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51. Bevezető

1. Bevezető
1.1. A hazai szakirodalom áttekintése és összegzése

1.1.1. A téri tájékozódás fogalma 

„A téri tájékozódás képessége, az ember egyik legfontosabb kompetenciája, a biológiai túlélés szol-
gálatában áll. A városias életforma ellenére a helyek megtalálása, a hazatalálás, ismeretlen zegzugos 
helyek felderítése, a környezetről kialakított mentális térképek létrehozása a szociális alkalmazko-
dás tekintetében is nélkülözhetetlen mentális képesség. A másokért felelősséget vállaló, magabiztos 
és eredményes viselkedés fontos repertoáreleme. A téri információ multimodális természetű. A tér 
mentális reprezentációja és konstitucionális bázisa ennek megfelelően sokszínű. A térészlelés és a 
tájékozódó viselkedés szabályozása anatómiailag részben független, de a funkciók tekintetében össze-
kapcsolódó rendszer.” (Kállai, 2008, 399. )
A téri képességeket úgy határozhatjuk meg, mint a nem nyelvi információk reprezentálásának és át-

alakításának képességét a térben (vagy helyen) (Chan, 2007, idézi Khasawneh, 2012). A téri képesség 
a két- és háromdimenziós alakzatok észlelését és az észlelt információk, tárgyak, viszonylatok megér-
tését, valamint problémák megoldására való felhasználását jelenti (Makádi, 2012). Gardner többfakto-
ros intelligencia-elméletében a téri-vizuális képesség önálló intelligenciatípusként jeleneik meg, amely 
további, egymással fejlődésükben és működésükben is kölcsönös kapcsolatban álló képességfakto-
rokra bontható. Maier (1998) osztályozásában a téri képesség öt nagy és egymással részben átfedő 
komponensre, műveletre osztható: 

�� Térészlelés: az irányok vízszintes és függőleges fixációja, függetlenül a zavaró infor-
mációktól. 

�� Téri vizualizáció: helyzetek ábrázolásának képessége, amikor az elemek egymáshoz 
viszonyítva mozognak.

�� Mentális rotáció: háromdimenziós testek elforgatása fejben.
�� Téri viszonyok: egy test részei közötti kapcsolatok felismerésének képessége.
�� Téri tájékozódás: egy adott téri helyzetbe való belépés képessége.

Tartre (1990) a téri képességek osztályozására az adott feladathoz szükséges mentális folyamatokon 
alapuló sémát javasolt. E szerint a háromdimenziós téri képességek két distinkt kategóriára oszthatók. 
Az egyik a téri vizualizáció, amely egy tárgy mentális mozgatását tartalmazza és további két alosztálya 
a mentális rotáció (a teljes tárgy elforgatása fejben) és a mentális transzformáció (a tárgy bizonyos 
részének átalakítása). A másik kategória a téri orientáció, amely révén képesek vagyunk a saját néző-
pontunkat mentálisan mozgatni, miközben a tárgy rögzítve marad a térben.

A téri helyzet meghatározásának három fő változója a hely, az irány és a távolság. A hely a zárt (hatá-
roló felületei más terektől világosan elkülönülnek, pl. szoba) vagy nyílt hátterű (panorámás) környe-
zet egy adott pontja (Kállai, 2008). A helyekkel kapcsolatban leggyakrabban alkalmazott navigációs 
típusok a következők:
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�� taxis: a legegyszerűbb, egy adott inger irányába (közeledő) vagy éppen azzal ellenté-
tes (elkerülő) helyváltoztatás;

�� tájékozódási pontoktól független, kereső stratégiákra épülő spontán exploráció: 
célja loko-, illetve perceptuomotoros szempont- és pozícióváltás révén többrétegű 
információ biztosítása a környezet megfelelő észleléséhez (pl. próba-szerencse alapú 
pásztázás vagy a célpont pontos helyének belövése);

�� egocentrikus referenciakeretet használó nyomvonalkövető magatartás: a személy 
a navigációs jelzések szekvenciáit követve halad, minden tájékozódási pontnál végre-
hajt egy énközpontú pozícióra épített cselekvést (pl. az első pontnál jobbra fordul, a 
másodiknál balra).

�� allocentrikus téri referenciakeret: térképszerű, több elemből álló és a személy hely-
zetététől független szerkezete van, amelyet akkor használunk, amikor a személy po-
zíciója, nézőpontja is folyamatosan változik. A navigációs pontokat egymáshoz viszo-
nyított távolságuk és fekvésük alapján egységes rendszerben ábrázolja, amelyben a 
saját pillanatnyi egocentrikus pozíciónak csekély szerepe van. 

A szakirodalom tanulmányozása alapján megjegyezzük, hogy a téri tájékozódás fejlődésével, zavara-
ival és fejlesztésével foglalkozó forrásokban a téri tájékozódás fogalmát többnyire gyűjtőfogalomként 
használják, amelybe (ahogy az például a fejlesztésre javasolt feladatok tartalmából is kiderül) beleértik 
a téri viszonyokat és a téri helyzetet is, illetve összekapcsolják a testséma fogalmával. 

1.1.2. A téri tájékozódás fejlődése

A téri-vizuális fejlődés neuropszichológiai, kognitív fejlődés-idegtudományi, gyermekneurológiai és 
szemészeti, nevelési-oktatási és rehabilitációs perspektívából nézve is jelentős terület. A fejlődés in-
teraktív természetéből, az egymással átfedő és kölcsönös kapcsolatban lévő területekből adódóan a 
téri folyamatok izolált tanulmányozása sokszor nehézkes és mesterséges törekvés. A tériség szorosan 
kapcsolódik többek között a kogníció, a tudatosság, a testséma, a vizuális feldolgozás és a motoros 
képességek, készségek fejlődéséhez. Ezen túlmenően önmagában a téri fejlődés is számos területet 
takar, beleértve a téri reprezentációkat, a mentális forgatást, a helyekre való emlékezést, a mozgásos 
cselekvést (elérés és megragadás) és a téri figyelmet (Atkinson és Nardini, 2008). A téri tájékozódás 
idegi háttere szempontjából a jobb féltekei halántéklebeny kitüntetett szerepet tölt be.
A téri képességek fejlődését hagyományosan a Piaget-féle kognitív fejlődéselmélet keretében tárgyal-

ják (Sorby, 2007). Eszerint a téri képességek fejlődésében három szakasz különíthető el. Az elsőben, 
3-5 éves korra a gyermekek a topológiai képességeket sajátítják el. Ezek elsődlegesen kétdimenziós 
képességek, amely révén a gyermek felismeri egy tárgy közelségét egy másikhoz, annak sorrendjét egy 
csoportban, illetve annak izoláltságát vagy körbezártságát egy nagyobb környezetben. Ennek hasz-
nálatát jelzik a kirakós játékok. A második szakaszban jelennek meg a projektív téri képességek. Ide 
tartozik a háromdimenziós tárgyak vizualizációja, illetve a különböző nézőpontokból várható látvány 
vagy annak előrevetítése, hogy mit fogunk látni, ha a térben elfordulunk vagy átalakítást hajtunk vég-
re. Ismerős, hétköznapi tapasztalatokkal összefonódott tárgyak esetében ezek általában serdülőkorra 
tehetők. Ismeretlen tárgyak vagy új jellemzők esetén ezek fejlődése a fiatal felnőttkorba is áthúzódik. 
A harmadik stádiumban válnak az emberek képessé a terület, nagyság, távolság, az átfordítás, a rotá-
ciós és a tükrözés fogalmának vizualizációjára, illetve a mértékfogalmak és a projektív téri képességek 
kombinálására. A téri képességek fejlődése szempontjából a mozgásos és az ún. szem-kéz koordiná-
ciós tevékenységek kiemelt szerepűnek tűnnek, mint például a konstrukciós, építő játékok, a külön-
böző labirintus jellegű rejtvények, kirakós játékok.
A téri képesség kifejlődésének iskoláskorban négy fokozata különíthető el (Makádi, 2012): 1. a tér 
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jellemző pontjainak ismerete: felismer egyes térelemeket, de nincs tisztában a helyükkel vagy az egy-
máshoz viszonyított helyzetükkel; 2. cselekvési ismeret: bizonyos útvonalakat és azon módozatokat 
ismeri, amelyek szükségesek az egyik végponttól a másikig történő eljutáshoz; 3. topológiai ismeret: 
tudja, hogy az ismert utak hol találkoznak, milyen hálózatot alkotnak, képes az ismert utak egyes 
részeit új útvonallá kombinálni; 4. metrikus ismeret: képes a helyek közötti mértékbeli viszonyok 
felidézésére.

