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Elvarázsolt Erdő játék

 készítette: Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Indirekt testtudatfejlesztés, az önkontroll, önirányítás fejlesztése

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 1–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: Énkép, önismeret 
Szűkebb: Testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, térészlelés-fejlesz-
tés, egyensúlyfejlesztés,  

ajánláS

– A gyakorlat az 1–2. osztályos modulleírásokban szereplő indirekt és direkt testtudat-fejlesztő modulokhoz 
kapcsolódik. Azokkal együtt is végezhető, de a következő lépésnek is tekinthető.

– A mozgáskoordináció (érettségének) bizonyos szintje kell ahhoz, hogy a feladat egyáltalán végezhető legyen. 
A mozgáskoordináció nem csak akkor fejlődik, ha valamilyen tervszerű mozgást hajt végre a gyermek, ha-
nem akkor is, ha valamilyen folyamatos mozgást egyszer csak visszatart, legátol, mert a mozgásrendszer 
lényeges jellemzője, hogy gyorsan alkalmazkodik.

– Az osztály számára ehhez a játékhoz viszonylag nagy helyre van szükség, érdemes tornateremben, játékszo-
bában, vagy akár az udvaron megvalósítani. Ha ez nem lehetséges, akkor széttolt asztalokkal-padokkal az 
osztályteremben minél nagyobb szabad teret kialakítani.

– A gyakorlat növeli a figyelemkoncentrációt, az összeszedettséget, alakítja az önkontrollt, ezért a tanítási 
folyamatra pozitív hatása van, ha reggel végezzük. 

– A túlmozgásos gyermekek számára akkora nehézséget jelenthet a játék, hogy kifáradnak benne, ezért ha túl 
sok ilyen gyermek van az osztályban, gondoljuk meg, nem célszerűbb-e később, már dél felé végeztetni.

– A játékot helyigénye miatt hetente csak 1-2 alkalommal tudjuk gyakorolni, ezért célszerű egy év során két-
szer, háromszor 2-3 hétre elővenni, majd újra pihentetni, mert nem egyszerűen csak képességeket fejleszt, 
hanem az önátélés, az önkontroll kialakulását segíti, ami az egészséges személyiségfejlődéshez nélkülözhe-
tetlen. Főként így van ez a 9 éves kori változás idején (3–4. osztály), mivel ilyenkor a gyermekek testarányai 
megváltoznak, és minden ilyen korszakban újjá kell építeni önismeretüket, önirányításukat is.

– Ebben a játékban sohase javítsuk direkt módon a gyermekeket. Legfeljebb azt tehetjük, hogy a jó tündér mindig azt az 
élőlényt oldja fel először a varázslat alól, aki a leghamarabb vált kővé. A tanító azonban figyeli a gyermekeket a meg-
adott szempontok alapján. 

– Amennyiben úgy tapasztaljuk, hogy egy gyermek a futás, mozgás során túlzottan „kiszáll önmagából”, 
egy-két kör erejéig ültessük ki a játékból; a történetben benne maradva azt mondhatjuk, hogy a jó tündér 
úgy látja, belebetegedett a varázslatokba, most egy ideig a lombpalotájában pihenteti, hogy meggyógyuljon. 
Teljesen felesleges őt megszidnunk, mivel nehézségei éppen az önkontroll hiányából adódnak.  

– A hangra megállni képtelen gyermeknek úgy is segíthetünk, hogy néhány körön át ő csönget. Így kiemelt 
ingerré válik számára a csengő hangja, legközelebb talán gyorsabban tud megállni is.
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Elvarázsolt erdő játék

MegfigyeléSi SZeMPonToK

Ezeket a gyakorlatokat nem értékeljük. Annál nagyobb hangsúlyt kap a gyerekek mozgásának gondos megfi-
gyelése a következő szempontok szerint:

– A gyakorlás során fontos megfigyelni, hogy a gyerekek közül kik nem képesek rögtön megállni a „varázs-
jelre”. Ennek egyik oka a mozgáskoordináció, illetve az egyensúly gyengesége lehet. A gyermek nem tudja 
pontosan megtartani a statikus helyzetet, ellép, eldől, felborul, lehuppan. Ilyenkor statikusegyensúly-gya-
korlatokkal és nagymozgás-gyakorlatokkal segíthetünk neki. Kedvéért a testnevelés órába beépítve, vagy 
együttes kipróbálás után (ha meggyőződtünk, hogy jól hajtja végre a gyakorlatot) otthoni, mindennap 5 
percig végzendő feladatként adhatjuk. 

– Vannak olyan, állandóan mozgó gyermekek, akik azért nem jutnak kellő önátéléshez, mert a folytonos in-
gerkeresés mellett nem jut idejük a feldolgozásra. Ők eleinte nehezen tudják megvalósítani a játékban rejlő 
feladatot. Általában jóval tovább futnak, sokszor csak a többiek megállásából veszik észre, hogy elhangzott 
a varázsjel (mert a vizualitás jobban lefoglalja őket). Számukra főként a statikusegyensúly-gyakorlatok, az 
alapozó modulokban leírt testséma-gyakorlatok külön végzése ajánlott, mindkettőt később nehezíthetjük 
csukott szemmel végezve. Több gyakorlásra lesz valószínűleg szükségük, de ha sikerül, tanulási, illetve 
viselkedési nehézségeik is enyhülni fognak. 

– Megfigyelési szempont még a megállás mikéntje mellett, hogy fel tud-e venni, és milyen gyorsan, a gyermek 
egy helyzetet a varázsjel elhangzása után. (Nem hezitál-e, vagy váltogatja a helyzetét.)

– A feladat nehezítésekor mennyire pontosan tudja egy másik gyermek testhelyzetét felvenni, utánozni, illet-
ve a magáéból a másikéra való váltást létrehozni. Az oda-vissza váltásnál már az önmaga pontos megfigye-
lése, a mozgásos és térbeli emlékezet is részt vesz a folyamatban.

– Ha egy gyermek túl sokszor fekvésben landol a csengőhang után, ajánljuk fel átmenetileg, hogy fa legyen, 
mert úgy könnyebb kővé dermednie.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.

a feldolgozáS meNete
1. A gyermekek nagy körben állnak a teremben, az általunk kijelölt menetirányba fordulva. A tanító egy rövid 

történettel vezetheti be a gyakorlatot. 
 –  Volt egyszer egy varázslatos erdő, ahol egy jó és egy gonosz tündér lakott. A rossz tündér akárhányszor kilépett csipkés 

tornyú kőpalotája kapuján, mindent kőszoborrá változtatott, ahol csak megfordult. Kővé változtak a fák, az állatok, a 
gombák, de még a mohák is. Az erdő lakói rögtön tudták, merre jár a gonosz tündér, mert csilingelt (csattogott – itt 
bármilyen zeneszerszámmal kelthető zaj lehet a jel) a cipője sarka, s abban a pillanatban, amikor meghallották a 
csilingelést, kőszoborrá változtak. Szerencsére az erdő egyik tisztásán, smaragdzöld lombpalotában élt a jó tündér, aki 
hallva a cipellő csilingelését, nyomban az erdei állatok és növények segítségére sietett. Bűvös selyemfátylával végigsi-
mított a kőszobrokon, s azok újra élettel teltek meg. A mese után csak egészen röviden érdemes a szabályokat 
elmondani: Most ti lesztek az erdő élőlényei, mindenki maga választ, hogy egyhelyben gyökeredző fa, melynek ágait 
fújja a szél, vagy ugráló, szaladgáló állat szeretne-e lenni. Ha meghalljátok a gonosz tündér csengőjét, azonnal szoborrá 
változtok, csak akkor elevenedtek meg újra, mikor a jó tündér selyemfátyla megérintett benneteket.

2. Mikor a gyermekek belehelyezkedtek szerepükbe (körben futnak, sétálnak vagy faként lengedeznek) a taní-
tó megszólaltatja a csengőt. Megvárja, míg mindenki felvesz egy testhelyzetet, megmerevedik benne. Ekkor 
a lebbenő selyemkendőjével megérinti a gyermekeket, akik ezután felveszik korábbi mozgásukat, míg meg 
nem szólal újra a csengő. A gyermekek a visszavarázslás után változtathatják is, hogy milyen élőlényekké 
válnak a következő fordulóban. Érdemes négyszer-ötször megismételni a feladatot.
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3. A feladatot nehezíthetjük, ha többféle „erdei neszt” is hallatunk, de abból csak az egyik jelzi a gonosz tündér 
jövetelét.

4. Más nehezítési lehetőség, ha azt mondjuk:
 –  A gonosz tündér most elkiáltja valamelyik élőlény nevét (ez lehet a gyermekek saját neve is, de választhatnak „er-

dei nevet” is maguknak), majd kettőt csilingel, és mindenki olyan szoborrá változik, amilyet a megnevezett élőlény 
mutat. A jó tündér most azt varázsolja legelőször élőlénnyé, aki a legtökéletesebb szobormásolat lett.
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tükörjáték

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Testtudat, önkontroll, önirányítás fejlesztése

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 3–4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret 
Szűkebb: testtudatfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesztés, térészlelés-fejlesztés  

ajánláS

– A játék az 1–2. osztályos direkt és indirekt testséma-gyakorlatok folytatásának tekintendő.
– A tükörjátékban három lehetőség van: a téri helyzetek utánzása, a különböző lassított mozgásformák után-

zása, valamint, ha kilépünk a síkból és a közelítés-távolítással, kifordulással is játszunk. Ez egyben nehé-
zségi sorrendet is jelent, s ha fokozatosan hozzáadjuk az új elemeket, egyúttal a feladat komplexitását is 
növelhetjük.

– Fontos, hogy a gyakorlatot először ne mozgással, hanem egy-egy téri helyzet felvételével kezdjük. Így – bár 
a tükörképnek a téri helyzet felvételét követnie kell – mégis van a mozgásnak határozott eleje és vége: a tü-
körkép „utol tudja érni” az embert. Csak ha ez már biztosan megy, akkor biztassuk a gyermekeket a lassú, 
folyamatos mozgás tükörszerű követésére.

– Ez a gyakorlat akkor válik igazán érthetővé, ha a tanár bemutatja tükörként is és mozgásirányítóként is. Így 
a gyermekek mintát kaphatnak arra, hogy milyen jellegű és milyen sebességű mozgásokat lehet egyáltalán 
utánozni.

– A gyakorlatot több – legalább 3-4 – héten át kell gyakorolni ahhoz, hogy igazán pontos utánzásra legyenek 
képesek a gyermekek. Csakúgy, mint a „Varázserdő” gyakorlatot, a tükörjátékot is elő lehet venni az év fo-
lyamán többször is.

– Bár alapvetően páros feladatról van szó, a játék nagyobb helyigényű, ezért inkább tornateremben, játékszo-
bában végezhető.

– A gyakorlat hatásfoka úgy növelhető, hogy más, a 3–4. osztályos kínálatban szereplő testtudat- és önkont-
roll-gyakorlattal váltjuk fel. 

– Az egymást követő napi gyakorlásokat célszerű úgy megtervezni, hogy egy-egy párnak lehetősége legyen 
több alkalommal is együtt gyakorolni. Ez nemcsak összeszokást, pontosabb együtt mozgást tesz lehetővé, 
hanem idejük van a lehető legtöbb mozgáslehetőség kipróbálására – egyúttal a kreativitás, a találékonyság 
kibontakozását is segítjük.

– Mivel ez egyben szociális gyakorlat, a másokhoz való alkalmazkodás játékos modellje, az is fontos, hogy 
változzanak a párok.  

– Az előzőekhez kapcsolódóan lényeges, hogy minden gyermek mindkét szerepben többször is kipróbálhassa 
magát.

– A tanító a páros feladatvégzés közben külön-külön segítséget nyújthat az egyes pároknak.
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MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Fontos megfigyelnünk a gyermekeket mindkét szerepben, mert az egyikben mozgásutánzási képességeik, 
a másikban mozgásimprovizációs képességeik mutatkoznak meg. A játék alkalmas a testséma, valamint az 
önszabályozás fejlettségének megítélésére is. 

– A téri helyzetek felvételénél figyeljük meg, mennyire gyorsan, pontosan és biztosan képes egy gyermek a 
látott mozgást utánozni vagy elképzelései szerint megvalósítani.

– A mozgást irányító gyermek számára a gyakorlat a megosztott figyelem képességét is igényli. Figyelnie kell, 
hogy a „tükör” képes-e követni az ő mozgását. Az irányító helyzetébe először tehát az ügyesebb gyermekek 
kerüljenek. 

– Figyeljük meg, hogy a mozgást irányító gyermek le tudja-e lassítani mozgását annyira, hogy a másik számá-
ra jól követhető legyen!

– Az is mutatja a mozgáskoordináció fejlettségét, hogy a mozgásirányító gyermek képes-e megtervezni egy 
mozgásfolyamatot, vagy minden mozdulat után megáll, hogy a következőt kigondolja.

– Fontos megfigyelnünk, hogy az utánzó és az irányító gyermek egyaránt mekkora komplexitás mellett képes 
még végrehajtani a feladatot. A komplexitást csak differenciáltan növeljük, akkor, ha az adott pár már gör-
dülékenyen együtt mozdul az előző szinten.

– Figyeljük meg a rosszul utánzó gyermeknél, vannak-e olyan mozdulatok, testrészek, téri helyzetek, amelye-
ket rosszabbul utánoz.

– Ha végképp nem megy egy gyermeknek az utánzás, akkor álljanak egymásnak háttal, úgy, hogy a lehe-
tőség szerint érjenek össze testrészeik, majd így próbálja követni a gyermek az irányító mozgását. Mikor 
ebben sikereket ér el, akkor forduljanak ismét szembe egymással. 

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.

a feldolgozáS meNete
1. Párokat alakítunk a fent felsorolt szempontok alapján. Röviden elmondjuk és egy alkalmilag választott pár-

ral bemutatjuk a játék lényegét. 
 –  Az egyikünk lesz a tükör, a másik pedig az, aki szemben áll a tükörrel és megmozdul. A tükör pontosan követi az illető 

mozgását, testhelyzet-változását. A mozgó ember ezt olyan lassan tegye, hogy a tükör pontosan követhesse. 

A tanár a bemutatás után körbejár a teremben, egyéni segítséget nyújt a pároknak. 
Majd szerepcsere következik.

2.  Néhány alkalommal később már egy lassított, folyamatos mozgássor utánzására is sor kerülhet. A tanár ezt 
is bemutatja először. Majd a gyerekek a páros helyzetben önállóan dolgoznak, a tanár egyénileg segít.

3.  A gyakorlás következő szintjén a síkból kilépve a tükörtől való távolodás-közelítés megindul, valódi térész-
lelés-gyakorlattal bővül a feladat. A tanár bemutatással is segítse a térbe való kilépést!

4.  Később e három mozgáselemből kettőt, majd mindhármat kombinálva juthatunk újabb, komplexebb moz-
gáslehetőségekhez. Ezt azonban csak szigorúan differenciálva tegyük.



TeSTTudaTfejleSZTéS

direKT TeSTTudaTfejleSZTéS
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„lépj ki az árnyékodból!” játék

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Direkt testsémafejlesztés, átvezető a térészlelés-fejlesztéshez, a nézőpont rela-
tív voltának megtapasztalása

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 3–4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, 
Szűkebb: testtudatfejlesztés, a térészlelés fejlesztése, a középvonali sorompó 
oldása  

ajánláS

– A gyakorlat közvetlenül az 1–2.osztályos modulleírásokban szereplő direkt testtudat-fejlesztő modulokra 
épül. Azok hierarchiáját megtartva a következő lépésnek tekinthető. Kizárólag a 3–4. osztályban célszerű 
végezni, mert a térészlelés (érettségének) és a függőleges középvonali sorompó oldódásának bizonyos szint-
je kell ahhoz, hogy a feladat életkorilag végezhető legyen. 

– Előkészítésként végeztethetjük a gyermekekkel a 3. osztályos indirekt testséma-modulok közt szereplő tü-
körjátékot is. A tükörjátékban még nem fontos az oldaliság, tehát például a tükröt játszó gyermek szemben 
állva a bal kezét emeli fel, ha a mozgásindító gyermek a jobb kezét emelte. Az „árnyék” feladat lényege az 
előbbivel szemben, hogy a gyermek tudatosítsa önmagában, hogy ha szemben áll a másikkal, akkor az ő 
jobb oldala nem azon az oldalon van, mint a másiké. A tér nyelvére lefordítva a tükörhelyzet a tengelyes 
tükrözésnek, az „árnyékból kilépő” helyzet pedig a középpontos tükrözésnek felel meg.

                                                                                                             
    -------------------------------------------                                                x
                                                                                                             

            tengelyes tükrözés                                                           középpontos tükrözés

– A gyermekeknek természetesen nem kell tudniuk arról, hogy milyen tükrözésfajtát végeznek éppen, ez 
csak a pedagógus számára érdekes, hogy világos legyen számára a térészlelés fejlődése. A gyerekek számára 
csak az a fontos, hogy maguk jöjjenek rá, és sok tapasztalat alapján rögzítsék, egyúttal tudatosítsák: a térben nem 
csak az ő nézőpontjuk él, hanem sok más nézőpont is létezik. Ennek az első lépése az „árnyék” gyakorlat. A 
tükörjáték után bevezetett „árnyékjáték” az ellentéthatás miatt erősítheti ezt a felismerést. 

– Bevezetésképpen a gyakorlatot úgy is végezhetjük, hogy a gyermekek egy vagy több sorban állnak a tanár 
mögött, mintegy az ő hatalmas árnyékát képezve. A tanár az, aki kilép az árnyékából, az ő helyzetén ke-
resztül ismerik fel először a gyerekek a két nézőpont különbözőségét. Ez többször is megismételhető, azok a 
gyermekek mehetnek el párosan gyakorolni, akik már felismerték az új összefüggést. 

– A gyakorlás ennél a feladatnál a tudatosság fokozását és a minél gyorsabb helyzetfelismerést szolgálja. Ennek 
érdekében célszerű a gyakorlást 3-4 hétig hetente legalább 3-4 alkalommal végezni. Majd pihentetni a gya-
korlatot, és 2-3 hónap múlva újra elővenni. Ekkor látható igazán, hogy kik azok a gyerekek, akikben a tudás 
készségszintre emelkedett.
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„Lépj ki az árnyékodból!” játék

– Egy alkalommal célszerű legalább 3x ismételni a gyakorlatot, mert a gyakorlás e mértéke már lehetővé teszi, 
hogy az agyféltekék közötti koordináció elegendő ingert kapjon.

– Mint minden páros gyakorlatnál, itt is lényeges, hogy egy-egy gyermek mind két helyzetben kipróbálhassa 
magát. Legyen árnyék, aki ebben az esetben passzív megértő, és legyen ember, aki az aktív megértő.

– A gyakorlatban nagy sikertelenséget mutató gyermekek számára valószínűleg középvonali sorompót oldó 
(lásd 3–4. osztály), illetve a hierarchiában alacsonyabb szinten álló testtudatfejlesztő (lásd 1–2. osztály) gya-
korlatok szükségesek, esetleg olyan más mozgásgyakorlatok, melyekben a két testfél nem egyforma mozgást 
végez, például Gyík, Iguána, Göncölszekér stb. Nehézségek esetén kezdhetjük a gyakorlást a babzsákokkal 
végzett téri tájékozódási gyakorlatokkal is.

– A gyakorlat, bár párosan végezhető, feltehetően több helyet igényel, mint amekkora tér az osztályteremben 
rendelkezésre áll, ezért a tornateremben vagy játékszobában célszerű végezni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– A gyakorlás első napjaiban úgy célszerű a gyakorlatot megszervezni, hogy a tanító átlássa az egész osztály 
vagy a párok működését, így célszerű, ha a párok felé néznek. 

– Figyelnünk kell, hogy amikor az „ember” szerepében lévő gyerek felvesz egy térbeli helyzetet, megtesz egy 
mozdulatot, azt legyen képes megtartani. Fontos, hogy az „árnyék” szerepében lévő gyerek mennyire pon-
tosan tudja utánozni azt. Ez a gyakorlat sikerének alapfeltétele. 

– Ha a gyerek nem tudja fenntartani vagy pontosan utánozni a mozdulatot, feltétlenül vissza kell térnünk a 
1–2. osztályos nagymozgás-koordinációs és testsémamodulokhoz, mert a mozgáskoordináció szintje még 
nem éri el a gyakorlathoz szükséges fejlettséget. Ezeket a számára talán már ismert mozgásgyakorlatokat 
otthoni gyakorlásként, akár házi feladatként is adhatjuk, ha meggyőződtünk róla, hogy helyesen képes 
végrehajtani. 

– Ha a gyakorlat első fele sikeres volt, az „ember” fenntartani, az „árnyék” pontosan utánozni képes a mozdu-
latot, a gyakorlat második felére térünk át, vagyis azt figyeljük meg, az „árnyékból” kilépő, de a mozdulatot 
továbbra is tartó ember” képes-e megfigyelni, hogy az „árnyékkal” szemben állva mi változott. Fontos, hogy 
erre a változásra maguk jöjjenek rá a gyermekek, ne mi mondjuk meg nekik. Ezért aki rájött, súgja a tanító fülébe. Meg 
kell várnunk, akkor is, ha esetleg több napi gyakorlást is igénybe vesz, hogy minden gyerek eljusson erre a 
szintre.

– Lényeges megfigyelés az is, hogy egy-egy gyerek hogyan tudja megfogalmazni, amit lát. A megfogalmazás 
módja a tudatosodási folyamat különböző állomásait jelezheti számunkra.

– Külön figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy a gyerekek a fordulást a felső és az alsó testfél esetében 
egyaránt gyakorolják, mert vannak olyan gyerekek, akiknél a karok és a törzs már tudatosan áttekinthető 
a testsémában, de a lábak belső képe még nem alakult ki, nem terjed ki rá a figyelmük. Ha ezt tapasztaljuk, 
akkor az adott gyerek számára vegyünk elő újra lábakkal végzett finommotoros vagy testsémagyakorlato-
kat az 1–2. osztályos alapozó modulokból; ezeket házi feladatként is adhatjuk.

– Ha  a gyerek többszöri próbálkozásra sem  ismeri fel az „árnyék” és az „ember” közti különbséget, ez a je-
lenség többféle problémára is utalhat. Lehet, hogy a függőleges középvonali sorompó még nem oldódott fel, 
ebben az esetben nehézséget okoz a középvonal átlépése, illetve koordinálatlanná, irányvesztetté válhatnak 
szem-, nagy- és finommozgásai. Ez általában a két agyfélteke együttműködésének nehézségét is jelenti, füg-
getlenül attól, hogy a gyereknek melyik a domináns oldala és féltekéje. Az ok lehet a vizuális nehézségek 
mellett a figyelemkoncentráció általános gyengesége is. Ilyenkor a statikusegyensúly-gyakorlatok, valamint 
a tapintás- (taktilis manipulációs) gyakorlatok segíthetnek a szétszórt figyelem egy pontra irányításában.  

– Amennyiben az előbb említett nehézségeket tömegesen észleljük az osztályban, fontos, hogy a feladatot so-
káig – esetleg az ajánlott időn túl is – gyakoroljuk, illetve a hierarchiában alacsonyabb szintű gyakorlatokat 
újra elővegyük egy-egy gyakorlási ciklus erejéig; esetleg differenciáltan alkalmazzuk az osztályban. Közben 
figyeljük, hogy a gyakorlási ciklus során hogyan fejlődnek az előzőekben nehézséget mutató gyerekek.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.
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a feldolgozáS meNete
1 Az egyik lehetőség szerint a gyermekek egy vagy több sorban állnak a tanító mögött. Ők lesznek az „ár-

nyékok”. A tanító tesz egy jól körülhatárolt mozdulatot, pl. a magasba emeli a nyújtott  jobb kezét, tenyérrel 
előre. Lényegi momentum, hogy ne tegyünk keresztezett mozdulatot, egy-egy testrészt csak a saját oldalán mozgassunk, 
különben nehezítjük a felismerést. Megtartja ezt a pozíciót, megvárja, míg a gyermekek pontosan utánozzák a 
mozdulatot. Mindenkit megkér, hogy újra vizsgálja meg, hogy pontosan azt tette-e, mint amit a tanítótól 
látott. Ezután „kilép az árnyék elől”, azaz szembefordul a gyermekekkel, úgy, hogy a mozdulatot továbbra 
is tartja, és a gyermekeket is külön megkéri, hogy az imént feltartott kezük maradjon a magasban. Majd 
felteszi a kérdést: 

 – Most is ugyanazt tesszük, amit az előbb, mégis valami nem egyforma a mozdulatunkban, mi az? Miért? 
 Kéri a gyermekeket, ne szólaljanak meg, csak figyeljenek. Még kétszer megismétli a mozgássort, csak most 

más testrésszel, pl. a bal lábát előre nyújtja a földet érintve (a gyermekeknek háttal állva). Majd ismét „kilép 
az árnyékból”. Fontos, hogy a tanár semmi esetre se vonja le a következtetést, csak a gyermekeket ösztönözze erre. 
Rövid szünetet tartva kéri a gyermekeket, hogy aki tudja a megoldást, az súgja a fülébe. Azokat a gyerme-
keket, akik legalább arra rájönnek, hogy az ellenoldalon emelkedik a kéz, ha megfordulunk, párokba osztja, 
és kéri, próbálják ki ők is a „varázslatot”. A többieknek mutat még egy harmadik példát is.

2. A gyermekek váltott szereposztással végezzék a gyakorlatot. Szintén egymás mögött állva kezdjék. Az elöl 
álló az „ember”, a hátul álló az „árnyék”. Hívja fel a gyermekek figyelmét ara, hogy a mozdulat kezdet-
ben egyszerű, könnyen utánozható legyen, és pontosan tartsák meg mindketten ezt a megfordulás után is. 
Három próba után váltsanak szerepet. A tanító körbejárva segítsen a pontos mozdulatok és a fordulás helyes 
végrehajtásában.

3. Azok a gyermekek, akik a páros feladatban már jól teljesítenek, csinálhatják ugyanezt  rögtön egymással 
szemben helyezkedve. Ekkor is van egy mozgást kezdeményező és egy mozgást utánzó gyermek. Itt is vál-
takoznak a szerepek. Fontos, hogy közösen meg is nevezzék, mit csinálnak, például: „fölemelted a bal keze-
det”. Amennyiben nehéz a megnevezés, egy-egy pillanatra álljanak vissza az „ember–árnyék” helyzetbe.

4. Még több figyelmet kíván, ha már nem egy, hanem két mozdulatot teszünk egy időben (még mindig keresz-
tezés nélkül). Ezt kell a szemben állónak utánoznia, megneveznie.
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kErEsztEző gyakorlat szEmbEn állva

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Direkt testsémafejlesztés, a nézőpont relatív voltának megtapasztalása, a füg-
gőleges középvonal oldása

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 3–4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, 
Szűkebb: testtudatfejlesztés, a térészlelés fejlesztése, a középvonali sorompó 
oldása  

ajánláS

– Erre a játékra inkább a harmadik év vége felé kerül  sor, mikor már biztosak lehetünk benne, hogy a többi 
játék által megszerezhető készségek jelen vannak a gyermek mozgásában térérzékelésében. 

– Ezt a feladatot csak akkor végeztethetjük a gyermekekkel, ha az 1–2. osztályos alapozó modulok közül 
legalább a direkt testtudatfejlesztés moduljait nehézségi fokonként sorrendben már végigvettük, valamint 
megértették a „Lépj ki az árnyékodból!” c. játék lényegét. Jelen feladat szervesen a fent leírt gyakorlatokban 
megszerzett készségeket használja. 

MegfigyeléSi SZeMPonToK 

– Fontos felismernünk, hogy ebben a feladatban kétféle képességet kell alkalmazniuk egy időben a gyerme-
keknek (ezért végezzük inkább a tanév második részében, annak is a vége felé). Az egyik annak felismerése, 
hogy ha szemben állok a másikkal, akkor az ő jobb keze az ellenkező oldalon lesz. A másik felismerés, hogy 
ahhoz, hogy jól végre tudja hajtani a feladatot, minden eddigi mozgásos utánzási automatizmusát le kell 
gátolnia, és  új automatizmust kell  kiépítenie.

– A fentiekből következik, hogy a leglényegesebb megfigyelési szempont:  ki tud-e lépni az egyszerű utánzás 
automatizmusából. Ennek kapcsán mennyit hezitál, mielőtt a gyakorlatot végrehajtja. Akkor mondhatjuk 
el, hogy már biztosan kialakult a téri helyzetek relatív voltának felismerése, és egyre automatikusabb a fel-
adatmegoldás, ha egyre kevesebb idő telik el a bemutatás és a gyerek reagálása között. 

– Ha a gyerek rendszeresen nem veszi észre például, hogy neki is a bal kezét kellene felemelnie és nem a tü-
körben szemben lévőt, akkor feltétlenül lépjünk vissza az „árnyék” gyakorlatra, vagy a hierarchiában még 
alacsonyabban lévő direkt testséma-gyakorlatokra.

– Abban az esetben, ha úgy látszik, hogy a gyerek egyszerűen figyelmen kívül hagyja a hallott információt, az 
árnyékjáték mellett az „Elvarázsolt erdő” játékra is fontos visszatérnünk (amelyben a hang irányítja), valamit 
a 3. osztályos alapozó modulokban szereplő hangmegkülönböztetést segítő játékokra. 

– Ezenkívül figyelmet kell fordítanunk arra is, pontosan annak a testrésznek arra a pontjára helyezi-e a kezét 
a gyermek, ahová a tanító (vagy pl. a válla helyett a nyaka környékére). 

– Fontos megfigyelnünk a páros gyakorlási helyzetnél egy-egy gyereket mindkét szerepben. Akkor is, amikor  
adja, és akkor is, amikor végrehajtja az instrukciót. Az előbbinél a mozgástervezés átgondoltságát, a saját 
testen való biztos, tudatos eligazodást vizsgálhatjuk, az utóbbinál a relatív téri helyzet tudatosulását és ön-
magához való viszonyítását nézzük.
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– Új információval szolgál a gyermek képesség- és készségfejlődésének állapotáról az is, hogy a gyakorlat 
módszertani ajánlásoknál felsorolt fokozataiban mely fokozatnál romlik a teljesítménye, vagy mindegyiknél 
hasonló teljesítményt nyújt. Pl. az azonos oldali megérintésnél még jól felismeri a helyzetet, a keresztezésnél 
már „elveszti a fonalat”.

– Az alsó testfélre irányuló feladatok által képet kaphatunk arról, hogy a gyerek testtudatába valóban 
ugyanúgy beépült-e a lábak észlelése, mint ahogyan a karoké.   

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.

a feldolgozáS meNete
– A gyakorlatot végezhetjük párosan és frontálisan is. A tanító szemben áll a gyermekekkel, és az „árnyék” 

játéknál leírt középpontos tükrözéssel mutatja és mondja egyszerre a feladatot. A gyermekeknek az a dolguk, 
hogyha a tanító pl. a jobb kezével érinti a jobb fülét, ők szemben állva is a jobb kezükkel érintsék a jobb fü-
lüket, ne  tengelyes tükrözéssel hajtsák végre a feladatot.

                                                                                                             

     -------------------------------------------                                               x

                                                                                                             

                tengelyes tükrözés                                                     középpontos tükrözés

– Kezdetben csak olyan feladatokat adjunk, amelyekben a test függőleges középvonalát nem kell átlépniük a 
gyermekeknek. Tartsuk be azt a fokozatosságot, amelyet az 1–2. osztályos direkt testsémafejlesztő modulok-
nál már felépítettünk:

                                                 Jobb kéz a jobb oldalon
                                                 Bal kéz a bal oldalon
                                                 Jobb kéz a test középvonalán (pl. has, hát, orr…)  
                                                 Jobb kéz a bal oldalon
                                                 Bal kéz a jobb oldalon
– A gyakorlat nem pusztán testünk téri elhelyezkedésének pontos átélését segíti, hanem segíti azt is, hogy 

a látás és a hallás által egyidejűleg szerzett információk egymástól elváljanak, és a gyermek az egyszerű 
utánzásról leválasztódjék (lásd A 9 éves kori változás és utánzás, valamint az Önálló feladatvégzés c. fejezeteket a 
tanítói kézikönyvben).

– A gyakorlatot célszerű napi rendszerességgel, legalább 4–6 héten át végeztetni a gyermekekkel. Szükség 
esetén  a tanév folyamán többször is vissza lehet térni rá. Az osztályban is végezhető, de a mindennapi vagy 
a heti háromszori testnevelésbe is beilleszthető, ez utóbbi esetben lehet, hogy a gyakorlási időtartam növe-
kedni fog, pl. nyolc hét lesz.

– Egy alkalommal célszerű legalább háromszor ismételni a gyakorlatot, mert a gyakorlás e mértéke már lehető-
vé teszi, hogy az agyféltekék közötti koordináció elegendő ingert kapjon.

