Nagy méretben készítem, az egyik sorozatot a földre kirakjuk, majd egyesével haladva 

mindenki kap egy képet, amelynek a párját közösen , mindig megindokolva megpróbáljuk 

megkeresni. Az teheti a párt a helyére, akinek a kezébe adtam. 

2.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Az egyik sorozat a földön, mindenki 

húzhat egyet, majd mindenki egyszerre próbálja megkeresni a saját képének a párját. 

Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 3.: Még mindig nagy 

méretben játszunk, közösen. Mindkét sorozat szétosztva, mindenki kerese meg a párját, 

üljenek le a párok egymás mellé. Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a 

párok. 

4.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. Az egyik sorozatot a 

táblára helyezem, a másikat a kezükbe adom. Ugyanúgy mint eddig, most is helyezzék a 

párokat a helyükre. Fontos az ellenőrzés, a hiba okának indoklása, amely után csak a hibás 

képek helyretételével a gyermekek újra próbálkozhatnak. Ellenőrzés. 

5.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. 

Ugyanúgy játsszuk, mint a 4. pontban, de már versenyre. Az nyer, aki először készül el 

hibátlan párosítással. Szoktassuk rá a gyerekeket a lassabb, de pontosabb, figyelmesebb 

munkára. 

6.: Hagyományos memóriajátékként játsszuk közösen, nagyméretben, kezdetben 4-5 

párral, majd folyamatosan növelve a mennyiséget. 

7.:  Hagyományos memóriajátékként önállóan, kisméretben játsszák. 
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(Aszali-Horváth-Horváthné-Dr Rónáné, 2005) 

 3.  Mátrix fejekkel  

Komoly magyarázatot, bemutatást igényel!     

1.:Kezdetben sokáig közösen játsszuk, mindenki húz egy-egy képet, majd együtt 

találjuk meg a helyét. 

2.: Önállóan próbálják meg kirakni. 

3.: Mindenkinek saját tábla, az nyer, aki legelőször fejezi be hibátlanul.               

 

 



15 

 

(Aszali-Horváth-Horváthné-Dr Rónáné, 2005) 

 

4. Vizuális diszkriminációs játék fejekkel       

A kártyákat a képpel lefelé a földre terítjük, majd sorban mindenki húzhat. Aki meg 

tudja mondani mi a különbség a két fej között, maga elé helyezheti a képet. Akinek 

nem sikerült, azt a képet a felnőtt félreteszi, majd a játék végén összekeverve újra 

játékba helyezi. Az nyer, akinek a legtöbb képe van. 

Vagy: A kártyákat a képpel lefelé a földre terítjük, majd sorban mindenki húzhat. Aki 

meg tudja mondani mi a különbség a két fej között, maga elé helyezheti a képet. Ha 

nem tudta, jelentkezhet aki tudja. Az mondhatja meg közülük, akink addig a 

legkevesebb képe van. Az nyer, akinek a legtöbb képe van. 
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5.  Mi hiányzik? Vizuális differenciáló- diszkriminációs játék    

Öt /7.pontban leírt/ fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól feladatlapon is 

végeztethetjük. 
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(Büchler - Nagy, 1992) 

4. Szivárvány fejlesztő kártyacsalád használata.    

5. Logico-lapok használata. 

 

Térbeli – síkbeli tájékozódás fejlesztése  

 

Ha már eljutottunk a legegyszerűbb posztura utánzásokig, tehát ha már tudja a 

teste határait, külső – belső testérzete megfelelő, akkor állhatunk neki a térbeli 

tájékozódás fejlesztésének.   

A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének 

tudatosítása teszi lehetővé a tőle balra, illetve a jobbra levő tér megkülönböztetését.  

A térérzékelés alapja a mozgás, a sebesség és az irány érzékelése. A taktilis, kinesztétikus 

információk, és a vizuális ingerek integrációja terén létrejön a vizuális környezetséma. Ennek 

szükséges feltétele a bal és a jobb irány differenciálása és a térészlelés fejlesztése. 