A 6-8 éves gyerekekre a térbeli tájékozódás első szintje jellemező, vagyis csak egyes, ismert, közeli 
helyekre, mindennapi környezetre, azok részleteire korlátozódik, a viszonyrendszer átlátása nélkül. 
A 9-11 éves korban kezd a tér absztraktabb síkon, a közvetlen tapasztalatoktól függetlenül is értel-
met nyerni. A 12-15 évesek már képesek a téregységek és a térelemek közötti viszonyok átlátására, 
és egyre több elemet, objektumot, szempontot vesznek figyelembe a téri rendszerek felfedezésekor, 
áttekintésekor.
A tér leképezése többfokozatú fejlődési, tanulási folyamat eredménye, amely az egocentrikustól az 

énfüggetlen látásmód, a topologikustól a metrikus, illetve az oldalnézetitől a felülnézeti (alaprajzi) 
ábrázolás, a szűktől (állásponthoz kötöttől) a tágabb (a horizont által befogott) felé vezet. Az alsó tago-
zatos gyerekeknek még csak sejtései vannak arról, hogy mi a térkép, és hogy hogyan készül. Általában 
a térkép lényegét 14 éves kora körül érti meg a térképolvasáson és a térképi ábrázoláson keresztül. 
Így a térképismeret tanítása nem kezdhető meg alsó tagozatban, és a felső tagozatban is csak lassan, 
tudatos fejlesztő folyamat hatására várható eredmény (Makádi, 2012).

1.1.3. A téri tájékozódás zavara

A téri képességekkel, illetve a téri kognícióval kapcsolatos ismereteink jelentős része egészséges és 
agysérült felnőttekkel végzett vizsgálatokból származnak. Az utóbbi évtizedekben azonban a gyer-
mekkori téri tájékozódási zavarokat több neurokognitív fejlődési zavarban is tanulmányozták. Ki-
emelkedő jelentőségű ezek között a Williams-szindróma, amelyben a téri kifejezések (pl. Lukács és 
mtsai, 2007) és a téri munkaemlékezet (pl. Racsmány és mtsai, 2007) szelektív deficitjét az agyműkö-
dés elméleti modelljeinek kontextusában tanulmányozták. 

1. ábra. A térmegismerés fokozatai
(Makádi, 2012, 3. )
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A tárgyak helyének felismerése a tér egy adott pontjának azonosítását igényli, amelyhez kapcso-
lódik a téri irányok meghatározása és a céltárgy megragadása. A téri tájékozódás, a térben kijelölt 
hely irányába történő elmozdulás (navigáció) már összetettebb folyamatokra épül, amely feltételezi 
a téri irányok és a saját test téri helyének egybevetését a mentális térképpel. A téri tájékozódás za-
varaiban a szeptum és a hippokampusz érintettségét tartják kiemelkedőnek. Feltételezhető, hogy 
a hippokampusz sérülése a helytanulás, a nem sajáttest-referenciájú (allometrikus) téri mozgások 
elsajátításában, a mentális térkép fejlődésében okoz zavarokat. A szeptális terület károsodása a sa-
játtest-referenciájú (egocentrikus) térbeli műveletek zavarát eredményezi, amely következtében a 
tájékozódási műveleteket nem sikerül a mentális térképhez rendelni (Csépe, 2005). 
A téri tájékozódás zavara annak fejlődését megalapozó, előfeltételeit jelentő képességek elma-

radása következtében is megjelenhet. Így például az elégtelenül fejlődő motoros képesség kihat 
a téri tájékozódás fejlődésére. Következményei a téri orientáció folyamatában az észlelés és a 
kivitelezés-végrehajtás területein jelentkeznek. Már a korai szenzomotoros időszakban, a hely-
változtató és helyzetváltoztató mozgások megindulási idejében kezdődik az elmaradás. Nem jön-
nek létre az elemi koordinációk, amelyek visszatartják a megismerési folyamatok kibontakozási 
lehetőségeit is (Nagyné, 1996). 

A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása te-
szi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetését. A testtudat és testséma nem megfelelő 
fejlődése következtében ezek a téri viszonyok bizonytalanná válnak. 
A téri tájékozódás zavara többféle formában megnyilvánulhat. Tünetei lehetnek a jobb-bal irányok 

tévesztése, a reverzió (pl. „b” és „d” betűk tévesztése), elforgatás (pl. „p” és „d” megkülönbözetésének 
problémája), egyik helyről a másikra haladva az út közben vagy a térképen az irányok összekeverése, 
ismerős és szokatlan formák felismerésének problémája, gyenge útvonalkövetés (pl. labirintusrajzon), 
a saját test térbeli észlelésének nehézsége (Spreen és mtsai, 1995). A téri tájékozódás és figyelem spe-
ciális zavara a téri hemineglekt, amely lényege, hogy agysérülés után a személy a sérüléssel ellenoldali 
térfeléről nem vesz tudást. 

1.1.4. A téri tájékozódás szerepe és kapcsolata az iskolai teljesítménnyel

A téri tájékozódás megfelelő fejlettsége és működése az iskolai tantárgyak közül a matematika (írás-
beli műveletvégzés, geometria), a földrajz (térképolvasás), illetve a vizuális ábrázolás és testnevelés 
esetében kiemelkedő. Emellett a kétdimenziós, síkban való tájékozódás az olvasás- és írástanulásban 
tölt be fontos szerepet. Az olvasás irányához a gyermeknek tisztában kell lennie az előtt, mögött, mel-
lett, felett, alatt fogalmával és ennek gyakorlati alkalmazásával. A biztos téri ismeret birtokában nem 
fogja felcserélni a betűket vagy betűformákat. Az íráshoz a gyermeknek differenciálnia kell a betűk 
eltérő téri helyzetét és a haladási irányát (Fenyvesiné, 2013).
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1.2. Az angolszász és hazai szakirodalom áttekintése és 

összegzése 

1.2.1. A téri tájékozódás fejlesztésének megjelenése az angolszász 
nyelvterületen

A következőkben röviden vázoljuk a téri tájékozódás fejlesztésével kapcsolatban az angol nyelvű, 
elsősorban interneten olvasható forrásokból kirajzolódó irányvonalakat. A szakirodalom tanulmányo-
zása alapján fontos témaként jelenik meg a téri tájékozódás, illetve tágabban a téri intelligencia iskolai 
fejlesztésének kérdésköre. Ezzel kapcsolatban több olyan empirikus tanulmány olvasható, amely a 
téri intelligencia és bizonyos tantárgyakban (főként matematika és földrajz) elért teljesítmény közötti 
összefüggést vizsgálta. Számtalan olyan, főként szülőknek és pedagógusoknak szóló internetes oldalt 
találtunk, amelyben e terület fejlődését elősegítő játékokat, feladattípusokat ajánlanak. 
Külön kutatási területként említendő a számítógépes, illetve internetes, digitális játékok és eszközök 

diagnosztikus és fejlesztő szerepének vizsgálata. Úgy tűnik, hogy a digitalizált feladatok használata, 
megfelelő idői keretek között, a valóságos térben végzett mozgásos cselekvések kiegészítéseképpen, 
hatékony a téri képességek előmozdítására.
Harmadik irányvonalként a téri tájékozódás zavarainak kezelésével kapcsolatos irodalmakat említ-

hetjük. Ezek a foglalkoztatási rehabilitáció vagy a neuropszichológiai terápiás módszertan felől köze-
lítik meg a kérdés. Az internetes keresés alapján konkrét, gyermekek számára kidolgozott téri tájéko-
zódás fejlesztő programot nem találunk. 