– Legcélszerűbb a nap kezdetén, pl. a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyamatok előtt 
végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel több érzékelési területet aktivizál 
és integrál egyidejűleg (a tapintást, a mozgásérzékelést, az egyensúly-érzékelést, a vizuális és az auditív érzékelést, azaz 
multiszenzoriális). Ugyanakkor a verbális instrukció cselekvésre váltására élesíti a gyermek figyelmét. A gyakorlat végzése 
után éberebbek, összeszedettebbek lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

– A gyakorlás során célszerű az alsó testfélen is sokat dolgozni, mert a „lógó fej” egyúttal a statikus egyensúlyt 
is fejleszti.
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Keresztező gyakorlat szemben állva

– Fontos mozzanata a gyakorlatnak, hogy minden mutatott és a gyermek által felvett helyzet után álljon meg a 
tanító és ellenőrizze, hogy a szemben lévő gyermekek tényleg a középpontos tükrözés szerint végezték-e el 
a feladatot. Ezt akkor is meg kell tennie, ha a gyermekek párban dolgoznak. A gyakorlatban való rendszeres 
sikertelenség ugyanis azt jelenti, hogy a gyermek nem ment keresztül azokon a fejlődési fázisokon, melye-
ket a fentiekben felsoroltunk.                                                 
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kézCsErés játék

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Testtudatfejlesztés, a függőleges középvonali sorompó oldása, a kétoldali moz-
gáskoordináció (bilaterális integráció) fejlesztése 

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 3–4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret 
Szűkebb: a függőleges középvonali sorompó oldása, testtudatfejlesztés, moz-
gáskoordináció-fejlesztés, a térészlelés fejlesztése, egyensúlyfejlesztés 

ajánláS

– A gyakorlat az 1–2.osztályos modulleírásokban szereplő direkt testtudatfejlesztő modulokra épül. Azok hi-
erarchiáját megtartva a következő lépésnek tekinthető. Kizárólag a 3–4. osztályban célszerű végezni, mert 
a mozgáskoordináció érettségének és a függőleges középvonali sorompó oldódásának bizonyos szintje kell 
ahhoz, hogy a feladat egyáltalán végezhető legyen. 

– A gyakorlatot célszerű napi rendszerességgel, legalább 4–6 héten át végeztetni a gyermekekkel. A gyakorlat 
az osztályban is végezhető, de a mindennapi vagy a heti háromszori testnevelésbe is beilleszthető, ez utóbbi 
esetén lehet, hogy a gyakorlási időtartam növekedni fog, pl. 8 hét lesz.

– Egy gyakorlásnál célszerű legalább 3x ismételni a gyakorlatot, mert a gyakorlás e mértéke már lehetővé te-
szi, hogy az agyféltekék közötti koordináció elegendő ingert kapjon.

– Legcélszerűbb a nap kezdetén, például a reggeli beszélgetőkör után, de mindenképpen a kognitív tanulási folyamatok előtt 
végezni, mert a gyakorlat emeli az éberségi szintet, edzi a figyelemkoncentrációt, mivel, több érzékelési területet aktivizál 
(multiszenzoriális) és integrál egyidejűleg (tapintás, mozgásérzékelés, egyensúly-érzékelés, vizuális érzékelés), egyúttal 
verbális instrukció cselekvésre váltására élesíti a gyermek figyelmét. A gyakorlat végzése után éberebbek, összeszedettebbek 
lesznek, így nagyobb hatásfokkal tanulhatnak.

– A gyakorlat hatásfoka úgy növelhető, hogy másik, a 3–4. osztályos kínálatban szereplő testtudat-gyakorlat-
tal váltjuk fel. 

– A gyakorlatban nagy sikertelenséget mutató gyermekek számára valószínűleg középvonali sorompót oldó 
(lásd 3–4. osztály), illetve a hierarchiában alacsonyabb szinten álló testtudatfejlesztő (lásd 1–2. osztály) gya-
korlatok szükségesek, esetleg olyan más mozgásgyakorlatok, amelyekben a két testfél nem egyforma moz-
gást végez, pl. Gyík, Iguána, Göncölszekér stb.

– Fontos mozzanata a gyakorlatnak, hogy az első csere után meg kell állnia a gyermekeknek, mert itt a taní-
tónak ellenőriznie kell, hogy jól értelmezték-e a feladatot: két hely azonos marad, csak a kezeket cserélik ki, 
s ahol eddig a jobb kéz volt, ott a bal kéz lesz, és fordítva. A gyakorlás későbbi fázisaiban már csak azokra a 
gyermekekre kell fokozottan figyelni, akik hajlamosak a tévesztésre. 

– A gyakorlás során célszerű az alsó testfélen is sokat dolgozni, mert a „lógó fej” egyben a statikus egyensúlyt 
is fejleszti.
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Kézcserés játék

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Sikerült-e az alapinstrukciót szeriális nehezítéssel végrehajtania: azaz a gyerekek csak a két instrukció el-
hangzása után mozdulhatnak. Ha így nem megy, mondjuk el külön-külön a két instrukciót, és egyenként 
hajtsák végre őket, a kezet az adott testrészen megtartva. 

– Az első csere után álljanak meg  a feladatvégzésben, és a tanár ellenőrizze, hogy mindenki megfelelően 
végezte-e el a cserét. Gyakori hiba ugyanis, hogy nem a két eredeti hely között cseréli a gyermek a kezét, 
hanem másik kezével az ellenoldali, vagyis tükörképhelyet érinti. 

– Az egymást követő cserék közben lényeges azt is megfigyelnünk, hogy a cserélt kéz pontosan ugyanott 
érinti-e a testet, ahol a másik. Gyakori ugyanis, hogy a gyors cserék közben elvész a pontos hely, csak úgy 
„odadobja” a kezét. Követeljük meg a hely pontos megtartását.

– Ezután lényeges megfigyelési szempont, hogy a cseréket folyamatosan, ritmikusan, hezitálás nélkül csi-
nálja-e a gyerek, mert ez mutatja számunkra a szeriális rendezés érettségét, az agyi folyamatok megfelelő 
fejlődését, a két agyfélteke ideális együttműködését. 

– Amennyiben a fent leírt kritériumokat a gyerek nem tudja teljesíteni, ez többféle problémára utalhat. Lehet, 
hogy a függőleges középvonali sorompó még nem oldódott fel, ebben az esetben nehézséget okoz a közép-
vonal átlépése, illetve koordinálatlanná, irányvesztetté válhatnak szemmozgásai, nagy- és finommozgásai. 
Ez általában a két agyfélteke együttműködésének nehézségét is jelenti, függetlenül attól, hogy a gyereknek 
melyik a domináns oldala és féltekéje.

– Elképzelhető, hogy a feladat egymásutániságának (szerialitásának) követése okoz nehézséget, ez jelentheti 
általában az észlelés feldolgozásának nehézségét, vagy csak a vizuális, vagy csak a mozgásos egymásutáni-
ság követésének nehézségét is.

– A gyakori tévesztések utalhatnak a minden területen megmutatkozó gyenge figyelemkoncentrációs képes-
ségre is. Ezeknek a gyermekeknek különösen fontos, hogy az alapozó modulok mindegyikét megcsinálják, 
mert a testhez kötött érzékelési folyamatok rendezik, koncentrálják a szétszórt figyelmet. 

– Amennyiben az előbb említett nehézségeket észleljük az osztályban, fontos, hogy a feladatot sokáig – az 
ajánlott időn túl is – gyakoroljuk, illetve a hierarchiában alacsonyabb szintű gyakorlatokat újra elővegyük 
egy-egy gyakorlási ciklus erejéig, és esetleg differenciáltan alkalmazzuk az osztályban. Közben figyeljük, 
hogy a gyakorlási ciklus során hogyan fejlődnek az előzőekben nehézséget mutató gyermekek.

– Figyeljünk oda arra is, hogy a gyerekek közül kik képesek már utánzás nélkül, tisztán verbális instrukció-
ra mozgásgyakorlatot végezni, és kiknek szükséges még elengedhetetlenül a bemutatás vagy az azonnali 
utánzási lehetőség. A testséma biztos kialakultsága és a mozgáskoordináció megfelelő szintje teszi csak le-
hetővé, hogy a gyerek utánzás vagy a saját testrészei folytonos nézegetése nélkül hajtsa végre a gyakorlatot. 
Annak a gyereknek van biztos, pontos testképe, azaz belső képzete önmagáról, akinek nem kell néznie az 
adott testrészét ahhoz, hogy a feladatot elvégezze. 

– Eleinte 15 percbe csak 1-2 feladat fér bele, mert gyakrabban kell ellenőrizni a gyermekeket, később a fo-
lyamat fölgyorsul, vagy az osztály csoportokra bontható – a „testsémabiztos” gyermekekre már nem kell 
figyelnie.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.

a feldolgozáS meNete
1. A gyermekek a padjuk mögött vagy körben állnak. A tanító szemben áll az osztállyal, vagy a körben. Csak 

verbális instrukciót ad. Egyszerre két instrukció hangzik el, pl.: Fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet, a jobb ke-
zeddel a bal válladat! A gyermekek csak az instrukciók elhangzása után cselekednek (tehát az egymásutániság 
észlelése is a feladat része). A tanító röviden ellenőrzi, hogy mindenki jól csinálta-e. Célszerű nem szóban, 
rászólással javítani, hanem vagy odamenni és közvetlenül segíteni, vagy az osztálynak háttal állva bemu-
tatni a helyzetet, hogy a gyermekek önmagukat javíthassák, és ne tükörhelyzetben legyenek. A gyermekek 
tartják a felvett testhelyzetet.
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2. A javítások után a tanító új instrukciót ad: „Most cseréld ki a két kezedet!” A gyermek feladata, hogy a két helyet 
emlékezetében tartva a két kezét cserélje meg, tehát a bal keze a bal vállán, a jobb keze a jobb fülén lesz. A 
tanító ismét ellenőriz, majd ismét „cseré”-t mond. A cserét legalább 10x kell megismételni, de nem a gyorsa-
ság, hanem a pontosság a fontos.

3. A tanító ismét szemben áll az osztállyal, új instrukciót mond, pl.: „Fogd meg a jobb kezeddel a bal bokádat, a bal 
kezeddel a jobb térdedet!” A feladatvégzés az előbbiek szerint folyik le. Ismét a pontos, folyamatos feladatvégzés 
a lényeg, nem a gyorsaság. Kb. 3–5 instrukciópár megadása fér bele az adott időkeretbe.

4.  A fe ladat később csoportokban is végezhető. A csoportokat kétféle módon rendezhetjük:
 (1)  Minden csoportba kerüljön egy-egy olyan gyermek, aki már nézés nélkül is nagyon biztos a mozdula-

taiban, a jobb-bal oldalban, az instrukciók elhangzása után ő segít a többieknek. Nem úgy, hogy előre 
bemutatja, hanem a már megtett mozdulatot az ő (és nem a tanító) segítségével ellenőrzik a többiek.

 (2)  A már önállóan is biztosan dolgozó gyermekek kerülnek egy csoportba, és egymásnak adnak instrukci-
ókat. A kevésbé önállóak a tanító időszakos segítségével gyakorolnak tovább.

 (3)  A gyermekek párokat alkotnak, egy ügyesebb és egy nehezebben boldoguló kerüljön egy csoportba, 
egymásnak adnak instrukciót, így az ügyesebb gyermek segíthet társának.



a TéréSZleléS fejleSZTéSe

KöZveTlenül a TeST Körüli Tér  
bejáráSa
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babzsák a térbEn

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Térészlelés, testtudat, statikus egyensúly, finommotorika fejlesztése

Ajánlott időkeret 10 perc

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem,
Szűkebb: testtudatfejlesztés, statikusegyensúly-fejlesztés, finommotorika,  
középvonal-átlépés

ajánláS

– Testünk érzékelésén túl a biztos én-tudat kialakulásához szükségünk van a test körüli tér érzékelésére is, 
vagyis arra, hogyan vannak jelen az egyes testrészeink a térben (ez biztosítja az átmenetet a testtudat és a 
térérzékelés között). A térészlelés fejlesztésének első lépése tehát, hogy a gyerek közvetlen tapasztalatokat 
szerezzen a teste körüli térről, és csak ezután következhet a megnevezés és a test térbeli mozgásának biztos 
uralása.

– A legalapvetőbb térgyakorlat, mely az elöl-hátul, oldalt dimenziókat járja be. Ennek példája a most leírt 
„Babzsák a térben” gyakorlat. Mintegy kijelöli az ember helyét a térben. Megerősíti az önazonosság-élményt 
a tér alapdimenzióiban. 

– A gyakorlat akkor igazán koncentráló hatású, ha a bemutatást nem kíséri semmilyen szöveg, és a gyermekek 
is csendben végzik el a feladatot. Amennyiben a gyermekek a pad mellett állva nem látják a tanító lábát, 
inkább a tanítónak kell pl. a tanári asztalra állnia, hogy minden gyermek lássa.   

– A tér jó átlátásához az egyensúly, a mozgás és a látásérzékelés szoros együttműködése szükséges. Ezt a 
három tevékenységet összekapcsoló feladatok alkalmasak arra, hogy a papír-ceruza feladatok előtt megfi-
gyeljük, hogyan vannak jelen tanítványaink a térben, mely téri helyzetekben érzik biztosan, melyben bi-
zonytalanul magukat.

– Az előbbi három érzékelési terület integrációja (összehangolása) érdekében a gyakorlat szinte legfontosabb 
eleme a minden babzsákletevő mozdulatot követő nyugalmi periódus, mikor a gyerek mozgó lábát újra 
alapállásba helyezi. Amíg ugyanis nincs újabb inger, az agy feldolgoz.

– Fontos azt is megfigyelnünk, az egyes testrészek mozgása mennyire tudatos a térben. Ebben a feladatban a 
lábak járják át a test körüli teret.

– A tér biztos érzékelésének kialakulása egyben egy belső kép, képzet kialakulását is jelenti, amely, ha jelen 
van, a csukott szem ellenére is segít megfelelően mozogni a térben. Ezért ezt a térgyakorlatot is érdemes 
később csukott szemmel kipróbálni.

– A gyakorlat figyelemkoncentráló hatású, ezért lehetőleg reggel, a reggeli beszélgetőkör után, de a kognitív 
tanulás előtt végezzük. A gyakorlatot – a mozgásgyakorlatokon belül is – bevezető gyakorlatként használ-
hatjuk, mert a testtudatot is erősíti, s a kevésbé éber gyerek is „megérkezik” általa az iskolába, az adott térbe.

– Az előbbiek miatt nem csak a szokásos 4–6 hetes periódusban ajánljuk gyakorolni, hanem minden olyan 
helyzetben is, amelyben szétszórtnak, nehezen megnyugtathatónak ítéli az osztályt vagy egy-egy gyereket.
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– A gyakorlat nem igényel nagy helyet, de érdemes a padokat széttolni kissé, hogy a gyerekek ne támaszkod-
janak, vagy ne ütközzenek beléjük akkor se, ha csukott szemmel végzik a feladatot. 

– A gyakorlatot az első néhány gyakorlásnál célszerű a tanárnak bemutatnia, majd el lehet hagyni az után-
zást. A bemutatás inkább a gyerekeknek háttal történjen, hogy a szemben helyzet a pontos irányészlelést ne 
zavarja. Csak akkor mutassuk szemben is a gyakorlatot, ha a testtudatgyakorlatok során már jól begyakorol-
tuk az „árnyékból kilépés” gyakorlatot. 

– Fontos, hogy a gyakorlatot mindig nyugodt tempóban végezzük, hogy a gyereknek lehetősége legyen min-
dent jól megfigyelni. Az utánzás befejeztével se gyorsuljon a tempó, mert így a gyereknek minden mozza-
natban ideje lesz a szenzoros integrációs folyamatok végrehajtására.

– Ezt a gyakorlatot – csak úgy, mint a „lábdarut” – mezítláb kell végezni, így sokkal könnyebb a zsákot fel-
emelni és megtartani (ezt el is mondhatjuk a gyerekeknek). Vannak olyan gyermekek, akik nem szeretik 
levenni a zoknijukat mások előtt, akkor se, ha az osztálytársaikkal jó kapcsolatban vannak. (Különösen így 
van mély szegénységben élő gyerekeknél, és minél nagyobbak a gyerekek, annál inkább. Lehet, hogy ez a 
nehézség a gyakorlat végzésével oldódik, de ha mégsem, arra kell törekednünk, hogy zokniban is éppolyan 
sikeresen végezzék a feladatot, mint zokni nélkül. Szükség esetén kérjük meg, hogy otthon is gyakorolják a 
„zoknis” felemelést.  

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Ebben a térészlelés-gyakorlatban a látás, az egyensúly és a mozgás kapcsolódik össze. Ha a gyakorlat vég-
rehajtásában nehézséget tapasztalunk, azt kell először elemeznünk, mely érzékelési terület gyenge műkö-
déséből fakadhat a nehézség… Az egyes területeken tapasztalható nehézségek ugyanis akkor mutatkoznak 
meg leginkább, amikor azt az észlelési területet más területekkel integráltan kell működtetni. 

– Ebben a feladatban viszonylag nagy szerepe van az egyensúlynak, bár nem olyan nehéz egyensúlyi hely-
zetet teremt, mint a statikus egyensúlygyakorlatok közt szereplő „lábdaru”. Mégis minden második moz-
zanatban rövid ideig fél lábon áll a gyermek. Ha látjuk a bizonytalanságot, a törekvést a támaszkodásra, 
kapaszkodásra, adhatunk külön- vagy házi feladatként könnyebb egyensúlygyakorlatokat. 

– A mozgáskoordináció ebben a gyakorlatban a láb, illetve a lábujjak mozgását irányítja. Ha tehát a babzsák 
felemelése jelenti a nehézséget a gyermek számára, akkor a finommotorikával és a mozgáskoordinációval 
kell külön foglalkoznia (házi feladat vagy órai differenciálás keretében). A babzsák felemelésének ülve gya-
korlását is adhatjuk otthoni feladatként. 

– A csukott szemmel végzett feladat megmutatja nekünk, melyik gyermeknek van biztos belső képzete a 
közvetlen test körüli térről, illetve mely gyermek nem képes egy pillanatra sem nélkülözni a vizuális benyo-
másokat. Ez utóbbi csoportba tartoznak a túlmozgásos gyermekek is, akiknek szinte minden cselekedetét a 
vizuális információk utáni „futás” határozza meg. Az ő fejlődésükben nagy szerepe lehet az ilyen gyakorla-
toknak.

– Extrém esetben előfordulhat, hogy a gyerek nem tudja átlépni a testfelező középvonalat, ezért az egyik ol-
dalra nem, vagy csak a testfelezőig tudja letenni a babzsákot. Ilyenkor más, a testfelezőt átlépő gyakorlatokat 
hívhatunk segítségül, a testtudat- és a statikusegyensúly-gyakorlatok között találunk ilyeneket. 

– A szerialitás gyengesége is nehézséget jelenthet a sikeres feladatvégzésben, a gyakorlatsorban ugyanis meg-
határozott mozdulatsorrendet kell követni. Amelyik gyereknek gyenge a szeriális emlékezete, az nem a 
megadott sorrendben fogja végezni a feladatot, vagy csak viszonylag sok gyakorlás által talál rá a megfelelő 
sorrendre. Ezt a területet más emlékezet- és ritmusgyakorlatokkal fejleszthetjük. 

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete, valamint az 1–2. osztályos testsémafejlesztő modulok.
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a feldolgozáS meNete
1. A tanító háttal áll a gyerekeknek, és arra kéri őket, hogy minden mozdulatát pontosan utánozzák. A gya-

korlat akkor igazán koncentráló hatású, ha a bemutatást nem kíséri semmilyen szöveg, és a gyermekek is 
csendben végzik el a feladatot. Amennyiben a gyerekek a pad mellett állva nem látják a tanító lábát, inkább 
a tanítónak kell pl. a tanári asztalra állnia, hogy minden gyerek lássa. Zárt alapállásban állnak, a babzsákot 
közvetlenül a lábujjak elé teszik le. A tanító először a jobb lábával végzi el a mozgássorozatot: 

 –  A tanító a jobb lábujjaival felemeli a babzsákot, és leteszi a lábfej elé (előbbre, mint ahogy az előbb volt). Az 
emelő lábát visszazárja, az egy pillanatra megpihen, majd újra felemeli a babzsákot, és a kiinduló helyre 
teszi vissza, ezután a láb ismét zárt állásban megpihen. 

 –  Most szintén a jobb lába ujjaival felemeli a babzsákot, majd a sarka mögé teszi, a mozgó lábat visszazárja, 
megpihen, majd újra ugyanazzal a lábbal felemeli a zsákot és ismét közvetlenül a lábujjai elé teszi.

 –  Most ugyanezt a mozdulatsort végzi jobb irányba (anélkül, hogy az irányt megnevezné). A jobb boka 
mellé teszi a zsákot, majd a láb alapállásban megpihen, ezután újra visszahelyezi a babzsákot a kiin-
duló helyzetbe.  

 –  A mozgássort balra is elvégzi (szintén a jobb lábával), így tehát nemcsak érinti, hanem átlépi a test közép-
vonalát. A zsákot a bal boka mellé helyezi, majd alapállásban megpihen, ezután újra a babzsákért nyúl 
(ugyanúgy jobb lábbal), és visszahelyezi az alaphelyzetbe.

 Most a bal lábbal végzi ugyanebben a sorrendben a gyakorlatot. A sorrend az oldalra tevésnél is ugyanaz, 
tehát előbb keresztezéssel jobbra, majd keresztezés nélkül balra kerül a babzsák. Az adott időkeretben álta-
lában kétszer-háromszor fér bele a teljes gyakorlat.

2. Az első néhány gyakorlási alkalom után a gyermekek tanári bemutatás nélkül, önállóan is végezhetik a fel-
adatot, saját tempójukban. Így a tanárnak lehetősége van egyéni segítségnyújtásra. Ilyenkor segíthet, hogy 
a gyerekek pontosan a megadott irányokba helyezzék a babzsákot. Némelyik gyerek szinte elhajítja a zsákot, 
melyet aztán nem ér el, és csak ellépéssel tud visszahelyezni.

3. 1-2 hét gyakorlás után a gyakorlatot biztosan végzők csukott szemmel is kipróbálhatják. Így utánzás nélkül 
csak belső térképzetükre hagyatkoznak. A tanító megkérdezheti a végén: Ki tudta a gyakorlat egésze alatt csuk-
va tartani a szemét? Csak a nyitott szemmel már pontosan dolgozó gyerekek végezzék.

4. 5 vagy 9 vagy 13 gyermek kerül egy-egy csoportba. A gyermekek kereszt alakban állnak, a kereszt minden 
szárán egyforma számú gyermek álljon. (Értelemszerűen egy középen.)

                                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                            
                                              
                                                                                                                            
                                                                            
                                                                                   
 A kereszt vízszintes és függőleges szárához is teszúnk egy-egy babzsákot, és ezt adogatják a gyermekek egy-

másnak tovább úgy, hogy a gyakorlat nyugalmi periódusa is megmaradjon. Pl. a két nyíl irányában halad a 
két zsák. Aki elé (függőleges szár) ért a zsák, az közvetlenül a lábujjai elé helyezi a jobb lábával, majd zárja 
a lábát. Ezután a jobb lábával maga mögé (a következő elé) teszi a zsákot, majd az is közvetlenül maga elé, 
és a nyugalmi periódust követően sarka mögé helyezi a babzsákot. A zsák így vándorol végig a kereszt két 
szárán oda-vissza. A középen álló gyereket mindig váltsuk, mert az ő dolga a legnehezebb, hiszen mindkét 
szárról kap zsákot, ő tölti be a diszpécser szerepét. 

 Azokat a gyerekeket rendezzük csoportokba, akik már az egyéni feladatvégzésben biztosan jól teljesítettek. 
A legügyesebb csoport megpróbálhatja csukott szemmel, csak a babzsák hangjára figyelve. Az sem baj, ha 
ezt a többi gyerek csendesen ülve nézi.
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UgribUgri nyUszi

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Térészlelés fejlesztése, testtudat fejlesztése

Ajánlott időkeret 10 perc

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem
Szűkebb: testtudatfejlesztés, statikusegyensúly-fejlesztés

ajánláS

– Testünk érzékelésén túl a biztos éntudat kialakulásához szükségünk van a test körüli tér érzékelésére is, 
vagyis arra, hogyan vannak jelen az egyes testrészeink a térben (ez a mozzanat biztosítja az átmenetet a 
testtudat és a térérzékelés között). A térészlelés fejlesztésének első lépése tehát, hogy a gyermek közvetlen 
tapasztalatokat szerezzen a teste körüli térről, és csak ezután következhet a megnevezés és a test térbeli 
mozgásának biztos uralása.

– A legalapvetőbb térgyakorlat, mely az elöl-hátul, oldalt dimenziókat járja be. Ennek példája a most leírt 
„Ugribugri nyuszi” gyakorlat. Mintegy kijelöli az ember helyét a térben. Megerősíti az önazonosság-élményt 
a tér alapdimenzióiban. 

– A gyakorlat akkor igazán koncentráló hatású, ha a bemutatást nem kíséri semmilyen szöveg, és a gyerekek is 
csendben végzik el a feladatot. Amennyiben a gyerekek a pad mellett állva nem látják a tanító lábát, inkább 
a tanítónak kell pl. a tanári asztalra állnia, hogy minden gyerek lássa. A tanító mindig háttal állva mutassa 
be a gyakorlatot.

– A tér jó átlátásához az egyensúly, a mozgás és a látásérzékelés szoros együttműködése szükséges. Ezt a 
három tevékenységet összekapcsoló feladatok alkalmasak arra, hogy a papír-ceruza feladatok előtt megfi-
gyeljük, hogyan vannak jelen tanítványaink a térben, mely téri helyzetekben érzik biztosan, melyben bi-
zonytalanul magukat.

– Az előbbi három érzékelési terület integrációja (összehangolása) érdekében a gyakorlat szinte legfontosabb 
eleme a nyugalmi periódus, mikor a gyermek újra alapállásba helyezi a mozgó testét. Amíg ugyanis nincs 
újabb inger, az agy feldolgoz. Ebből a szempontból a „Babzsák a térben” gyakorlat könnyebb, tehát metodikai szem-
pontból megelőzi az „Ugribugri nyuszit”, de mint a megfigyelési szempontoknál látni fogjuk, vannak olyan gyermekek, 
akiknél az „Ugribugri nyuszi” lesz az első gyakorlat, és csak ezt követően térhetünk vissza a „Babzsák a térben” gyakor-
latra.    

– Ebben a gyakorlatban az egész test változtatja téri helyzetét, nem csak a lábak – szemben a babzsák a térben 
gyakorlattal. Itt a gyors, rugalmas mozgásirányváltás, térhez való alkalmazkodás kerül előtérbe. Ez a gyere-
kektől igazi lélekjelenlétet kíván. Éberré teszi a gyerekeket, ezért a nap elején, a beszélgetőkör után, de még 
a kognitív tanulási folyamatok előtt végezzük.

– A szokásos 4–6 hetes gyakorlási perióduson túl is érdemes elővennünk, főként, ha a gyermekek enervált, 
erőtlen állapotban vannak, ugyanis a gyakorlat az ugrások miatt felélénkít, felráz az apátiából, felszabadít 
bizonyos lelki energiákat. Ugyanakkor vannak olyan gyermekek, akik a játék hatására szinte „kiszállnak” önmaguk-
ból. Számukra utolsó mozzanatként egy hosszabb nyugalmi periódust iktassunk be, valamilyen furfanggal. Pl.: „Ha sas 
vagy egerészölyv repül a rét fölött, a nyuszi csak akkor menekülhet meg, ha azonnal mozdulatlanná válik, 
mert a madarak csak a mozgó állatot követik. Ha a nyuszi megmerevedik, felülről pitypangbóbitának lát-
szik, és a sas nem csap le rá.”     
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– A gyakorlatot az első néhány gyakorlásnál célszerű a tanárnak bemutatnia, majd el lehet hagyni az után-
zást. A bemutatás inkább a gyerekeknek háttal történjen, hogy a szemben helyzet a pontos irányészlelést ne 
zavarja. Csak akkor mutassuk szemben is a gyakorlatot, ha a testtudat gyakorlatok során már jól begyakorol-
tuk az „árnyékból kilépés” gyakorlatot. Amikor a gyerekek már nem utánozva végzik a gyakorlatot, akkor is 
célszerű – azért, hogy jobban átlássuk valamennyi gyerek mozgását – valamilyen hangszerrel vagy tapssal 
közös ritmust kialakítani.

– Fontos, hogy a gyakorlatot először lassan mutassuk be, egyrészt, hogy a gyermekek pontosan utánozhassa-
nak, valamint a helyreugrás után tartsunk lélegzetnyi szünetet, hogy az integrált feldolgozás végbemehes-
sen (l. feljebb). Csak akkor gyorsítsuk a tempót, ha az adott szinten már biztosan, pontosan végzik a gyakor-
latot. Bármennyire is felgyorsítottuk azonban a tempót egy-egy gyakorlás során, az utolsó sorozat mindig 
igazán lassú legyen, igazi megérkezésélményt adjon.

– A gyakorlatot – bár nincsen nagy helyigénye – célszerű az osztályban széthúzott asztalok mellett végezni, 
hogy a gyerekek se egymásba, se a padokba ne ütközzenek. Lehet, hogy egy folyosórész, vagy az iskolai aula 
lesz a megfelelő színtér.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Ebben a térészlelés-gyakorlatban is a látás, az egyensúly és a mozgás kapcsolódik össze. Kevésbé érhető 
azonban tetten ezek külön-külön működése, sokkal inkább együttműködésük (integráltságuk) szintjét vizs-
gálhatjuk. Az ajánlásnál már részletezett lélekjelenlét, vagyis a gyors, rugalmas reagálóképesség az, ami a 
térérzékelés fejlődésének magasabb szintjét jelenti, melyben egyaránt benne van a síkok és a téri irányok 
váltása. 

– A gyakorlat furcsa keveréke a statikus és dinamikus egyensúly fejlesztésének. Szinte a kettő átmenete, hi-
szen az ugráláshoz dinamikus,  az ugrás utáni megálláshoz viszont kifejezetten a statikus egyensúly bi-
zonyos szintje szükséges, mely együtt jár a mozgáskoordináció, illetve az izomtónus szabályozásának  fej-
lettségével is. Lesznek olyan gyerekek, akik számára ennek a gyakorlatnak a megállás része jelent majd 
nehézséget. Ők általában a túlmozgásos gyermekek, esetükben több időt kell szánni arra, hogy megtanulják 
testüket, mozgásukat, cselekvéseiket megfékezni, ezzel viselkedési nehézségeik is csökkenni fognak. Mivel 
a gyakorlatnak dinamikus része is van, általában nehézségeik ellenére is kedvelik.

– A gyakorlás későbbi szakaszában, amikor a pontos gyakorlatvégzés mellett gyorsításra biztatjuk a gyerme-
keket, figyeljünk arra, hogy nem egyforma gyorsaságra képesek. A pontos feladatvégzés mellett elért gyor-
sabb tempó egyben mindig az önirányítás magasabb szintjét is jelenti. Egy flegmatikus temperamentumú 
gyermek azonban valószínűleg sohasem fogja elérni azt a gyorsaságot, mint egy szangvinikus, ez mégsem 
azt jelenti, hogy rosszabb az önirányítási képessége, hiszen saját kezdet- és végtempóját kell összehason-
lítanunk. Fontos tehát, hogy a „gyorsítási szakasz” vége felé hagyjuk, hogy a gyerekek egyéni tempóban 
végezzék a feladatot.  

– A gyakorlatot hangsúlyozottan zárt lábbal kell végezni, mert így hat pontosan az egyensúly és a moz-
gáskoordináció térben való együttműködésére. Akinek ez nehéz, célszerű gyakorolnia. Esetleg házi 
feladatként is feladható, hogy zárt lábbal ugráljon (nem pont úgy, ahogy ebben a feladatban, hanem 
mindennap pl. 30-at).   

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.
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Ugribugri nyuszi

a feldolgozáS meNete
1. A padok széttolásával keletkezett térbe úgy álljanak be a gyerekek, hogy se egymásba, se a padokba ne 

ütközzenek. A tanító nekik háttal helyezkedjen el. Amennyiben a gyerekek körben vagy például négyzet 
alakban állnak, úgy célszerű minden oldalról elvégezni a bemutatást, hogy az irányokat (megnevezés nél-
kül) utánozhassák. Az instrukció csak ennyi: Figyeljétek meg, mit csinálok, majd tegyétek ti is pontosan ugyanazt!

 A kiinduló helyzet alapállás, hangsúlyozottan zárt lábbal. A tanár kissé előre ugrik (szintén zárt lábbal) egyet, 
majd még egyet. Azután ugyanezen az úton visszaugrik kettőt a kiinduló helyre. A gyermekek csak az ő megállását 
követően végzik el a gyakorlatot. Ha a gyermekek befejezték, a tanár a hátsó térbe ugrik egyet, majd még egyet, és ezen 
az úton vissza a kiinduló helyre. A gyermekek ezt is megismétlik. A tanár most a tőle jobb oldali térbe ugrik, egymás 
után kettőt és vissza a kiinduló helyre kettőt. Megvárja, míg a gyerekek pontosan végrehajtják, majd balra teszi ugyanezt. 
A hasonló téri helyzet ellenére rossz irányba induló gyermekeket nem javítja direkt, csak megfigyeli, ki in-
dul el rossz irányba, vagy ki nem képes zárt lábbal ugrani, később egyénileg segít neki. 

 A gyakorlat ilyen bemutatását még legalább kétszer megteszi. Még egyszer felhívja a gyermekek figyelmét a pontos meg-
figyelésre és pontos kivitelezésre.

2. Néhány bevezető alkalmat követően úgy mutatjuk be a gyerekeknek, hogy egyszerre végezzük el az egész 
gyakorlatot. Így összeáll az egész tér(i)kép.

                
                
        
                
                    
 Majd a gyerekek is egyszerre végzik el, ki-ki a saját tempójában. Így a tanár megfigyelheti, kinek van egyéni 

segítségre szüksége. A már nagyon ügyes gyerekek később csukott szemmel is végezhetik a gyakorlatot.

3. A tanító úgy mutatja be a sorozatot, hogy nem minden irányba ugyanannyit ugrik. Az ugrások száma egy, 
kettő, később három is lehet. Mivel itt is késleltetett az utánzás, a gyereknek emlékezetében kell tartania a 
különbségeket. Fontos, hogy itt még csak az ugrások száma változzon, a téri irányok sorrendje ne. Később 
ezt a feladatot is végezhetik csukott szemmel a gyermekek, sőt hallgathatják is próbaképpen csukott szem-
mel, meghallják-e, merre mennyit ugrott a tanító.