Gyakoroltathatjuk a testrészek oldaliság szerinti mozgatását a különböző testhelyzetekben. 

Fontos, hogy a bal és a jobb differenciálása közben a két oldal egymáshoz tartozását is 

tudatosítsuk, és vezessük rá a gyermekeket az emberi testen meglévő szimmetriára.  

A testrészeken, a teljes testképen már jól megkülönböztetett téri irányokat tegyük át a tágabb 

környezetbe, ahol a kialakított kognitív térkép alapján lehet tájékozódni.  

Ezután következnek az olvasáshoz szükséges haladási irány kialakítását célzó térben, majd 

síkban végzett manipulációs gyakorlatok.  
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A térészlelés kialakításánál saját magunkhoz viszonyítjuk a tárgy helyzetét. Az irány 

tanításához a megfelelő nyelvi formák megtanítása is szükséges. Legyen módja a gyermeknek 

a térből a síkba történő átmenet gyakorlására.  

Azzal, hogy a gyermekben vizuálisan és kinesztétikusan is tudatosodik, miképpen töltik be a 

teret testükkel, megérzik testük téri határait, kialakul bennük a saját test tudata és képessé 

vállnak arra, hogy felismerjék a tárgyak önmagukhoz, illetve egymáshoz való viszonyát.  

Ez a fejlesztés a pszichikus folyamatokat mozgósítja. A pontosabb észlelés, a sémák alakulása 

változást idéz elő a környezethez való viszonyban. (Rosta,1996) 

A világ átláthatóbbá, biztonságosabbá válik, s ez egyúttal az emocionális stabilitást is fokozza 

egy olyan élethelyzetben, melyben a gyermek fejlődése ezek hiányában kedvezőtlenül alakul. 

A vizuális mező tagozódását a megkülönböztető jegyek kiemelését, rendezését, a formák, az 

emberi forma pontos felismerését, a részletek megragadását, a vizuális alakzatok közötti 

iránykülönbségek felismerését, a figurák és képek közötti rendezőelv felismerését, a motoros 

pontosság kifejlődését, az író-rajzolómozgásban a biztos testséma kialakulását, amely az 

emberábrázolásban figyelhető meg. Tudjuk, hogy az emberalak ábrázolása a gyermekek 

rajzban megnyilatkozó kifejezésmódjának egyik olyan formája, amelyben a valóság 

megélésének tapasztalatai, érzelmek, a világgal és önmagával kapcsolatos tudása fejeződik ki. 

Az emberrajz ábrázolásában a kognitív képességek együttesen jelennek meg, úgyis, mint a 

saját testről szerzett élmények - a vizuális és mozgásos leképeződés és a világról megszerzett 

intellektuális, emocionális tapasztalatok rajzbéli kifejezése. Az emberalak ábrázolásának 

fejletségi színvonala a testséma, az irányfelismerés, a vizuális állandóság felismerését jelenti. 

Érdemes 3-4 havonta emberrajzot, önarcképet készíttetni, hogy nyomon tudjuk követni a 

testséma fejlődését. Természetesen a grafomotorosan is kevésbé fejlett gyermekeknél az 

eredmény kevésbé látványos lesz, de tartalmi fejlődést biztosan megfigyelhetünk. 

14. Térben: mi van tőlem, majd valamitől fent - lent.  

     Megnézzük a természetes környezetünkben, a szabadban, a helységekben mi van fent, lent. 

- Játszhatunk a „Repül a repül a ….” játék mintájára, „ fent van a, fent van a …..” játékot. 

- Nehezíthetjük a játékot, ha a fent és a lent található dolgokhoz más- más mozdulatot kell 

végezni. 

15. Térben: Feljebb – lejjebb, alatt - felett fogalom kialakítása. Mi van kezdetben hozzám, 

majd valakihez-valamihez viszonyítva feljebb, lejjebb, alatt, felett.  