1.2.2. A téri tájékozódás fejlesztésének lehetőségei a magyar köznevelésben 
– formai keretek és módszerek

Iskoláskorban a téri tájékozódás fejlesztése megvalósulhat a tanórán, osztálytermi szinten, a tan-
anyagátadáshoz kapcsolódva és külön fejlesztő fogalakozások alkalmával. A tananyagba ágyazott ké-
pességfejlesztés általános jellegű, minden tanulóra kiterjed. Célja a fejlődés során spontán megjelenő 
fogalmak szintre hozása, hogy arra az egyes tantárgyak tudományos fogalmai ráépíthetőek legyenek. 
Röviden a speciális tantervi tartalmak elsajátításának megalapozása. A sajátos nevelési igényű tanulók 
vonatkozásában példaként említhetjük, hogy az ELTE GYK tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon a környezetismereti, geometriai, földrajzi fogalmak tanításával kapcsolatos a tantárgy-
pedagógiai ismeretek „Az orientációs és kreatív képességek fejlesztésének módszertana” című kurzus 
keretében jelennek meg. Ehhez kapcsolható Fenyvesiné (2013) módszertani útmutatója, amelyben 
több ponton Nagyné programjára hivatkozva tárgyalja a téri tájékozódás fogalmát, fejlődését, zavarait 
és fejlesztését, illetve tantárgy-pedagógiai kérdéseit.

A téri tájékozódás tananyagba ágyazott fejlesztése nem csak a sajátos nevelési igényű tanulók okta-
tásban van jelen. Így például a téri tájékozódás testnevelés tantárgyon belüli fejlesztési lehetőségeit 
Molnár és mtsai (évszám nélkül) ismerteti. Ezzel kapcsolatban megkülönböztetik a térbeli tájékozódó 
képesség három típusát, úgy mint saját test vagy testrész mozgásának szabályozása térben, idegen test 
mozgásának érzékelése térben és ehhez való igazodás, és az összetett téri mozgások érzékelése térben 
és ehhez való igazodás. E képesség fejlődése eltér a többi koordinációs képesség fejlődésének szaka-
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szától (a többi általában 7-12 éves korig tart). A fejlesztése érzékeny, súlyponti időszaka véleményük 
szerint a következő:

�� 7-8 évesek: differenciális mozgásérzékelés, gyorskoordináció;
�� 9-10 évesek: reagáló képesség, ritmusérzék;
�� 10-12 évesek: egyensúlyozás;
�� 13-14 évesek: téri tájékozódás.

A felsorolt területek fejlesztésére olyan feladatokat említenek, amelyek többszöri ismétlése a test-
helyzet mozgás közbeni megváltoztatását igényli (pl. célba dobás, ugrások és szökdelések, szlalom 
futások, vonalon futás labdavezetéssel, akadálypálya, dobásgyakorlatok). 

További példaként a matematikatanítás elméletét és gyakorlatát említjük. A Nemzeti Alaptanterv-
ben (NAT) a Matematika műveltségi terület fejlesztési feladatai között szerepel a térben és időben 
való tájékozódás. A téri tájékozódás fejlesztésének területeit évfolyamok szerinti bontásban a 2. ábra 
ismereti. Herendiné (2010) a kerettantervek és tankönyv-családok részletes elemzése alapján meg-
állapította, hogy az 1. osztály kivételével a témakör explicit módon még sem szerepel a matematika 
tananyagban, így a téri tájékozódás fejlesztésének jelenleg iskolai gyakorlata nem kellően átgondolt 
és esetleges, szükséges a téri tájékozódás szisztematikus és spirális tárgyalásmódjának kidolgozása. 
Herendiné doktori kutatás keretében kidolgozott e célból egy tananyagot, amely tananyag fő tartalmi 
elemei a következők: térbeli viszonyszavak használata, útvonalak leírása, ciklikus rendezés, tájékozó-
dás a koordinátarendszerben, geometriai transzformációk és objektumok képe különböző nézőpont-
ból. Minden terület esetében a kutatás három lépésből állt: alapszint felmérés kvalitatív és kvantitatív 
módszerekkel, tanítási kísérlet és utótesztelés. A dolgozat célja a konkrét osztálytermi szituációkban 
vizsgálni a térbeli tájékozódás fejlesztésének lehetőségeit. A 2. évfolyamon 10 héten át végzett fejlesz-
tés eredményeinek feldolgozása alátámasztotta, hogy a spontán fejlődés szerepe a vizsgált témakörö-
kön belül eltérő (pl. a jobb-bal megkülönböztetés spontán fejlődik, míg az útvonalak verbalizálása 
tudatos fejlesztést igényel) és a tériség fejlesztésében a tárgyi tevékenységek és azokhoz kapcsolódó 
helyes verbális kifejezésmód elsajátítása kulcsfontosságú.



111. Bevezető

A földrajztanítás jellegénél fogva (mivel az elsődlegesen tértudomány) kiváló lehetőséget kínál a téri 
képességek fejlesztésére. Makádi (2012) a térbeli intelligencia és a földrajztanítás-tanulás kapcsolatát 
vizsgálva megállapítja, hogy a térrel való különféle mentális műveletek elsajátításának és alkalmazásá-
nak megvannak a maguk optimális időszakai, amelyek egy fejlődési sor részei, így azok átugrása vagy 
előre hozása akadálya lehet a képességterület fejlődésének. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával 
nem következik be minőségi változás a téri képességben, ha azokat nem tartjuk edzésben. A térbeli 
intelligencia csak tudatos fejlesztési folyamat során alapozódhat meg és fejlődhet a földrajztanulás 
során. Makádi kidolgozott e műveltségi területen belül egy fejlesztési programot, amelynek a téri ké-
pességek hálózatos modelljén alapul (3. ábra), és amelyhez fejlesztő feladatgyűjteményt is közreadott 
(Makádi, 2008).

A téri tájékozódás fejlesztése a tanórán kívül, külön foglalkozások keretében is megvalósulhat. Erre 
jellemzően a tanulási problémák, speciális fejlődési zavarok (pl. beszéd-és nyelvfejlődési zavar, olva-
sási zavar, számolási zavar, mozgáskoordináció fejlődési zavara) prevenciójába, terápiájába ágyazott 
fejlesztési területként kerül sor, önálló foglalkozások formájában ritkán jelenik meg. Látássérült- és 
mozgáskorlátozott gyermekek esetében a téri orientációs képességek fejlesztése kiemelt szerephez jut, 
és speciális módszertant igényel.

1–4. évfolyam
5–8. évfolyam

9–12. évfolyam
5–6. évfolyam 7–8. évfolyam

Tájékozódás (pl. az is-
kolában és környékén) 
nagytesti mozgással; 
mozgássor megismétlé-
se, mozgási memória fej-
lesztése ►►

►►  mozgási memória 
fejlesztése; mozgássor 
megismétlése visszafelé

Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; a tájékozó-
dást segítő viszonyok megismerése (pl. mellett, alatt, 
fölött, között, előtt, mögött). Tájékozódás a síkban 
(pl. tájákozódás a síkon ábrázolt térben, tájékozódás 
szavakban megfogalmazott információk szerint).

Térbeli viszonyok, testek 
ábrázolási lehetőségei 
síkban.

Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének ak-
tuális helyzetéhez képes (pl. a bal, jobb).