 Azok a gyerekek, akik a szeriális nehezítést is biztosan tudják, később csoportokban is dolgozhatnak, egy-
másnak mutatva saját variációjukat.

4. A következő gyakorlási fázisban már az irányok sorrendjét is megváltoztathatja a tanító. Ilyenkor cél-
szerű visszatérni az eredeti, irányonkénti két ugrásra (később, ha már jól megy, variálhatjuk az ugrások 
számát is).

 Azok a gyerekek, akik a szeriális nehezítést is biztosan tudják, később csoportokban is dolgozhatnak, egy-
másnak mutatva saját variációjukat.

5. Az utolsó gyakorlási fázisban, már utánzás nélkül, csak szóban elmondott instrukcióra végzik a gyermekek 
a feladatot. Itt is célszerű a fent vázolt nehézségi fokozatokon végighaladnunk. Pl.: Előre kettőt, hátra kettőt, 
jobbra kettőt, balra kettőt ugorj!

 A segítség nélkül is pontosan mozgó gyerekek csoportokban végezzék.
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 járjUnk körbE a ház körül!  
i. FElső tEstFél

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA A térészlelés fejlesztése, a testtudat fejlesztése, mozgáskoordináció, a bilaterális 
integráció fejlesztése

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem
Szűkebb: testtudatfejlesztés, egyensúlyfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesz-
tés, középvonal-átlépés, ritmusgyakorlatok

BEVEZETŐ GONDOLATOK

A következő gyakorlatok nagyon fontosak a térészlelés fejlődése szempontjából, mely az írás-olvasás tanulás egyik 
közvetlen előfeltétele. Az is nélkülözhetetlen, hogy a megtanulási fázist követően valamennyit egymás után végezzük, 
akkor is, ha ez a szokásosnál több időt vesz igénybe. Mindaz, ami a módszertani javaslatban szerepel – első látásra 
–, bonyolultabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a megfigyelési 
szempontokat elolvasná és megijedne attól, mi mindenre fontos figyelni, próbálja ki gyerekek nélkül otthon a gyakor-
latokat, a javasolt versekkel együtt. Amikor már gördülékeny a mozgás és a szöveg összhangja, és úgy érzi, hogy 
a gyerekeknek is be tudja mutatni, akkor olvassa el a módszertani ajánlást, de nem kell törekednie arra, hogy 
minden részletét megjegyezze, majd próbálja ki a gyerekekkel. Az első kipróbálások után is csak arra keressen vá-
laszt a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen problémával saját osztályában találkozott. Ezt szükség 
szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre kel”, világosan fogja látni, 
mikor mire fontos figyelnie tanítványai között, hiszen ennek a gyakorlatsornak a tanítása sem bonyolultabb, mint 
a testnevelés órai gyakorlatoké. S közben sokféle szempontból sikerül megfigyelnie, fejlesztenie a gyerekeket.

ajánláS

– Testünk érzékelésén túl a biztos éntudat kialakulásához szükségünk van a test körüli tér érzékelésére is, 
vagyis arra, hogyan vannak jelen az egyes testrészeink a térben (ez biztosítja az átmenetet a testtudat és a 
térérzékelés között). A térészlelés fejlesztésének első lépése tehát, hogy a gyermek közvetlen tapasztalatokat 
szerezzen a teste körüli térről, és csak ezután következhet a megnevezés és a test térbeli mozgásának biztos 
uralása.

– A tér jó átlátásához az egyensúly-, a mozgás- és a látásérzékelés szoros együttműködése szükséges. E három 
tevékenységet összekapcsoló feladatok alkalmasak arra, hogy a papír-ceruza feladatok előtt megfigyeljük, 
hogyan vannak jelen tanítványaink a térben, mely téri helyzetekben érzik biztosan, melyekben bizonytala-
nul magukat. Ezzel a gyakorlatsorral tehát hozzásegítjük őket a tértudatos viselkedés és cselekvés kialakulásá-
hoz.

– A „Babzsák a térben” és az „Ugribugri nyuszi” gyakorlatokban inkább az egyes téri helyzetek rögzítése, az 
önmagunkhoz való viszonyítása érzékelése a cél, míg ebben (és ennek ikertestvérében: „Járjunk körbe a ház 
körül I.”) hangsúlyt kap az egyes téri helyzetek összekötése mozgással, vagyis annak érzékelése, hogyan moz-
gunk tudatosan a tér dimenzióiban, hogyan változtatjuk folyamatosan, ritmikusan térbeli helyzetünket.
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Járjunk körbe a ház körül! I. Felső testfél

– Két-két téri helyzet között teremtenek összeköttetést a most következő babzsákgyakorlatok: fent-lent, elöl-
hátul, jobb-bal. A gyakorlatok bejárják a felső testfél minden kiterjedését. Segítenek a gyerekeknek, hogy 
mozgásukat, cselekvéseiket tudatosan, lehetőleg pontosan és ritmikusan tudják szervezni a térben.

– A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyerekek érzékelését ahhoz segítjük hozzá, hogy a térből egyes síkokat kiválassza-
nak, és az azokban lezajló mozgásukat pontosabban, tudatosabban érzékeljék. Pl.: fent-lent dimenzióban folyó mozgás, a 
törzzsel párhuzamos, függőleges sík (a tábla síkja).

– A négy gyakorlatot egyetlen sorozatnak tekinthetjük, sőt a II. részben leírt négy gyakorlattal együtt hosszú, 
test körüli teljes teret bejáró gyakorlatfüzérnek. Így a sorrendet nem célszerű felcserélni a szisztematikus haladás 
érdekében. Az megengedett, hogy a bevezetéskor egyszerre csak egy gyakorlatot mutassunk a gyerekeknek, majd ha ezt 
már viszonylag helyesen utánozzák, akkor vezetjük be a következőt és megint a következőt. Így kezdetben csak egy 
gyakorlatot végeznek, a végén már mind a négyet bemutatják szinte ugyanannyi idő alatt.

– Mivel egy gyakorlat maga igen rövid, ahhoz, hogy folyamatos, jól szervezett cselekvés belső képe alakuljon ki az adott 
dimenzióban, legalább 10-15-ször folyamatosan, ritmikusan ismételnünk kell azt. Így minden babzsákgyakorlathoz 
egy-egy verset választottunk, amely hangulatában vagy szövegében, illetve ritmusában kapcsolódik az 
adott dimenzióhoz, és segít a folyamatos, ritmikus feladatvégzésben. Természetesen a versek a gyermeki 
belső képek kialakulását is serkentik, de főképpen arra jók, hogy az adott mozdulat lényegét érzékeltessék. 
Ezt az összefüggést szem előtt tartva más verset is választhatunk. 

– A modul végső célja tehát az, hogy a négy gyakorlatot egyenként 10-15-ször végezzük ritmikusan egymás után, úgy, hogy 
mindig szinte szünet nélkül térünk át a következőre. Így történhet az, hogy a felső testfelet körülvevő térben rugal-
mas, ritmikus átjárásunk lesz a téri helyzetek között, mely később az olvasásra, de különösen az írásra hat ki.

– Természetesen, mint mindig, itt is meg kell tartanunk a mozgás utáni nyugalmi periódust, mely a mozgás 
idegi feldolgozásában segít. Ezt  az egyes gyakorlatok után mindig iktassuk be, de a végső fázisban csak a 
sorozat végén (legalább 4 gyakorlat). Ilyenkor ugyanis a síkváltások is fontosak, hogyan vált egyik síkról, 
pl. frontálisról horizontálisra a gyerek. Ugyanis ezt a készséget csak akkor tekinthetjük kialakultnak, ha a 
ritmus és a mozgáskoordináció megtartása mellett tud váltani. Gondoljuk csak meg, ha olyan egyszerű cselekvé-
sekben, mint egy kételemű babzsákgyakorlat, nem tud síkot váltani egy gyerek, hogyan várhatjuk el tőle, hogy a tábláról a 
füzetbe való másoláskor megtegye azt.

– A gyakorlatokat körben, de akár a padsorok közötti folyosóban állva is végezhetjük úgy, hogy minden gye-
rek lássa a tanítót. Fontos, hogy a tanító lehetőleg ne kísérje magyarázattal a bemutatást, egyszerűen hagyja, 
hogy a gyerekek utánozzák. Amennyiben többszöri gyakorlás után is maradnak olyan gyerekek, akik pon-
tatlanul utánoznak, nekik külön, mellettük állva mutassa meg újra a gyakorlatot, hívjuk fel a figyelmüket a 
pontos utánzásra. Így a gyereknek lehetősége van arra, hogy önmaga jöjjön rá nehézségére, ezzel csiszolva 
téri és mozgásérzékelését. Amennyiben ez nem sikerül egyedül, az adott kép, pl. az alma képével javítsuk. 
(Pl. függőleges irány kialakítása: „Csak akkor esik a tenyeredbe, ha pontosan alá teszed!”) Így még mindig 
önmaga érzékelésével tudja korrigálni a gyakorlatot. Csak végső esetben segítsünk direkt módon, a helyes irányba 
helyezve a kezét.  

– A gyakorlat figyelemkoncentráló hatású, ezért lehetőleg reggel, a reggeli beszélgetőkör után, de a kognitív 
tanulás előtt végezzük. A gyakorlatot, a mozgásgyakorlatokon belül is mint bevezető gyakorlatot használ-
hatjuk, mert a testtudatot is erősíti, s a kevésbé éber gyermek is „megérkezik” általa az iskolába, az adott 
térbe.

– A fent leírtak miatt ezt a gyakorlatot nem csak a szokásos 4–6 hetes periódusban ajánljuk elővenni, hanem az 
év során többször is újabb 3-4 hétre, főképpen akkor, ha a gyerekek „szétszórtak, nem találják a helyüket”.     

MegfigyeléSi SZeMPonToK

alapmEgfigyElésEk

Minden gyakorlatnál mások és mások lesznek a szempontok, hiszen egyes gyerekeknek a tér más és más di-
menzióiban vannak nehézségeik. Néhány általános nehézségre külön is felhívjuk a figyelmet.

–  Minden gyereknél fontos megfigyelnünk, hogy a mozdulatok kezdeti merevsége, szögletessége, esetleg rit-
mustalansága a rendszeres gyakorlás során hogyan oldódik, vagy hol vannak azok a pontok, ahol a merev-
ség megmarad. Mikor válik folyamatossá, ritmusossá, feszültségmentessé a mozgás.

–  Vannak olyan gyerekek, akik a gyakorlatok végzése alatt nem tudnak egy helyben állni, folyton ide-oda 
lépkednek, állandóan helyet váltanak, pedig fontos, hogy az alsó testfél a gyakorlatok során nyugalom-
ban legyen, helyváltoztatás nélkül. Így kerül a felső végtag helyzetváltoztatása a fókuszpontba. Így segíti a 
gyakorlatsor az önazonosság élményét és a térben való kiterjedés tudatosítását leginkább. Ilyen esetekben  
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furfangos vagy vicces módon segíthetjük az egy helyben maradást, pl.: mindenki földbe gyökeredzik, tég-
lára, vagy lábnyomba, esetleg a pad tetején áll. 

–  Figyeljük meg gyakorlás közben, melyik gyerek tudja már velünk mondani a mondókát, és kinek okoz még 
nehézséget, hogy egyszerre a mondókára és a mozdulatokra is figyeljen! Ez utóbbi esetben a mozgásrend-
szer még nem működik automatikusan.

–  Lényeges megfigyelési szempont lehet, hogy a már külön-külön megtanult gyakorlatokat a teljes gyakorlás 
során hogyan, mennyire gördülékenyen kötik össze a gyerekek. Képesek-e a mozgástervezést, -szervezést 
úgy alakítani, hogy döccenés nélkül térjenek át a következő gyakorlatra? 

kiEgészítő mEgfigyElésEk 
–  Nagyon ritkán, de előfordul, hogy egy gyereknek az elvégzett testtudatgyakorlatok ellenére is alapvető 

nehézséget okoz a „térbe való kilépés”. Ez egyaránt jelenthet képességhiányt, de valamilyen pszichés problémát 
is, pl. autisztikus viselkedésmódot vagy szorongást. Ilyenkor nagyon óvatosan, lassan kívánjuk tőle, hogy bejárja 
a testét körülvevő teret. Egy-egy dimenziót, síkot hosszabban, esetleg otthon is gyakorolva. Ajánlhatjuk 
az úszást vagy a vízi tornát, mert a víz „materiálisabb közeg”, mint a levegő, lehet, hogy megnyugtatóbb a 
számára. Lehet, hogy van kedvenc kéziszere, pl.: labda vagy szalag, akkor ehhez ajánljunk hasonló gyakor-
latokat. Segíthetnek még az eddig leírt testtudat-, vagy statikusegyensúly-gyakorlatok is.

–  A képesség fejletlenségéből adódó nehézségek általában minden, de legalábbis több téri dimenzióban jelentkeznek, nem csak 
egyben. Gyakran a téri helyzet váltásánál mutatkoznak meg, abban, hogy a gyerek éppen a váltásra nem képes. Az 
egyik dimenzióban már koordinálttá vált mozgást nem tudja a másikban folytatni, nem tud a síkváltáshoz 
alkalmazkodni. A váltáskor megáll, hezitál, újragondolja helyzetét és a mozgást a térben, majd ritmust és 
koordináltsági fokot vesztve (mert egyszerre nem tud a térre és a mozgásra is figyelni) indítja újra mozgását. 
Ezeknek a gyerekeknek több otthoni gyakorlásra van szükségük, tovább fognak időzni egy-egy gyakorlat 
megtanulásán, illetve két gyakorlat váltásánál.

–  Ha egyes gyerekek csak egy-egy gyakorlatot nem tudnak jól megoldani, ez lelki alkatukból következhet. Pl. 
a figyelemzavaros, illetve a túlzottan éberen az érzékelésre figyelő gyerekek számára a „hátamon a zsákom” 
gyakorlat jelenti általában a legnagyobb kihívást. Vagy éppen a túlzottan – „földi” beállítottságú, a praktikus 
munkákban általában ügyes, de a gondolkodási feladatokban kissé lomhábban teljesítő gyerekek számára 
a „szivárvány” gyakorlat okoz nehézséget. Ilyenkor az egyes gyakorlatok kiegyenlítő szerepet is játszanak, 
hiszen azt kell többet gyakorolni, ami nehezebben megy. Természetesen a nem sikerült gyakorlatokból a 
lelki alkatra vonatkozó messzemenő következtetéseket nem szabad levonnunk, mindössze figyelemfelhívó 
jellegűek lehetnek.

A most következő, az egyes gyakorlatokhoz közvetlenül kapcsolódó megfigyelési szempontok terén nem tö-
rekedhettünk a teljességre, csak a leglényegesebbekre igyekszünk felhívni a figyelmet, ezeket mindenki saját 
tapasztalatainak megfelelően bővítheti, finomítva ezzel saját gyerekmegfigyelési képességét. A gyakorlatokat 
itt a könnyebb azonosítás érdekében a kezdő verssorral jelöljük.

„alma, alma, piros alma…”   
–  A legtöbb gyereknek a függőleges téri helyzettel van nehézsége ebben a gyakorlatban. Inkább egyik ke-

zükből a másikba dobják a vízszintes síkból kicsit kiemelve a zsákot, vagyis nem egymás fölött tartják a két 
kezüket, hanem egymás mellett. Így azonban a gyakorlat lényege, a függőleges dimenzió két végpontjának 
bejárása veszik el. A lehulló alma képének erősítésével segíthetünk ezen a nehézségen, mivel pontosan az 
alma alá kell tennünk a kezünket ahhoz, hogy a tenyerünkbe pottyanjon.

–  Mozgásirányítási nehézség lehet, ha a gyermek nem tudja elengedni a zsákot, hanem egyenesen ledobja. 
Ilyenkor előfordulhat, hogy az erős lökés miatt a másik kéz nem tudja elkapni. Ha babzsák nélkül próbáljuk 
ki, láthatjuk, hogy a felső kéz pont ellentétes mozdulatot végez, mint a másik, amikor az kinyílik, akkor a 
lenti össze kell csukódjon, különben leesik a zsák a földre. Lehet, hogy a két kéz mozgása még nem vált el 
egymástól (l. a tanári kézikönyv „Függőleges középvonali sorompó” c. fejezete), ezért olyan nehéz számára 
a gyakorlat kivitelezése. Ilyenkor gyakorlásként lelassíthatjuk a mozgáskivitelezést úgy, hogy egészen közel 
legyenek a kezek egymáshoz, és a gyerek csak az ellentétes mozzanatra figyeljen. Később – a pontos kivite-
lezésre mindig ügyelve – fokozatosan gyorsíthatjuk a gyakorlatvégzést. Majd a két kéz közötti távolságot is 
növelhetjük, hogy ténylegesen visszakerüljünk a kívánt dimenzióba.

–  Hasonló nehézség állhat a csuklófordítási hibák mögött is, melyekhez azonban minden esetben a térbe-
li helyzet hibás megítélése is társul. A gyerekek ilyenkor a kézfej (ezzel együtt az alkar) térbeli helyze-
tét nem tudják a gyakorlat által megkövetelt rugalmassággal változtatni.  Ilyenkor vagy az alkar mozgása 
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nem tudott leválni az egész kar mozgásáról (l. a tanári kézikönyv 1–2. osztályos „Mozgásfejlődés, globális-
lokális mozgások” fejezete), vagy a megfordított helyzetet hozza nehezen létre a gyerek. A segítés mód-
jai is ehhez igazodnak, megnézhetjük, hogy a szokásos módon való tapsolással létre tudja-e hozni ezt 
a fordító helyzetet, majd, ha a két alkar és a tenyerek a gyakorlatnak megfelelően egy vonalban helyez-
kednek el, akkor is létre tud-e hozni csuklófordítással tapsolást. Ezt egészen lassan kell gyakorolniuk.

–    Mindig extra észlelési helyzetekre vágyó gyermeknél előfordulhat, hogy a zsákot nagy magasságból dobja 
le, így aztán többnyire nem is képes elkapni azt. Ilyenkor a távolság fokozatos növelésével tudatosíthatjuk 
benne, mekkora az a távolság, amelyen még biztosan, minden esetben elkapja a babzsákot.  

–  Figyeljük meg, hogy a gyakorlás előrehaladtával képessé válnak-e a gyerekek a babzsák puha, szinte esést 
követő elkapására, vagy erővel markolják-e meg. 

„járom az új váromat…” 
–  Ebben a gyakorlatban főként a folyamatosság okoz nehézséget a gyermekeknek, hogy az elöl és hátul téri 

helyzetét egy folyamatos mozdulattal kössék össze. Ez a nehézség általában rövid gyakorlás után eltűnik. 
–  A másik kritikus mozzanata a gyakorlatnak az irány. Fontos, hogy az irány mindig egyféle, vagyis az óra-

mutató járásának megfelelő legyen. Ez nemcsak azért fontos, mert az óra függőleges síkját a vízszintesre kell 
elfordítaniuk, hanem az írás és az olvasás irányát is erősíthetjük ezzel. A gyerekek a gyakorlás kezdetén ál-
talában még nem tudnak egyszerre a folyamatos mozgásra és az irányra is figyelni, ezért sok az iránytévesz-
tés, melyet inkább egyéni javítással, mint szóbeli magyarázattal javítsunk. Persze az nem baj, ha a gyerek 
verbalizálva jegyzi meg magának, de akkor már önerejéből talált rá a segítő stratégiára. 

–  Gyakori nehézség még, hogy a gyerekek „kezét túlságosan húzza a gravitáció”, ezért nem a derék körül, 
hanem a combok körül végzik a gyakorlatot. Ez önmagában nem is lenne baj, csakhogy ebben a gyakorlat-
sorban a fölső testfél bejárása a cél, ezért megkérhetjük őket, hogy „rövidnadrág helyett inkább övet készít-
senek maguknak”. 

„szivárvány”  
–  Ezt a feladatot a szemmozgást segítő gyakorlatok között már leírtuk, de nem pontosan ugyanebben a formá-

ban. Jelen helyzetben nem kell szemmel követni a zsák útját, inkább a tér érzetére koncentrálunk. Ellenben 
fontos, hogy a kezek szimmetrikus emelkedésével együtt lábujjhegyre emelkedjünk, vagyis „belenőjünk” 
mintegy a felső térbe. Előfordulhat, hogy a gyakorlat ezen egyensúlykomponense egyes gyerekeknek ne-
hézséget okozhat, vagy azért, mert statikus egyensúlyozásuk még gyenge, vagy azért, mert egyszerre több 
dologra (téri irányultság változása, mozgáskoordináció, egyensúly) még nem tudnak figyelni. Ez a figye-
lemkoncentráció gyengeségére is utalhat. Statikusegyensúly-probléma esetén érdemes újra házi vagy órai 
gyakorlásra elővenni egyes statikusegyensúly-gyakorlatokat. Koordinációs nehézségek esetén először láb-
hegyre emelkedés nélkül végezze a feladatot, csak a koordináció és a térélmény javulása után nehezítsük a 
gyakorlatvégzést a statikus egyensúllyal.

–  Másik, tipikusnak mondható hiba, ha a gyerekek nem a fejük fölé emelve adják át egyik kezükből a másikba 
a babzsákot, hanem pl. a szemük vagy a törzsük előtt. Ennek is többféle háttere lehet. Egyrészt a gyermek 
tájékozódása olyan bizonytalan a teste feletti térben, hogy olyan helyet választ, ahol még természetes mó-
don láthatja a szemével a babzsákot. Másrészt a ház körül gyakorlatnál már említett „húzza a gravitáció” 
jelenség is lehet az ok. Ez utóbbi esetben a gyerek mozgására általában is jellemző, hogy túlzottan nehézkes, 
szinte beleesik a gravitációba, pl. nehezen ugrik. Ez nem feltétlenül függ össze a testsúllyal (vannak kifeje-
zetten könnyedén mozgó, egyébként súlyos gyermekek, és vannak vékony, de karjaikat folyton lógatók is). 
Ilyenkor olyan ugrással, labdadobással kapcsolatos gyakorlatokat hívnék segítségül (akár órai, akár otthoni 
gyakorlásra), melyekben megtapasztalhatja a „levitáció” (a lebegés) élményét is. Jótékony hatással lehet rá a 
vízben való mozgás is.

–  Az előbb kifejtett első esetben, mikor a gyerek kifejezetten a teste feletti térben mozog bizonytalanul, cél-
szerű növelni a szivárvány terjedelmét. Először „csiga- vagy egér-szivárványt” hozzunk létre a has előtt, 
majd egyre növeljük szélességben és magasságban is az amplitúdót, úgy, hogy az a végén igazi, embernél is 
nagyobb szivárványt adjon. Lehet, hogy ehhez több alkalmon át vezet az út. Egyszerre csak egy, jól érzékel-
hető fázissal mutassunk többet. 

–  Ritkán, de olyan jellegű hibával is találkozunk, amikor a jobb és bal térbeli ritmusát nem tudja megtartani 
egy-egy gyerek. Pl.: a babzsákot nem a feje felett középen, hanem valamelyik oldalon veszi át, így az egyik 
keze sohasem találkozik a középvonallal. Ez főként a függőleges középvonal oldódásának problémájára 
utalhat (l. a megfelelő fejezetet a tanári kézikönyvben). Lehetséges azonban, hogy más mozgásformákban is 
jellemző ez az aszimmetria, ilyenkor organikus sérülésre is gyanakodhatunk.
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–  Fontos, hogy a gyerekek mellmagasságnál ne vigyék lejjebb a kezüket a gyakorlat végzésekor, maradjanak 
tehát a felső testfél szintjén. Ezt úgy érhetjük el, hogy például azt mondjuk: a szivárvány az ég és a föld ha-
tárán kezdődik, sohasem hatol a föld alá.

„háTamon a zsákom”
–  Ez a feladat a négy gyakorlat közül a legnehezebb, ezért pontos végrehajtásához több gyakorlásra van szük-

ség. Amennyiben a gyerekek a gyakorlás kezdeti fázisában túl sokszor ejtik el a babzsákot, végeztessük a 
gyakorlatot először ülve (ha lehet, törökülésben). 

 –  A feladat gyakran okoz nehézséget azoknak a gyerekeknek, akik folyton érzékleti benyomások után „sza-
ladnak”, szinte mindig kicsit előrébb dől törzsük, mint testük tengelye, információéhségük (főleg vizuális) 
gyakran kielégíthetetlen. Ez a feladat nagy kihívást jelent számukra, így néhány kudarc után elkedvetle-
nedhetnek. Fontos, hogy a feladatot olyan kisebb részekre bontsuk, amelyekben még találnak sikerélményt: 
pl. ha ülve kezdik a gyakorlást, vagy ha csak az elengedés, vagy csak a megfogás mozzanatára koncentrál-
hatnak. Ilyenkor párokban dolgozhatnak, egymásnak segíthetnek.

–  Gyakori hiba még, hogy a hát görbe marad, ilyenkor a zsák „megpattan” a domború részen és nem lehet alul 
megfogni. Az egyenes háttartást elősegíthetjük, ha a fejtetőre is babzsákot helyezünk. 

–  Előfordulhat, hogy a mozgássor kétoldali szimmetriája, ritmusa nem alakul ki, mert a gyerek mindig csak 
egyik kezével akarja leejteni a zsákot, az elkapó kezéből mindig átteszi a másikba. Ilyenkor egy-egy mozdu-
lattal akadályozzuk meg, hogy az átadás megtörténjen, s ha ezt többször ismételjük, lassan kiegyenlítődik a 
kétoldali mozgásritmus.

–  Figyeljük meg, hogy vannak-e a törzsön vagy a végtagokon feleslegesen feszülő izomcsoportok, melyek va-
lójában nem vesznek részt a mozgásfolyamatban, sőt akadályozzák azt. S hogy a gyakorlás során csökken-e 
ezek száma vagy feszülése.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete, valamint az 1–2. osztályos testséma- és nagymozgás-
fejlesztő modulok.

a feldolgozáS meNete
A megfelelő hely kialakítása után a gyerekek látják a tanítót, és utánzás alapján sajátítják el a feladatokat.

1. alma, alma, piros alma… 
A tanító a gyermekekkel szemben is állhat, mert nem a jobb-bal irány a lényeges, hanem a fent-lent és a csere 
mozzanata. Rövid instrukciót ad: „Figyeljétek meg, mit csinálok, ti is pontosan utánozzátok!” Alapállásban vagy egé-
szen kis terpeszben áll, a gyerekeket is arra biztatja, hogy vegyenek fel egy kényelmesen tartható alapállást. A 
mozgásfázisokat szinte lassítva, pontosan végzi. Mindkét keze lazán a törzse előtt van, körülbelül derékmagas-
ságban, tenyérrel felfelé, egyik kezében babzsák. A babzsákot tartó kéz ujjai rásimulnak a zsákra és megfordulva, tehát 
tenyérrel lefelé a másik kéz fölé emelkedik, nem túl magasra, kb. 15-20 centire. Amikor pontosan az üres kéz felett van, a zsákot 
tartó kéz elengedi a zsákot, a másik megfogja. A most zsákot tartó kéz emelkedik tenyérrel lefelé a másik fölé, s mikor fölé ér, 
elengedi a zsákot. Amikor a gyerekek már többször lassítva végigmentek a mozgássoron, tudatosodott bennük 
annak fönt-lent irányultsága, a tanító kissé gyorsíthatja, folyamatossá, ritmikussá teheti az előbb leírt kétfázisú 
mozgássort, melyhez egy verset is mond. „Alma, alma, piros alma odafenn a fán./ Ha elérném, nem kímélném, leszakíta-
nám. / de elérnem nincs reményem,/ várom, hogy a szél azt az almát,/ piros almát lefújja elém.” A vers egyenletes lükteté-
sére, viszonylag lassan, de folyamatosan végzik a gyerekek a tanítóval együtt a gyakorlatot. Az adott gyakorlási 
időbe legalább 2-3-szori ismétlés fér bele. Fontos, hogy csak akkor gyorsítsuk tovább a feladatot, ha már az előző 
sebesség mellett az osztály nagy része pontosan gyakorol. A tanító a későbbiekben már nem végzi a gyakorlatot 
a gyerekekkel, hanem egyéni segítséget nyújt, ha szükséges, egy-egy gyerek mellé állva.

Néhány nap elteltével, mikor a gyermekek az első feladatot gördülékenyen végzik, bevezetjük a következőt.
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Járjunk körbe a ház körül! I. Felső testfél

2. járom az új váromat…
A megfelelő hely kialakítása után a gyerekek látják a tanítót, és utánzás alapján sajátítják el a feladatokat. Az 
előzővel ellentétben itt fontos, hogy a tanító háttal álljon a gyerekeknek, mert a mozgásirány az oldaliságra 
épül. Rövid instrukciót ad: „Figyeljétek meg, mit csinálok, ti is pontosan utánozzátok!” Alapállásban vagy egészen kis 
terpeszben áll, a gyerekeket is arra biztatja, hogy  kényelmesen tartható alapállást vegyenek fel. Mind két keze 
lazán a törzse előtt van, körülbelül derékmagasságban, tenyérrel felfelé, jobb kezében babzsák. Mindkét kezét a háta mögé teszi 
(tenyérrel felfelé), a kezek középen találkoznak, majd a jobb kezéből a bal kezébe veszi át a babzsákot. Ezután mind két kéz elöl 
középen találkozik (tenyér felfelé), ekkor a bal kézből a jobb kézbe adja át a zsákot. Így a zsák egyre folyamatosabb körö-
ket ír le a derék körül (a kezek mindig a középvonalon találkoznak). Amikor a gyerekek már többször lassítva 
végigmentek a mozgássoron, tudatosodott bennük annak jobb-bal irányultsága, a tanító kissé gyorsíthatja, 
folyamatossá, ritmikussá teheti az előbb leírt kétfázisú mozgássort, melyhez egy verset is mond. „Járom az új 
váromat,/ Járom a sajátomat, /Szomszéd Kisné kit tesz mellém,/ Kivel hazamenjek?/ Ezt adom ezt./ – Nem kell nékem ez. –/ 
Ez kell nékem ez./ Szép ő maga, szép ruhája,/ Szép a két orcája.” A vers egyenletes lüktetésére viszonylag lassan, de 
folyamatosan végzik a gyerekek a tanítóval együtt a gyakorlatot. Az adott gyakorlási időbe legalább 2-3-szori 
ismétlés fér bele. Fontos, hogy csak akkor gyorsítsuk tovább a feladatot, ha már az előző sebesség mellett az 
osztály nagy része pontosan gyakorol. A tanító a későbbiekben már nem végzi a gyakorlatot a gyerekekkel, 
hanem egyéni segítséget nyújt, ha szükséges, egy-egy gyerek mellé állva.

Egy-két nap elteltével, amikor a gyerekek már két gyakorlatot végeznek egymás után gördülékenyen, bevezet-
jük a harmadik babzsák-gyakorlatot.

3. „szivárvány”
A megfelelő hely kialakítása után a gyerekek látják a tanítót, és utánzás alapján sajátítják el a feladatokat. 

A tanító a gyermekeknek háttal áll, mert a jobb-bal irány is lényeges része a gyakorlatnak. Rövid instrukciót 
ad: „Figyeljétek meg, mit csinálok, ti is pontosan utánozzátok!” Alapállásban vagy egészen kis terpeszben áll, a gyere-
keket is arra biztatja, hogy vegyenek fel egy kényelmesen tartható alapállást. A mozgásfázisokat szinte lassítva, 
pontosan végzi. Két karunkat emeljük oldalsó középtartásba, pontosan vízszintes helyzetbe. Nem kell a karok 
fesztávolságát feszítéssel növelni, lehetnek enyhén hajlított állapotban is. A tenyerek felfelé néznek, az egyik-
ben fekszik a babzsák. Mindkét karunkat egyszerre oldalsó középtartásból magastartásba emeljük, a fejünk felett átadjuk a 
babzsákot egyik kezünkből a másik kezünkbe. A karemeléssel párhuzamosan a lábak lábujjhegyre emelkednek. Majd a kezeket 
ismét szimmetrikusan oldalsó középtartásig lehozzuk, a lábak ezzel együtt ismét talpra ereszkednek.  Ezt a mozdulatsort ismé-
teljük többször lassan, egyik kezünkből a másikba adva a babzsákot.  Így a zsák egyre folyamatosabb ívet ír le a fejünk 
felett (a kezek mindig a középvonalon találkoznak). Amikor a gyerekek már többször lassítva végigmentek a 
mozgássoron, tudatosodott bennük annak jobb-bal és fent-lent irányultsága, a tanító kissé gyorsíthatja, folya-
matossá, ritmikussá teheti az előbb leírt kétfázisú mozgássort, melyhez egy verset is mond.

„Bolygó zápor/ libben, táncol,/ suhog a fű sűrűjén,/ fa ágán./ Kéklő, halvány,/ felhők alján/ kivirul a ragyogó/ szivárvány.”  
Minden sorra egy átadás történik, eleinte olyan lassan mondjuk a verset, hogy a gyerekek legyenek képesek az 
adott időben pontosan kivitelezni a gyakorlatot. Csak akkor gyorsítsunk, ha az előző sebesség mellett az osz-
tály nagy része már pontosan gyakorol. A tanító a későbbiekben már nem végzi a gyakorlatot a gyerekekkel, 
hanem egyéni segítséget nyújt, ha szükséges, egy-egy gyerek mellé állva. Így az adott gyakorlási időbe az 1–3. 
gyakorlat 1-2 ismétléssel fér bele.

A 4. gyakorlat bemutatásához akkor fogjunk hozzá, ha már az előzőek az osztály nagy részének gördülékenyen 
mennek.