 - Mászókázás, bordásfalra, esetleg fára mászás közben megbeszéljük; ki van magasabban –

feljebb, és ki felett, ki alacsonyabban lejjebb, és ki alatt.                                                                            



19 

 - A lányokkal emeletes babaházat, a fiúkkal emeletes parkolóházat készítünk. Építés, 

berendezés alatt tudjuk gyakorolni az adott fogalmakat.  

16. Fent-lent, feljebb-lejjebb, alatt-felett fogalom áthelyezése térből síkba: 

 Nagyméretű, kivágott elemekből eseménykép kirakása közösen a padlón. Fontos, hogy a 

fent, lent (felhők, nap, lámpa stb., ill. föld, fű, úttest stb..) határozottan jelölve legyen.  

Többféle változattal dolgozzunk, így bármilyen témakörhöz köthetjük. Pl.: Évszakok, 

napszakok, közlekedési eszközök stb.. A játék alatt kialakítjuk síkban a szükséges fogalmakat. 

 

(Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 

 

17. Fent- lent, feljebb-lejjebb, alatta- felette fogalmak gyakorlása síkban: 

1. Kisméretű saját filctáblán a már ismert, de kisméretű elemekből önálló eseménykép 

alkotása. Közben, illetve az elkészítés után kezdetben segítséggel, majd egyre 

önállóbban képolvasás. 

2. Az elkészült képekkel memóriajáték: A kép készítője huny, valaki valamit elcsen, 

majd a hunyónak ki kell találni mi tűnt el, és honnan. 

3. Az elkészült képekkel „Mi változott meg?” játék. 

4. Kép készítése utasítások alapján. Felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek, komoly, csalikép 

készítése.   

4. Feladatlapokról a fenti fogalmak gyakorlása, csak szóban.  

5. Nagycsoportban márciustól feladatlapokkal is dolgozhatunk.  
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  18. Saját testen bal – jobb oldal differenciálása, jelölésének megtanulása, 

testrészek és az oldalak összekapcsolása. (Innentől kezdve minden foglalkozás elején 

egyesével megbeszéljük hol a szív helye, és feltűzzük.) 

 Megéreztetjük baloldalon a szívdobogást, ide szívecskét tűzünk a ruhára. Gyakoroljuk 

a bemutatkozást, ehhez kötjük a jobb kezet. 

Fontos, hogy egyértelmű legyen, hogy minden páros testrészünkből van jobb és 

baloldali is. 

1. A 3. pontban leírt „Száll a lepke” játék variációi, de itt már szerepet kell kapnia az 

oldaliság megfigyelésének és megnevezésének is. Ez akkor könnyű, ha az utánozó és 

az utánozandó egy irányba néz.  

2.” Előre jobb kezedet, utána hátra…” ének tanulása, gyakori játszása. 

3. Posztura utánzások, az oldaliság figyelembevételével. 

4. Játék a testhelyzetekkel: Hét fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól 

feladatlapon is összeköttethetjük a párokat. Leírását lásd a „Játék az arcokkal” pont 

alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nagyné dr Réz Ilona, 1996) 
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                 Csak akkor, ha a feltűzött szív jelentése már stabilan beépült! 

19. Téri tájékozódás fejlesztése: Mellettem jobbra – balra fogalom kialakítása, 

összekapcsolva a balról jobbra haladási irány és a sor eleje – vége, első - utolsó 

fogalmak kialakításával. 

1. Magasság szerint egymás mellé állítjuk a gyerekeket, az első elé nagyméretű szívet 

helyezünk a földre. Megbeszéljük ki a legmagasabb, ő állhat a sor elején, ő az első, az 

alacsonyabbak állnak mellé, a legalacsonyabb áll a sor végén, ő az utolsó. 

 Gyakoroljuk: 

• Ki áll mellettem a bal, ki a jobb kezem, oldalam felé. 