Tájékozódás a másik ember nézőpontja szerint.

Tájékozódás a valóságos viszonyokról térkép és 
egyéb vázlatok alapján (pl. térkép olvasása, készíté-
se; térbeli mérési adatok felhasználása számítások-
ban, arányérzék fejlesztése; a valóságos viszonyok 
becslése térkép alapján, koordináta-módzser). ►►

►►  A térképkészítési 
elvek megértése; tájéko-
zódást segítő eszközök 
használata.

Tájékozódás a térben

2. ábra. A téri tájékozódás fejlesztésének megjelenése a NAT Matematika műveltségi területében (forrás: Új Pedagógiai Szemle, 62 (1- 3), 88.)
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3. ábra. A térbeli intelligenciafejlesztés elemeinek hálózata (Makádi, 2012, 7.)

A tanórai és fejlesztő foglalkozások egymást gyakran ki is egészítik. Például mind a Meixner-féle 
diszlexia-prevenciós szemléletű olvasástanításnak, mind pedig az olvasászavar terápiájának része a 
téri tájékozódással kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztés (Meixner, 1995). Ugyanez igaz a 
matematikára is, ahol a téri képességek alapvetőek mind a tananyag átadás, mind a számolási zavarok 
terápiája szempontjából (Dékány, 2003).
A téri tájékozódás fejlesztésére szolgáló módszerek, eszközök sokfélék. A fejlesztés megvalósulhat 

mozgásos tevékenység, játékeszköz, feladatlap vagy digitalizált, számítógépes feladatok segítségével 
(ez utóbbira az angol nyelvű szakirodalmat tárgyaló részben hoztunk példákat). A Magyar Fejlesz-
tőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete honlapján például három, 
a téri orientáció fejlesztésére az alábbi típusú játéktevékenységet javasolják (a feladatok konkrét le-
írása honlapon megtalálható; forrás: http://fejlesztok.hu/segedletek/foglalkozasi-segedletek/419-teri-
orientacio-fejleszto-gyakorlatok.html):

I. fokozat: érintő játék, zsákbamacska, emberfestés.
II. fokozat: szoborfigura, marionett bábuk
III. fokozat: labirintus rajzok készítése

Hasonlóképpen, fokozathoz rendelt feladattípusokat találunk a www.diszlexia.info  honlapon: 

1. szint: Tájékozódás a testen 

�� Kéz és láb azonosítása: a gyerek jobb kezére és lábára piros szalagot teszünk és ját-
szunk. Pl. „A vezér azt mondja, hogy érintsed a jobb kezeddel a padlót.”, „Rázd meg a bal 
lábadat”.

�� Egyéb testrészek: tanítsuk meg melyik a jobb és bal fül, kéz, lábujjak, váll stb. Ebben 
az esetben is játsszuk a „Kövesd a vezért” játékot.
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�� Zene és ritmus: játszunk indulókat és adjunk utasításokat, pl. Doboljatok a bal lába-
tokkal.

�� Teljes test mozgás: „Menj el Mária bal oldalán”, „Ülj le arra a székre, amelyik a bal 
felemen van”

�� Az ujjak helyének definíciója: Pl. „A bal kezed ujjait fesd be zöldre”. „A jobb tenyeredbe 
rajzolj egy X-et”.

�� Test utánzás: a tanár különböző mozgásokat produkál és a gyerek meg kell, hogy 
nevezze azt a testrészét, amelyiket mozgatja, majd neki is utánoznia kell.

2. szint: Viszonyok tárgyakon

�� Papír jelölés: irányítás után a gyerekkel rajzoltassunk a papír bal, jobb, felső, alsó, 
középső felére.

�� Ellentétes parancsok: utasítsuk a tanulókat úgy, hogy ellentétes irányokkal válaszol-
janak. Pl. „Emeld fel a jobb (bal) kezedet”, „Fogd meg a bal (jobb) válladat”.

�� Fent-lent, fölött-alatt fogalmának elsajátítása: különböző utasításokat adunk a 
gyereknek.

�� Égtájak: tanítsuk meg az északi, déli, nyugati és keleti irányt. Olyan játékokat ját-
szunk a gyerekekkel, amelyekben égtájakhoz megfelelően kell magukat elhelyezni. 
Pl: „Péter menj északra Annához”.

�� Szökdelés zenére: „Beugrani – kiugrani – északra ugrani – délre ugrani”.
�� Mindennapi tárgyak: tanítsuk meg a bal és jobb oldalt megkülönböztetni állatokon, tárgyakon.
��  Rajzolás: jelöljük meg a papír vagy tábla oldalát, ahonnan a gyerek el kezd rajzolni.

3. szint: Alkalmazás és általánosítás:

�� Kép azonosítása: használjunk képeket, diafilmeket és filmeket az irányok megbeszé-
léséhez.

�� Orientáció táblán és papíron: gyakorolják a jelöléseket a papíron és a táblán az irá-
nyokkal kapcsolatosan. Használjunk golyós táblát.

�� Térképek: Állapítsák meg az irányokat a városi és területi térképen.
�� Soralkotó tevékenységek: rendezzenek el puzzle vagy rajzfilm képsorokat asztalon, 

padlón balról jobbra. Rendezzék el a fa számsort vagy a betűformákat balról jobbra.

A téri tájékozódás fejlesztésére játékeszközök is használhatóak. Ezek egy része az otthoni vagy in-
tézményes nevelési környezetben hagyományosan jelen lévő eszközök spontán vagy irányított játék-
tevékenységbe történő felhasználását jelenti. Példaként említjük erre a klasszikus építő-konstruáló 
játékokat (lego, kocka) vagy a tüskés táblákat (pötyi). Az eszközök másik csoportját a célzottan a téri 
képességek támogatására kifejlesztett oktató-fejlesztő játékok alkotják. Hazánkban a fejlesztő játékok 
kínálata bőséges, ezekből a felhasználók (szakemberek vagy szülők) anyagi lehetőségeiktől függően 
válogathatnak. Örvendetes, hogy mára a magyar piacon is elérhetővé vált több olyan híres oktató-fej-
lesztő játékcsalád, amelynek elemei életkorhoz és célterülethez rendelve, a korszerű fejlődés-lélektani 
ismeretekre alapozva, magas minőségben kerülnek kifejlesztésre. A téri tájékozódást fejlesztő oktató 
játékok néhány típusára példákkal a következő illusztrációk szolgálnak (a tartalmi leírás a megadott 
honlapokon elérhető). Ezek a játékok alkalmasak a gyermekek spontán érdeklődésének felkeltése 
és kiaknázása révén a téri képességek gyakoroltatására, illetve ezek az eszközök jól kiegészíthetik a 
fejlesztő eljárásokban megjelenő feladattípusokat. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezekkel való tevé-
kenykedtetés nem helyettesíti a tudatos, elméletileg megalapozott és felépített fejlesztőmunkát. 



14 1. Bevezető

           LoGeo fali

(forrás: http://www.lafonte5.hu/)

Konstrukciós játék I.                                 Konstrukciós játék II. 

(forrás: http://www.lafonte5.hu/)

A róka és a kacsák

(forrás: http://discoveryjatekbolt.hu/)

Topoprimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forrás: http://logopedia.reblog.hu/topoprimo)

Topologix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forrás: http://holnembolt.hu/)
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 Citadel – Városépítő Irány a tájékozódáshoz!

Hol laknak az állatok?

(Forrás: http://www.horzrt.hu)

Majmok labirintusa Topológia - Térbeli szimmetria Jobb-bal felfedezése

Trükkös ujjak

(Forrás: http://www.horzrt.hu)

A róka és a kacsák

(forrás: http://discoveryjatekbolt.hu/)

Topologix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forrás: http://holnembolt.hu/)

(Forrás: http://www.horzrt.hu)

(Forrás: http://www.horzrt.hu)
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Topológiai készlet I. Tájépítészet

Tűzős feladatok óriás tűzőkkel

Nathan Térbeli elhelyezkedés 1. Nathan Térbeli elhelyezkedés 2.