4. „háTamon a zsákom…”
A megfelelő hely kialakítása után a gyerekek látják a tanítót, és utánzás alapján sajátítják el a feladatokat. 

A tanító a gyermekeknek háttal áll, mert a feladat lényegi mozzanata a hát mögött történik. Közvetlenül a bal 
vállunk mögött, a nyakzugnál tartjuk bal kezünkben a zsákot, jobb kezünk tenyérrel felfelé kb. csípőmagasságban helyezkedik 
el, szintén hátsó függőleges középvonalon. Bal kezünk elengedi a zsákot, jobb kezünk elkapja azt. Most a jobb kéz lendül a jobb 
váll mögé a nyakzughoz, a bal kezet pedig felfelé nyitott tenyérrel csípőmagasságban tartjuk. Most jobb kézzel engedjük el a 
zsákot, és bal kezünk elkapja. Így a zsák egyre folyamatosabbá váló nyolcast ír le a hátunk mögött. Amikor a gyere-
kek lassú tempóban már begyakorolták a mozgássort, óvatosan gyorsíthatjuk. Az ismert mondókát használva 
ritmusadásra. „Hátamon a zsákom,/ zsákomban a mákom,/ mákomban a rákom,/ kirágta a zsákom,/ kifolyott a mákom./ Aki 
bánja károm,/ fogja meg a rákom,/ szedje fel a mákom!” A tanító a későbbiekben már nem végzi a gyakorlatot a gyere-
kekkel, hanem egyéni segítséget nyújt, ha szükséges, egy-egy gyerek mellé állva.
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5. A fokozatos tanulási fázist követően célszerű legalább két-három héten át az egész gyakorlatsort (1–4. gyakorlat) egymás 
után folyamatosan, egyetlen nagy egységként is végezni annak érdekében, hogy a felső testfélhez kapcsolódó térérzetet 
egységes keretbe foglaljuk, valamint hogy a téri helyzetek közötti rugalmas váltást elősegítsük. Ilyenkor minden verset 1-2-
szer mondunk el, folyamatos mozgással kísérve, azután szünet nélkül, szinte folyamatosan fogunk bele a következő versbe 
és a hozzá tartozó mozdulatsorba. A tanító először a gyerekekkel együtt végzi a mozgássort, később egyénileg 
segítséget nyújt, minden gyakorlatnál más-más, arra rászoruló gyereknek. Az utolsó mozgássort követően 
célszerű, hogy állva, nyugalomban maradjanak a gyerekek, hogy az utólagos idegi feldolgozás végbemehes-
sen. A nyugalom elérése érdekében bármilyen furfanghoz folyamodhatunk, de mondhatunk egyszerűen 
csak annyit: „Ha egészen csöndben vagy, hallani fogod a szívdobogásod. Most gyorsabban ver, mint a gya-
korlatok előtt. Akkor ülj le csöndben a helyedre, ha a szívverésed már lelassult!”
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 járjUnk körbE a ház körül! 
ii. alsó tEstFél

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA A térészlelés fejlesztése, a testtudat fejlesztése, mozgáskoordináció, a bilaterális 
integráció fejlesztése

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem
Szűkebb: testtudatfejlesztés, egyensúlyfejlesztés, mozgáskoordináció-fejlesz-
tés, középvonalátlépés, ritmusgyakorlatok

BEVEZETŐ GONDOLATOK

A következő gyakorlatok nagyon fontosak a térészlelés fejlődése szempontjából, mely az írás-olvasás tanulás egyik 
közvetlen előfeltétele. Az is nélkülözhetetlen, hogy a megtanulási fázist követően valamennyit egymás után végezzük, 
akkor is, ha ez a szokásosnál több időt vesz igénybe. Mindaz, ami a módszertani javaslatban szerepel – első 
látásra –, bonyolultabb, mint maguk a gyakorlatok. Azt a munkamódszert ajánljuk, hogy mielőtt az ajánlást és a 
megfigyelési szempontokat elolvasná, és megijedne attól, mi mindenre fontos figyelnie, próbálja ki gyerekek nélkül 
otthon a gyakorlatokat, a javasolt versekkel együtt. Amikor már gördülékeny a mozgás és a szöveg összhangja, 
és úgy érzi, hogy a gyerekeknek is be tudja mutatni, akkor olvassa el a módszertani ajánlást, de nem kell töre-
kednie arra, hogy minden részletét megjegyezze, majd próbálja ki a gyerekekkel. Az első kipróbálások után is 
csak arra keressen választ a megfigyelési szempontok között és az ajánlásban, amilyen problémával saját osztályában 
találkozott. Ezt szükség szerint megteheti minden gyakorlás után, így egy idő után a legtöbb javaslat „életre kel”, 
világosan fogja látni, mikor mire fontos figyelnie tanítványai között, hiszen ennek a gyakorlatsornak a tanítása 
sem bonyolultabb, mint a testnevelés órai gyakorlatoké. S közben sokféle szempontból sikerül megfigyelnie, 
fejlesztenie a gyerekeket.

ajánláS

–  Testünk érzékelésén túl a biztos éntudat kialakulásához szükségünk van a test körüli tér érzékelésére is, 
vagyis arra, hogyan vannak jelen az egyes testrészeink a térben (ez biztosítja az átmenetet a testtudat és a 
térérzékelés között). A térészlelés fejlesztésének első lépése tehát, hogy a gyermek közvetlen tapasztalatokat 
szerezzen a teste körüli térről, és csak ezután következhet a megnevezés és a test térbeli mozgásának biztos 
uralása.

–  A tér jó átlátásához az egyensúly-,  a mozgás- és a látásérzékelés szoros együttműködése szükséges. E három 
tevékenységet összekapcsoló feladatok alkalmasak arra, hogy a papír-ceruza feladatok előtt megfigyeljük, 
hogyan vannak jelen tanítványaink a térben, mely téri helyzetekben érzik biztosan, melyekben bizonytala-
nul magukat. Ezzel a gyakorlatsorral tehát hozzásegítjük őket a tértudatos viselkedés és cselekvés kialakulásá-
hoz.

– A „Babzsák a térben” és az „Ugribugri nyuszi” gyakorlatokban inkább az egyes téri helyzetek rögzíté-
se, az önmagunkhoz való viszonyítása érzékelése a cél, míg ebben (és ennek ikertestvérében: „Járjunk 
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körbe a ház körül! I.) hangsúlyt kap az egyes téri helyzetek  összekötése mozgással, vagyis annak érzé-
kelése, hogyan mozgunk tudatosan a tér dimenzióiban, hogyan változtatjuk folyamatosan, ritmikusan 
térbeli helyzetünket.

–  Két-két téri helyzet között teremtenek összeköttetést a most következő babzsákgyakorlatok: fent-lent, elöl-
hátul, jobb-bal. A gyakorlatok bejárják az alsó testfél minden kiterjedését. Segítenek a gyerekeknek, hogy 
mozgásukat, cselekvéseiket tudatosan, lehetőleg pontosan és ritmikusan tudják szervezni a térben.

– A fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyerekek érzékelését ahhoz segítjük hozzá, hogy a térből egyes síkokat kiválassza-
nak, és az azokban lezajló mozgásukat pontosabban, tudatosabban érzékeljék. Pl.: fent-lent dimenzióban folyó mozgás, a 
törzzsel párhuzamos, függőleges sík (a tábla síkja).

– A három gyakorlatot egyetlen sorozatnak tekinthetjük, sőt az I. részben leírt négy gyakorlattal együtt hosz-
szú, a test körüli teljes teret bejáró gyakorlatfüzérnek. Így a sorrendet nem célszerű felcserélni a szisztematikus 
haladás érdekében. Az megengedett, hogy a bevezetéskor egyszerre csak egy gyakorlatot mutassunk a gyerekeknek, majd 
ha ezt már viszonylag helyesen utánozzák, akkor vezetjük be a következőt és megint a következőt. Így kezdetben csak 
egy gyakorlatot végeznek, a végén már mind a hármat bemutatják, szinte ugyanannyi idő alatt.

–  Mivel egy gyakorlat maga igen rövid, ahhoz, hogy folyamatos, jól szervezett cselekvés belső képe alakuljon ki az adott 
dimenzióban, legalább 10-15-ször folyamatosan, ritmikusan ismételnünk kell azt. Így minden babzsákgyakorlathoz 
egy-egy verset választottunk, amely hangulatában vagy szövegében, illetve ritmusában kapcsolódik az 
adott dimenzióhoz, és segít a folyamatos, ritmikus feladatvégzésben. Természetesen a versek a gyermeki 
belső képek kialakulását is serkentik, de főképpen arra jók, hogy az adott mozdulat lényegét érzékeltessék. 
Ezt az összefüggést szem előtt tartva más verset is választhatunk. 

–  A modul végső célja tehát az, hogy a három gyakorlatot egyenként 10-15-ször végezzük ritmikusan egymás után úgy, hogy 
mindig szinte szünet nélkül térünk át a következőre. Így történhet az, hogy az alsó testfelet körülvevő térben rugalmas, 
ritmikus átjárásunk lesz a téri helyzetek között, mely később az olvasásra, de különösen az írásra hat ki.

– Természetesen, mint mindig, itt is meg kell tartanunk a mozgás utáni nyugalmi periódust, mely a mozgás 
idegi feldolgozásában segít. Ezt az egyes gyakorlatok után mindig iktassuk be, de a végső fázisban csak a 
sorozat végén (3 gyakorlat). Ilyenkor ugyanis a síkváltások is fontosak, hogyan vált egyik síkról, pl. frontá-
lisról horizontálisra a gyerek. Ugyanis ezt a készséget csak akkor tekinthetjük kialakultnak, ha a ritmus és 
a mozgáskoordináció megtartása mellett tud váltani. Gondoljuk csak meg, ha olyan egyszerű cselekvésekben, mint 
egy kételemű babzsákgyakorlat, nem tud síkot váltani egy gyerek, hogyan várhatjuk el tőle, hogy a tábláról a füzetbe való 
másoláskor megtegye azt.

–  A gyakorlatokat körben, de akár a padsorok közötti folyosóban állva is végezhetjük úgy, hogy minden gye-
rek lássa a tanítót. Fontos, hogy a tanító lehetőleg ne kísérje magyarázattal a bemutatást, egyszerűen hagyja, 
hogy a gyerekek utánozzák. Amennyiben többszöri gyakorlás után is maradnak olyan gyerekek, akik pon-
tatlanul utánoznak, nekik külön, mellettük állva mutassa meg újra a gyakorlatot, hívjuk fel a figyelmüket a 
pontos utánzásra. Így a gyereknek lehetősége van arra, hogy önmaga jöjjön rá nehézségére, ezzel csiszolva 
téri és mozgásérzékelését. Amennyiben ez nem sikerül egyedül, az adott kép, pl.: a szökőkút képével javít-
suk. (Pl.: fent-lent, kint bent irányulás kialakítása: előbb középen fellövell a vízsugár, majd visszahull!) Így 
még mindig önmaga érzékelésével tudja korrigálni a gyakorlatot. Csak végső esetben segítsünk direkt módon, a 
helyes irányba helyezve a kezét.  

– A gyakorlat figyelemkoncentráló hatású, ezért lehetőleg reggel, a reggeli beszélgető kör után, de a kognitív 
tanulás előtt végezzük. A gyakorlatot, a mozgásgyakorlatokon belül is, mint bevezető gyakorlatot használhat-
juk, mert a testtudatot is erősíti, s a kevésbé éber gyermek is „megérkezik” általa az iskolába, az adott térbe.

– A fent leírtak miatt ezt a gyakorlatot nem csak a szokásos 4–6 hetes periódusban ajánljuk elővenni, hanem az 
év során többször is, újabb 3-4 hétre, főképpen akkor, ha a gyerekek „szétszórtak, nem találják a helyüket”.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

alapmEgfigyElésEk

Minden gyakorlatnál mások és mások lesznek a szempontok, hiszen egyes gyerekeknek a tér más és más di-
menzióiban vannak nehézségeik. Néhány általános nehézségre külön is felhívjuk a figyelmet.
 –  Lesznek olyan gyermekek, akiknek a felső testfél gyakorlatsora nem okoz különösebb nehézséget, a lábaik 

mozgását azonban ehhez képest gyengén koordinálják, így az itt következő gyakorlatok eleinte szinte 
megoldhatatlannak tűnnek számukra. Ilyenkor vegyük elő az 1–2. osztályos testséma modulok közül a 
lábbal kapcsolatosakat, és akár házi feladatként, akár órai differenciálásként végeztessük.
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– Minden gyereknél fontos megfigyelnünk, hogy a mozdulatok kezdeti merevsége, szögletessége, esetleg rit-
mustalansága a rendszeres gyakorlás során hogyan oldódik, vagy hol vannak azok a pontok, ahol a merev-
ség megmarad. Mikor válik folyamatossá, ritmusossá, feszültségmentessé a mozgás.

–  Figyeljük meg gyakorlás közben, melyik gyerek tudja már velünk mondani a mondókát, és kinek okoz még 
nehézséget, hogy egyszerre a mondókára és a mozdulatokra is figyeljen! Ez utóbbi esetben a mozgásrend-
szer még nem működik automatikusan.

– Lényeges megfigyelési szempont lehet, hogy a már külön-külön megtanult gyakorlatokat a teljes gyakorlás 
során hogyan, mennyire gördülékenyen kötik össze a gyerekek. Képesek-e a mozgástervezést, szervezést 
úgy alakítani, hogy döccenés nélkül térjenek át a következő gyakorlatra? 

kiEgészítő mEgfigyElésEk

– Nagyon ritkán, de előfordul, hogy egy gyereknek az elvégzett testtudatgyakorlatok ellenére is alapvető 
nehézséget okoz a „térbe való kilépés”. Ez egyaránt jelenthet képességhiányt, de valamilyen pszichés problémát 
is, pl. autisztikus viselkedésmódot vagy szorongást. Ilyenkor nagyon óvatosan, lassan kívánjuk tőle, hogy bejárja 
a testét körülvevő teret. Egy-egy dimenziót, síkot hosszabban, esetleg otthon is gyakorolva. Ajánlhatjuk 
az úszást vagy a vízi tornát, mert a víz „materiálisabb közeg”, mint a levegő, lehet, hogy megnyugtatóbb a 
számára. Lehet, hogy van kedvenc kéziszere, pl.: labda vagy szalag, akkor ehhez ajánljunk hasonló gyakor-
latokat. Segíthetnek még az eddig leírt testtudat, vagy statikusegyensúly-gyakorlatok is.

– A képesség fejletlenségéből adódó nehézségek általában minden, de legalábbis több téri dimenzióban jelentkeznek, nem csak 
egyben. Gyakran a téri helyzet váltásánál mutatkoznak meg, abban, hogy a gyerek éppen a váltásra nem képes. Az 
egyik dimenzióban már koordinálttá vált mozgást nem tudja a másikban folytatni, nem tud a síkváltáshoz 
alkalmazkodni. A váltáskor megáll, hezitál, újragondolja helyzetét és a mozgást a térben, majd ritmust és 
koordináltsági fokot vesztve (mert egyszerre nem tud a térre és a mozgásra is figyelni) indítja újra mozgását. 
Ezeknek a gyerekeknek több otthoni gyakorlásra van szükségük, tovább fognak időzni egy-egy gyakorlat 
megtanulásán, illetve két gyakorlat váltásánál.

A most következő, az egyes gyakorlatokhoz közvetlenül kapcsolódó megfigyelési szempontok terén nem tö-
rekedhettünk a teljességre, csak a leglényegesebbekre igyekszünk felhívni a figyelmet, ezeket mindenki saját 
tapasztalatainak megfelelően bővítheti, finomítva ezzel saját gyerek-megfigyelési képességét. A gyakorlatokat 
itt a könnyebb azonosítás érdekében egy-egy szemléletes képpel jelöljük.

„lábdaru”
– A lábnál a függőleges (fent-lent) téri helyzet sokkal könnyebben átélhető, hiszen erősebb kapcsolata van a 

gravitációval, mint a kéznek. A legalapvetőbb gond, hogy uralja-e annyira lábfeje mozgását a gyermek, hogy 
meg tudja ragadni, fel tudja venni az ujjaival a babzsákot! Ez egyben azt is jelenti, hogy a láb teljes, egyenrangú 
része-e a testtudatnak. Sok gyereknél előfordul azonban, hogy nemhogy felemelni, de megragadni sem tudja a 
babzsákot, ő maga sem érti, hogyan lehetséges ez. Úgy, hogy a tudatos irányítás nem hatja át a lábakat, tehát a 
testtudat-élmény a lábára csak korlátozottan vagy egyáltalán nem terjed ki. Ilyenkor gyakoroljuk külön, vagy 
adjuk házi feladatként az 1–2. osztályos testsémamodulok közül a lábra vonatkozókat.

–   Gyakori hiba még a láb irányításával kapcsolatban, hogy bár megragadja és felemeli, a levegőben nem tudja 
elengedni a babzsákot, csak ha újra leteszi a földre. Ez szintén mozgáskoordinációs probléma, nem függetle-
nedik a két láb mozgása egymástól (l.: globális-lokális mozgások, testfelező középvonalakról szóló fejezet a 
tanári kézikönyvben). Ilyenkor ugyancsak más, lábbal végzett gyakorlatokat hívjunk segítségül. Pl.: lábbal 
írjon a homokba, járjon lábujjhegyen, sarkon, medvejárással stb.

– A másik megfigyelési szempont, hogy képes-e a gyermek fél lábon állni, miközben az emelésre koncentrál. 
Ez megmutatja nekünk, hogy az egyensúlyozás automatikusan működik-e. Gyakori megfigyelés, hogy a 
gyermek automatikusan valami támasztékot keres – pl. az állva gyakorlási fázisban megfogja a padot, a 
falat, vagy belekapaszkodik társába, abba, ami éppen a keze ügyébe esik, mert nagyon bizonytalannak éli 
át az egy lábon állást. Mindig késztessük arra, hogy egyre inkább a saját egyensúlyára építsen, ha azonban 
a gyakorlás során nem tudja elhagyni ezt a kapaszkodási „ösztönt”, adjunk számára házi feladatként is sta-
tikus egyensúlyt fejlesztő gyakorlatokat.

–  A gyenge egyensúlyra és mozgáskoordinációra egyaránt utalhat az a tipikus hiba, hogy a gyermek a bab-
zsákot tartó lábát nem emeli daruszerűen fel, majd onnan engedi el a zsákot, hanem a zsákot a talajtól 
éppen hogy elemelve szinte kilépve teszi le előre, mintha arra a lábára akarná helyezni a testsúlyt. Ilyenkor 
az emelő láb izomtónusa általában igen merev, és külön erőfeszítésbe kerül elengedni is a babzsákot. Ilyen 
esetekben egyformán szükség van még statikusegyensúly- és lábbal végzett mozgáskoordinációs gyakorlatokra is. 
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Az is segítség, ha előbb csak külön az egyensúlyt és külön a babzsák felemelést gyakorolja, ez utóbbit ülve, 
majd megpróbálja a kettőt összeépíteni.

– Ezt a gyakorlatot mezítláb kell végezni, így sokkal könnyebb a zsákot felemelni és megtartani (ezt el is 
mondhatjuk a gyerekeknek). Azonban vannak olyan gyerekek, akik nem szeretik levenni a zoknijukat má-
sok előtt, akkor se, ha az osztálytársaikkal jó kapcsolatban vannak. Minél nagyobbak a gyermekeink, annál 
inkább így van ez. Lehet, hogy ez a nehézség a gyakorlat végzésével oldódik, de ha mégsem, arra kell tö-
rekednünk, hogy zokniban is épp olyan sikeres legyen a feladatvégzés, mint zokni nélkül. Szükség esetén 
kérjük meg, hogy otthon is gyakorolja a „zoknis” felemelést.  

„háTsó kapu”
–   A gyakorlat egyik legnagyobb nehézsége a mozgási irány tartása. A kezek mozgása táguló hatású (a testkö-

zépvonaltól a periféria felé törekvő), mivel az átadást követően kifelé és hátra, illetve kifelé és előre irányul. 
Ez a feladat megmutatja számunkra a kezek és a lábak valódi, funkcióbeli különbségét: a lábak sokkal 
inkább a tartást, a gravitációval szembeni ellenállást szolgálják, a kezek pedig a szabad mozgást. Sok olyan 
gyerek van, aki nem mozgatja szabadon kezeit, a kéz mozgásai beszűkültek, a szűkülő tendencia érvénye-
sül. Ezek a gyerekek a már sokszor megmutatott mozgássor ellenére is az elölről adást preferálják. A kezük 
automatikusan ebbe az irányba „visz”. Ilyenkor otthoni vagy órai gyakorlásképpen kézi szereket, pl. szala-
got, labdát lehet a kezükbe adni, ahol megélhetik kezük mozgásának szabadságát.

–   Másik nehézség, hogy a két kar mozgása nem függetlenedik egymástól (nem működik kielégítően a bila-
terális integráció), így a gyerek nem tudja egyik karját hátra lendíteni, miközben a másikat előre lendíti, 
nem jön létre a nyolcas forma. Ilyenkor feladatvégzés közben a gyerekek láthatóan gondolkodóba esnek, 
mert megértik, de kivitelezni nem tudják a feladatot, a mozgásrendszer automatizmusai nem működnek. 
Ilyenkor segíthet, ha a mozgást babzsák nélkül, csak tapsolással és kézcserével gyakoroljuk, de az is lehet, 
hogy teljesen fel kell építeni a karok munkáját. Ekkor is maradjunk a láb közelében lehajolva, hogy csak 
a bal-jobb dimenziót éljék meg a gyerekek: lógó karunkat tenyerünknél érintsük össze középen, és innen 
fokozatosan kinyílva távolítsuk őket egymástól, majd újra engedjük „visszacsapódni”. 

–   A fekvő nyolcas mozgás elérése, vagyis a bilaterális integráció fejlesztése úgy is történhet, hogy a két kar 
egyszerre történő lendítését két mozgásra bontjuk, előbb az egyik kart lendítjük hátra, majd a másik kart 
előre. Az időkülönbséget egyre csökkentjük, míg a két mozgás egységesen egy időben zajlik.  

– Egy másik nehézség, ha a két láb körüli mozgás nem szimmetrikus, 8-as alakú, hanem csak az egyik láb 
körül köröz. Olyan is előfordul, hogy néhány 8-as forma után ilyen extra körök kerülnek a formába. Ennek 
is többnyire az az oka, hogy a két kéz csak egyforma mozgást képes végezni, ezért itt is a fenti átvezető gya-
korlatokat ajánljuk. 

– A fej lógó helyzete szintén fontos része a gyakorlatnak, mert az egyensúlyrendszert ingereljük általa. Azok 
a gyerekek, akiknek ez kellemetlen, mindenáron arra fognak törekedni, hogy ne kelljen lehajtani a fejüket, 
ezért vagy inkább combnál végzik a gyakorlatot, vagy szinte egyenes törzzsel. Ilyenkor statikusegyensúly-
gyakorlatokat ajánlunk kiegészítésként.

„szökőkút”
–   Plusz elemként az egyensúly megtartása szerepel, mivel ezt az alapfunkciót (vagyis a lábak gravitációval 

szembeni ellenállását) is „teszteli”. Az egyensúlygyenge gyermekeknek az okoz nehézséget, hogy egyik 
lábukat egy pillanatra felemelve is stabilan álljanak a másikon. Ráadásul az egyensúlyi viszonyok pilla-
natról pillanatra változnak, hiszen hol egyik, hol másik láb emelkedik fel, meghatározott ritmusban. Ennél 
a problémánál az egyenes tartás válik bizonytalanná, feladatvégzés közben a törzs folyton inog, nem tud 
nyugalmi helyzetet felvenni, és a gyerek arra törekszik, hogy minél kevésbé kelljen felemelnie a lábát, ezért 
inkább törzsét dönti előre, hogy a kar a láb mögé érjen. Ettől még jobban felbomlik az egyensúly, és az egész 
mozgás furcsán ingóvá, groteszkké válik. Ilyenkor sok statikusegyensúly-gyakorlatot kell segítő és házi fel-
adatként végeznie az adott gyereknek. De maga a szökőkút gyakorlat is értelmezhető egyensúlygyakorlat-
ként, s látszik is a fejlődés, ha már törzsét egyenesen, szinte mozdulatlanul tudja tartani gyakorlás közben. 
Ezt egy babzsák vagy egy könyv fejre tételével igazolhatjuk. 

–   A 8-as mozgás itt is szinte ugyanaz, mint a „hátsó kapunál”, itt is hátulról előre tart (tehát táguló jellegű), ha 
jól megfigyeljük. Csak síkot váltottunk, a padló síkját a tábláéval cseréltük fel, s így a formának két „pillan-
gószárnya” lett. Itt is tehát az előző feladatnál leírt szűkítő tendenciák érvényesülhetnek, azzal a különb-
séggel, hogy a szűkítést az ellentétes láb felemelése is nyomatékosítja, vagyis a jobb kézben tartott zsákot 
a bal láb alatt akarja átadni. Ezért választottuk szimbólumként a szökőkutat, hogy a javításhoz megfelelő 
képet adjunk, mert ha az átvétel után magasra emeli a babzsákot, és egy felső ívvel kanyarítja vissza, mint 
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a felszálló és kiteljesedő vízsugár, akkor a táguló mozgás élményét kapja, mely által a nyolcas két „gömbö-
lyülete” megjelenik.

–  Itt is jellemző lehet a „hátsó kapu”-nál már leírt bilaterális integráció gyengesége, melynek eredménye, hogy 
csak egyik lába körül köröznek a kezek. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy ülve, mindkét lábát talpra húzva, az 
egyensúlyi nehezítés nélkül csinálja a gyakorlatot, előbb tapsoljon az egyik, majd a másik láb alatt, majd a 
8-as mozgást két kezével ne egyszerre, hanem a fentebb leírt módon két mozgásra bontva végezze, míg fel-
gyorsítva egy mozdulattá nem válnak.    

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete az 1–2. valamint a 3–4. osztályfokon is. Ebből főként a 

– térészlelés
– mozgáskoordináció,
– középvonali sorompó, 
– bilaterális integráció, 
– statikus és dinamikus egyensúly
– ritmus
fejezetek, valamint a 1–2. osztályos testséma- és nagymozgásfejlesztő modulok.
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feldolgozáS meNete

i. lábdaru

A gyakorlat helyigénye nagy, megtanulásához célszerű a tornatermet vagy a játékszobát igénybe venni. A tanár 
a gyerekekkel szemben ülve mutassa be a gyakorlatot (ezt azért teheti meg, mert nem az oldaliság, hanem a fent 
lent irányok lényegesek a gyakorlatban). A gyerekek a földön ülnek, mezítláb. Lábukat hajlított ülésben a földön 
talpra húzzák. Szükség esetén hátul támaszkodhatnak. A babzsák közvetlenül a lábfejük előtt fekszik. Az egyik 
lábukkal (lábujjaikkal megfogva) felemelik a babzsákot, majd leejtik a másik láb elé. Most másik lábukkal eme-
lik fel a zsákot, és az egyik elé ejtik le. Ismételjük a két mozzanatot legalább 10-szer. 

Ha ülve már biztosan megy, a következő alkalmakkor állva is végezzük el a feladatot.

ii. háTSó KaPu

A gyerekek kis terpeszben állnak, a tanító rövid történettel vezeti be a feladatot: „A királyi palotában sok kapu volt. 
Az elülső, díszes főkapun a királyok, hercegek grófok jártak-keltek. A különböző élelmiszereket azonban a hátsó kapuhoz szállí-
tották, és onnan vitték be zsákokban a kastély kamráiba. Most mi is segítünk a zsákokat cipelni. Nyissuk ki a kaput!” – azzal 
kis terpeszbe áll, lehajol, az egyik (pl. a jobb) kezében tartja a babzsákot. A jobb kéz hátul, a bal kéz elöl van.
– A zsákot a jobb kezével hátulról a terpesztett lábak között előre adja, elöl a bal kéz veszi át.
– Majd a bal lábon kívül, ívben hátra visszük a bal kezet a zsákkal, miközben a jobb kéz a jobb lábon kívüli 

ívben előre lendül. Így a bal kéz a két láb között a jobb kéznek előreadja a zsákot. 
– A jobb kéz a jobb lábon kívül ívben hátraviszi a zsákot, miközben a bal kéz hátulról a bal láb mellett ívben 

előre lendül, és hátulról a jobb kéz újra a bal kéznek adja előre a zsákot.
Mikor az adogatás folyamatossá válik, a két kezünk tulajdonképpen egy fekvő nyolcast ír le a padló síkjában, mely-
nek középpontja a két láb között van, ahol a két kéz is minden mozdulatnál találkozik. A bemutatásnál és az egyéni 
segítségnyújtásnál ügyeljünk arra, hogy a nyolcas a lábszár és ne a comb magasságában legyen. Így egy táguló 
mozgást kapunk. A folyamatos feladatvégzés szintjén újabb gyakorlattal kapcsolhatjuk össze a mozgást. A tanító 
egy gyermeket kérdez: „Milyen élelmet hoznak ma a kastélyba?” Majd egy másik gyereket kérdez: „Hány zsákkal hoznak? 
Mondj egy számot 10–40 között.” Ennek megfelelő számú átadást végeznek a zsákkal, mindenki hangosan számol. A 
számlálás helyett mondókát is mondhatnak: Itt a hat zsák, / mi van benne?/ Arany alma,/ arany körte./ Királyunknak meg-
hoztuk,/ kamrájába lerakjuk.
Dinnyét hoztunk a királynak,/ Húsz arany az ára./ Ha nem fizet, hazaviszszük,/ jó lesz vacsorára.
Az áru a rím meghagyásával bármire változtatható.

III. sZöKŐKúT

A gyerekek szinte zárt állásban állnak. A tanító bemutatja a gyakorlatot. Jobb, ha a gyerekeknek háttal áll. 
– A babzsákot a jobb kezében fogja, a jobb lábát térdhajlítással felemeli, annyira, hogy a térde a csípőjével egy 

magasságba kerüljön, a lábszára a földhöz képest függőleges legyen. A felemelt lába alatt átadja a zsákot a 
bal kezébe. 

– A bal kezét nagy ívben bal oldalra lendíti, mi közben a bal lábát az előbbi módon felemeli. A láb alatt a bab-
zsákot átadja a jobb kézbe. 

– A jobb kéz nagyívben jobbra lendül, a jobb térd emelkedik, jobb láb alatt a jobb kéz átadja a zsákot.
Mikor az adogatás folyamatossá válik, a két kezünk egy fekvő nyolcast ír le a tábla síkjában. A nyolcasnak a 
felfelé menő ága is lényeges, ezért hívjuk szökőkútnak a gyakorlatot, hiszen mikor a másik kéz átveszi, a zsák 
ívben felfelé emelkedik, majd ereszkedik, mint a vízsugár. Végül újra a láb, azaz a föld alá tűnik. A bemutatás-
nál és a segítségnyújtásnál ügyeljünk arra, hogy ez a nyolcas megszülessen, így egy táguló mozgást kapunk. 
Versikét is mondhatunk hozzá. 

Mélyből tör fel a vízsugár,/ cseppje csillan a fényben./ Tündérlányok laknak benne,/ táncot ropnak az égen./ Földnek mélye 
visszahúzza,/ hullik elnehezülten./ Cseppek ezüst vízfüggönyén/ kacajuk szerteröppen.

A fokozatos tanulási fázist követően célszerű legalább két-három héten át az egész gyakorlatsort (1–3. gya-
korlat) egymás után folyamatosan egyetlen nagy egységként is végezni, annak érdekében, hogy az alsó testfé-
lhez kapcsolódó térérzetet egységes keretbe foglaljuk, valamint hogy a téri helyzetek közötti rugalmas váltást 
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elősegítsük. Ilyenkor minden verset 1-2-szer mondunk el, folyamatos mozgással kísérve, azután szünet nélkül, 
szinte folyamatosan fogunk bele a következő versbe és a hozzá tartozó mozdulatsorba. A tanító először a gye-
rekekkel együtt végzi a mozgássort, később egyénileg segítséget nyújt, minden gyakorlatnál más-más, arra 
rászoruló gyereknek. Az utolsó mozgássort követően célszerű hogy állva, nyugalomban maradjanak a gyere-
kek, hogy az utólagos idegi feldolgozás végbemehessen. A nyugalom elérése érdekében bármilyen furfanghoz 
folyamodhatunk, de mondhatunk egyszerűen csak annyit: „Ha egészen csöndben vagy, hallani fogod a szív-
dobogásod. Most gyorsabban ver, mint a gyakorlatok előtt. Akkor ülj le csöndben a helyedre, ha a szívverésed 
már lelassult!”

Az alsó testfél 3 gyakorlatát egy egységként véve hosszabb ideig gyakoroljuk, majd pihentetjük a sorozatot. 
Később azonban, 1-2 hónap múlva a babzsáksorozat mind a két részét (felső, majd alsó testfél) egy folyamatos 
gyakorlatsorként újra elővehetjük. Minden mozgássort egy versnyi ideig gyakoroljunk, 2-3 héten át folyamato-
san. Ekkor megfigyelhető, mennyire mélyült el az újfajta térérzékelés a gyerekekben.



a TéréSZleléS fejleSZTéSe

a Tér bejáráSa
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rEpülőgép-lEszállópálya játék 

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA A térészlelés fejlesztése 

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: írás, olvasás
Szűkebb környezetben: direkt testtudatfejlesztő gyakorlatok
Ajánlott megelőző tevékenységek: „Lépj ki az árnyékodból!” és „Babzsák a tér-
ben” c. játékok  
Ajánlott követő tevékenységek: indirekt testtudatfejlesztő gyakorlatok

A képességfejlesztés 
fókuszAi

térészlelés, hallási figyelem, relációs szókincs

ajánláS 
– Ezekre a gyakorlatokra eleinte naponta kerüljön sor.
– Fontos figyelnünk arra, hogy a háromfős csoportokban „forogjanak” a szerepek; mindenkinek legyen lehe-

tősége kellő gyakorlásra.
– Körülbelül 1–1,5 hónap elteltével jegyezzük fel,  kik azok, akik még bizonytalanul  tájékozódnak a térben. 