• Hol kell elkezdeni a sort? 

• Ki áll a sor elején, végén? 

• Ki a sorban az első, ki az utolsó? 

• Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 

• Óvónői szerepátadással az elsajátítandó aktív szókincset gyakoroltathatjuk.   

• Behunyt szemű gyerekek közül kettővel helyet cseréltetünk. Ki kell találni, mi 

változott meg.  

2. A gyerekek a földön ülnek, előttük egy sorban elhelyezünk párnákat, vagy 

karikákat. A sor elejére egy nagyméretű szívet teszünk.  A gyerekeket felszólítás 

alapján ültetjük sorba. A továbbiakban ugyanúgy járunk el, mint az előző pontnál. 

Fontos, hogy a karikába ülők, ne szembe üljenek a még szőnyegen levőknek.   

20. Téri tájékozódás fejlesztése: Valami mellett jobbra – balra fogalom kialakítása, 

összekapcsolva a soralkotás, a balról jobbra haladási irány és a sor eleje – vége, első 

- utolsó fogalmak gyakorlásával,  között, sarok fogalom bevezetése. 

A gyerekek most is a szőnyegen ülnek, a karikák sorban előttük, az első karika előtt a 

szív. Egy kosárba játékokat készítünk, felszólításra egy – egy gyerek választhat egy – 

egy játékot, és soralkotást végzünk a játékokkal.  

Gyakoroljuk: 

• Mi van a megnevezett játék mellett balra, jobbra?  

• Hol kell elkezdeni a sort? 

• Mi áll a sor elején, végén? 

• Mi a sorban az első, mi az utolsó? 

• Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 
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• Mi van két megnevezett játék között? 

• Mi változott meg? (figyelem, memória fejlesztése) 

• Óvónői szerepátadással az aktív szókincs fejlesztése. 

A sarok fogalom kialakítását is adott játék elhelyeztetésével, elhelyezésével 

végezzük.  

21. Felfelé – lefelé, balra – jobbra, sor eleje, sor vége, első, utolsó fogalmak, és a 

soralkotás térből síkba való átvitele. 

    Síklapra rajzolt alapképekre játéktárgyak elhelyezése, a megadott szempontok 

alapján. Pl: A sor elején balra menjen a piros busz! A következő a kék kisautó! A 

fűben jobbra szaladjon a pöttyös kutya!  A felhők között balra repüljön a sárga 

repülőgép, jobbra a barna helikopter!  A zöld béka ugorjon balra, a sárga béka 

ugorjon balra. A lila halacska ússzon felfelé, a zöld lefelé, a piros balra, a kék 

jobbra. Stb….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 

Gyakoroljuk: 

• Mi van a megnevezett játék mellett balra, jobbra?  
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• Hol kell elkezdeni a sort? 

• Mi áll a sor elején, végén? 

• Mi a sorban az első, mi az utolsó?  

• Hol a következő betöltendő hely? ( soralkotás) 

• Mi van két megnevezett játék között? 

• Mi változott meg? ( figyelem, memória fejlesztése) 

Óvónői szerepátadással az aktív szókincs fejlesztése. 

22. Felfelé – lefelé, balra – jobbra, sor eleje, sor vége, első, utolsó fogalmak, és a 

soralkotás, képolvasás gyakorlása síkban. 

A 21. pontban leírt, és azokhoz hasonló játékok, de már nem játéktárgyakkal, 

hanem képekkel. 

                     Gyakoroljuk: 

• Mi van a megnevezett kép mellett balra, jobbra?  

• Hol kell elkezdeni a sort? 

• Milyen kép van a sor elején, végén? 

• Mi a sorban az első, mi az utolsó? 

• Hol a következő betöltendő hely? ( soralkotás) 

• Mi van két megnevezett kép között? 

• Mi változott meg? ( figyelem, memória fejlesztése) 

•  Balról jobbra haladási iránnyal folyamatos képolvasás kialakítása. 