Mátrix-játékok

(forrás: fejlesztojatek.uw.hu)

(Forrás: http://bolthely.hu)

(Forrás: http://www.jatekfarm.hu)
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A téri tájékozódás fejlesztésének módszertanával kapcsoltban fontos megemlíteni, hogy a térélmény, 
a téri képességek fejlődése és fejlesztése szorosan kapcsolódik a mozgásos tapasztalatszerzéshez 
(szem-kéz koordináció és az egyensúly szerepe ebben kiemelkedő), a laterális dominancia megszilár-
dulásához, illetve a saját test fogalmának differenciálódásához. A testséma- és egyensúlyfejlesztő gya-
korlatoknál a belső történéseken van a hangsúly, míg a térorientációs gyakorlatoknál a gyerekeknek 
önmagukat kell a külső környezetben elhelyezniük. Ezekek együttesen fontos alapja az egészséges 
biztonságérzet kialakulásának és stabilizálódásának. „Az ember a dolgokat önmagához viszonyítva 
éli meg a térben – előtte, mögötte, alatta, felette vagy mellette. Fontos, hogy ezek a relációk biztosan, 
tisztán működjenek, különben összerendezetlenné válik minden mozgás, észlelés. Különösen nehéz 
a jobb–bal oldal megkülönböztetése, mert az emberi test szimmetriája miatt nincs könnyen alkalmaz-
ható támpont. Iskoláskorra éppen ez a viszonyítás nem alakul ki sok gyereknél, pedig az írás, olvasás, 
számolás lehetetlenné válik a relációk birtoklása nélkül” (Gyarmathy, 1998, 80.).

1.2.3. A téri tájékozódás fejlesztésére szolgáló programok és 
feladatgyűjtemények megjelenése a hazai szakirodalomban

Külföldön kifejlesztett, de hazánkban is ismert, komplex kognitív fejlesztő eljárások között meg 
kell említenünk a Frostig- illetve a Sindelar-programot. A Frostig-féle vizuális észlelési képességet 
vizsgáló fejlődési teszt (Frostig és mtsai, 1964), illetve arra épülő multiszenzoros fejlesztő program 
(Frostig és mtsai, 1972) Gerebenné munkásságához kapcsolódva, a Nemzetközi Frostig Társasággal 
kialakított együttműködés keretében jelent meg Magyarországon. A Frostig-féle koncepcióban a téri 
tájékozódáshoz szükséges ismeretek és képességek fejlesztése komplex mozgás- és kognitív képesség-
fejlesztésbe ágyazottan történik. A vizuális észlelési rendszer diagnosztikus felmérése és fejlesztése öt, 
fejlődésükben egymásra épülő, de relatív független részterületre irányul: vizuomotoros koordináció, 
alak-háttér megkülönböztetés, formaállandóság, téri helyzet felismerése és téri viszony. A komplex te-
rápia szakaszai: 1. mozgásnevelés (napi 10-30 perc vagy heti 25-50 perc): erő, ügyesség, rugalmasság, 
egyensúly, gyorsaság, kreatív mozgások stb., 2. előkészítő program a vizuális percepció fejlesztéséhez: 
testkép, testséma, testfogalom fejlesztése, szemmozgás-gyakorlatok, konstanciák, tapasztalatszerzés 
háromdimenziós tárgyakkal; 3. fejlesztő program egyéni korrekció alapján -360 feladatlap (heti 2 
alkalom, egyszerre 2-3 blokk). A mozgásnevelési programról részletesebben magyarul Huba (2011) 
leírásában tájékozódhatunk. A fejlesztőprogram hazai hatásvizsgálatának eredményeiről tanulási 
zavar tüneteit mutató, 4-8 éves gyermekek esetében Gerebenné (2004) közöl adatokat. A mód-
szer megismerésére az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon a mesterszintű gyógypedagógiai 
terápia szakirányon a Kognitív képességfejlesztő eljárások almodulban választható tanegységként a 
„Vizuális észlelési képességfejlesztés” című kurzusban van lehetőség. 

A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta 
nevéhez fűződik. A komplex fejlesztő program célja a neurogén eredetű tanulási és magatartási zavar 
megelőzése, illetve a zavar elmélyülésének megakadályozása. Elméleti alapjait a neisseri kognitív pszi-
chológiai modell és a Piaget-féle fejlődés-lélektani koncepció jelenti. Az eljárás magyar adaptációját 
Zsoldos végezte el. A Sindelar-programban a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten, 
ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Akkor is innen indul a foglalkozás, ha ez a szint 
a gyermek életkorához képest igen alacsony. A programnak két változata van: egy óvodás (5-7 éve-
seknek) és egy iskolás (7-14 éves). A Sindelar-program mindkét életkori változatban 3 lépésből áll: 
1. feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás; 2. fejlesztési periódus és 3. hatékonyságot 
ellenőrző ismételt vizsgálat. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, 
észlelés, intermodális kódolás (észlelési területek összekapcsolása), emlékezet, szerialitás és téri tá-
jékozódás. A fejlesztési periódusnak átfogó vázat adó óvodáskori Gyakorlóprogramban (Zsoldos és 
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Ringhofer, 1995) és konkrét feladatokat tartalmazó iskolás Tréningprogramban (Zsoldos, 1998) az 
egyes részképességek terápiáját szolgáló gyakorlatsorok elkülöníthető, önálló egységet alkotnak, de 
szervesen egymásra épülnek a tanulást megalapozó kognitív képességprofil fejlesztésének elemeiként. 
Így külön, három szintre bontva jelenik meg a tréningprogram részeként a téri orientáció fejlesztése. 
Az óvodásváltozathoz Ferlingné (2009, 2011) állított össze konkrét gyakorlatokat tartalmazó feladat-
gyűjteményt. A fejlesztés a szülő és a pedagógus aktív együttműködésén alapul, home-tréning formá-
jában történik. A foglalkozások naponta kb. 10 percet vesznek igénybe. Az első pozitív hatás 3 hónap 
után várható. A programok struktúrája lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két vagy három részképesség 
terápiája is megtörténjék. A programok gyakorlatai más fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók. A 
Sindelar-program védett módszer, amely használata az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző 
Központ szervezésében meghirdetésre kerülő akkreditált pedagógus-továbbképzéshez kötött. A mód-
szer hazai hatásvizsgálatáról Zsoldos és Kiss (2004) tanulmányból tájékozódhatunk.

A téri tájékozódással kapcsolatos hazai fejlesztésű programok között kidolgozottságuk és elterjedtsé-
gük alapján első helyen említjük az ELTE Gyakorló Óvoda EGYMI munkatársai által, elsősorban be-
széd-és nyelvfejlődési zavarral küzdő óvódás gyermekek komplex, preventív szemléletű terápiájához 
összeállított, a Frostig-féle vizuális percepció fejlesztő program elemeit is integráló munkákat: 

�� Rosta K. (szerk.) (2012). Színezd ki… és rajzolj te is. Íráskészséget fejlesztő feladatlap-
gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek. Budapest: Göncöl Kiadó; 

�� Rosta K. (szerk.) (2012). Színezd ki… és számolja te is. Számoláskészséget fejlesztő fel-
adatlap-gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek. Budapest: Göncöl Kiadó; 

�� Kocsis L-né, Rosta K. (1993). Ez volnék én? Testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény. 
Budapest: Logopédiai Kiadó Gmk.