Számukra továbbra is – differenciált szervezéssel – kezdeményezzük ezeket a gyakorlatokat. 

TáMogaTórendSZer 

A gyakorlatok közben a gyerekek a rendelkezésükre álló teret bemozogják, tapasztalatokat szereznek az irá-
nyokról, a tárgyak, illetve személyek egymáshoz viszonyított helyzetéről. Ezekhez a gyakorlatokhoz már  ki-
alakult testsémára van szükség. A gyakorlat célja ezenkívül a mélység, a távolság észlelésének alakítása is.

A térészlelés minősége meghatározó szerepet játszik az olvasástanulásban. Vizsgálatok szerint a téri irányok 
felismerésének és megkülönböztetésének gyengesége is meghúzódik bizonyos betűtévesztések (például: b–d, 
d–g, p–g, b–g) mögött.

A térészlelésben rendkívül fontos szerepe van a verbális tudatosításnak. Az irányok megkülönböztetésének 
egyik feltétele, hogy a gyerek szókincsében meglegyenek a téri viszonyokat jelölő kifejezések: fölé, alá, közé, mellé, 
elé, háta mögé stb. (Másrészt a gyerekek relációs szókincse egyben információt is ad a térészlelés fejlettségéről.)

aZ érTéKeléS SZeMPonTjai

1. Mennyire biztosan ismeri a pilóta az irányokat (fordulj jobbra, fordulj balra, előre, hátra)?
2. Mennyire tudta a pilóta követni a súgó által megadott irányt; gyakran kérdezte-e újra, merre kell repülnie?
3. Mennyi gondolkodási időre volt szüksége a pilótának az instrukció elhangzása után? 
4. Meg tudta-e becsülni az adó-vevő a távolságot? 
5. Mennyire tudta az adó-vevő navigálni a pilótát?
6. A földi irányítóközpontot képviselő gyerek helyesen tudta-e átfordítani az irányokat?
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a feldolgozáS meNete

i. KiScSoPorToS MunKa  

1. a) rEpülőgép-lEszállópálya

A gyerekek hármasával csoportokat alkotnak. Megbeszélik egymással, hogy ki lesz először a pilóta, ki a kap-
csolatot tartó „fejhallgató” (adó-vevő készülék), és ki lesz a földi irányítóközpontos.

Ezután a pilóta és a földi irányítóközpontos szembeállnak egymással, egymástól kellő távolságra. Kettejük 
közé a földre különféle akadályokat helyezünk el (táska, tornazsák, tolltartó, váltócipő, tornateremben labda, 
zsámoly, karika stb.).

Ekkor az „adó-vevő” készüléket játszó gyerek a pilóta háta mögé áll, és lehúzza az orrára annak sapkáját, 
vagy beköti egy kendővel a szemét. Ezután megfogja a pilóta vállát, és a fülébe súgva elkezdi úgy irányítani, 
hogy az akadályokat megkerülve le tudjon szállni a megbeszélt helyen. (Például: „Menj előre 2 lépést, fordulj 
balra, lépj egyet előre, fordulj jobbra, haladj tovább előre négy lépést. Megérkeztél.” A „leállíthatod a motort!” 
felszólításra leveheti a sapkát, kendőt. 

Célszerű először csak a szemben lévő földi irányítóközpontos elé navigálni a pilótát, később nehezíteni a 
gyakorlatot.

1. b) nEhEzítés a lEszállópályák csErélgEtésévEl

Ahogy a gyerekek gyakorlatot szereznek a fenti játékban, nehezíthetjük azt. Az indulás előtt lehúzzák a pilóta 
sisakját vagy bekötik a szemét. Ezután az „adó-vevő” és a földi irányítóközpontos csak a szemükkel jelezve 
kiválasztják egymást. Amikor megvan az összes pár, elkezdik fülbe súgva navigálni a pilótát az általuk előbb 
kiválasztott földi irányítóközpontos felé. Mivel több repülő egymás útját keresztezve száll le, csak nagyon pon-
tos navigációval lehet megelőzni az ütközéseket.

1. c) csak a földi irányítóközpontos navigálhat

Előre megbeszélik, ki lesz a navigátor. Ezután a pilóta a szokott módon letakarja a szemét. Az adó-vevő mögé 
áll és megfogja a vállát. Ettől kezdve csak lefelé, a pilóta sarkára nézhet. Most a földi irányítóközpontosok helyet 
cserélnek egymással. Elkezdődik a leszállás, amikor is csak a kiválasztott személy hangjára kell figyeljenek. Az 
adó-vevő nem nézhet fel, de segíthet a pilóta karjának irányításával. Pl.: ha  a „lépjél balra kettőt” utasításnál a 
pilóta jobbra indul, és az adó-vevő ezt a hibát észleli, akkor segíthet mozdulattal vagy szóval  a helyes irányba 
terelni a repülőt. A földi irányítóközpontosoknak akkor kell utasításokat adniuk, amikor más központos nem 
beszél, különben a nagy hangzavarban nem fogják őket hallani a pilóták. Ez erős figyelemkoncentrációt kíván: 
egymással szemben állnak, így az irányokat  átfordítva kell meghatározniuk.



A sTATIKus EGyENsúLy fEjLEsZTésE
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„lábdarU”

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Statikus egyensúly fejlesztése, testsémafejlesztés, figyelemkoncentráció
erősítése

Ajánlott időkeret 10–15 pec

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem,
Szűkebb: testtudatfejlesztés, a statikus egyensúly fejlesztése, finommotorika

ajánláS

–  A statikus egyensúly fejlesztése „centrálja” (koncentrálja, „összerántja”) az egyébként diffúz figyelmet, segít 
a gyereknek a figyelmi összpontosítás képességének megteremtésében, ezért minden statikusegyensúly-
gyakorlat egyben figyelemgyakorlat is. 

–  Ez a gyakorlat bizonyos szempontból folytatása az 1–2. osztályos testtudatfejlesztő modulok között szereplő, 
lábbal végzett gyakorlatoknak. Feltételezi, hogy az ott fejlesztett ügyesség készségszintre emelkedett, így a 
gyermekek fel tudnak emelni lábujjaik segítségével egy babzsákot. 

–  Ezt a gyakorlatot megelőzi az 1–2. osztályos modulokon kívül a Járjunk körbe a ház körül II. c. térészlelés mo-
dul, ahol e gyakorlat könnyített változatban, egy gyakorlatsor részeként szerepel.

–  A „lábdaru”  statikus egyensúlyfejlesztéssel kombinált testtudat-, térészlelés-, illetve finommotorika- (moz-
gáskoordináció) gyakorlat. Egyik változata a térészlelést fejlesztő feladatsornak is része. 

–  Az itt leírt formában főként azt mutatja számunkra, hogy a gyermek egyensúlya automatikusan is jól mű-
ködik-e, akkor is, ha figyelmét egyidejűleg egy más mozgásfeladat köti le, vagyis készségszintű fejlettségről 
van-e szó. A tanórai tanulási helyzetekben ugyanis a motoros, az egyensúlyi, a testséma-képességeknek au-
tomatikusan, szinte a tudat irányítása nélkül kell működniük, mert ha ez foglalja le a tudati feldolgozás nagy 
részét, akkor a kognitív folyamatok feldolgozása csak korlátozottan lehetséges (l. Tanítói kézikönyv megfelelő 
fejezete).

– A statikus egyensúly fejlődése csak akkor következik be, ha a gyakorlatot pontosan végzik a gyerekek, tehát 
a földről a lábujjaikkal annyira felemelik a babzsákot, hogy a comb párhuzamossá válik a földdel, és merőle-
ges lesz a lábszárral. Ezt a helyzetet segít elképzelni a daru képzete, ahol a tartó kar a földdel párhuzamosan, 
a terhet tartó kötél (kampó) arra merőlegesen helyezkedik el.

– A gyakorlatot rendszeresen, 4–6 hétig kell végezni ahhoz, hogy az egyensúly-érzékelésben javulást tapasz-
taljunk. Az is előfordulhat, hogy a 6. hét végére sem kielégítő a feladatvégzés. Ilyenkor nyugodtan „pihen-
tessük” a gyakorlatot, játsszunk más egyensúlyjátékokat, majd 2-3 hónap múltán térjünk vissza rá újból.  

–    A gyakorlatot tehát a kognitív tanulási folyamatok előtt érdemes végezni, reggel, a beszélgetőkört követően. 
Kifejezetten összeszedő módon hat a gyermekekre, általa hatékonyabbá válik a tanulás.

– A gyakorlat nem igényel különösebb előkészítést, a gyakorlás első felében a gyerekek padjuk mellett állva is 
dolgozhatnak, ha felhívjuk figyelmüket, hogy ne érjenek hozzá, ne támaszkodjanak a padhoz. A gyakorlás 
második szakaszában a tanári asztalt arrébb tolva az osztályban (széltében) keletkezik annyi hely, hogy a 
gyerekek a babzsákot folyamatosan emelgetve két sorban, két irányból végig tudjanak menni. Esetleg a 
padsorok között is létrehozható elegendő hely. Ideális helyzet, ha a tornateremben vagy játékszobában gya-
korolhatunk.
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Lábdaru

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Pontos megfigyeléseket két irányban kell tennünk, egyrészt, hogy rövid gyakorlás után meg tudja-e ragadni 
és fel tudja-e emelni a lábával a babzsákot. Ez nem egyszerűen ügyességet kíván, hanem azt is jelenti, hogy 
a gyerek tudja tudatosan irányítani a lábát, vagyis a láb a testtudat egyenrangú része. Sok gyereknél elő-
fordul azonban, hogy nemhogy felemelni, de megragadni sem tudja a babzsákot, ő maga sem érti, hogyan 
lehetséges ez. Úgy, hogy a tudatos irányítás nem hatja át a lábakat, tehát a testtudatélmény a lábára csak 
korlátozottan vagy egyáltalán nem terjed ki. Ilyenkor előbb végeztessük ülve a gyakorlatot, hogy ne kelljen 
egyszerre az egyensúlyra is figyelnie. 

–  Amennyiben több próbálkozás után is sikertelennek bizonyul a felemelésben, vegyük elő az 1–2. osztályos 
modulok közül a lábbal végezhetőket, esetleg adjuk házi feladatként is. Ha az üveggolyós gyakorlatok már 
mennek, adjuk házi feladatként magát a babzsákemelést.

–  Gyakori hiba még a láb irányításával kapcsolatban, hogy bár megragadja és felemeli, a levegőben nem tudja 
elengedni a babzsákot, csak ha újra leteszi a földre. Ez szintén mozgáskoordinációs probléma, nem függet-
lenedik a két láb mozgása egymástól (l. globális-lokális mozgások, testfelező középvonalakról szóló fejezet a 
tanári kézikönyvben). Ilyenkor ugyancsak más, lábbal végzett gyakorlatokat hívjunk segítségül.

–  A másik megfigyelési szempont, hogy képes-e a gyermek fél lábon állni, miközben az emelésre koncentrál. 
Ez megmutatja nekünk, hogy az egyensúlyozás automatikusan működik-e. Gyakori megfigyelés, hogy a 
gyermek automatikusan valami támasztékot keres, pl. az állva gyakorlási fázisban megfogja a padot, a falat, 
vagy belekapaszkodik társába, abba, ami éppen a keze ügyébe esik, mert nagyon bizonytalannak éli át az 
egy lábon állást. 

– Mindig késztessük arra, hogy egyre inkább a saját egyensúlyára építsen, ha azonban a gyakorlás során nem 
tudja elhagyni ezt a kapaszkodási „ösztönt”, adjunk számára házi feladatként is statikus egyensúlyt fejlesztő 
gyakorlatokat.

– A gyenge egyensúlyra és mozgáskoordinációra egyaránt utalhat az a tipikus hiba, hogy a gyermek a babzsá-
kot tartó lábát nem emeli daruszerűen fel, majd onnan engedi el a zsákot, hanem a zsákot a talajtól éppen 
hogy elemelve, szinte kilépve teszi le előre, mintha arra a lábára akarná helyezni a testsúlyt. Ilyenkor az 
emelő láb izomtónusa általában igen merev, és külön erőfeszítésbe kerül elengedni is a babzsákot. Ilyen ese-
tekben egyformán szükség van még statikusegyensúly- és lábbal végzett mozgáskoordinációs gyakorlatok-
ra is. Az is segítség, ha előbb csak külön az egyensúlyt és külön a babzsákfelemelést gyakorolja, ez utóbbit 
ülve, majd megpróbálja a kettőt összeépíteni.

– Ezt a gyakorlatot mezítláb kell végezni, így sokkal könnyebb a zsákot felemelni és megtartani (ezt el is 
mondhatjuk a gyerekeknek). Azonban vannak olyan gyerekek, akik nem szeretik levenni a zoknijukat má-
sok előtt, akkor se, ha az osztálytársaikkal jó kapcsolatban vannak. Minél nagyobbak a gyermekeink, annál 
inkább így van ez. Lehet, hogy ez a nehézség a gyakorlat végzésével oldódik, de ha mégsem, arra kell tö-
rekednünk, hogy zokniban is éppolyan sikeres legyen a feladatvégzés, mint zokni nélkül. Szükség esetén 
kérjük meg, hogy otthon is gyakorolja a „zoknis” felemelést.  

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete, valamint az 1–2. osztályos testsémafejlesztő modulok.

a feldolgozáS meNete
1.  A gyerekek álljanak a padjuk mellé, eresszék le maguk elé a babzsákot, és zokniban vagy mezítláb próbálják 

lábujjaikkal felemelni a zsákot. A tanító bemutatja a helyes gyakorlatvégzést. A következő instrukció han-
gozhat el. 

 –  Figyeld meg, hogyan csinálom! A lábad, mint egy daru, emelje fel a babzsákot, majd engedje el még a levegőben úgy, hogy 
a zsák pontosan a másik lábfejed elé érkezzen. 

 A gyerekek kipróbálják, hogy a lábukkal fel tudják-e emelni a zsákot. Aki nem, az ülve (földön, vagy padon) 
próbálgassa az emelést, a többiek a pontos célzásra figyeljenek, és arra, hogy ne támaszkodjanak és ne érje-
nek hozzá semmihez (mert az egyensúly gyakorlásának ez az alapfeltétele).



Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam • Alapozás • Statikus egyensúly fejlesztése

��

2.  Amikor a gyerekek egy helyben állva már pontosan végzik a feladatot, alakítsunk ki két folyosót az osztály-
ban úgy, hogy a gyerekek menet közben semmihez ne érjenek hozzá, ne támaszkodjanak. A folyosón kell 
úgy végigmenniük a lábdaruval, hogy mindig a másik lábuk elé ejtik a babzsákot, majd a felemelt lábbal a 
babzsák mellé lépnek és a másik lábbal veszik fel a zsákot. Mindig egy kis lépést tesznek így előre, míg csak 
el nem jutnak a folyosó végéig.  Fontos szabály, hogy a babzsákot nem dobhatják előre, és nem szaladhatnak 
utána, csak közvetlenül a másik lábfej elé helyezhetik.

3.  Később, ha a gyerekek ügyesen végzik a járással egybekötött emelést, megpróbálhatják hátrafelé menéssel 
is. Jó, ha a tanító bemutatja ezt a variációt is. Itt nem jön létre olyan szabályos „darus” mozgás, de a feladat 
mindenképpen nehezebb, mert a felemelt babzsákot a másik sarok mögé kell helyezni és hátrafelé egyensú-
lyozni is nagyobb összpontosítást kíván.

Ezt a feladatot csak az a gyermek végezze, aki már az előző két fázisban jó teljesítményt nyújtott!
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tárgyak a FEjEn

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS
A modul céljA A statikus egyensúly fejlesztése, a koncentrált figyelem alapjainak

megteremtése

Ajánlott időkeret 15 perc

korosztály 3–4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: énkép, önismeret, figyelem,
Szűkebb: testtudatfejlesztés, statikusegyensúly-fejlesztés

ajánláS
– A statikus egyensúly fejlesztése „centrálja” (koncentrálja, összerántja) az egyébként diffúz figyelmet, segít a 

gyereknek a figyelmi összpontosítás képességének megteremtésében, ezért minden statikusegyensúly-gya-
korlat egyben figyelemgyakorlat is. 

– A gyakorlatot rendszeresen, 4–6 hétig kell végezni ahhoz, hogy az egyensúlyérzékelésben javulást tapasz-
taljunk. Az is előfordulhat, hogy a 6. hét végére sem kielégítő a feladatvégzés. Ilyenkor nyugodtan „pihen-
tessük” a gyakorlatot, játsszunk más egyensúlyjátékokat, majd 2-3 hónap múltán térjünk vissza rá újból.  

–  A gyakorlatot tehát a kognitív tanulási folyamatok előtt érdemes végezni, például reggel, a beszélgetőkört 
követően. Kifejezetten erősíti a figyelemkoncentrációt, általa hatékonyabbá válik a tanulás.

– A modulleírásban szereplő tárgyak egyben a hordozás nehézségi sorrendjét is jelentik. A gyakorlat be-
vezetésekor is hozhat a tanító képeket olyan kultúrákról, ahol az emberek tárgyat visznek a fejükön.  
A megadott szempontok szerinti gyakorlás után a tárgyak listáját bővíteni lehet a tanulók ügyessége alapján, 
sőt őket is lehet kérni, hogy hozzanak egy-egy olyan tárgyat, melyet tudnak a fejükön egyensúlyozni. Ezzel 
arra késztetjük őket, hogy otthon is próbáljanak ki dolgokat. Ezen a „ki mit tud” órán először mindenki a 
saját tárgyát igyekszik állva vagy sétálva a fején tartani, majd csereberélhetnek a gyermekek egymással, 
kipróbálhatják a többiek tárgyait.

– Az óra szervezés tekintetében nem igényel sok előkészítést. A tanári asztalt arrébb tolva az osztályban (szél-
tében) keletkezik annyi hely, hogy a gyerekek két sorban, két irányból végig tudjanak menni a tárggyal a 
fejükön. Esetleg a padsorok között is létrehozhatunk ennyi helyet. Ideális helyzet, ha a tornateremben vagy 
játékszobában gyakorolhatunk.

– Nem kell feltétlen versenyszerűen játszani, de vannak osztályok, ahol ez jobban inspirálja a gyermekeket.  
A két előbb említett csapat közül az nyer, ahol az adott tárgy több gyermek fején maradt meg a végpontig.  

– A játékhoz szükség van többféle hosszúságú (30–60cm) 1–1,5 cm átmérőjű farúdra. Megfelel a célnak az 1–2. 
osztályos finommotorika-moduloknál (pl.: harkály) használt fastift, vagy csapolásfa is. Lehet nem túl vastag 
fűtéscsöveket (rézcsövet) is használni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– Képes-e a gyermek állva a fején tartani az egyes tárgyakat? 
– Képes-e sétálni az egyes tárgyakkal a fején?
– Képes-e kocogni (futni) egyes tárgyakkal a fején?
– Képes-e irányt vagy formát tartani egyes tárgyakkal a fején sétálva vagy kocogva?
– Képes-e akadályokon áthaladni egyes tárgyakkal a fején?.
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– Az egyensúlyrendszer működésének megfigyelésekor nemcsak az a fontos, hogy egyáltalán képes-e a fején 
a babzsákot keze segítsége nélkül megtartani, hanem hogy tartása mennyire merevedik meg. A feladatban a 
fej nyugalomban tartása a fontos, nem a mozdulatlanul, mereven tartott fej, mert az azt jelenti, hogy a fej és a 
törzs mozgásai nem tudnak egymástól függetlenedni, pedig erre minden koncentrációt igénylő (pl. vizuális 
diszkriminációs) feladatban szükség van. 

– Egy másik, de az előbb leírtakból következő mozgáskoordinációs nehézség, ha a fejre tett tárgy hatására 
szögletessé, ritmustalanná válik mozgása, esetleg a mozgás folyamatossága szűnik meg. A gyermek nehéz-
sége itt is az, hogy a fej mozgását nem tudja függetleníteni a törzs mozgásától, és ezért ez szabja meg az egész 
további mozgásfolyamat minőségét. 

–  Az eddigiekből az következik, hogy ez a feladat csak akkor tölti be funkcióját, ha a gyerek nemcsak hogy a 
fején tudja tartani a tárgyat, hanem közben nyaka, válla nem válik merevvé, mozgása folyamatos, ritmikus 
és feszültségmentes lesz (mint ahogyan azt a nagymozgás gyakorlatok esetében már megszoktuk). Ezért 
csak akkor térjünk át másik feladatra, ha mozgásuk e kritériumoknak megfelel. 

–  A statikus egyensúlyérzék javulása látszólag még lassabban alakul, mint a nagymozgás-koordinációé, mivel 
maga az egyensúly érzékelése szoros összeköttetésben van a mozgásszabályozással, így csak a mozgásrend-
szer, az izomtónus-szabályozás javulása révén értesülünk arról, jobban tud-e a szervezet alkalmazkodni a 
változó gravitációs hatásokhoz.

– Lehetnek olyan gyerekek is az osztályban, akiknek nagyon jó az egyensúlyérzékelésük, a fenti kritériumo-
kat egy-két gyakorlás után teljesítik. Nekik nehezebb feladatokra van szükségük, kihívások elé lehet állítani 
őket. Erre is ajánlunk néhány példát a modulleírás végén.   

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv alapozó modulokhoz készült fejezete.

a feldolgozáS meNete
Szükséges eszközök: babzsákok, különböző nagyságú, kemény fedelű könyvek, különböző méretű farudak, 
kendők.

1.  A lehetőségek szerint a tanteremben széltében, vagy hosszában kialakítunk 2-3 folyosót, amelyen a csopor-
tok egyenként mennek a starttól a célig. A gyerekeknek néhány inspiráló fotó bemutatása után elmeséljük: 

 –   Vannak olyan kultúrák, ahol az asszonyok, de még a férfiak is szinte minden terhet a fejükön hordanak. Most mi is ki-
próbáljuk ezt, persze nem rögtön kosarakkal, először babzsákot teszünk a fejünkre. 

  A gyerekek még a helyükön állva kipróbálhatják, hogy statikus helyzetben meg tudják-e tartani a babzsá-
kot. Ha ez sokaknak sikerül, a csoportok tagjai egyenként elindulhatnak a kijelölt úton a babzsákot a fejü-
kön tartva. Ha a csoportokat versenyeztetjük egymással, figyelnünk kell, egy-egy csoportból hány gyermek 
képes a célvonalig a fején tartani a babzsákot. Ha az osztály többsége képes megtartani séta közben a zsákot, 
akkor futással kötjük össze a feladatot. A két csoportból a gyerekeket páronként indítjuk, így az is számít, 
ki ér előbb célba, de az is, meg tudta-e tartani futás közben a zsákot. Ezt esetleg pontozhatjuk is, pl. első 
célba érő 1 pont, ha a zsákot is megtartotta, 2 pont. Aki másodikként ért célba, de a zsákot megtartotta, az is 
1 pont. Úgy is képezhetünk a csoportok között párokat, hogy a fejletlenebb egyensúlyérzékelésű gyerekek 
egymással versenyezzenek, bár a többség futva teszi meg a távot, ők sétálva.

2.  Több napos, babzsákkal végzett gyakorlást követően a megfigyelési szempontoknak megfelelően diffe-
renciálhatunk, de az osztály együttesen is áttérhet a kemény fedelű könyv fejen való egyensúlyozására. 
Természetesen a könyv egyensúlyozása erősen függ a méretétől. Úgy tapasztaltuk, hogy az A/5-ös mérethez 
közelebb álló könyvet a legkönnyebb egyensúlyozni. Az sem baj, ha különböző méretű könyvek állnak a 
rendelkezésünkre, mert közösen vagy csoportokban kipróbálhatjuk, melyiket a legkönnyebb és melyiket a 
legnehezebb hordozni, sőt erről skálát is felállíthatunk. A kipróbálásnál szintén állás, járás, futás a nehézségi 
sorrend. Lehet a feladatot versenyszerűen vagy csak kipróbálásszerűen végezni a különböző könyvekkel. A 
nehezebben egyensúlyozók maradhatnak a babzsáknál. 
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Tárgyak a fejen

3.  Különböző méretű fa- vagy rézrudakkal is végezhetjük az egyensúlyozást, úgy, hogy a rudat ráfektetjük a 
fejre (a közepét megkeresve), majd az előbbieknek megfelelően állásban, járásban, futásban próbáljuk ki. A 
rúdnál az eddigieknél jobban kell figyelni a megállásra is, mert hirtelen megállás hatására könnyen leesik 
(ez a feladat nagyon tudatos mozgásirányítást követel). A nehezebben egyensúlyozók maradhatnak a bab-
zsáknál vagy a könyvnél, de a mozgásformákat is redukálhatjuk.

4.  Az ügyesebb gyermekek számára a megteendő utat módosíthatjuk, pl.: akadályokat építhetünk be (szlalom, 
átlépés, átugrás), vagy ugorva, esetleg csukott szemmel tegyék meg az utat. Csoportos megvalósítás esetén 
pl. minden csoportban 1-2 gyereknek nehezítetten kell végrehajtania a feladatot.

5.  Azok a gyerekek, akik az előző fokozatoknál is ügyesebbnek bizonyulnak, a kezük, lábuk különböző részein 
való egyensúlyozást is gyakorolhatják, pl.: rudat ujjbegyen vagy kézélen stb. Sőt a fejen való egyensúlyozás-
sal is összeköthetjük ezt. Ezek a gyermekek maguk is kitalálhatnak újabb és újabb egyensúlyozási lehetősé-
geket.
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varázSpálCa 

 készítette:  papp zita

modulleíráS
A modul céljA Statikus egyensúly, szemfixáció fejlesztése

időkeret 15 perc
Ajánlott korosztály 2–4. osztály, 7–10 évesek
ModulkApcsolódási 

pontok
Tágabb környezetben: írás, olvasás
Szűkebb környezetben: statikus egyensúly
Ajánlott megelőző tevékenységek: „tárgyak a fejen” típusú gyakorlatok 
Ajánlott követő tevékenységek: „Hullámok” c. gyakorlat 

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Statikus egyensúly, szemfixáció

ajánláS
– A  huzamosabb ideig tartó olvasáshoz, íráshoz a szemtartó izmok kitartó működése szükséges.
– Sok gyerek naponta több órát tölt a televízió előtt. Ez az egyoldalú vizuális inger nem készíti fel kellőképpen 

a szemizmokat az olvasás-íráshoz szükséges tanulási helyzetekre, mert a képernyő távolsága nem változik, a 
képernyőn látható figurák mozgása rövid utakat jár be, így a szemizmok tévénézés közben alig mozognak.

– Mezítláb (esetleg zokniban) erősebben érvényesülnek  a taktilis ingerek. A gyerekek – a padló érzetével ösz-
szekapcsolva – tudatosíthatják egyensúlyi helyzetüket. A szabadabban mozgó lábujjak megkönnyítik, hogy  
egyensúlyi helyzetbe kerüljenek vissza. 

– Az egyensúlyi rendszert fejleszti a különböző hinták, függőágyak, az ugrálóasztal (trambolin), a füleslab-
da, a gördeszka használata is. Ezeket jó szívvel ajánlhatjuk az egyensúlyérzékelés fejletlenségével  küzdő 
gyerekeknek.  

TáMogaTórendSZer  

Az egyensúlyi rendszer rendkívül korán érik. Ingerlése  már a magzati korban speciális mozgásválaszokat hív 
elő. (Ezt bizonyítják az anya hirtelen helyzetváltoztatására fellépő orientációs mozgások a magzatvízben.)

Az egyensúlyi rendszer érettsége a központi idegrendszeri folyamatok érettségének közvetlen mutatója. Az 
egyensúlyi (vesztibuláris) ingerlés a megfelelő reakció elindításával, a válasz szabályozásával nemcsak jelzi, 
hanem segíti is az érési folyamatokat; egyúttal a kognitív fejlődésre is hatással van. 

A tanulási zavarok – a koncentráció- és figyelemzavarok, valamint a hiperaktivitás – számos vizsgálat sze-
rint a vesztibuláris ingerléssel kedvezően befolyásolhatók. 

aZ érTéKeléS SZeMPonTjai

1. Tudja-e követni csak a szemével a pálca mozgását?
2. Követi-e a fej mozgásával a pálca mozgását?
3. Képes-e egyenes törzzsel a négy irányba dőlni?
4. Vissza tudja-e állítani az egyensúlyát?
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Varázspálca

a feldolgozáS meNete

i. egyéni MunKa 

Minden gyerek készítsen magának egy varázspálcát úgy, hogy egy botot vonjanak be ezüst- vagy aranyszínű 
alufóliával. Díszítsék csillaggal vagy egy fehér csíkkal a tetejét. Ezek a hagyományos varázspálca külső jegyei, 
de saját pálcáját természetesen mindenki saját ízlése, ötlete alapján készítheti el. 

ii. PároS MunKa

insTrukció

Válasszatok párt magatoknak! Álljatok egymással szemben! Egyikőtök legyen a varázsló! A párja pedig vegye 
le a cipőjét! 

1. Ekkor a varázsló Egy vErsikét kEzd mondani, közbEn pálcáját

– körkörösen vagy átlósan mozgatja, 
– esetleg téglalapot, négyzetet, háromszöget rajzol vele a levegőbe, 
– távolítja, közelíti a pálcát, vagy
– nyomtatott nagybetűket rajzol a levegőbe vagy más varázsmozdulatot végez stb.
 Eközben a társának szemével követnie kell a pálca mozgását úgy, hogy közben a fejét nem mozgatja.
 A vers a következő lehet:

Oby Gyula: Van egy csillag

                  Van egy csillag                           akár fényét
                  csodacsillag                                 küldi érted
                  Az a neve                                     Rá hallgass csak
                  téged hívlak                                senki másra
                  És melegen                                  Esetleg még
                  hív is téged                                  nagyapádra.   

2. EzUtán a varázsló a varázsló Elmondja a varázsigét, ami lEhEt a kövEtkEző vErs, 
vagy más mondóka:

Csoóri Sándor: Bűvészinas

      Hókusz-pókusz,
      Alma, dió, kókusz,
      eldugom, hogy meg ne egye
      előlem a mókus.

      Egyen inkább pókhúst,
      kövér vízi lótuszt,
      hasa tőlük kerekedjen,
      farka tőlük veresedjen.

      Csiribű-csiribá,
      ez ide az ágy alá,
      amaz meg a polcra –
      jó lesz karácsonyra!
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Ekkor kezdődik a varázslás, ami azt jelenti, hogy amerre a pálcát mozgatja a varázsló, arra kell dőlnie a zokni-
ban vagy mezítláb álló társának.
A pálcát a varázslónak négy irányban kell elmozdítania: 
– Előre – ekkor párja előre dől addig, amíg az egyensúlyát tudja tartani, majd kilép támadóállásba, és a másik 

lábával mellé lép.
– Hátra – ekkor hátrafelé dől, ameddig csak tud, majd utánalépve egyensúlyba kerül.
– Azután jobbra dől, ameddig csak tud, majd visszaáll egyenes testtartásba.
– Végül ugyanezt megteszi balra is.

Ezután szerepet cserélnek a párok.

Később a varázslást térden állva és törökülésben is lehet végezni.
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hUllámok

 készítette:  papp zita

modulleíráS
A modul céljA Statikus egyensúly 

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Statikus egyensúly

ajánláS    

– Ez előtt a játék előtt célszerű az egyedül is végezhető statikus egyensúlyi gyakorlatokat végezni, mert ez a 
gyakorlat összetettebb, hiszen a többiek egyensúlyozó mozgásába kell adott időpontban bekapcsolódni. 

– A jobbról balra történő hullámzó mozgást megbeszélés után az ellenkező irányban is végezhetjük.
– Azoknak a gyerekeknek, akik eldőlnek a mozgás során vagy elfárad a figyelmük, és nem mindig tudják 

követni a hullámzó mozgást, segítség, ha egy darabig csak 6-8 fővel összekarolva végzik ugyanezt a gyakor-
latot. Így időben hamarabb és többször kerül rájuk a sor.         

TáMogaTórendSZer
Lásd a Tanári kézikönyvben.

érTéKeléS

1. Tudja-e a jobbra-balra dőlést folyamatosan végezni?
2. Tud-e hullámzó mozgást elindítani?
3. Tud-e hullámzó mozgást lassítani?
4. Képes-e a hullámzó mozgás közben a vers folyamatos mondására? 

a feldolgozáS meNete

i. fronTáliS oSZTályMunKa

 Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak egy nagy kört. 

1. a) instrUkció 
Álljatok kis terpeszállásba úgy, hogy a derekatokra tett karotokat összekulcsoljátok a mellettetek álló karjával! Képzeljétek el, 
hogy ti vagytok a Balaton, és a szél lassan megmozgat benneteket! Nagyon figyeljetek arra, hogy mikor kell nektek indítani a 
mozgást, és mikor nem megy tovább a hullám, vagyis támasz vagytok a hullámzásban! Most legyünk olyan hullám, amelyik 
nem csapódik neki a köveknek! Ti is figyeljetek a folyamatos hullámzásra! Ne koccanjon össze a vállatok!
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Egyvalaki ezután elindít egy jobbra, majd balra dőlő hullámmozgást. Aki mellette áll, az vele végzi a második 
hullámmozgást. A harmadik tanuló bekapcsolódik a harmadik hullámmozgásba, és így megy tovább a hul-
lámzás addig, míg mindenkit el nem ér. Ezután még néhány nagy hullám következhet, amikor minden tanuló 
hullámzó, jobbra-balra dőlő mozgást végez.