Óvónői szerepátadással az aktív szókincs fejlesztése. 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 
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                      C. 
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D. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Csabay Katalin, 1993) 

23. A sík négy mezőre bontása felezések, és a színek segítségével. A sarok 

fogalom kialakítása síkban. Fontos, hogy mindenki egy oldalon, a lap aljánál 

helyezkedjen el! 
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Nagyméretű csomagolópapír függőleges félbehajtása, majd kinyitása után a 

felezővonal megfigyelése. A baloldal pirosra, jobb oldal kékre színezése. Ezek 

után vízszintesen félbe hajtjuk, kinyitjuk a csomagolópapírt, majd a tűrésvonalat 

kontúrszínnel meghúzzuk. Az így létrejött négy sík helyzetet, (ablaknak nevezzük) 

négy sarkot megnevezzük, cselekvéseket végzünk rajtuk. Tényként állapítjuk meg, 

hogy a szív helye mindig a bal felső sarok. 

- Az előre odakészített játékokat, majd később képeket az adott helyre tetetjük. 

- Óvónői szerepátadással az elsajátítandó aktív szókincs gyakorlása. 

- Alatta, felette, mellette balra-jobbra fogalmak gyakorlása síkban. 

- Mi változott meg?- memória és figyelemfejlesztő játék. 

- Az adott síkbeli helyzet megneveztetése egy adott tárgy, majd kép helyzetének 

meghatározásával. („Hol van a baba?”-„ A bal felső ablakban.” 

24. Alatta - felette, jobbra – balra, bal felső, bal alsó, jobb felső, jobb alsó 

fogalmak gyakorlása síkban, kisméretű alaptáblán, cselekedtetéssel.  

 1. Kisméretű saját filctáblán a már ismert, de kisméretű elemekből önálló 

eseménykép alkotása. Közben, illetve az elkészítés után kezdetben segítséggel, 

majd egyre önállóbban képolvasás. 

2. Az elkészült képekkel memóriajáték: A kép készítője huny, valaki valamit 

elcsen, majd a hunyónak ki kell találni mi tűnt el, és honnan. 

3. Az elkészült képekkel „Mi változott meg?” játék. 

4. Kép készítése utasítások alapján. Felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek, komoly, 

csalikép készítése.   

25.  Alatta - felette, felfelé - lefelé, jobbra – balra, bal felső, bal alsó, jobb felső, 

jobb alsó fogalmak gyakorlása, differenciálása síkban megnevezésekkel, 

színezéssel, nagycsoportban márciustól feladatlapokkal is. 

 

 

                   

 

 

 

 

 



27 

 

(Csabay Katalin, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Presserné Vér Katalin, 2003) 
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(Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 
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(Presserné Vér Katalin, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Csabay Katalin, 1993) 

26. Fent – lent, alsó - felső fogalom ismétlése, középen, középső, alatt, felett  

fogalom kialakítása térben. 

1.Egy asztal tetejére széket helyezünk, majd egy – egy gyereket küldünk az asztal alá, 

az asztalra, az asztalra helyezett székre. Megbeszéljük ki hol helyezkedik el, majd 

cserélhetnek helyet. Itt is eljátszhatjuk a „Mi változott meg?”- játékot. 

2. A fenti játék, de már játéktárgyakkal. 

 

27. Fent – lent, alsó-felső, alatta-felette, jobbra-balra fogalmak gyakorlása, középen 

fogalom kialakítása síkban. Sorváltás helyes technikájának megtanítása. 

A. Nagyméretű ház készítése, ahol alsó, középső, felső sor van. Mindegyik ablakba, 

lakásba beköltöztetünk valakit, majd gyakorolhatjuk: 

- Egy adott kép melyik sorban van?  

- Egy meghatározott helyen ki lakik? ( pl: felső sorban, a sor végén) 

- Egy meghatározott képhez képest ki lakik alatta, felette, mellette balra, mellette 

jobbra. 