A kisiskoláskorra vonatkozó hazai szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítható, hogy Nagy-
né által kidolgozott téri tájékozódást fejlesztő program elméleti, módszertani megalapozottsága és a 
feladatok kidolgozottsága alapján egyedülálló, tudatos felépítettsége révén jól elkülöníthető a piacon 
forgalomban lévő számos játékos ötlettártól vagy feladatlap-gyűjteménytől. Ez egy komplex kognitív 
képességfejlesztő program, amelynek fókuszában a téri tájékozódás áll, ugyanakkor ehhez kapcso-
lódva a téri észlelés, a téri képzetek és fogalmak, a téri szókincs, a saját test és részeinek ismerete, a 
téri emlékezet, a téri gondolkodás, a térrel kapcsolatos feladatok megoldási képessége, illetve a téri 
tájékozódással összefüggő kommunikációs képesség is fejlődnek (Nagyné, 1996). Külön kiemelendő, 
hogy a program felépítése elméletileg megalapozott. Koncepcionális alapja a Piaget-modell, amely a 
téri kogníció fejlődésében megkülönbözteti az észlelési és képzeleti síkot. A fejlesztő foglalkozások 
több szempont szerint strukturáltak, azokban három szint különíthető el: 1. induló szint: testséma és 
a személyi tér elemzése tükörkép segítségével, 2. középső szint: a fekvő sík téri viszonyainak elemzé-
se, 3. szint: a sík viszonyainak átfordítása a háromdimenziós térbe. A program feladatrendszerében 
az egyes gyakorlatok egymásra épülve tárgyi-cselekvéses, képi, majd szimbolikus, verbális szinten 
kerülnek feldolgozásra. Fontos hangsúlyozni, hogy a program eszközrendszerében is komplex. 
A téri tájékozódás fejlesztőanyagainak palettáján a fentieken kívül még olyan kiadványokat találunk, 

amelyek gyűjteményes formában feladatlapokat tartalmaznak célzottan e területre irányulóan. Példa-
ként említhetjük erre a következőket: 

�� Jakus J. (2009). Téri tájékozódás: Irányok. (Fimota fejlesztő füzetek.) Budapest: Ton-ton Kiadó
�� Jakus J. (2009). Téri tájékozódás: Pontrácsok. (Fimota fejlesztő füzetek.) Budapest: Ton-

ton Kiadó
�� Nagyné Falucskai A. (2008). Játékgyűjtemény a testtudat, téri tájékozódás fejlesztéséhez. 
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Budapest: Trefort Kiadó.

A fentieken kívül megemlítjük azokat a szakirodalmi forrásokat, amelyekben egyéb részképességek 
fejlesztése mellett, az iskolai előkészítés vagy a tanulási zavarok prevenciójával és korrekciójával ösz-
szefüggésben, konkrét feladatok formájában, expliciten megjelenik e terület fejlesztése. Példák ezekre 
a következők: 

�� Gyarmathy É. (1991). Játékkatalógus: tanulási zavarokkal küzdő gyerekek. 
In: P. Balogh K. (szerk.), Iskolapszichológia 20. füzet, Budapest: ELTE

�� Büchler J., Nagy Zs. (szerk.) (1992). Fejlesztő feladatlapok gyűjteménye. Budapest: Print Pack.
�� Kristofori A-né (1995). Tanulásjáték. Preventív, komplex program a lateralitás – téri tájé-

kozódás, a senzomotoros, vizuomotoros, verbális percepció fejlesztésére. Kecskemét: Bács-
Kiskun Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet.

�� Valett, R. E. (1996). A tanulási zavarok terápiája. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola. 

�� Gyarmathy É. (1997). Bukfenc. Tanulási zavarok felismerése, megelőzése és terápiája az 
óvodában és az iskolában – kézirat, Budapest.

�� Gyenei M., Szautner J-né (1999). A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. (Fej-
lesztő program). Tanítói segédlet a „Nebuló” című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez. 
3. javított kiadás. Szolnok: Városi Nevelési Tanácsadó.

�� Németiné Borbás A. (szerk.) (2001). Játékosan. Játékgyűjtemény a részképességek fej-
lesztéséhez. Vác: EU-SYNERGON Kft.

�� Kulcsár M-né (2002). A tanulás öröm is lehet. Delacato módszere alapján. Bicske: a szerző 
magánkiadása.

�� Pinczésné Palásthy I. (2004). Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Debrecen: Pedellus 
Tankönyvkiadó Kft.

�� Porkolábné Balogh K. (2005). Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és kor-
rekciójára. Iskolapszichológia 17. füzet. Budapest: ELTE PPK - Trefort Kiadó.

Végezetül röviden megemlítjük az „Okoskocka” fejlesztő eszközcsaládot, amely hét fejlesztési te-
rületre (a vizuális percepció, az akusztikus percepció, a számolás, a testséma, a térészlelés, anya-
nyelv, valamint a mese-, szövegértés) kidolgozott feladatrendszerből áll. A módszer 3-10 éves kor 
között alkalmazható. Eszközrendszere képekkel ellátott kockákból, kártyacsomagokból, alapla-
pokból, játékfüzetekből és útmutatóból áll. Az egyes területekre (így pl. a térészlelés vagy testséma) 
fejlesztésére önálló kockacsaládok szolgálnak. Az eszközökkel 30 órás akkreditált pedagóguskép-
zést követően diagnosztikus munkát is lehet végezni (forrás: http://okoskocka.hu). 
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1.2.4. A fejlesztő program első megjelenése óta felhalmozott 
tapasztalatok

Nagyné dr. Réz Ilona a téri tájékozódás fejlesztőprogramot több éve oktatja az ELTE GYK-on 
önálló kurzus formájában. Korábban ez a stúdium az alapképzés (BA) kínálatában is megjelent. 
Jelenleg a mesterszintű gyógypedagógiai terápia szakirányon a Gyógypedagógiai intervenció mo-
dulon belül, a Kognitív képességfejlesztő eljárások almodulban választható tanegységként van 
jelen. 
Az ELTE GYK Könyvtárának elektronikus katalógusában végezett keresés alapján 1990 és 2014 

között Nagyné dr. Réz Ilona és Páricska Katalin vezetésével több szakdolgozat vizsgálta óvodás- és 
iskoláskorú, különböző (pl. tanulásban akadályozott vagy mozgáskorlátozottsággal élő) gyermek-
csoportokban a téri tájékozódás zavarainak felismerésnek, illetve azok kezelésének lehetőségeit. A 
téri tájékozódás fejlesztésére összeállított konkrét program hatásvizsgálata, a gyakorlati tapasztalatok 
szisztematikus begyűjtése és empirikus feldolgozása azonban ez idáig nem történt meg. 

A fejlesztő program elterjedtségéről csak közvetett (pl. a kézikönyv folyamatos bolti forgalmazása) 
és informális jellegű (pl. a felhasználók személyes közlései) információkkal rendelkezünk. A téri tá-
jékozódás fejlesztésének fontosságát, továbbá a konkrét program ismertségét és jelentőségét jól jelzi 
ugyanakkor, hogy első megjelenése óta több olyan feladatgyűjtemény látott napvilágot, amely a exp-
licit hivatkozással vagy a feladattípusok hasonlósága alapján sejthetően forrásként erre épített. 

Mészáros Andrea
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2.1. A program célja

A téri tájékozódási támpontrendszer kiépítése, amelynek középpontjában a koordinátarendszert se-
gítségül hívó téri elemzési technika áll. A síklap mezőkre bontása egy olyan viszonyítási keret, amely-
nek a segítségével a gyermek már távolodva önmagától egy új kiindulási alapot kap a helyek, helyze-
tek, irányok és mindezek kombinációinak feldolgozásához. A gyermek részére ez a technika egyfajta 
segítséget nyújt a különböző síkokon folyó eligazodáshoz és alkalmas arra, hogy átmenetet képezzen 
az egocentrikus és az allocentrikus tér viszonyainak összekapcsolásához, megértéséhez, amennyiben 
ez szükséges. 
A programban ajánlott számos feladattípus és feladatkombináció hosszú távon ad gyakorlási lehető-

séget a gyermekek számára a térrel kapcsolatos mozgásos tapasztalatszerzéshez, téri észlelés, emléke-
zet, gondolkodás, a téri fogalmak megtanulásához, a térhez kapcsolódó nyelvi megértéshez és a nyelvi 
kifejezőképesség fejlődéséhez.
  