Később a következő vers elmondásával lehet összekötni a mozgást. 

Udud István: A szél 

     Szél, szél,                 – Szél, szél,
     fut a szél,                 hova szállsz?
     fakó felhőn              – Hét határon  
     vágtat,                     túlra!
     odacsördít               – Ha odaérsz,
     ostorával,                mit csinálsz?
     csapkodja                – Visszajövök    
     a fákat.                    újra. 
Sok kisgyereknek segítség, ha becsukott szemmel, csendben éli át ezt az egyensúlyozó mozgást. Ilyenkor nem 
kell a vers szövegére figyelniük, és a csukott szem kizárja a vizuális információkat is.

Egy rövid ideig tartó „csendes hullámzás” után fokozatosan állítsuk meg a mozgást.

Ennek egyik módja lehet, ha megkérjük a gyerekeket, hogy egyre lassabban mozduljanak jobbra, illetve balra. 
Ehhez segít hangulatában a következő gyerekvers is, amit egyre halkabban mondhatnak közben.

Gazdag Erzsi: Ringató 

      Ring, ring,
      ring a nád.
      Nádon ring a fészek.
      Nádirigó kisfia, 
      aludj, álmodj szépet!

      Du-du
      Szól a szél.
      Szól a szél dudája.
      Elaludt a kisrigó.
      Alszik a nád és a tó.
      Alszik, alszik minden.
      Aludj te is, kincsem!

1. b)  A hullámzó mozgást ugyanúgy elindítjuk, majd a „nagy szélben” kicsit lassulni kezd a mozgás, és a gye-
rekek leguggolnak. Eljátsszák, hogy kikötik a képzeletbeli vitorlát a rúdról, és lassan a guggolásból felállnak 
úgy, hogy fokozatosan kiegyenesítik a térdüket, majd a hátukat, végül két karjukat a magasba kitárják, jelké-
pezve ezzel a szél által kifeszített vitorlát.



a riTMuS-SZerialiTáS fejleSZTéSe
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a Cipőt Fogd...

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA A ritmus-szerialitás fejlesztése

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: Beszéd, olvasás, írás 
Szűkebb környezetben: Ritmus-szerialitás
Ajánlott követő tevékenységek: Az anyanyelvi tapasztalatszerzés előkészítése

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Ritmus-szerialitás fejlesztése 

ajánláS    

– A gyakorlatokat pár héten át célszerű napi rendszerességgel végezni. 
– Segíti a „megérkezést” a nap kezdetén, de hasznos lehet még olyan tevékenységek után is, ahol azt tapasz-

taljuk, hogy csökkent a tanulók éberségi szintje, vagy olyan feladat előtt, amelyek koncentrált figyelmet 
igényelnek.

– Ez előtt a játék előtt lehet játszani olyan ritmusjátékokat, amelyek csak egy szempontúak. 
– Azután később tudatosan választhatunk olyanokat, ahol 2-3 dologra kell figyelni egyszerre. Pl. elindít egy 

ritmust egy tanuló, és a mellette ülő megismétli vele, majd mindig bekapcsolódik egy újabb tanuló, s így 
ismétlik egészen addig, amíg mindenki azt a ritmust kopogja.

– A ritmus és a sorrendiség észlelésének fejlesztésével fejlődik a gyerekek hallási figyelme, így képessé válnak 
az apróbb részletek megfigyelésére, figyelmük tartósabbá, megbízhatóbbá válik.

érTéKeléS

1. Tudja-e a ritmust tartani?
2. Tud-e közben énekelni is?
3. Csak a saját mozdulatait figyeli görcsösen?
4. Fel tud-e nézni a dal közben úgy, hogy a ritmust mégsem téveszti el? 
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A cipőt fogd...

a feldolgozáS meNete

i. fronTáliS oSZTályMunKa

1. a cipőt fogd c. dal mEgismErésE

Először a gyerekek a tanító segítségével megismerik, majd megtanulják a dalt.
„A cipőt fogd, hamar ide tedd elém!
Ugye szól, ki tudja, hol van az enyém?”
(s, s, d m m r d t d t, l,
 l, l, f m r d t, s, l, t, d)
( ti-ti tá tá ti-ti ti-ti nyújtott ritmus tá
 ti-ti nyújtott ritmus tá tá ti-ti ti-ti tá)
Azután körbeülnek a padlón. Amennyiben elférnek, az egész osztály törökülésben egy kört alkot, de ha nem, 
akkor 7–10 fős csoportokra bontva tegyék meg ugyanezt. 

2. a) a dal összEkötésE EgyEnlEtEs ritmUsú mozdUlattal    
Az ajánlott instrukció: „Vegyétek le az egyik lábbeliteket, és fogjátok azt meg a kezetekben! Az első szótagnál ad tovább a 
szomszédodnak! Ekkor te is megkapod a szomszédodét. A dal éneklése közben folyamatosan egyenletes ritmusban tovább kell 
adnod a kapott lábbelit.

A játék elején fontos megbeszélni, hogy merre halad majd a kör. A dal úgy fejlesztő hatású igazán, ha nem-
csak egyszer, hanem többször egymás után, folyamatosan énekeljük. Célszerű tehát azt is megbeszélni, hogy 
hányszor fogjuk megismételni. A játék ritmusa a következőképpen kapcsolódik a mozdulattal össze: A–fogom, 
cipőt–átadom, fogd–fogom, ide–átadom, hamar–fogom, tedd–átadom, e–fogom, -lém–átadom, ugye–fogom, szól–át-
adom, ki–fogom, tudja–átadom, hol–fogom, van–átadom, az–fogom, enyém–átadom.

2. b) nEhEzítés a tEmpó gyorsításával

A feladat ugyanaz, csak kérjük meg a gyerekeket, hogy egyre gyorsabb tempóban énekeljék a dalt. Ekkor na-
gyon fontos, hogy lassan kezdjék, és onnan váltsanak tempót! Az alapritmus egy viszonyítási alap, másrészt 
azoknak a gyerekeknek, akik nem észlelik pontosan a ritmust, a sorrendiséget, vagy azoknak, akiknek még 
nehézséget okoz a kétszempontúság (ének és a mozdulat összekapcsolása) ez különösen fontos segítség.

2. c) nEhEzítés a dal végén

Ha 8 fővel játsszák, akkor éppen visszaér tulajdonosához a cipő. Ekkor, a dal végén az „enyém” szónál átrakják 
a szokott módon a szomszédnak a cipőt, de utána vissza is veszik. Így a dal végére mindenkinek a saját cipője 
lesz ismét a kezében, mint induláskor.
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A modul céljA Mozgásritmus-fejlesztés, bilaterális integráció fejlesztése, szeriális készségek 
fejlesztése, kooperáció fejlesztése

Ajánlott időkeret 10–15 perc

korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: figyelem, koncentráció, olvasás, beszéd, szociális kompetenciák
Szűkebb: mozgáskoordináció, ritmus, térészlelés

ajánláS

– Ez a ritmusgyakorlat, bár számos más készség fejlesztését is szolgálja, elsősorban szociális, közösségi gya-
korlat. Végső célja, hogy az osztály közösen legyen képes pontos elvégzésére. Minden gyakorlási fokozat 
megvalósulása csak ezt a célt szolgálja. A mozgásos ritmusgyakorlatok általában a kooperáció eszközei, ez a 
gyakorlat azonban megmutatja – bár játékos formában –, milyen erőket, energiákat tud egy közösség össz-
pontosítani a közös cél elérése érdekében. Azonban éppen az alakuló kooperáció érdekében türelmesnek 
kell lennünk, mert lehet, hogy 4-5 alkalom is eltelik, mire igazán „összejön” az osztályban a gyakorlat. Ez 
általában olyan jó érzést okoz a gyerekeknek, hogy abba se akarják hagyni azt.

– Más ritmusgyakorlatoktól eltérően itt a mozgásritmusból indulunk ki, és azt erősítjük meg, hogy a gyerme-
kekben belsővé váljon, s azt csak tovább erősítjük egy-egy verssel – mely harmóniaélményt kelt –, nem a vers 
ritmusába kell rögtön beilleszkedniük a gyerekeknek. 

– A többi fajta alapozó gyakorlathoz hasonlóan itt talán még lényegesebb, hogy a gyakorlás ritmikusan ismét-
lődjön. Ha mindennapos gyakorlásra van lehetőségünk, akkor 3-4 hetes periódust, ha heti 2-3-ra van lehe-
tőségünk, akkor a gyermekcsoporttól függően 4–6 hetes periódust ajánlunk. A feladat a tanévben többször 
is elővehető.

– A ritmusgyakorlat egyben figyelemgyakorlat is, mely a lélek és a test együttműködését segíti elő, koncent-
rálja a figyelmet, összerendezett belső állapotot teremt a tanuláshoz. Ezért végzését általában az óra elején, 
a beszélgetőkör után, de a kognitív tanulás előtt javasoljuk.

– Eleinte lassabb tempóban kezdjük a gyakorlást, hogy minél több gyermeket „magunkkal vigyünk”, később 
fokozatosan gyorsíthatjuk a tempót egy gyakorláson belül is, de alkalmanként is egyre gyorsabban felépít-
ve. A tempó mindenkori gyorsasága nagyban függ az osztály aktuális éberségi állapotától.

– A ritmikus mozgás, a ciklikus ritmusok elemi – bár nem tudatos – tapasztalatot jelentenek a kisgyerek szá-
mára, az élet természetes velejárói, pl. már csecsemő korától megnyugtatja, ha az édesanyja szívdobbanását 
hallja. Ezért a mozgásosan végzett ritmusgyakorlatok jó érzést, megnyugvást, harmóniát jelentenek számára. A ma fel-
növő gyerekeknek annál is inkább szükségük van erre, mert környezetük, életritmusuk egyre hektikusabb, 
kiszámíthatatlanabb.

– A gyakorlatot nem szabad túlmagyarázni. A tanári – ha kell többszöri – bemutatás gondolkodásra kell hogy 
sarkallja a gyermekeket a mozgás szabályainak felismerésében. A tanító igen lassan, karakteres mozdulatokkal 
mutassa be a ritmikus mozgást, elemeire bontva úgy, hogy mozgásintenzitása és lassú tempója szinte „magával vigye a 
gyerekeket” a mozgásfolyamatba. Ilyenkor folyamatában többször is meg kell ismételni az adott mozgásciklust. 
A gyerekek az ő mozgássorát követik, de néhány bemutatás után álljunk meg, hogy figyelmük megpihen-
hessen. Majd újra és újra a fent leírtaknak megfelelően utánoztassunk. Egy-egy mozdulatsor begyakorlása 
közben a tanító a gyerekek mozgásából látni fogja, hogy ki érti, és ki nem érti a feladatot, hiszen ez utóbbi 
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mindig kicsit késve utánoz, mert nem tudja előre tervezni mozgását. Az serkenti igazán a gondolkodási  
folyamatok fejlődését, ha a gyerekek maguk jönnek rá a mozgás szabályszerűségeire, és maguk fogalmazzák 
meg a szabályokat. Ha megerősítésre van szükségük, megsúghatják tanítójuk fülébe a felismert szabályt.

– Fontos, hogy a gyerekek körben álljanak, hiszen a kör a „legszociálisabb” térforma. A gyakorlás során nyomon 
kell tudniuk követni minden társuk cselekvéssorát. Így a gyakorláshoz célszerű a padokat vagy a taná-
ri asztalt elhúzni, körbeállni a jól láthatóság kedvéért. A bevezető gyakorlatfokozatokhoz is nagyobb hely 
szükséges. Természetesen a tornateremben vagy játékszobában ideális helyet teremthetünk. A játékot az 
iskolaudvaron vagy aulában is végezhetjük, csak ne szünetekben, mert a sok zsibongó gyerek lehetetlenné 
teszi a fejleszteni kívánt koncentráció megjelenését. 

– A körformának azonban az a hátránya van ebben a gyakorlatban, hogy a körben a tanítóval szembenálló 
gyerekek éppen tükörképben látják az ő cselekvéseit, és ez megzavarhatja őket. Az is egy gondolati tevé-
kenység eredménye, ha rájönnek, hogy itt nem közvetlenül a tanítót, hanem magának a közös mozgásnak 
az áramát kell követni, s akkor az ő mozgását is beilleszthetik ebbe a közös áramlatba. 

– A feladatot alkalmanként más és más tárggyal is végezhetjük, de lehet mindig ugyanaz a tárgy, pl. babzsák, 
tenyérben elférő gömbölyű gyertya, fagolyó, alma, egy-egy szál nárcisz. Azonban egyszerre mindenkinek 
azonos tárgy legyen a kezében, mert a különböző tárgyak érkezése eltereli a figyelmet a ritmikus mozgásról, 
a lényegről. A fagolyó, a gömbölyű gyertya a kezek hőjére melegszik, így kellemes, „élő” élményt nyújt. Az 
alma hátránya, hogy egyes gyerekek nem bírják ki, hogy előbb utóbb bele ne harapjanak, illetve leeséskor 
tönkremehet.   

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– A gyakorlatnak erős kiegyensúlyozó szerepe van a mozgásos és gondolkodási képességek között, ezért 
egyaránt előnyös a tevékeny, jó praktikus készségekkel rendelkező, de lassabban gondolkodó, és a gyors 
észjárású, de mozgásukat irányítani kevésbé tudó gyerekek számára. A két előbb említett területen viszony-
lag kiegyensúlyozott képességstruktúrával rendelkező gyerekek mutatnak leghamarabb sikereket a gya-
korlatban. Az ő biztos tudásukat felhasználhatjuk a többiek segítésére is indirekt módon, pl. úgy, hogy hoz-
zájuk osztjuk be párnak a nehezebben boldogulókat, vagy melléjük állítjuk őket a körben. Az ő harmóniát, 
nyugalmat sugárzó mozgásuk nagy hatással lehet a többiekre.

– A gyakorlat a lélekjelenlét megteremtését segíti, annak eredeti értelmében. Csak az képes végrehajtani, aki 
uralja figyelmét és mozgását.  

– A gyakorlások során alapvetően háromfajta nehézséggel találkozhatunk. Az egyik az okos, de mozgásko-
ordinációjuk tekintetében életkoruknál gyengébb gyerekeknél jelentkezik. Ők a feladatban rejlő gondolat-
menetet gyorsan felfogják, esetleg már a tanító bemutatása során felismerik, de nem tudják azt koordinált 
módon megvalósítani, illetve az átlagosnál több utánzási helyzetre van szükségük. A gyakorlás első napja-
iban ellenállás, de akár düh is megjelenhet náluk, később a sikerélmény megjelenésével abba sem akarják 
hagyni a gyakorlatot, annyira jó érzést jelent számukra. Nekik a gyakorlat lassabb tempója segíthet, vagy ha 
a tanító maga mellé állítja őket, vagy egy olyan gyermek mellé, aki ügyes a kivitelezésben.

– Az „álmodozó” gyereknek is nehéz lesz a gyakorlat, mert figyelme gyakran elkalandozik, így, bár a gondolat-
menetet felfogja, figyelme elterelődése miatt időről időre elveszti azt, s így a mozgását sem tudja irányítani. 

– A tevékenységekben aktív, de gondolkodásban lomha gyerek először az utánzásra fog építeni a gyakorlat 
megvalósításánál, és csak lassabban látja át annak folyamatát. Célunk, hogy ő sem mástól kapja a megoldást, 
hanem adjunk időt számára, hogy maga fedezze fel azt. Ez a sikerélmény motiváltabbá teheti más gondol-
kodásos feladatokban való nagyobb erőfeszítésre is. A módszertani ajánlás utolsó pontja értelmében őket 
eleinte ne állítsuk a körben a tanítóval szembe.

– Mindhárom típusnak hasznára válhat, ha egyszer-egyszer kívülről (ülve) megnézi, hogyan csinálják a 
többiek.

– A merev gondolkodású gyerekek megragadnak egy ritmusképletnél, a rugalmas váltás számukra a legnehe-
zebb, ezt kell gyakorolniuk, akár otthon is.

– A gyakorlat erősen épít a bilaterális integrációra, vagyis a jobb-bal együttműködésre, ezért elképzelhető, 
hogy azok a gyerekek, akiknek függőleges középvonal átlépési problémáik vannak, illetve akiknek bizony-
talan a testsémájuk, test körüli térérzékelésük, esetleg dominanciaproblémáik vannak, nehezebben, több 
gyakorlással vagy egyéni segítséggel boldogulnak csak. Ilyenkor egyéni segítésre, otthoni gyakorlásra az 
előbb említett területekről vehetünk elő alapozó modulokat, illetve a középvonal-átlépés segítésére összeállí-
tott listából ajánlhatunk a szülőnek otthoni tevékenységeket (l. Tanítói kézikönyv 3. osztály, középvonali so-
rompók leírása). Náluk a fentebb említett lélekjelenlét csak ezen készségek gyakorlása után valósulhat meg.
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– A különböző nehézségekkel rendelkező gyerekeknek az segíthet, ha többet időzünk az egyéni vagy a páros 
gyakorlásnál – ezen belül több egyéni segítséget is kapnak a tanítótól –, és csak akkor végezzük osztályszin-
ten a feladatot, ha már mindenki kellő gördülékenységgel és pontosan képes átadni adott ritmusra a golyót, 
almát vagy babzsákot.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv mozgásos fejezetei.

a feldolgozáS meNete

Szükséges eszközök: az osztály létszámának megfelelő mennyiségű babzsák, vagy fagolyó, vagy gömbölyű 
gyertya.

1. A gyerekek a padok széthúzása után egy nagy körben állnak. „Mi leszünk az oszlopok a királyi palota nagyter-
mében. Ünnepség lesz, feldíszítik az oszlopokat (virággal, gyümölccsel, gyertyákkal). Innen indul a díszítés.” A tanító a 
körön belül körbejár a gyermekekkel szemben, minden gyereknek a bal kezébe ad egy-egy tárgyat, lehető-
leg ritmikusan, valamilyen mondókával kísérve, ő is bal kezébe fogja a kiválasztott tárgyat. Ha a gyerekek 
közül sokan tévesztik a jobb-balt vagy dominanciaproblémáik vannak (most a balkezesség is ide sorolható), 
célszerű, ha a kör belső oldalán a tanító a gyerekeknek háttal végigmegy, bal kezében tartva a tárgyat, hogy 
minden gyermek jól észlelhesse, melyik kezében tartja a azt.  

2. Visszaérve a helyére, kezdődik a gyakorlat: jól látható, karakteres, lassú mozdulattal átveszi balból a jobb 
kezébe a babzsákot (vagy más felsorolt tárgyat), majd a háta mögött ismét átveszi a jobból a balba. Ezt a 
mozdulatsort többször is megismételi, ugyanilyen lassan, majd szünetet tart, hogy a leglassúbb gyerekek is 
befejezzék a gyakorlatot, figyelmük megpihenhessen. Ekkor újabb gyakorlási fázist indít el a fentivel meg-
egyező bemutatással, mindig ügyelve arra, hogy a bal kézből induljon a babzsák, és a bemutatás olyan lassú 
és karakteres legyen, hogy a gyerekek mozgását mintegy „magával ragadja”. Mindezt a szünetekkel együtt 
többször is megismétli, hogy a gyerekekben a mozgásutánzáson keresztül végül tudatosodjon a mozgás 
szabályszerűsége. 

�. Amikor a legtöbb gyerek mozgásos emlékezetében már rögzült a mozdulatsor, még ugyancsak velük együtt 
végezve a gyakorlatot, egy verset mond a mozgáshoz, minden átadást egyenletes lüktetésnek véve: „Hosszú 
a virágfüzér,/ kéztől kézig ér,/ valamennyi kézen át,/ kezdettől végig ér.” Itt újra megáll, megvárja, míg a gyerekek is 
megpihennek. Ekkor újra a bal kézből indul a mozgássor (nem kell mondani, elég karakteresen felmutatni, 
vagy újra körbemenni). Következik a második versszak. „Átlépünk a hegyen,/fogjátok a füzért/ mind két hegyolda-
lon!/ Lejtünk a tengeren,/ fogjátok a füzért, / mindkét partoldalon!/ Szállunk az égen át,/ a csillagok között.” Most megint 
megállunk egy pillanatra a figyelmet megpihentetni, majd némán ellenőrizzük, hogy az indító bal kézben 
van-e a tárgy, és folytatjuk a verset. „Hosszú a virágfüzér,/ kéztől kézig ér,/ valamennyi kézen át/ kezdettől végig ér.” 
Ezt a szakaszos kipróbálást legalább kétszer megismételjük egy-egy alkalommal.

4. Egy következő alkalommal már megállás nélkül igyekszünk végigcsinálni a verset, még akkor is, ha akad 
néhány gyermek, aki nem találja mozgásával az egyenletes lüktetést. A tempót ekkor még ne növeljük! 
Néhány próba után a tanító már kiléphet a körből, a gyermeket így egyénileg is segíteni tudja. Ez a gyakor-
lási fázis akkor ér véget, ha az osztály már megközelítőleg egy közös ritmusban tud tevékenykedni, akkor is, 
ha még csak egymás mellett tevékenykednek.

5. A következő gyakorlási fázisban két-két gyerek áll egymással szemben, és a hát mögé adás helyett egymás-
nak adják. Ezt is előbb a tanító mutatja be az egyik gyerekkel, most már rögtön a verset is mondva hozzá. 
„Figyeld meg, mi változott, mit csinálunk most másképpen?” – adja az új instrukciót a tanító. Lehet, hogy többszöri 
bemutatásra is szükség lesz, mire a tudatosodik a gyerekekben a módosított mozgásforma. Megint élhet 
azzal a diszkrét megoldással a tanító, hogy aki tudja, súgja meg neki. Ezek a gyerekek maguk is párokat 
alakíthatnak, és kipróbálják az új formát. Először megint szöveg nélkül, kis gyakorlás után már szöveggel. A 
kezdeti utánzásos szakasz után a tanító már nem végzi a gyerekekkel együtt a gyakorlatot, így egyéni segít-
séget nyújthat. Legfontosabb, hogy azt felismertesse a gyerekekkel, hogy ha szemben állnak a párjukkal, és 
mind a ketten bal kezükből indítják a mozgást, akkor éppen nem kell keresztben átadniuk, mert a párnak a 
szemben lévő keze lesz üres.
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6. A kooperáció kiteljesítése érdekében gyakorlásonként változzanak a párok is. Sőt azt is megtehetjük, hogy 
a gyerekeket két koncentrikus körben állítjuk fel, a belsők szemben állnak a külsőkkel és így alakulnak ki 
a párok. Majd a vers egyszeri elmondása után a belső kör mindig eggyel balra tovább megy, így szervezve 
meg a párcserét.

7. A párokban való gyakorlás elmélyülése után egy körbe állunk, és egymásnak fogjuk átadni a babzsákot. 
Bemutatás és utánzás együtt megy végbe. A tanító lassú, karakteres mozdulatokat tesz, itt is a 2. pontnál leírt 
módon kell „magával vinnie” mozgásával a gyerekekét. A mozgássort eleinte még időről időre le kell állíta-
ni, hogy mindenki újra bekapcsolódhasson, később egyre kevesebb a tévesztés, akkor ismét a mozgáshoz 
kapcsolhatjuk a verset. Jó eredménynek számít, ha egymást követő három alkalommal sikerül hiba nélkül 
végigvinnünk a gyakorlatot.

8. Később kipróbálhatjuk a játékot jobb kézből való indítással, így megváltozik a továbbadási irány is. Itt már 
valószínűleg rövidebben kell az egyes fokozatokon időzni. A rugalmasság kedvéért azt is kipróbálhatjuk, 
hogy egyszer az egyik kézből indítva ritmizáljuk a verset, rögtön ez után a másik kézből. Ez rugalmas vál-
tásra ösztönzi a gyerekeket.
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ajánláS

– Az itt következő ritmusgyakorlatok egyben figyelemgyakorlatok is, melyek a lélek és a test együttműködését 
segítik elő, koncentrálják a figyelmet, összerendezett belső állapotot teremtenek a tanuláshoz. Ezért általá-
ban az óra elején, a beszélgetőkör után, de a kognitív tanulás előtt kezdeményezzük.

– A ritmikus mozgás, a ciklikus ritmusok az élet természetes velejárói, elemi – nem tudatos – tapasztalatot je-
lentenek a kisgyerek számára. Pl. már csecsemőkorától megnyugtatja, ha az édesanyja szívdobogását hallja. 
Ezért a mozgásosan végzett ritmusgyakorlatok jó érzést, megnyugvást, harmóniát jelentenek számára. A ma felnövő 
gyerekeknek annál is inkább szükségük van erre, mert környezetük, életritmusuk egyre hektikusabb, ki-
számíthatatlanabb. 

– A ritmusgyakorlatok fejlesztő hatása az előbb említetteken túl egy harmadik szférában is megnyilvánul. A 
ritmus mindig valamihez vagy valakihez való viszonyítás is egyben. Az itt leírt ritmusgyakorlatok mindegyike 
egyben szociális gyakorlat is, a gyermekek együttműködését, kooperációját igényli. Ha ezek fejlesztésére különösen 
szükség van egy osztályban, gondoljunk mindjárt a ritmusgyakorlatok adta indirekt fejlesztési lehetőségre 
is. Azonban éppen az alakuló kooperáció érdekében türelmesnek kell lennünk, mert lehet, hogy 4-5 alkalom 
is eltelik, mire igazán „összejön” az osztályban a gyakorlat. Ez általában olyan jó érzést okoz a gyerekeknek, 
hogy abba se akarják hagyni azt.

– A többi fajta alapozó gyakorlathoz hasonlóan itt talán még lényegesebb, hogy a gyakorlás ritmikusan ismétlőd-
jön. Ha mindennapos gyakorlásra van lehetőségünk, akkor 3-4 hetes periódust, ha heti 2-3-ra van lehetőségünk, 
akkor a gyermekcsoporttól függően 4–6 hetes periódust ajánlunk. A feladat egy tanévben többször is elővehető, 
az osztály nyugtalansága vagy szétszórt figyelme esetén is, akár fegyelmezés helyett, akár 5 percre is. 

– A gyakorlatot nem szabad túlmagyarázni. A tanári bemutatás – ha kell többször is – gondolkodásra kell hogy sarkallja 
a gyermekeket a mozgás szabályainak felismerésében. A tanító az első gyakorlások során a gyerekek mozgásából 
látni fogja, hogy ki érti, és ki nem érti a feladatot. Az serkenti igazán a gondolkodási folyamatok fejlődését, 
ha a gyerekek maguk jönnek rá  a mozgás szabályszerűségeire, és maguk fogalmazzák meg a szabályokat. 
Ha megerősítésre van szükségük, megsúghatják tanítójuk fülébe a felismert szabályt. 

– Az egyes variációk bevezetése során sosem a túlbonyolítás a cél, hanem a gondolkodás és a cselekvés egységének a megte-
remtése. Ugyanis a gyakorlatoknál – kivéve a bevezető részeket –, ritmikusan változó ritmust alkalmazunk, 
azaz a gyerek nem megtanult ritmusképletet ismételget szinte automatikusan, hanem az adott ritmusképlet 
tapsos vagy egyéb megjelenése az időben is ritmikusan változik. Tehát a gyereknek mindvégig gondolkod-
va, előre tervezve, koncentrált figyelemmel kell mozognia. Az automatikus mozgást maga a feladat zárja ki. 

– Az egyes gyakorlásoknál egy-egy fázist nem érdemes túl hosszan gyakorolni, mert a gyerekek hamar elfá-
radnak az egyféle koncentrálásban, a következő gyakorlatra való áttérés egyben az előző beállítódás alóli 
felszabadulást, ezzel új erőket is hoz a gyakorlásba.  

– A modulvázlatban külön számmal jelölt gyakorlatokból érdemes kettőt-hármat egy-egy alkalommal rövi-
den gyakorolni úgy, hogy pl. egy hétre megtervezzük, hogy minden gyakorlat legalább 3x szerepeljen.
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Tapsküldő

– Az egyes gyakorlatok a vázlatban betűvel is jelölt változatait csak akkor vezessük be, hogyha már az alap-
feladatot begyakorolták a gyerekek. Akkor is csak egy fokozattal lépjünk tovább, és azt is több alkalommal 
végezzük. Ha már minden fokozatot külön-külön is kigyakoroltunk, elvégezhetjük egy alkalommal az ös-
szes variációt egymás után, ekkor a rugalmas váltásra helyeződik a hangsúly.

– Fontos, hogy a gyerekek körben álljanak, hiszen a kör a „legszociálisabb” térforma, a gyakorlás során nyomon 
kell tudniuk követni minden társuk cselekvéssorát. A tűzgolyós (egeres) gyakorlat miatt fontos, hogy egy-
más lábát is lássák a gyerekek. Így a gyakorláshoz célszerű a padokat vagy a tanári asztalt elhúzni, s ha szűk 
helyen is, de körbeállni a jól láthatóság kedvéért. Természetesen a tornateremben vagy játékszobában ideális 
helyet teremthetünk, ekkor arra kell vigyáznunk, ne álljanak egymástól nagyon távol a gyerekek. A játékot 
az iskolaudvaron is végezhetjük, csak ne szünetekben, mert a sok zsibongó gyerek lehetetlenné teszi a fej-
leszteni kívánt koncentráció megjelenését.  

MegfigyeléSi SZeMPonToK
– A gyakorlatnak erős kiegyensúlyozó szerepe van a mozgásos és gondolkodási képességek között, ezért 

egyaránt előnyös a tevékeny, jó praktikus készségekkel rendelkező, de lassabban gondolkodó, és a gyors 
észjárású, de mozgásukat irányítani kevésbé tudó gyerekek számára. 

– A gyakorlat a lélekjelenlét megteremtését segíti, annak eredeti értelmében. Csak az képes végrehajtani, aki 
uralja figyelmét és mozgását.  

– A gyakorlások során alapvetően háromfajta nehézséggel találkozhatunk. Az egyik az okos, de mozgásko-
ordinációjuk tekintetében életkoruknál gyengébb gyerekeknél jelentkezik. Ők a feladatban rejlő gondolat-
menetet gyorsan felfogják, esetleg már a tanító bemutatása során felismerik, de nem tudják azt koordinált 
módon megvalósítani, illetve az átlagosnál több utánzási helyzetre van szükségük. Nekik a gyakorlat las-
sabb tempója segíthet vagy az, ha a tanító maga mellé állítja őket, vagy egy olyan gyermek mellé, aki ügyes 
a kivitelezésben. 

– Az „álmodozó” gyereknek is nehéz lesz a gyakorlat, mert figyelme gyakran elkalandozik, így, bár a gondolat-
menetet felfogja, figyelme elterelődése miatt időről időre elveszti azt, s így a mozgását sem tudja irányítani. 

– A tevékenységekben aktív, de gondolkodásban lomha gyerek először az utánzásra fog építeni a gyakorlat 
megvalósításánál, és csak lassabban látja át annak folyamatát. Célunk, hogy ő se mástól kapja a megoldást, 
hanem adjunk időt számára, hogy maga fedezze fel azt. Ez a sikerélmény motiváltabbá teheti más gondol-
kodásos feladatokban való nagyobb erőfeszítésre is.

– Mindhárom típusnak hasznára válhat, ha egyszer-egyszer kívülről (ülve) megnézi, hogyan csinálják a 
többiek.

– A merev gondolkodású gyerekek megragadnak egy ritmusképletnél, a rugalmas váltás számukra a legnehe-
zebb, ezt kell gyakorolniuk, akár otthon is.

TáMogaTórendSZer
A Tanítói kézikönyv mozgásos fejezetei.

a feldolgozáS meNete
1. A gyerekek a megfelelő hely kialakítása után körbeállnak. A tanító csak ennyit mond: „Tapsolok egyet, add 

tovább a szomszédodnak, az is a szomszédjának, és így tovább, míg a taps vissza nem ér hozzám.” Az instrukció kimon-
dásával egyidőben rá is néz az egyik szomszédjára, arra, akinek a tapsot küldeni szeretné. A taps elindul 
egy irányba, a gyerekek egymásnak adják át – eleinte nem fontos, hogy milyen ritmusban –, míg a tanítóhoz 
vissza nem ér. A tanító is gördülékenyen adja tovább. Így legalább 2-3 kört „tesz meg” a taps, hogy a gyere-
kek belejöjjenek a mozgás gördülékeny továbbadásába. 

 1. a) Más alkalmakkor azt is kérhetjük a gyerekektől, hogy egyenletes ritmusban adják tovább a tapsot. 
Ilyenkor a lüktetést tulajdonképpen nem a tanító tapsa, hanem a tanító és az első továbbadó gyermek tapsa 
közötti idő határozza meg. Így ez minden alkalommal más és más lehet. Ez általában több gyakorlást kíván, 
mint a többi feladatvariáció. Ha sokadszorra sem sikerült elérni a kitűzött célt, akkor egyszer kezdhetjük 
együtt tapsolással, itt természetesen a tanító diktálja az ütemet. Ha ez létrejött, megkérjük a gyerekeket, 
hogy a negyedik taps után hagyják abba, mert indul a körtaps. Ekkor remélhetően nem szakad meg az 
ütem, és az egyenként tapsoláskor is tudják tartani a gyerekek a ritmust. 
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 1. b) A taps nem csak egy irányba haladhat, hanem bármelyik szomszédomnak tovább adhatom, az irány-
váltást egyértelműen jelzem, ha a továbbítandó irányba fordítom tapsoló kezeimet. Az instrukció itt is szűk-
szavú legyen: „Most bármelyik szomszédodnak továbbadhatod a tapsot attól függően, merre fordítod a kezed.” Ez a 
variáció a gyerekektől már igazi lélekjelenlétet követel, idő kell hozzá, mire annyira koncentrálni tudnak, 
hogy megfordítsák az irányt.