- A sorváltás helyes technikáját, képolvasással, és a képek diktálás utáni 

behelyezésével. 
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(Vilányi Györgyné, 1993) 

B. Kötélhúzás Mickyvel kártya használata. 

Mindegyik játékosnak hat kártyából kell egy kötélhúzó csapatot képezni: A jobb és bal 

oldalon egy-egy figura a kötél végét húzza, míg közöttük négy figura van amelyikből 

kettő jobbra, kettő balra húz. Az egyik játékos az osztó, összekeveri a kártyákat. A 

csomagot képpel lefelé az asztalra helyezi, és a legfelső lapot felfordítva a csomag 

mellé teszi. Az osztó bal oldalán levő játékos kezd, eldöntheti, hogy a felcsapott lapot 

magához veszi, és maga elé helyezi, vagy húz egy kártyát a lefele fordított csomagból. 

A húzott lapot leteheti –ha lehet – maga elé, vagy ráhelyezi a lerakó csomagra. Jön a 

következő játékos úgy, hogy leveszi az egyik csomagról (lerakó vagy felvevő) a 

legfelső kártyát stb. A kezdésnél csak olyan kártyát szabad letenni, melyen egy kötél 

végi figura van. Majd ezután lehet a többi lapot hozzárakni. Egy kötélhúzó csapatban 

egy figura csak egyszer fordulhat elő. A nyertes az, aki először lerakta a komplett 

kötélhúzó csapatot. 

A játék megtanítása hosszabb időt igényel! 
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28., Fent – lent -  középen fogalmának, a sorváltás helyes technikájának gyakorlása 

síkban; képolvasással, színezéssel, diktálás utáni soralkotásokkal . 

A. 

  

 

 

 

 

 

 

(Marosits Istvánné, 2003) 

 

 

 

 

 

 

(Marosits, 2003) 

B. Gyakoroljuk: 

 - Egy adott kép melyik sorban van?  

- Egy meghatározott helyen ki lakik? ( pl: felső sorban, a sor végén) 

- Egy meghatározott képhez képest ki lakik alatta, felette, mellette balra, mellette 

jobbra. 

- A sorváltás helyes technikáját, képolvasással, és a képek diktálás utáni 

behelyezésével. 
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C. Szétvágva a B. pontban leírt játékhoz használható, teljes lapként képolvasást 

végeztethetünk vele, sorváltással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Csabai Katalin, 1993) 

 

 

(Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 

29. A hármas vonalköz bevezetése a Csabay Katalin : Lexi című könyvében leírt 
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módszerével. A vastag vonalat kihangsúlyozva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Gyakorlások a hármas vonalköz táblákon:  Mindenkinek saját táblája van, ezen tud 

tevékenykedni. 

- Diktálás utáni soralkotások, 

- A sorváltás automatizálása 

- A tanult térbeli helyzetek és viszonyok beépítése az aktív és a passzív szókincsbe. 

31. A test középvonalának átlépését is tartalmazó posztura utánzások. 
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32. Az álló – fekvő fogalmak kialakítása térben. 

A. Egy-egy gyereknek megsúgom, hogyan helyezkedjen el, majd miután megtette, a 

többieknek ki kell találni, hogy mit súghattam.  

B. Soralkotások térben a gyerekekből, akiknek az utasítás szerint kell állni, majd 

feküdni.  

C. Egy-egy gyereknek megsúgom, hogyan helyezzen el tárgyakat a táblán, majd 

miután megtette, a többieknek ki kell találni, hogy mit súghattam. 

D. Soralkotások tárgyakkal, utasítás alapján a hármas vonalköz táblán. Pl.: Állíts egy 

macit a felső sorba! Fektess egy virágot a középső sorba! 

33. Az álló – fekvő fogalmak kialakítása síkban. 

A. Soralkotások képekkel, utasítás alapján a hármas vonalköz táblán. Pl.: Állíts egy 

macit a felső sorba! Fektess egy virágot a középső sorba! 