2.2. A téri fejlesztésre ajánlható gyermekek köre 

A fejlesztő program alapkoncepciója szerint a téri megismerés, tájékozódás komplex kognitív ké-
pesség. A téri tájékozódás zavarával küzdő gyermekek fejlesztését ezért komplex kognitív fejlesz-
téssel lehet kezelni.  A téri tájékozódási zavarok ritkán jelentkeznek pontosan körülírt jelenségként 
a gyermekkorban. A nem elégséges szenzoros információfeldolgozás, a nem megfelelő szenzoros és 
szenzomotoros koordináció, hiányos motoros tapasztalatszerzés vezetnek oda, hogy a gyermek sem 
önmagáról, sem a saját magát körülvevő környezetről, mindezek egymáshoz fűződő viszonyaikról 
nem dolgoz fel és nem tárol a téri tájékozódáshoz szükséges tudást. Nem rendelkezik olyan plasztikus 
kognitív térképpel, amely az életet átívelően szervezője, irányítója a téri információk megértésének, 
feldolgozásának.

A program ebben az értelemben ajánlott a tanulási zavar, a tanulási akadályozottság minden olyan 
formájában, ahol a saját testen való tájékozódás, a saját testhez viszonyított tájékozódás zavarának 
tünetei jelentkeznek. Ajánlott minden olyan esetben, amikor a mozgásszabályozás, a szenzoros és 
a szenzomotoros integrációs zavarok állnak fenn - akár mozgáskorlátozottság estén is - és nyelvi, 
beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek számára is, amikor a térhez kapcsolódó nyelvi kifejező-
képességük a téri fogalmak és az ehhez kapcsolódó szókincs hiányában nem képesek áthidalni a tér 
megértését nehezítő akadályokat. 

Széleskörű alkalmazhatóságát több tény bizonyítja. Eredetileg a program, mozgáskorlátozott gyer-
mekek számára készült.(Nagyné,1996). A TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001 „Szakszolgálatok fejleszté-
se” Projekt is egyértelműen bizonyította, hiszen a 40 kísérleti tanításban résztvevő, fejlesztett gyermek 
összetétele rendkívül heterogén volt a diagnosztikus kategóriák szempontjából (Taufer, 2015). Az 
eredményességet igazoló felmérések  minden diagnosztikus kategória esetében szignifikáns javulást 
mutattak a gyermekek fejlesztése után.  
A mozgás, hallás, nyelvi és beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél vagy azoknál, akiknél au-

tizmus spektrumzavar áll fenn, törekedni kell a sérülésspecifikus korrekciók elvégzésére a program-
ban még az alkalmazás előtt.
 Például mozgáskorlátozott gyermek esetében a sérüléstől függően csak olyan mozgást követelhe-

tünk meg, amit a gyermek még könnyen el tud végezni. Súlyosabb mozgássérülés esetén is meg 
kell próbálni a motoros válaszra motiválni, amely lehet gesztus, biccentés, bármilyen hangadás vagy 
mimikai mozgás. Ha a gyermek végképp nem tudná végrehajtani a feladatokhoz szükséges mozgást, 
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akkor az elemző megfigyelést kell a számára lehetővé tenni! A mozgás kivitelezés szempontjából tehát 
a következő fokozatok szem előtt tartására kell törekedni: lehetőség szerint a gyermek a feladatokat 
aktív, önálló mozgással hajtsa végre. Az első segítségnyújtási forma az aktív mozgást megkövetelő, 
beszéddel irányított feladatvégzés legyen! Ha ez nem elegendő, akkor éljünk az előre megmutatás 
módszerével, vagy alkalmazzuk a feladat együttes végrehajtásának módját! Ezután lehet a passzív 
mozgatással próbálkozni! Ha passzívan sem tudjuk kivitelezni a helyzet vagy helyváltoztatást, akkor 
alakítsuk ki a megfigyeléses helyzetet!

A program tulajdonképpen vizualitás centrikussága miatt a látás sérültek számára, illetve meghatáro-
zott kognitív fejlettségi szinthez kötöttsége miatt a súlyosabb intellektuális képességzavarral küzdők 
számára nem ajánlott. 

Ajánlott viszont a téri tájékozódást fejlesztő program minden olyan esetben, amikor a gyermek álla-
potfelmérésekor megállapíthatóak olyan tünetegyüttesek, amelyik térbeli tájékozódási bizonytalansá-
gaira mutatnak rá, és a gyermeket tétovává, félénkké teszik, gátolják az alkalmazkodó viselkedésben. 

Életkor szempontjából a program használata 6-tól 8 év között javasolt. A program hatékonyságának 
vizsgálatát célzó, már korábban hivatkozott Projekt rávilágított arra, hogy a program egyes tematikus 
egységeinek feldolgozása már ötéves korban is elkezdhető, de teljes terjedelmében inkább 6-7 év 
között célszerű az alkalmazás elkezdése, mert az 5 éves óvodáskorú gyermekek kognitív fejlődési sa-
játosságai még gyakran nem teszik lehetővé a már decentrálást igénylő feladatok megértését, amelyek 
már szükségesek a sík mezők, és a háromdimenziós tér egymáshoz való viszonyainak többszempontú 
megértéséhez.

A fejlesztendő gyermekek létszáma szempontjából a program eredetileg egyéni fejlesztésre készült. A 
későbbi gyakorlat, a speciális fejlesztések jogszabályszerinti szűkös óraszáma miatt páros helyzetben 
és négy fős kiscsoportban is  bizonyítottan működőképes.
A legfrissebb mérések a párban történő fejlesztés hatékonyságát bizonyították. 

2.3. A program tartalma, felépítése

Hatvan foglalkozásnyi terjedelemben, a térben való tájékozódáshoz tematikus egységeket sorakoztat 
fel és feladattípusokat ajánl egy-egy e témakör feldolgozásához. A program teljes terjedelmében közel 
1000 olyan részfeladat van, amely a tematikus egységek feldolgozását a kapcsolódó célkitűzések meg-
valósítását segítik.  Nemcsak a gyermek számára gyakorló tárház, hanem gondolatébresztő, motiváló 
a fejlesztő pedagógusok kreativitásának kibontakozásához is.  

 A fejlesztés kiindulópontja a tükör, az a függőleges síklap, amelynek négy mezőre osztásával külön-
leges módon lehet a test egyszerű mozgásait, a mozgások irányait megfigyelni, miközben a gyermek 
testsémájának megerősítése is megtörténik. A tükrön keresztül tapasztalhatja meg a gyermek, hogy 
saját mozgása által milyen téri elrendezések jelenhetnek meg előtte. Maga a felosztás négy dobozba 
rendezi az elemeket (jobb, bal, alsó, felső) és elindítja a tér szisztematikus feldolgozását mozgáson, 
vizuális tapasztaláson és a nyelvi kifejezés gazdagításán keresztül.
Ezt követően a függőleges sík vízszintes síkba való átfordításával az új nézőpont szerint gyakorolhat-

ják a gyermekek a helyek, helyzetek, irányok megfigyelését, összefüggéseinek meglátását, a megszer-
zett ismeret alkalmazását a feladatok variációiban.
A sík feldolgozásának elemzése a későbbiek során kilenc, tizenhat és húsz mezőre bontáson keresz-

tül további mozgásos, képi és nyelvi téri ismeret megtanulását teszi lehetővé.
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A mezőkön belüli irányok közötti viszonyok megismerésén keresztül másik szálon az útvonalak sze-
rinti tájékozódást is alakítja a program, az útvonalak mentén történő oda-vissza haladás megtanulását, 
az útvonaltervezés egyszerű módját is lehetővé teszi a program.