 1. c) Mikor az 1. b) feladat már gördülékenyen megy, nehezíthetjük azzal, hogy nemcsak egy tapsot indít 
útjára a tanító, hanem váratlanul a másik irányba egy másikat. Így a gyerekeknek már kétfelé kell figyelni-
ük: melyik irányból közeledik taps? Ezáltal több mulatságos helyzet is adódik. A tanító még egy szabállyal 
nehezítheti ezt a fázist: „Nem találkozhat egymással a két irányból érkező taps!”

 A begyakorlást követően kisebb körökben, csoportokban is játszhatnak a gyerekek. Egy körön belül változa-
tos képességű gyerekek legyenek

2. A tanító és a gyerekek körben állnak: „Képzeljétek el, hogy egy tűzgolyó gurul a lábatok felé (a körvonalon), át kell 
ugornotok egyik lábbal, aztán másik lábbal! A tanító úgy is tesz, mintha elgurítana egy golyót valamelyik szom-
széd felé. A tanító megvárja, míg a képzeletbeli golyót sorra átugorják a gyerekek, majd ő is újra. Így legalább 
2-3 kört „tesz” a golyó, hogy a gyerekek belejöjjenek a mozgás gördülékeny továbbadásába. Ezután lábával 
megállítja vagy kezével „zsebre teszi” a hozzá érkező golyót.

 2. a) A golyó most egyenletesen guruljon, egyenletes időközönként érjen el egy-egy gyereket. Ilyenkor az 
időközöket nem a tanító, hanem az első és második gyermek ugrása között eltelt idő adja. Nagyon kell a 
gyerekeknek egymásra figyelniük, hogy egyenletes ritmus jöjjön létre.

 2. b) Azt is kitűzhetjük célul, hogy a golyó egyre gyorsabban guruljon: „A golyó egyre gyorsabban ér hozzád 
a szomszédodtól, neked is egyre gyorsabban kell átugranod!” Ilyenkor addig kell várni a tanítónak a golyó zsebre 
tevésével, míg annyira fel nem gyorsul a mozgásátadás, hogy szinte nem lesz időbeli különbség a szomszé-
dok ugrásai között. Természetesen minél többet gyakoroltuk, annál nagyobb sebességet érünk el. Ilyenkor 
sosem lesz egyenletes sem a gyorsulás, sem az időközök, de ez nem baj, mindig lesznek olyan gyerekek, akik 
lassúbb mozgásúak. 

 2. c) A már körbehaladó golyó tetszés szerint bármelyik gyereknél irányt válthat úgy, hogy az adott gyerek 
kétszer ugrik, egymás után oda és vissza is átugorja a golyót. Ezt a következő instrukcióval vezethetjük be: 
„A golyó közben irányt is válthat, így kétszer is ugranod kell egymás után, ha oda- és rögtön visszagurul.” Az eddigi vál-
tozatok közül ehhez kell a legnagyobb lélekjelenlét, mert nem elég ugráshoz készülődni, be kell kalkulálni, 
hogy nem is ér oda a golyó, mert előttem megfordítják az irányt. Vagy éppen már átugrottam, de az utánam 
lévő fordít és újra ugranom kell. Biztos, hogy ez a változat csak több gyakorlás után válik igazán élvezetessé. 
Ennél a gyakorlatnál nem a gyorsaság számít.

3. A gyerekek a körben állnak, a tanító a következőt mondja: „Hullámzik a tenger! Minden vízáramlat a követke-
zőnek adja át a mozgást, s az úgy veszi át, hogy a mozgás sohasem marad abba.” A tanító kb. mellső középtartásba 
nyújtja a karját (nem fontos teljesen kinyújtani) lefelé néző nyitott tenyérrel. A karjával fel-le áramló hullám-
zó mozgást végez, gömbölyű hullámhegyeket és völgyeket alkotva frontális síkban, úgy, hogy egyre inkább 
a szomszédja irányába mozdul a karja. A szomszéd átveszi a mozgást, egy ideig együtt halad a karjuk, majd 
az egyedül hullámzik tovább. Sok alkalmon át tartó gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a mozgás tényleg 
gördülékenyen adódjék át. A feladat azonban igazi térbeli mozgásritmus feladat, mert nem csak egyetlen 
mozzanat, hanem egy folyamatos változás továbbviteléről szól. 

 3. a) A visszafordulás itt is lehetséges nehezítés, csakhogy itt nem a hirtelen „kapcsolás”, hanem a folyamatos 
mozgás visszafordítása jelenti a kihívást. Jó, ha ezt is a tanító mutatja be, anélkül hogy verbális instrukciót 
fogalmazna meg. Egyszer, mikor újból hozzá ér a hullám, úgy tesz, mintha továbbvinné, de mégis vissza-
fordítja azt, persze ugyanolyan hullámmozgással, mint az első feladatban. A gyerekek egy része rögtön 
kapcsolni fog, mások csak több fordítás után, de ez nem baj, fő, hogy mindenki magától jöjjön rá.
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tEnyérCsapkodós játék 

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Ritmus, szerialitás, vizuális figyelem, irányok

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály �–10 évesek

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Ritmus, szerialitás

MegfigyeléSi SZeMPonToK
1. Képes-e követni a tenyércsapkodás irányát?
2. Képes-e követni a lábak dobbantásának irányát?
3. Képes-e ritmusos tenyércsapkodásra?
4. Képes-e ritmusos lábdobbantásra?
5. Képes-e irányt váltani tenyérrel?
6. Képes-e irányt váltani lábbal?
7. Képes-e keresztezni a karjait?
8. Képes-e keresztezni a lábait?
9. Képes-e keresztezett mozgást végezni a tenyerével?
10. Képes-e keresztezett mozgást végezni a lábával?

a feldolgozáS meNete

i. fronTáliS oSZTályMunKa

1. a)  A gyerekek alkossanak egy kört, és üljenek le törökülésbe. Mindenki tegye előre a tenyerét kinyújtott 
ujjakkal. A játékszabály a következő.

  Megegyeznek abban, hogy pl. balról jobbra halad majd a tenyércsapkodás. Azután aki indítja a játékot, 
a bal tenyerével rácsap a padlóra vagy szőnyegre egyet. Utána a jobb tenyerével csap egyet, majd a mel-
lette lévő folytatja a bal tenyerével, majd a jobb tenyerével csap egyet, és így megy addig, amíg valaki 
nem csap a tenyerével kettőt. Ekkor ugyanis megfordul a játék iránya. Tehát ha eddig balról jobbra ha-
ladtak, akkor most jobbról balra fog haladni a tenyércsapkodás. Ha valaki elrontja, vagyis későn veszi 
észre, hogy ő következne, vagy azt, hogy megváltozott az irány, akkor azt a tenyerét fel kell vennie, már 
csak egy tenyérrel játszik. A játék akkor ér véget, amikor már csak két gyerek játszik. 

1. b)  Ezt a játékot több variációval lehet nehezíteni. Az egyik ilyen, amikor a tenyerüket keresztbe teszik le. Tehát 
az egyik gyerek a jobb tenyerével csap, azután a bal tenyerével, miközben a kör balról jobbra halad.

1. c)  Ezt még izgalmasabbá teszi, amikor a keresztbe tett karjaikat úgy teszik le, hogy a mellettük levővel 
keresztezik. Így tehát tenyerek sorrendje a következőképen alakul: jobb tenyér, jobb tenyér, bal tenyér, 
jobb tenyér, bal tenyér, bal tenyér.
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2. a)  A játékba bekapcsolhatjuk az alsó végtagokat is. Kérjük meg a gyerekeket, hogy hajlított lábakkal ül-
jenek körbe egymás mellé, és hogy tenyerüket helyezzék a lábuk mellé. Ekkor, ha a játék balról jobbra 
halad, a sorrend a következő lesz: bal tenyér csap egyet, bal láb dobbant egyet, jobb láb dobbant egyet, 
jobb tenyér csap egyet. 

2. b)  Ezt is lehet nehezíteni, variálni. Instrukció: Maradjatok ülve, de most a lábatokat tegyétek keresztbe!  
Most a bal tenyér csapása után a jobb láb dobbant, azután a bal láb, és végül a jobb tenyér csap.

2. c)  Egy másik variáció, amikor a tenyerek kereszteznek a lábak között a következőképpen: bal láb dobbant, 
utána a jobb tenyér csap, azután a bal tenyér csap, majd a jobb láb dobbant.

2. d)  Lehet még úgy is játszani, hogy az egyik tenyér a két láb között van. Így a sorrend, ha balról jobbra ha-
lad a játék, kétféle lehet, attól függően, hogy tenyérrel vagy lábbal indítjuk a mozgást: 1. bal tenyér csap, 
bal láb dobbant, jobb tenyér csap, jobb láb dobbant; 2. bal láb dobbant, bal tenyér csap, jobb láb dobbant, 
jobb tenyér csap.
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négyütEmű tapsos

 készítette:  Sósné pintye mária

modulleíráS

A modul céljA Mozgásritmus-fejlesztés, szeriális készségek fejlesztése

Ajánlott időkeret 10–15 perc

korosztály 3. osztály második fele, 4. osztály, 9–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb: figyelem, koncentráció, olvasás, beszéd
Szűkebb: mozgáskoordináció, ritmus, térészlelés

ajánláS

– Az itt következő ritmusgyakorlatok egyben figyelemgyakorlatok is, melyek a lélek és a test együttműködését 
segítik elő, koncentrálják a figyelmet, összerendezett belső állapotot teremtenek a tanuláshoz. Ezért általá-
ban az óra elején, a beszélgetőkör után, de a kognitív tanulás előtt kezdeményezzük.

– A ritmikus mozgás, a ciklikus ritmusok az élet természetes velejárói, elemi – nem tudatos – tapasztalatot je-
lentenek a kisgyerek számára. Pl. már csecsemőkorától megnyugtatja, ha az édesanyja szívdobogását hallja. 
Ezért a mozgásosan végzett ritmusgyakorlatok jó érzést, megnyugvást, harmóniát jelentenek számára. A ma felnövő 
gyerekeknek annál is inkább szükségük van erre, mert környezetük, életritmusuk egyre hektikusabb, ki-
számíthatatlanabb. 

– A ritmusgyakorlatok fejlesztő hatása az előbb említetteken túl egy harmadik szférában is megnyilvánul. A 
ritmus mindig valamihez, vagy valakihez való viszonyítás is egyben. Az itt leírt ritmusgyakorlatok mindegyike 
egyben szociális gyakorlat is, a gyermekek együttműködését, kooperációját igényli. Ha ezek fejlesztésére különösen 
szükség van egy osztályban, gondoljunk mindjárt a ritmusgyakorlatok adta indirekt fejlesztési lehetőségre 
is. Azonban éppen az alakuló kooperáció érdekében türelmesnek kell lennünk, mert lehet, hogy 4-5 alka-
lom is eltelik, mire igazán „összejön” az osztályban is a gyakorlat. Ez általában olyan jó érzést okoz a gyere-
keknek, hogy abba se akarják hagyni azt.

– A többi fajta alapozó gyakorlathoz hasonlóan itt talán még lényegesebb, hogy a gyakorlás ritmikusan ismétlőd-
jön. Ha mindennapos gyakorlásra van lehetőségünk, akkor 3-4 hetes periódust, ha heti 2-3-ra van lehetőségünk, 
akkor a gyermekcsoporttól függően 4–6 hetes periódust ajánlunk. A feladat egy tanévben többször is elővehető 
az osztály nyugtalansága vagy szétszórt figyelme esetén is, akár fegyelmezés helyett, akár 5 percre is. 

– A gyakorlatot nem szabad túlmagyarázni. A tanári bemutatás – ha kell többször is – gondolkodásra kell hogy sarkallja 
a gyermekeket a mozgás szabályainak felismerésében. A tanító az első gyakorlások során a gyerekek mozgásából 
látni fogja, hogy ki érti, és ki nem érti a feladatot. Az serkenti igazán a gondolkodási folyamatok fejlődését, 
ha a gyerekek maguk jönnek rá  a mozgás szabályszerűségeire, és maguk fogalmazzák meg a szabályokat. 
Ha megerősítésre van szükségük, megsúghatják tanítójuk fülébe a felismert szabályt. 

– A gyakorlatnál ritmikusan változó ritmust alkalmazunk, azaz a gyerek nem egy megtanult ritmusképletet 
ismételget szinte automatikusan, hanem az adott ritmusképlet tapsos vagy egyéb megjelenése az időben is 
ritmikusan változik. Tehát a gyereknek mindvégig gondolkodva, előre tervezve, koncentrált figyelemmel 
kell mozognia: nem tud automatikusan.

– Fontos, hogy a gyerekek körben álljanak, hiszen a kör a „legszociálisabb” térforma. A gyakorlás során nyomon 
kell tudniuk követni minden társuk cselekvéssorát. Így a gyakorláshoz célszerű a padokat vagy a tanári 
asztalt elhúzni, körbeállni a jól láthatóság kedvéért. A körben annyi helynek kell lennie, hogy minden gyer-
mek tudjon befelé négy kis lépést tenni. Természetesen a tornateremben vagy játékszobában ideális helyet 
teremthetünk. A játékot az iskolaudvaron vagy aulában is végezhetjük, csak ne szünetekben, mert a sok 
zsibongó gyerek lehetetlenné teszi a fejleszteni kívánt koncentráció megjelenését.  
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– A gyakorlás lényeges eleme, hogy közös ritmust kell felvenniük, megtalálniuk a gyerekeknek. Ez igen jó 
szociális alkalmazkodási gyakorlat, hiszen sem túl lassú, sem túl gyors nem lehet a tempó. Eleinte lassabb 
tempóban kezdjük a gyakorlást, hogy minél több gyermeket „magunkkal vigyünk”, később fokozatosan 
gyorsíthatjuk a tempót egy gyakorláson belül is, de alkalmanként egyre gyorsabban felépítve is. A tempó 
mindenkori gyorsasága nagyban függ az osztály aktuális éberségi állapotától. 

– A gyakorlási fokozatokra figyelve az 1. és a 2. [ a), b), c)] gyakorlási fázis akár együtt, egy alkalommal is be-
vezetésre kerülhet, azonban a 3. fázist csak akkor vezessük be, ha már több alkalommal szinte hibátlanul 
valósult meg külön-külön az a), b), c) rész is.

– Valószínűleg lesznek olyan gyerekek, akik ügyesek, ezért újabb és újabb kihívásokra lesz szükségük, ők 
egy-egy közös (egész osztályos) gyakorlás után kiscsoportban, differenciáltan kipróbálhatják a 4. vagy az 5. 
változatot is.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

– A gyakorlatnak erős kiegyensúlyozó szerepe van a mozgásos és gondolkodási képességek között, ezért 
egyaránt előnyös a tevékeny, jó praktikus készségekkel rendelkező, de lassabban gondolkodó, és a gyors 
észjárású, de mozgásukat irányítani kevésbé tudó gyerekek számára. 

– A gyakorlat a lélekjelenlét megteremtését segíti, annak eredeti értelmében. Csak az képes végrehajtani, aki 
uralja figyelmét és mozgását.  

– A gyakorlások során alapvetően háromfajta nehézséggel találkozhatunk. Az egyik az okos, de mozgásko-
ordinációjuk tekintetében életkoruknál gyengébb gyerekeknél jelentkezik. Ők a feladatban rejlő gondolat-
menetet gyorsan felfogják, esetleg már a tanító bemutatása során felismerik, de nem tudják azt koordinált 
módon megvalósítani, illetve az átlagosnál több utánzási helyzetre van szükségük. Nekik a gyakorlat las-
sabb tempója segíthet, vagy az, ha a tanító maga mellé állítja őket, vagy egy olyan gyermek mellé, aki ügyes 
a kivitelezésben. 

– Az „álmodozó” gyereknek is nehéz lesz a gyakorlat, mert figyelme gyakran elkalandozik, így, bár a gondolat-
menetet felfogja, figyelme elterelődése miatt időről időre elveszti azt, s így a mozgását sem tudja irányítani. 

– A tevékenységekben aktív, de gondolkodásban lomha gyerek először az utánzásra fog építeni a gyakorlat 
megvalósításánál, és csak lassabban látja át annak folyamatát. Célunk, hogy ő se mástól kapja a megoldást, 
hanem adjunk időt számára, hogy maga fedezze fel azt. Ez a sikerélmény motiváltabbá teheti más gondol-
kodásos feladatokban való nagyobb erőfeszítésre is.

– Mindhárom típusnak hasznára válhat, ha egyszer-egyszer kívülről (ülve) megnézi, hogyan csinálják a 
többiek.

– A merev gondolkodású gyerekek megragadnak egy ritmusképletnél, a rugalmas váltás számukra a legnehe-
zebb, ezt kell gyakorolniuk, akár otthon is.

TáMogaTórendSZer

A Tanítói kézikönyv mozgásos fejezetei.

a feldolgozáS meNete
1. A szükséges hely megteremtése után a gyermekek körbeállnak. A tanító csak a kör középpontja felé lép 

négy lépést. A lépéseket hangosan számolja. Majd a középpontból hátrafelé, a kiindulási hely felé szintén 
négyet lép, megint 1-4-ig hangosan számolva. A gyerekek a tanítóval együtt legalább háromszor megismét-
lik a lépést és a számolást oda vissza. Ha úgy látjuk, hogy a gyerekek egy részének gondot okoz pontosan 
négyet lépni, hirdessünk versenyt, ki tudja pontosan úgy irányítani a lábait, hogy négyet lépjen. Aki tudta, 
az csinálhatja még egyszer, a többi egyszer csak megnézi, majd újra próbálkozik. Ha már folyamatosan 
megy az oda-vissza lépés a számolással együtt, a következő fokozatra térünk át.

2. A tanító ismét csak végrehajtja az előző feladatot, de most minden egyre tapsol is egyet. A gyerekek később 
utánozzák. Addig kell folyamatosan oda-vissza lépkedni, míg a gyerekek többségének megy az egy-re a 
pontos tapsolás. Amelyik gyereknek nehézséget okoz egyszerre lépni számolni és tapsolni is, azt ültessük le 
egy sorozat erejéig, és csak számoljon vagy tapsoljon, majd fokozatosan növeljük a cselekvések számát.
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Négyütemű tapsos

 2. a)  Később ugyanez történik, csak a „kettőre” tapsol a tanító. Az előbb felírt algoritmus szerint gyakorolnak 
a gyerekek.

 2. b) Most csak a háromra tapsol a tanító. A gyakorlási algoritmus az előzőekhez hasonló.

 2. c)   Most csak a négyre tapsol a tanító. Az előbbiekkel megegyező a gyakorlási algoritmus.

 Már a 2. a) gyakorlása után, majd minden újabb gyakorlat előtt megkérdezheti, vajon mi lesz a következő. A 
gyerekek egyenként a fülébe súghatják a jó választ, hogy ne vegyék el társaiktól a felismerés örömét.

3.  A tanító összeköti a négy sorozatot eggyé, tehát úgy mutatja be, hogy négyszer lép oda-vissza négyet, az 
első sorozatban az egyre, a másodikban a kettőre, a harmadikban a háromra és a negyedikben a négyre 
tapsol. Majd a gyerekekkel együtt lépik le az egész sorozatot. 

 3. a) Később az így felépített sorozatot egymás után többször is folyamatosan megismétlik, mert itt a négyről 
az egyre való rugalmas váltás lesz fontos.

4. Nehezíthetjük a feladatot azzal, hogy ha tapsolunk, nem lépünk közben. A már egyszer begyakorolt moz-
gást legátolni mindig nehezebb, a lélekjelenlét igazán ilyenkor fejlődik. Ezért azt javasoljuk, hogy az egész 
sorozatot szinte az elejéről, a 2. ponttól újra építsük fel.

5. Lehetséges változat, ha a választott számra se nem tapsolunk, se nem lépünk, csak a számot mondjuk ki 
hangosan.
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Elnök, titkár

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Ritmus, szerialitás, vizuális és auditív figyelem

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály �–10 évesek

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Ritmus, szerialitás

ajánláS  

Sok kisgyerek küzd azzal, hogy nem tud időben átöltözni, a felszerelését óráról órára vagy a délutáni lecke-
íráshoz önállóan előkészíteni. Ezek a tanulók nehezen tudnak a padjukon rendet tartani, eligazodni a dolgaik 
között. A szülők, a tanítók sokszor csak azt észlelik, hogy nagyon lassúak, tétovák, gyakran várni kell rájuk. 
A probléma oka általában nem a lassú tempó, hanem a sorrendiség észlelésének a gyengesége. Ezek a játékok 
teljesen más helyzetben, elsősorban a figyelmet és a szeriális észlelést fejlesztik, ezért közvetlenül segítenek az 
előbb említett nehézségek leküzdésében.   

MegfigyeléSi SZeMPonToK

1. Tudja-e folyamatosan a ritmusos mozgást végezni?
2. Tudja-e figyelmét megosztani? 
3. Tudja a sorrendet követni?
4. Tudja úgy a ritmust megtartani, hogy a saját neve mellett más nevet is mond?
5. Mennyi ideig tudja a figyelmét lekötni a játék?
6. A mozgása ritmikussá, spontánná válik, vagy végig figyelnie kell a szemben ülő vagy a mellette ülő társának 

a mozgását? 

a feldolgozáS meNete

1. fronTáliS oSZTályMunKa

Kérjük meg a gyerekeket, hogy törökülésben alkossanak egy kört. Először a játék részét képező ritmust közö-
sen tanulják meg. A ritmusos mozgás a következő: tapsolnak majd, a tenyerükkel a térdükre csapnak, aztán a 
bal kar behajlított ujjakkal a bal vállhoz lendül úgy, hogy a hüvelykujj a váll mögé mutat, és a jobb kar szintén 
behajlított ujjakkal a jobb vállhoz lendül úgy, hogy a jobb hüvelykujj a jobb váll mögé mutat. Amikor ebben már 
rutinosak, akkor lehet más mozgással összekapcsolva folytatni a játékot.
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Elnök, titkár...

1. a)  A játék alatt a fent említett ritmikus mozgást végezzük az óramutató járásával egyező irányban úgy 
hogy a tanár elkezdi és mindig egy tanuló bekapcsolódik. Amikor mindenki ezt a ritmikus mozgást 
végzi, a tanár hangosan kéri, hogy fogyjon a kör pl. Petitől. Ekkor az a tanuló, aki a nevét hallotta, 
utoljára üti a ritmust, és az óramutató járásával ellenkező irányba haladva a mellette lévők is ugyanezt 
teszik mindaddig, míg az utolsó tanuló már csak egyedül üti a ritmust.

1. b)  Ritmusos mozdulattal az előbbiek szerint halad a kör, csak közben a keresztnevünket is mondjuk. Tehát 
a mozdulat a következő lesz: taps, név, térdre csapás, bal váll, jobb váll. Aki a ritmust elrontja, az kiesik 
a játékból.  

2. a)  Az előbbi változatot lehet nehezíteni úgy, hogy mindenki a ritmusos mozgást végzi. Egy valaki elindítja 
a játékot azzal, hogy a saját neve bemondása után egy másik nevet is kell mondania. Ez a második név 
nem lehet a sajátja, a mellette jobbról és balról ülőké, s végül nem lehet azé sem, aki őt mondta, tehát 
visszahívás nincs. Aki itt hibázik,vagy a ritmust elrontja, az kiesik a játékból. 

2. b)  Ezt még tovább nehezíti, ha nem az ismert keresztneveket mondjuk be. A játékosok közül egyvalaki 
lesz az elnök. Ő indítja a játékot. A mellette ülő lesz a titkár, s aki a titkár mellett ül, az pedig a jegyző. A 
jegyző mellett ülnek a számok: 1, 2, 3… ahányan játsszák még. Visszahívás itt sincs, és a mellettünk ülőt 
sem lehet szólítani. Ha valaki elrontja a ritmust vagy a nevet, akkor eggyel hátrébb csúszik a sorban.

  Pl. ha az elnök rontott, akkor ő lesz most az utolsó szám. A titkár lesz az elnök, a jegyző lesz a titkár…
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mi lEsz bElőlE?

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Szerialitás

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály �–10 évesek

A képességfejlesztés 
fókuszAi

Szerialitás, vizuális figyelem

ajánláS

– A történet vége felé hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy próbálják lezárni a történetet.
– Beszéddel sem mi, sem a gyerekek ne segítsenek egymással. Ha valaki nagyon megakad, a segítés módja 

az legyen, hogy újra elmutatja az előtte lévő gyerek vagy olyan valaki, aki pontosan emlékszik a történet 
mozdulataira.

MegfigyeléSi SZeMPonToK
(Lásd a Tanítói kézikönyvben!)

1. El tud-e indítani egy történetet?
2. Tudja-e emlékezetben tartani a történet eseményeit?
3. Tudja-e sorban emlékezetben tartani az eljátszott mozdulatokat? 
4. Képes-e a figyelmével végig követni az eseményeket?

a feldolgozáS meNete

cSoPorToS MunKa

1. A)  Kezdetben kb. 7–10 fős csoportban jól követhető ez a játék. A játék lényege, hogy egy tanuló elkezd egy 
történetet egy mozdulat néma megjelenítésével. Pl.: felüt egy tojást… talál egy szép követ… meglát 
valakit, akinek nagyon megörül… Azután a mellette álló gondolatban próbálja kitalálni, hogy mi lehet 
ez a történet. Megismétli a mozdulatot, és hozzáad egy mozdulatot. Ekkor már általában több dolog 
kiderül erről a történetről. A következő tanuló is az előzőekhez hasonlóan megismétli az eddigi moz-
dulatokat, majd továbbszövi, s ez addig tart, amíg mindenki sora nem jutott. A játék végén megbeszélik 
közösen a történetet, s hogy ki mit mutatott ebből.

1. B)  E játék egyik nehezített változata, amikor csak összefüggéstelen mozdulatok sora megy körbe. Ez azért 
nehezebb, mert itt különösen fontos a pontos emlékezet, míg előbb, ha a történetet legalább megsejtet-
ték a tanulók, akkor asszociációkkal mindig kompenzálhatnak.

1. c)  Nehezíteni úgy is lehet, hogy akár az egész osztály szövi a történetet. Így egyre több mindent kell em-
lékezetben tartaniuk, viszont a történet is egyre bonyolultabbá, izgalmasabbá válik.



halláSi differenciáláS
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magánhangzós szavak, mondatok 

készítette: papp zita

modulleíráS

A modul céljA Auditív észlelés, a hallási figyelem, a megkülönböztetőkészség fejlesztése, a 
magánhangzók és a mondatfajták helyes hangsúlyozása 

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: beszéd, olvasás, írás 

Szűkebb környezetben: auditív észlelés
Ajánlott megelőző tevékenységek: beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő 
szójátékok (Tanítói kézikönyv), a hangok világa (beszéd modulok), a „kazet-
tás” játék, a „Marslakók beszélgetnek” c. játék

Ajánlott követő tevékenységek: az anyanyelvi tapasztalatszerzés előkészítése

A képességfejlesztés 
fókuszAi

auditív észlelés, beszéd észlelés, hallási figyelem, rövid távú memória, szeria-
litás 

ajánláS

– A gyakorlatokat célszerű hetente 2x vagy 3x elvégezni 4–6 héten át. 
– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a kazettás játék befejezése után, a „Marslakók beszélgetnek” modulok vé-

gén célszerű elkezdeni, mert  magasabb fokon fejlesztik ugyanazon képességeket. 
– A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehetőséget is nyújt arra, hogy megítélje, mennyire észlelik pon-

tosan a gyerekek a magánhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyait, valamint hogy 
hallási figyelmük, rövid távú emlékezetük, a sorrendiség észlelése milyen szinten áll.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni nem szabad, hiszen a gyakorlatok révén  érzékszervi tanítás-tanulás 
folyik. Ha valamire még nem képes egy gyerek, akkor addig mondjuk elő, addig utánoztatjuk, amíg ő is 
ráérez.

– A képesség fejlődésének állomásai vannak: először kívülről képes meghallani, azután belülről is hallja, az-
után képes már jól képezni, s végül automatikussá válik, vagyis ha nem figyel rá, akkor is tudja már jól ké-
pezni, illetve helyesen leírni. A fokozatok végigjárása azért nagyon fontos, mert biztonságos helyesírást csak 
stabil belső hallásra lehet majd építeni. A pontos észlelés és a helyes képzés szorosan összefügg egymással. 
A jó kiejtés erősíti a jó belső hallást, a jó belső hallás pedig a helyes kiejtést. 

– Az auditív játékok lényege a gyerekek aktivitásra serkentése, segítség ahhoz, hogy a nyelv ritmusos zeneisé-
gét felfedezzék. A gyakorlatokat javítani csak úgy lehet, hogy újra és újra bemutatjuk helyesen, s így érzé-
keltetjük a jó megoldást!

– A jó tanári bemutatás mintát jelent a gyerekek számára, ezért hasznos, ha a tanár otthon kipróbálja a gya-
korlatot, és a saját nehézségeit legyőzve (l. megfigyelési szempontok) begyakorolja a magánhangzós szava-
kat, mondatokat, nehogy a rossz példát rögzítse a gyerekekben.

– A „valódi készséghiányos” gyerekek nagyon sokáig nem tudnak egyszerre két dologra figyelni. Az ő szá-
mukra valószínűleg ezek a játékok nem adnak elegendő gyakorlási időt és módot a fejlődéshez, ezért meg-
felelő szakember segítségét ajánljuk nekik.    

– A feladatok hatékonysága nagyban függ a jó példák (szavak, mondatok) megválasztásától.
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Magánhangzós szavak, mondatok

TáMogaTórendSZer 
Az iskolai tanulási helyzetekben a beszédfeldolgozás pontossága és a beszédfeldolgozás gyorsasága egyaránt 
szükséges. Az auditív észlelés megfelelő szintje döntő jelentőségű a beszélt és írott nyelv elsajátításában. Zavarai 
az írásképesség fejlődését is nehezítik. A szóalak akusztikus azonosításának hiánya a hang-betű kapcsolat za-
varát idézi elő, s a spontán és a diktálás utáni írás egyaránt nehézséget okoz.

Ezek az anyanyelvi gyakorlatok, különösen azoknak a gyerekeknek nyújtanak sok segítséget, akik gyakran 
visszakérdeznek egy-egy feladat elhangzása után, akik sokszor bizonytalanságukat azzal kompenzálják, hogy 
a szomszédjukat figyelik, akik igen lassan írnak, akik rendkívül bizonytalanul észlelik a magánhangzók hosz-
szúságát, akik jól tudnak másolni, de diktálás után sok hibával írnak, akik a nyelvi játékokban nem szívesen 
vesznek részt, pedig máskülönben kifejezetten szeretnek beszélni, mesélni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK
1. Tudja-e a ritmusos magánhangzósort olvasni, lekopogni, kimondani?
2. Képes-e arra, hogy a csak magánhangzókból álló szavakat, mondatokat elismételje?
3. Tudja-e differenciálni a magánhangzók hosszúságát?
4. Betartja-e a magánhangzók sorrendjét?
5. Tudja-e az elhangzott szavakat, mondatot emlékezetben tartani és megismételni, vagy kéri, hogy ismételjük 

meg a feladatot? 
6. Tud-e szavakból, mondatokból csak magánhangzós szavakat, mondatokat spontán alkotni?

a feldolgozáS meNete 

i. fronTáliS oSZTályMunKa

1. Gyűjtőmunka – beszélgetés: ki, mikor, hány éves korában kezdett el beszélni. Kérdezzék meg otthon szüle-
iket, nagyszüleiket, hogy mi volt az első szó, amit kimondtak. Milyen jellegzetes szavakat, szófoszlányokat 
használtak, amiket csak a szüleik értettek kezdetben – pl. szamáli (szalámi)  

2. Ezután a vers megismerése, majd megtanulása következhet. Később aztán a magánhangzós nyelvi játékok 
idején lehet a verset csak magánhangzókkal elmondani.

Kiss Dénes: Kó-fic-kó

   Ákom-bákom,                                                        Játék éke,
   cékem-békem,                                                       szavak kékje,
   nyelvem az én ékességem.                                    ékes nyelvem 
                                                                                  kék vidéke.                                      

   Éktelenül                                                               A szó ékszer,
   nem beszélek,                                                        kényes-fényes,
   ékszereim,                                                             anyanyelvem
   ékes ékek.                                                             édes, ékes.

   Ékes ékek,                                                             Édes, ékes,                                      
                        ékességek,                                                             békességes,
   akár az ég,                                                             anyám szava  
   kékes kékek.                                                         csillagfényes.

   Ákom-bákom,                                                      Átadta, mint
   cékem-békem,                                                      ékszer-éket.
   játék éke                                                               Ékesedjen,
   ékességem.                                                           Ha beszélek!
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam • Alapozás • Hallási differenciálás

3. a)  Készítsenek magánhangzókártyákat maguknak. A kártyákon a magánhangzók kék színnel szerepel-
jenek, visszautalva ezzel arra, hogy ezek a hangok, betűk a kék ház lakói (l. Binis betűtanulós füzet). A 
padjuk felülete legyen szabad. Ezután rakják ki egymás alá az összes magánhangzót úgy, hogy a rövid 
magánhangzók mellett a hosszú párjuk legyen. Pl. a–á, e–é, i–í, o–ó, ö–ő, u–ú, ü–ű. Majd kérjük, hogy a 
rövid magánhangzókra ökölbe csukott kezükkel koppintsanak egyet a padon a gyerekek, a hosszú ma-
gánhangzóknál pedig nyitott tenyerüket föntről lefelé húzzák végig a pad felületén. Ennél a feladatnál 
fontos, hogy a gyerekek mindig azt a kezüket használják, amelyikben a ceruzát fogják, amikor írnak. 
Amikor már folyamatosan képesek a magánhangzók kiejtésére és ezzel párhuzamosan az előbb leírt 
mozdulat összekötésére, akkor a magánhangzók „lekopogásának” egyenletes ütemű lesz a ritmusa. 
Amikor erre már minden gyerek képes, akkor menjünk tovább a következő gyakorlatokra.   