B. Soralkotások utasítások alapján a hármas vonalköz táblán: Állíts egy rövid egyenest 

a középső sorba, a vastag vonalra! 

C. Ritmikus soralkotások álló – fekvő egyenesekkel.  

34. Előtte – mögötte, oszlop fogalmak kialakítása térben. Az összes eddig tanult 

térbeli helyzetet és viszonyt jelentő fogalom gyakorlása.  

A, Különböző sorokat, oszlopokat alakítunk a gyerekekből, majd először 

önmagukhoz, majd egy-egy társukhoz viszonyítva kell a tanulandó térbeli viszonyokat 

megállapítani. 

B., Játékfarm építése, melynek során mindegyik helyzet gyakorolható. 

35. Előtte – mögötte, oszlop fogalmak kialakítása síkban. Az összes eddig tanult 

térbeli helyzetet és viszonyt jelentő fogalom gyakorlása.  

A. A fenti játékfarm képekből elkészített változatát alkalmazzuk. 

B. Hol a cica? Játék 

Hét fokozatban játsszuk, nagycsoportban márciustól feladatlapon is összeköttethetjük 

a párokat. 

1.: Nagy méretben készítem, az egyik sorozatot a földre kirakjuk, majd egyesével 

haladva mindenki kap egy képet, amelynek a párját közösen , mindig megindokolva 

megpróbáljuk megkeresni. Az teheti a párt a helyére, akinek a kezébe adtam. 

2.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Az egyik sorozat a földön, mindenki 

húzhat egyet, majd mindenki egyszerre próbálja megkeresni a saját képének a párját. 

Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 3.: Még mindig nagy 
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méretben játszunk, közösen. Mindkét sorozat szétosztva, mindenki keresse meg a 

párját, üljenek le a párok egymás mellé. Utána természetesen ellenőrizzük, hogy 

helyesek-e a párok. 

4.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. Az egyik 

sorozatot a táblára helyezem, a másikat a kezükbe adom. Ugyanúgy, mint eddig, most 

is helyezzék a párokat a helyükre. Fontos az ellenőrzés, a hiba okának indoklása, 

amely után csak a hibás képek helyretételével a gyermekek újra próbálkozhatnak. 

Ellenőrzés. 

5.: Mindenki önállóan, kisméretű képekkel, saját filctábláján játszik. 

Ugyanúgy játsszuk, mint a 4. pontban, de már versenyre. Az nyer, aki először készül 

el hibátlan párosítással. Szoktassuk rá a gyerekeket a lassabb, de pontosabb, 

figyelmesebb munkára. 

6.: Hagyományos memóriajátékként játsszuk közösen, nagyméretben, kezdetben 4-5 

párral, majd folyamatosan növelve a mennyiséget. 

7.:  Hagyományos memóriajátékként önállóan, kisméretben játsszák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C, Színezők, Balászné Sz. Judit: Szivárvány fejlesztő kártyacsalád használata. 

36. „Tól-ig” utasítások értelmezése, alkalmazása térben, majd síkban.  

A farmos játék közben már el lehet kezdeni, majd úgy tudjuk átvinni síkba, hogy a 

mozgó objektum még tárgy legyen, a fix objektumok már képek. Későbbiekben már 

mozgó tárgyat is képpel helyettesíthetünk, majd az ujjunkkal végezzük a cselekvést, 

végül pedig már vonalat húzunk a megfelelő irányba. 
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       A fejlesztés során természetesen még nagyon sok játékot szoktunk játszani, a jelenlegi 

gyűjteményt főleg ötletadásnak szánom. Véleményeteket, tapasztalataitokat, javaslataitokat 

örömmel fogadom a raskovanyi@freemeil.hu e-mail címre. Jókedvű, vidám, eredményes 

fejlesztést kívánok!  
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