3. b)  A tanár kérje meg a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket. Közben odamegy a gyerek padjához, és 
felcserél néhány magánhangzót, úgy hogy néhol a hosszú magánhangzó kerül a rövid párja elé. Pl. á–a, 
e–é, i–í, o–ó, ő–ö, u–ú, ű–ü 

   Ezután megkéri a gyerekeket, hogy mondják és kopogják le a padjukon látható magánhangzó sort. 
Ezeket aztán kiscsoportban egymás közt is folytathatják a gyerekek.

3. c)  Kérjük meg a gyerekeket, hogy rakják ki a szavakat magánhangzókkal, először látás és hallás, majd 
csak hallás után. Pl. kötőtű, aranyóra, tapéta, díszpárna…

3. d)  Először egy pár mondatos szövegen lekopogással egybekötött magánhangzós olvasással végighalad-
nak. Azután egy valaki magánhangzósan elolvas a szövegből egy mondatot, a többieknek ki kell ta-
lálniuk, melyik mondat volt az. Majd együtt elolvassák és lekopogják. Amikor már mindenki képes a 
ritmusos olvasásra, akkor haladhatnak tovább.

3. e)  A gyerekek elolvasnak egy mondatot ritmusosan, majd letakarják, és emlékezetből leírják azt csak ma-
gánhangzósan. Ezután ellenőrzik a magánhangzók helyes sorrendjét és megfelelő hosszúságát. Pl.: „A 
vadász lőport tett a puskájába.” – a aá őo e a uááa
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mássalhangzós szavak, mondatok 

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Auditív észlelés, a hallási figyelem, a hallási megkülönböztető készség fejlesz-
tése, taktilis észlelés fejlesztése

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: beszéd, olvasás, írás 

Szűkebb környezetben: auditív észlelés
Ajánlott megelőző tevékenységek: beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő 
szójátékok (Tanítói kézikönyv), a hangok világa (beszéd modulok), a „kazet-
tás” játék, a „Marslakók beszélgetnek” c. gyakorlat; „Magánhangzós szavak, 
mondatok” modul gyakorlatai

Ajánlott követő tevékenységek: az anyanyelvi tapasztalatszerzés előkészítse

A képességfejlesztés 
fókuszAi

auditív észlelés, beszédészlelés, hallási figyelem, taktilis észlelés, rövid távú 
memória, szerialitás 

ajánláS

– A gyakorlatokat célszerű hetente 2x vagy 3x elvégezni 4–6 héten át. 
– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a kazettás játék befejezése után, a „Marslakók beszélgetnek” és a magán-

hangzós modulok végén célszerű elkezdeni, mert egy magasabb fokon fejlesztik ugyanazon képességeket. 
– A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehetőséget kínál ahhoz, hogy megítélje, mennyire észlelik pon-

tosan a gyerekek a mássalhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyát, valamint, hogy 
hallási figyelmük, rövid távú emlékezetük, a sorrendiség észlelése milyen szinten áll.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni nem szabad, hiszen érzékszervi tanítás-tanulásról van szó. Ha valami-
re még nem képes egy gyerek, akkor addig mutatjuk be, ő addig utánozza, amíg ráérez.

– A képesség fejlődésének állomásai vannak: először kívülről képes meghallani, azután belülről is hallja, az-
után már képes jól képezni is, végül automatikusan képzi, vagyis ha nem figyel rá, már akkor is tudja jól ké-
pezni, helyesen leírni. A fokozatok végigjárása azért nagyon fontos, mert biztos helyesírást csak stabil belső 
hallásra lehet építeni. A pontos észlelés és a helyes képzés szorosan összefügg egymással, hiszen a jó kiejtés 
erősíti a jó belső hallást, a jó belső hallás pedig a helyes kiejtést. 

– Az auditív gyakorlatok lényege a gyerekek aktivitásra serkentése, a nyelv ritmusának,  zeneiségének felfede-
zése. A gyakorlatokat javítani csak úgy helyes, ha újra és újra bemutatjuk, s így érzékeltetjük a jó megoldást!

– A jó tanári bemutatás mintát jelent a gyerekek számára, ezért hasznos, ha a tanár otthon kipróbálja a gya-
korlatot, és a saját nehézségeit legyőzve (l. megfigyelési szempontok) gyakorolja a mássalhangzós szavakat, 
mondatokat, nehogy a rossz példát rögzítse a gyerekekben.

– A valódi készséghiányos gyerekek nagyon sokáig nem tudnak egyszerre két dologra figyelni. Az ő számuk-
ra valószínűleg ezek a gyakorlatok nem adnak elegendő időt és módot a fejlődéshez, ezért nekik megfelelő 
szakember segítségét ajánljuk.    

– A feladatok hatékonysága nagyban függ attól, mennyire találó példákat (szavakat, mondatokat) választunk.
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Szövegértés-szövegalkotás „A” 3. évfolyam • Alapozás • Hallási differenciálás

TáMogaTórendSZer 

Az iskolai tanulási helyzetekben a beszédfeldolgozás pontossága és gyorsasága egyaránt szükséges. Az auditív 
észlelés megfelelő működési szintje döntő jelentőségű a beszélt és írott nyelv elsajátításában. Zavarai nehezítik 
az írásképesség fejlődését. A szóalak akusztikus azonosításának hiánya a hang-betű kapcsolat zavarát idézi elő, 
s a spontán és a diktálás utáni írás egyaránt nehézséget okoz.

Ezek a nyelvi gyakorlatok különösen azoknak a gyerekeknek segítenek, akik egy-egy feladat elhangzása 
után gyakran visszakérdeznek, akik bizonytalanságukat sokszor azzal kompenzálják, hogy a szomszédjukat 
figyelik, akik igen lassan írnak, akik rendkívül bizonytalanul észlelik a mássalhangzók hosszúságát, akik jól 
tudnak másolni, de diktálás után sok hibával írnak, akik a nyelvi játékokban nem szívesen vesznek részt, pedig 
különben kifejezetten szeretnek beszélni, mesélni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

1. Tudja-e folyamatosan, dallamosan olvasni a mássalhangzós szavakat? 
2. Képes-e mássalhangzók képzése közben megfelelő nyomatékot kifejteni?
3. Képes-e a megfelelő helyen észlelni-e a hosszú mássalhangzókat?
4. Tudja-e az elhangzott szavakat, mondatot emlékezetben tartani és megismételni, vagy a feladat ismétlését 

kéri? 
5. Képes-e az elhangzott szó mássalhangzóit kiválasztani?

a feldolgozáS meNete

i. PároS MunKa

1. „mEstErlövészEk párbaja” c. gyakorlat 
Két gyerek kiáll egymással szemben, néhány méter távolságra. A „mesterlövészek” terpeszállásban, a képze-
letbeli övükre helyezik a kezüket úgy, hogy a hüvelykujj, valamint az egymás mellett kinyújtott mutató- és 
középső ujjuk lövésre kész pisztoly formáját képezi. A gyakorlat lényege, hogy csak egymás szemébe nézhet-
nek, miközben egyszer csak hirtelen elő kell venniük a „pisztolyt”, és célozniuk kell vele. Akinek ez hamarabb 
sikerül, az a győztes, a párjának pedig sebesülést színlelve a földre kell rogynia. Ennél a játéknál fontos, hogy 
a gyerekek azzal a kezükkel „lőjenek”, amelyik kezükkel íráskor a ceruzát fogják.

2. mássalhangzós szavak lEszorítása látás-hallás Után

Az egyik gyerek kezével pisztolyt formál, a másik pedig a „pisztoly csövét”, vagyis az egymás mellett kinyújtott 
mutató- és középső ujjat megszorítja a hosszú mássalhangzónál. Olvassátok el a szósort! Amikor a hosszú mással-
hangzóhoz értek, szorítsátok meg a „pisztoly csövét”!

Célszerű ennél a feladatnál gyakorlás közben odamenni mindenkihez, és kérni, hogy nekünk is szorítsák 
le a hosszú mássalhangzós szavakat. Csak így lehet pontos ismeretet szerezni arról, hogy a gyerekek helyesen 
észlelik-e a mássalhangzók hosszúságát. Fontos, hogy a nyomaték kellőképpen erős legyen, és időben, a más-
salhangzó kiejtésekor történjen! Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szorítása nem elég erős és pontos, úgy 
tudunk segíteni, hogy mi is leszorítjuk nekik. Ez a fajta taktilis megerősítés a gyenge mozgáskoordinációjú, 
renyhe izomzatú vagy az anyanyelvi területen részképesség-problémás gyerekeknek különösen hatékony se-
gítség. 

3. totó – mEnnyit hallasz?
A tanár a mássalhangzók hosszúságát „jól hallhatóan” érzékeltetve szavakat sorol fel, amelyekben általában 
van pl. n hang, illetve betű. A gyerekek 1-est írnak, ha hallanak benne egy „n” hangot, 2-est írnak, ha két „n”-t 
hallanak benne, és X-et írnak, ha egyáltalán nem hallanak benne „n” hangot.
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Mássalhangzós szavak, mondatok

4. írd ki a mássalhangzókat a szóból!
Pl. fagyhullám (f, gy, h, ll, m,) szétpukkan (sz, t, p, kk, n,) máshonnan (m, s, h, nn, n,)

A tanár felolvassa a szavakat, a gyerekek pedig csak a fülükre hagyatkozva bontják a szavakat hangokra, majd 
azok közül is csak a mássalhangzókat jegyezhetik le. Ennél a feladatnál fontos, hogy a tanár kifejezően érzékel-
tesse a hosszú mássalhangzókat. Jó, ha többször ismételjük a szavakat, s mivel ez érzékszervi tanulás, itt is (l. a 
hosszú-rövid magánhangzók ejtésekor hallható ritmus) a nyelv dallamossága a fejlesztő hatású.

5. kErEsd a mondatban a hosszú mássalhangzókat!
Pl. Péter elhúzza a sötétítőt, hogy jobban tudjon aludni. (– + – – – + – –.)

A tanár elmond egy mondatot, akár meg is ismétli néhányszor, hogy a gyerekek meg tudják jegyezni, majd a 
gyerekeknek el kell dönteniük, hogy az egymás után következő szavakban hallanak-e hosszú mássalhangzót. 
Amennyiben igen, akkor egy „+” jelet írnak, amennyiben nem, akkor egy „–„jelet írnak a füzetükbe. A szava-
kat leírni nem szabad! Aki nehezen boldogul, annak segítségként külön meg lehet ismételni akár többször is a 
mondatot.

6. szövEg olvasása párokban, lEszorítással

A tanár kiválaszt egy szöveget, amelyben gyakoriak a hosszú mássalhangzós szavak. Ezután megkéri a gyereke-
ket, hogy olvassák fel hangosan egymásnak úgy, hogy a hosszú mássalhangzókat hallva megszorítják a padtár-
suk ujját. Ha valakinek hiányzik a padtársa vagy éppen páratlan az osztálylétszám, akkor egy tenyérnyi nagy-
ságú puha szivacsot vagy gumilabdát összenyomva is lehet végezni a gyakorlatot. Ezt később összeköthetjük az 
emlékezetben tartással, ha azt kérjük a gyerekektől, hogy ismétlés után írják is le a mondatot a füzetükbe.
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marslakók bEszélgEtnEk (kérdEzés) 

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Auditív észlelés fejlesztése 

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: anyanyelvi tapasztalatszerzés

Szűkebb környezetben: beszéd, írás, olvasás

Ajánlott megelőző tevékenységek: beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő 
szójátékok (Tanítói kézikönyv), a hangok világa (beszéd modulok) és a hang-
memóriás játék

Ajánlott követő tevékenységek: anyanyelvi tapasztalatszerzés

A képességfejlesztés 
fókuszAi

a hallási figyelem és emlékezet, beszédészlelés és megértés fejlesztése  

ajánláS

– A gyakorlatokat célszerű hetente 2x vagy 3x elvégezni 4–6 héten át. 
– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a kazettás játék befejezése után, a „Marslakók beszélgetnek” modulok vé-

gén célszerű elkezdeni, mert  magasabb fokon fejleszti ugyanazon képességeket. 
– A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehetőséget is nyújt arra, hogy megítélje, mennyire észlelik pon-

tosan a gyerekek a magánhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyait, valamint hogy 
hallási figyelmük, rövid távú emlékezetük, a sorrendiség észlelése milyen szinten áll.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni nem szabad, hiszen a gyakorlatok révén  érzékszervi tanítás-tanulás 
folyik. Ha valamire még nem képes egy gyerek, akkor addig mondjuk elő, addig utánoztatjuk, amíg ő is 
ráérez.

– A képesség fejlődésének állomásai vannak: először kívülről képes meghallani, azután belülről is hallja, az-
után képes már jól képezni, s végül automatikussá válik, vagyis ha nem figyel rá, akkor is tudja már jól ké-
pezni, illetve helyesen leírni. A fokozatok végigjárása azért nagyon fontos, mert biztonságos helyesírást csak 
stabil belső hallásra lehet majd építeni. A pontos észlelés és a helyes képzés szorosan összefügg egymással. 
A jó kiejtés erősíti a jó belső hallást, a jó belső hallás pedig a helyes kiejtést. 

– Az auditív játékok lényege a gyerekek aktivitásra serkentése, segítség ahhoz, hogy a nyelv ritmusos zeneisé-
gét felfedezzék. A gyakorlatokat javítani csak úgy lehet, hogy újra és újra bemutatjuk helyesen, s így érzé-
keltetjük a jó megoldást!

– A jó tanári bemutatás mintát jelent a gyerekek számára, ezért hasznos, ha a tanár otthon kipróbálja a gya-
korlatot, és a saját nehézségeit legyőzve (l. megfigyelési szempontok) begyakorolja a magánhangzós szava-
kat, mondatokat, nehogy a rossz példát rögzítse a gyerekekben.

– A „valódi készséghiányos” gyerekek nagyon sokáig nem tudnak egyszerre két dologra figyelni. Az ő szá-
mukra valószínűleg ezek a játékok nem adnak elegendő gyakorlási időt és módot a fejlődéshez, ezért meg-
felelő szakember segítségét ajánljuk nekik.    

– A feladatok hatékonysága nagyban függ a jó példák (szavak, mondatok) megválasztásától.
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Marslakók beszélgetnek (kérdezés)

TáMogaTórendSZer 

Az iskolai tanulási helyzetekben a beszédfeldolgozás pontossága és a gyorsasága egyaránt szükséges. Az audi-
tív észlelés megfelelő szintje döntő jelentőségű a beszélt és írott nyelv elsajátításában. Zavarai az írásképesség 
fejlődését is nehezítik. A szóalak akusztikus azonosításának hiánya a hang-betű kapcsolat zavarát idézi elő, s a 
spontán és a diktálás utáni írás egyaránt nehézséget okoz.

Ezek az anyanyelvi gyakorlatok különösen azoknak a gyerekeknek nyújtanak sok segítséget, akik gyakran 
visszakérdeznek egy-egy feladat elhangzása után, akik sokszor bizonytalanságukat azzal kompenzálják, hogy 
a szomszédjukat figyelik, akik igen lassan írnak, akik rendkívül bizonytalanul észlelik a magánhangzók hos-
szúságát, akik jól tudnak másolni, de diktálás után sok hibával írnak, akik a nyelvi játékokban nem szívesen 
vesznek részt, pedig máskülönben kifejezetten szeretnek beszélni, mesélni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

1. Tudja-e a ritmusos magánhangzósort olvasni, lekopogni, kimondani?
2. Képes-e arra, hogy a csak magánhangzókból álló szavakat, mondatokat elismételje?
3. Tudja-e differenciálni a magánhangzók hosszúságát?
4. Betartja-e a magánhangzók sorrendjét?
5. Tudja-e az elhangzott szavakat, mondatot emlékezetben tartani és megismételni, vagy kéri, hogy ismételjük 

meg a feladatot? 
6. Tud-e szavakból, mondatokból csak magánhangzós szavakat, mondatokat spontán alkotni?

a feldolgozáS meNete

i. fronTáliS oSZTályMunKa 

A gyakorlat kezdete előtt vagy előző napokban érdemes a magánhangzókat átismételni a gyerekekkel. 
Segítség lehet az is, ha a táblára kitesszük, esetleg közösen vagy csoportmunkában összegyűjtjük az összes 
magánhangzót.            
A modul kezdetekor a tanár elmondja, hogy ma űrutazásban vesznek részt.
Az ajánlott instrukció: „Tegyétek a két karotokat fel a padra! A fejeteket hajtsátok le rá! Csukjátok be a szemeteket! 
Most beindítjuk az űrrakétát! Felváltva dobbantsatok a lábatokkal a padlón! Először csak halkan, majd egyre hangosabban, 
amíg a rakéta elhagyja a kilövőállomást. Most a világűrben csendesen siklik a rakétánk. Képzeletben kinézünk az ablakán. 
Megcsodáljuk a csillagokat, visszatekintünk a földre, amely egyre kisebb lesz, ahogy távolodunk. 
Előttünk látható egy szép vörös bolygó, a Mars. Arrafelé kormányozzuk az űrhajónkat, és lassan leszállunk, rá. Belebújunk a 
szkafanderbe (űrruhába), hogy legyen elegendő oxigénünk. Kilépünk az ajtón, és elindulunk a legközelebbi városba. Ott min-
denféle lények érdekes járműveken közlekednek és egy furcsa, de mégis ismerős nyelven társalognak egymással.
Egy rövid ideig időzzenek el csendben a marslakók között.  
A következő instrukció: Nyissátok ki a szemeteket! Emeljétek fel a fejeteket a padról!   
Ezután mondunk néhány, csak magánhangzókból álló mondatot a „marslakók nyelvén”, úgy, hogy a mondat-
fajtákat erőteljesen érzékeltessük a hanglejtéssel:
 – É á i o a? É e i á ó? Ó ő e é í? (kérdezek valamit, kíváncsian érdeklődöm valamiről)
 – E é i ő. Ö e á i u. (kijelentek valamit)
 –  Á i é o a o! (parancsolok, kérek valamit, örömöm mondom el, csodálkozom valamin, sajnálatomat fejezem 

ki, óhajtok valamit…)

1. érzésEkrE ráismErés: Milyen érzést akartaM kifejezni?   

2. a)  A párbeszédet így kezdjük: A marslakó gyerekek is úgy tanulnak beszélni, mint ahogy mi tanultunk. Utánozzák 
a felnőtteket.

  – Én kérdezek, s te kérdezz vissza ugyanazzal a mondattal!
  – Én erős érzelmet fejezek ki. Ismételd meg a mondatomat! 
  – Én kijelentek valamit. Ismételd  meg a kijelentésemet!   
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2. b)  A  párbeszédet így folytathatjuk: A marslakó gyerekek akkor tudnak beszélni, amikor már maguk is tudnak ön-
állóan mondatokat mondani.

  – Én kérdezek. Kérdezz vissza!
  – Én erős érzelmet (!) fejezek ki. Te is fejezz ki valamilyen erős érzelmet!
  – Én nyugodtan kijelentem. Te is tedd ezt!

Itt fontos segítség lehet, ha elmondjuk a gyerekeknek, hogy ne gondoljanak egy konkrét magyar mondatra 
közben!

Ezt a játékot is érdemes legalább ötször-hatszor eljátszani egymás után, hogy a gyermekek megtanuljanak 
könnyedén váltani, és mindig az aktuális mondathangsúlyra figyelni.
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marslakók bEszélgEtnEk (párbEszéd)

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Auditív észlelés, a hallási figyelem, a megkülönböztetőkészség fejlesztése, a 
magánhangzók és a mondatfajták helyes hangsúlyozása

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: beszéd, olvasás 

Szűkebb környezetben: auditív észlelés

Ajánlott megelőző tevékenységek: beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő 
szójátékok (tanári kézikönyv), a hangok világa (beszéd modulok), a „kazettás” 
játék

Ajánlott követő tevékenységek: az anyanyelvi tapasztalatszerzés előkészítése

A képességfejlesztés 
fókuszAi

auditív észlelés, beszéd észlelés, hallási figyelem, rövid távú memória, sze-
rialitás

ajánláS    

– A gyakorlatokat célszerű hetente 2x vagy 3x elvégezni 4–6 héten át. 
– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a kazettás játék befejezése után, a „Marslakók beszélgetnek” modulok vé-

gén célszerű elkezdeni, mert  magasabb fokon fejlesztik ugyanazon képességeket. 
– A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehetőséget is nyújt arra, hogy megítélje, mennyire észlelik pon-

tosan a gyerekek a magánhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyait, valamint hogy 
hallási figyelmük, rövid távú emlékezetük, a sorrendiség észlelése milyen szinten áll.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni nem szabad, hiszen a gyakorlatok révén  érzékszervi tanítás-tanulás 
folyik. Ha valamire még nem képes egy gyerek, akkor addig mondjuk elő, addig utánoztatjuk, amíg ő is 
ráérez.

– A képesség fejlődésének állomásai vannak: először kívülről képes meghallani, azután belülről is hallja, az-
után képes már jól képezni, s végül automatikussá válik, vagyis ha nem figyel rá, akkor is tudja már jól ké-
pezni, illetve helyesen leírni. A fokozatok végigjárása azért nagyon fontos, mert biztonságos helyesírást csak 
stabil belső hallásra lehet majd építeni. A pontos észlelés és a helyes képzés szorosan összefügg egymással. 
A jó kiejtés erősíti a jó belső hallást, a jó belső hallás pedig a helyes kiejtést. 

– Az auditív játékok lényege a gyerekek aktivitásra serkentése, segítség ahhoz, hogy a nyelv ritmusos zeneisé-
gét felfedezzék. A gyakorlatokat javítani csak úgy lehet, hogy újra és újra bemutatjuk helyesen, s így érzé-
keltetjük a jó megoldást!

– A jó tanári bemutatás mintát jelent a gyerekek számára, ezért hasznos, ha a tanár otthon kipróbálja a gya-
korlatot, és a saját nehézségeit legyőzve (l. megfigyelési szempontok) begyakorolja a magánhangzós szava-
kat, mondatokat, nehogy a rossz példát rögzítse a gyerekekben.

– A „valódi készséghiányos” gyerekek nagyon sokáig nem tudnak egyszerre két dologra figyelni. Az ő szá-
mukra valószínűleg ezek a játékok nem adnak elegendő gyakorlási időt és módot a fejlődéshez, ezért meg-
felelő szakember segítségét ajánljuk nekik.    

– A feladatok hatékonysága nagyban függ a jó példák (szavak, mondatok) megválasztásától.
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TáMogaTórendSZer 

Az iskolai tanulási helyzetekben a beszédfeldolgozás pontossága és gyorsasága egyaránt szükséges. Az audi-
tív észlelés megfelelő szintje döntő jelentőségű a beszélt és írott nyelv elsajátításában. Zavarai az írásképesség 
fejlődését is nehezítik. A szóalak akusztikus azonosításának hiánya a hang-betű kapcsolat zavarát idézi elő, s a 
spontán és a diktálás utáni írás egyaránt nehézséget okoz.

Ezek az anyanyelvi gyakorlatok különösen azoknak a gyerekeknek nyújtanak sok segítséget, akik gyakran 
visszakérdeznek egy-egy feladat elhangzása után, akik sokszor bizonytalanságukat azzal kompenzálják, hogy 
a szomszédjukat figyelik, akik igen lassan írnak, akik rendkívül bizonytalanul észlelik a magánhangzók hosz-
szúságát, akik jól tudnak másolni, de diktálás után sok hibával írnak, akik a nyelvi játékokban nem szívesen 
vesznek részt, pedig máskülönben kifejezetten szeretnek beszélni, mesélni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

1. Tudja-e a ritmusos magánhangzósort olvasni, lekopogni, kimondani?
2. Képes-e arra, hogy a csak magánhangzókból álló szavakat, mondatokat elismételje?
3. Tudja-e differenciálni a magánhangzók hosszúságát?
4. Betartja-e a magánhangzók sorrendjét?
5. Tudja-e az elhangzott szavakat, mondatot emlékezetben tartani és megismételni, vagy kéri, hogy ismételjük 

meg a feladatot? 
6. Tud-e szavakból, mondatokból csak magánhangzós szavakat, mondatokat spontán alkotni?

a feldolgozáS meNete

i. fronTáliS oSZTályMunKa

Gyakorlás: Mi lehet a marslakók mondatainak a végén? (.!?) Emeljétek fel a mondatnak megfelelő kártyát! 
Ehhez szükség van tanulónként három kártyára, amiken 1-1 mondat végi írásjel látható. Ezt a gyerekek maguk 
is elkészíthetik rövid idő alatt.
Majd ismerkedjenek meg a verssel.
           

Horgas Béla: Meseváros

   Ez a város meseváros,                           sárga szirmos, veres lángos, 
   senki földjével határos:                         eladó a meseváros,

   tornyos, tükrös, kétfilléres                   utca, udvar, szoba, tető,
   meszelőtől nagyon fényes,                   hitelbe is megvehető,

   nagyon kerek, nagyon kockás,            ajtó, ablak, pince, padlás,
   cifra, csipkés és cikornyás,                  réztorony és a sarokház,

         Szökőkút és ócskapiac –
           Uccu neki vesd el magad!

Beszélgessünk erről a különleges városról, és arról, hogy milyen lehet a Marson egy város.
Ezután négyfős csoportokat alkotva készítsék el a marsbeli díszletet egy csomagolópapírra, majd próbálja-

nak ők is a marslakók nyelvén egymással beszélgetni.
1. Legyen egy kérdező, legyen egy válaszadó, és alakuljon ki a kettejük beszélgetéséből egy veszekedés!
2. Kérj tőle valamit, s ő egyezzen bele, vagy tiltakozzon!
3. Parancsolj neki valamit, s ő egyezzen bele, vagy tiltakozzon ellene!
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marslakók bEszélgEtnEk (történEt)

 készítette:  papp zita

modulleíráS

A modul céljA Auditív észlelés, a hallási figyelem, a megkülönböztető készség fejlesztése, ma-
gánhangzók és a mondatfajták helyes hangsúlyozása 

időkeret 15 perc

Ajánlott korosztály 2–�. osztály, �–10 évesek

ModulkApcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben: beszéd, olvasás 

Szűkebb környezetben: auditív észlelés

Ajánlott megelőző tevékenységek: beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő 
szójátékok (Tanítói kézikönyv), a hangok világa (beszéd modulok), a „kazet-
tás” játék

Ajánlott követő tevékenységek: anyanyelvi tapasztalatszerzés előkészítése

A képességfejlesztés 
fókuszAi

auditív észlelés, beszédészlelés, hallási figyelem, rövid távú memória, szeria-
litás 

ajánláS    

– A gyakorlatokat célszerű hetente 2x vagy 3x elvégezni 4–6 héten át. 
– Ezeket a nyelvi feladatokat csak a kazettás játék befejezése után, a „Marslakók beszélgetnek” modulok vé-

gén célszerű elkezdeni, mert  magasabb fokon fejlesztik ugyanazon képességeket. 
– A tanárnak a fejlesztés mellett megfigyelési lehetőséget is nyújt arra, hogy megítélje, mennyire észlelik pon-

tosan a gyerekek a magánhangzók hosszúságát, a mondatfajták hanglejtését, hangsúlyait, valamint hogy 
hallási figyelmük, rövid távú emlékezetük, a sorrendiség észlelése milyen szinten áll.

– Ezeket a gyakorlatokat számon kérni nem szabad, hiszen a gyakorlatok révén  érzékszervi tanítás-tanulás 
folyik. Ha valamire még nem képes egy gyerek, akkor addig mondjuk elő, addig utánoztatjuk, amíg ő is 
ráérez.

– A képesség fejlődésének állomásai vannak: először kívülről képes meghallani, azután belülről is hallja, az-
után képes már jól képezni, s végül automatikussá válik, vagyis ha nem figyel rá, akkor is tudja már jól ké-
pezni, illetve helyesen leírni. A fokozatok végigjárása azért nagyon fontos, mert biztonságos helyesírást csak 
stabil belső hallásra lehet majd építeni. A pontos észlelés és a helyes képzés szorosan összefügg egymással. 
A jó kiejtés erősíti a jó belső hallást, a jó belső hallás pedig a helyes kiejtést. 

– Az auditív játékok lényege a gyerekek aktivitásra serkentése, segítség ahhoz, hogy a nyelv ritmusos zeneisé-
gét felfedezzék. A gyakorlatokat javítani csak úgy lehet, hogy helyesen újra és újra bemutatjuk, s így érzé-
keltetjük a jó megoldást!

– A jó tanári bemutatás mintát jelent a gyerekek számára, ezért hasznos, ha a tanár otthon kipróbálja a gya-
korlatot, és a saját nehézségeit legyőzve (l. megfigyelési szempontok) begyakorolja a magánhangzós szava-
kat, mondatokat, nehogy a rossz példát rögzítse a gyerekekben.

– A „valódi készséghiányos” gyerekek nagyon sokáig nem tudnak egyszerre két dologra figyelni. Az ő szá-
mukra valószínűleg ezek a játékok nem adnak elegendő gyakorlási időt és módot a fejlődéshez, ezért meg-
felelő szakember segítségét ajánljuk nekik.    

– A feladatok hatékonysága nagyban függ a jó példák (szavak, mondatok) megválasztásától.
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TáMogaTórendSZer 

Az iskolai tanulási helyzetekben a beszédfeldolgozás pontossága és gyorsasága egyaránt szükséges. Az audi-
tív észlelés megfelelő szintje döntő jelentőségű a beszélt és írott nyelv elsajátításában. Zavarai az írásképesség 
fejlődését is nehezítik. A szóalak akusztikus azonosításának hiánya a hang-betű kapcsolat zavarát idézi elő, s a 
spontán és a diktálás utáni írás egyaránt nehézséget okoz.

Ezek az anyanyelvi gyakorlatok különösen azoknak a gyerekeknek nyújtanak sok segítséget, akik gyakran 
visszakérdeznek egy-egy feladat elhangzása után, akik sokszor bizonytalanságukat azzal kompenzálják, hogy 
a szomszédjukat figyelik, akik igen lassan írnak, akik rendkívül bizonytalanul észlelik a magánhangzók hosz-
szúságát, akik jól tudnak másolni, de diktálás után sok hibával írnak, akik a nyelvi játékokban nem szívesen 
vesznek részt, pedig máskülönben kifejezetten szeretnek beszélni, mesélni.

MegfigyeléSi SZeMPonToK

1. Tudja-e a ritmusos magánhangzósort olvasni, lekopogni, kimondani?
2. Képes-e arra, hogy a csak magánhangzókból álló szavakat, mondatokat elismételje?
3. Tudja-e differenciálni a magánhangzók hosszúságát?
4. Betartja-e a magánhangzók sorrendjét?
5. Tudja-e az elhangzott szavakat, mondatot emlékezetben tartani és megismételni, vagy kéri, hogy ismételjük 

meg a feladatot? 
6. Tud-e szavakból, mondatokból csak magánhangzós szavakat, mondatokat spontán alkotni?

a feldolgozáS meNete 

i. fronTáliS oSZTályMunKa, Majd PároS MunKa 

Az instrukció a következő: Beszélgessünk a marslakók nyelvén egymással!

1. Konkrét helyzetek megfogalmazása a marslakók nyelvén. A motivációt mindenképpen növeli, ha maguk 
gyűjtenek össze olyan szituációkat, amelyek képzeletben megtörténtek velük a marslakók földjén. Pl. a 
Marson hol játszanak a gyerekek, merre van az iskola…

 Mit szeretnek enni az itt lakók?  Van-e mozi, múzeum, állatkert…?  

2. Mondd el a marslakók nyelvén a mai napodat! Mi pedig kitaláljuk, hogy mit érzel közben. Az ellenőrzés megbeszélés-
sel történik. A gyerekek elmondhatják, milyen érzéseket ismertek fel a beszéd alatt.

3. Mesélj el egy történetet a marslakók nyelvén! Mi pedig megszámoljuk, hány mondatból állt. Az ellenőrzés gyors és 
hatékony, ha a füzetben vagy az ujjaikon számolják a mondatokat, és a történet végén a számot kell csak 
bemondaniuk vagy ujjaikon felmutatniuk.

4. a) Két gyerek meghívja egymást beszélgetni, s kapnak egy papírcsíkot pl.!!!.??.!?. Ennek alapján kell a be-
szélgetést folytatniuk. Célszerű először csak egy papírcsíkot adni. Ebben az esetben a hallgató is figyelje, 
hogy helyesen, ugyanolyan sorrendben következnek-e a mondatok. Ezután a hallgató is, mintegy vissz-
hangként képezi ezeket a mondatokat. Ez szinte azonnali visszajelzést ad  beszélgetőtársa „fülének”. 

4. b) Később két különböző papírcsíkkal dolgozhatnak. A beszélgetés úgy halad, hogy felváltva mondanak 
egy-egy mondatot a kezükben lévő papírcsík alapján. A beszélgetés „vendége” lehet egy harmadik személy, 
aki minden mondat elhangzása után felmutatja azt a mondatvégi írásjelet, amelynek megfelelő lejtésű mon-
datot halott.

 Változatos, sok gyakorlásra ad módot, ha a szituációkat forgószínpadszerűen, több helyszínen, kiscso-
portban, esetleg párokban játsszák el a gyerekek. Erre a célra megint használhatjuk a csomagolópapírra 
készített rajzokat.
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