A fejlesztő foglalkozások több szempont szerint strukturáltak. Elkülöníthetők általános elvként és 
foglalkozási egységenként érvényesülő felosztási lehetőségek.
A tér dimenziói és az egyén hozzájuk kapcsolódó viszonya alapján a foglalkozások három szintje 

különíthető el.
Az első – egyúttal az induló szint – a testséma és a személyi tér elemzése tükörkép segítségével.
A második szint a fekvő sík téri viszonyainak elemzése.
A harmadik szint a sík viszonyainak átfordítása a háromdimenziós térbe.
A három szint kimunkáltságának foka eltérő a programban. Egyfelől a választott gyermekek életkora 

és gondolkodási szintje valamint mozgásteljesítményük szab határt a háromdimenziós tér bonyolult 
összefüggéseinek elemzésében. Másfelől kevesebb foglalkozás jut a testséma és a személyi tér elem-
zésére, mert a gyermekek életkora függvényében már elvárható ez a tudás. Inkább csak a viszonyok 
erősítéséről van szó, mint a testséma kialakításáról.
A foglalkozások többsége tehát a fekvő sík többszempontú feldolgozására ad lehetőséget.
A fejlesztő foglalkozások tagolódnak a kognitív fejlődés lépcsőfokainak, illetve a fejlődés folyamán 

egymásra épülő reprezentációs szinteknek megfelelően is.
A foglalkozások során a feladatok feldolgozásra kerülnek:
a) a tárgyi-gyakorlati cselekvés,
b) a képi és
c) a szimbólikus szinteken is.
Ez a szempont nemcsak foglalkozásonként jut érvényre, hanem az egész fejlesztőprogram folyamán, 

longitudinálisan is.
A tárgyi-gyakorlati cselekvéseket igénylő feladatok nagyobb előfordulása jól tükrözi a program spe-

ciális célját, amennyiben motoros tapasztalatszerzésbeli hiányosságokat is igyekszik pótolni.   Követve 
a műveleti lélektan képviselőit (Piaget, Vigotszkij, Galperin), akik azt vallották, hogy a gondolkodás, 
az intelligens viselkedés az egyéni aktivitásból származó tapasztalatok alapján fejlődik (Id. P. Balogh 
K, 2005) 

A fejlesztő program a téri tájékozódásban szerepet játszó, pszichés funkciók fejlesztésére irányuló 
feladattípusok előfordulása szerint is tagolódik.
Felsorolásszerűen: a testséma erősítés gyakorlataiban a testrészek felismerése, tükörben történő azo-

nosítása, a tapintás útján történő testrész-felismerés, a testrészek konkrét és lehetséges helyének és 
helyzetének azonosítása, az oldaliság rögzítése és a test megváltozott helyzetének és helyének felisme-
rése és megnevezése történik.

A téri percepció fejlesztését célzó feladattípusok széles választéka foglalkozik a formák, alakzatok, 
térbeli helyek, helyzetek, irányok, viszonyok differenciálásával.

A téri emlékezés gyakorlása kiterjed a hellyel és helyzetekkel összefüggő bevésés lehetőségeire, soro-
zatok, egymásutániságok, hiányok emlékezetben tartására, útvonalak megjegyzésére.

A térrel összefüggő gondolkodási feladatokban gyakran megjelenik a rész-egész viszony, az össze-
hasonlítási műveletek, az analógiák felismerése és kiemelése, a térbeli csoportosítás, osztályozás, a 
megfordítás, következtetés, a téri viszonyok gondolati analízise.
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A foglalkozások fontos feladata a téri fogalmak tartalmi pontosítása és bővítése is. Az előforduló 
fogalmak a következők:
� az irányt jelölők: jobbra, balra, fel, le, középre, alá, felé, mellé, mögé, rá, rézsút, átellenben, egye-

nesen, átlósan, közé, függőlegesen, vízszintesen, oda, vissza, fordítottan és ezek kombinációi, mint 
balra egyenesen, jobbra ferdén le, előre, hátra, stb…

A helyeket és helyzeteket jelölő fogalmak: alsó, felső, fent, lent, alul, felül, alatt, felett, mellett, előtte, 
mögötte, rajta, bal oldalon, jobb oldalon, bal oldali, jobb oldali, között, középen, közben, körbe, kö-
röskörül, részben, egészben, oszlop, sor, rész, egész, közel, közelebb, távol, távolabb, messze, messzi-
re, messzebb, vége, utána, valamitől,  valamiből, keresztbe, kívül, belül, alacsonyabbra, magasabbra, 
itt, ott, utolsó,  első, középső  és egyéb helyzeteket, helyeket jelölő kombinációk.

Az alakot, alakzatot jelölőfogalmak: egyszerű geometriai formák, „L”, „T”, „+”, „X” alakú, pont, vo-
nal, egyenes, görbe, rombusz, csillag, csúcs, szög, stb.
A fogalmakkal összefüggő feladatcsoportok a fogalmak alakításán keresztül elsősorban a téri foga-

lomrendszer dinamikus alkalmazását kívánják fejleszteni. Szorosan kapcsolódnak a téri szókincskor-
rekcióhoz, amelyek a téri feladatokkal kapcsolatos instrukciók megértését, a feladatok pontos meg-
fogalmazását teszik lehetővé. A beszédre épülnek azok a feladattípusok, amelyek útvonalak verbális 
követését és megtervezését gyakoroltatják, valamint az elvégzett feladatok ellenőrzését segítik elő.
A feladatcsoportok között számos kiterjed a térbeli merevség korrekciójára is. Feladattípusok fog-

lalkoznak a függőleges és vízszintes síkváltással, a síkban és térben előforduló nézőpontváltással is.
Végül a feladattípusok között található számos olyan, amely a téri tájékozódás fejlesztését nem egy pszi-

chés funkció célzott fejlesztése mentén célozza meg, hanem egyszerre, komplex módon segíti a téri viszo-
nyok megértését és feldolgozását. Ezek a feladattípusok például az útvonalas és a stratégiai játékok.
A feladatok, feladattípusok között szerepelnek grafomotorikát igénylők is, amelyeknek azonban a 

grafomotoros fejlesztés kifejezetten nem céljuk, hanem az a rendeltetésük, hogy a téri helyzetek és 
viszonylatok egyfajta megértését és feldolgozását szolgálják.
A fejlesztő program végül strukturálódik a fejlesztést segítő feladatlapok, munkalapok és az aktuáli-

san felhasznált segédeszközök szempontjából is.
Néhány foglalkozás esetében nincs szükség feladatlap, munkalapra.  Ezekben az esetekben játékok, 

terepasztal, makettek, a helyiség berendezési tárgyai szolgálnak segédeszközül. Több foglalkozásban 
szerepelnek feladatlap-együttesek, amelyek a hasonló feladathelyzetek feldolgozását (pl.: képösszera-
kás) több szempont szerint segítik. 
 Vannak olyan foglalkozások is, amelyek hagyományosan egy feladatlap feldolgozását teszik lehetővé.

2.4. Hogyan használható a téri tájékozódást fejlesztő 

program?

A programban leírt 60 foglalkozásnyi terjedelem nem kötött tanórai feldolgozást jelent.
Egy-egy foglalkozás a témákhoz és a fejlesztési célokhoz kapcsolódóan feladattípusokra tesz javasla-

tot és feldolgozási menetet.
A fejlesztő tanár részletesebb állapotelemezés és saját állapotfelmérés után döntheti el, hogy a prog-

ram különböző szintjein belül mi a legfontosabb fejlesztési terület a gyermek számára.  Az fejlesztő 
órák tervezését tartalomban, mennyiségben a gyermek állapota, igénye határozza meg a gyermekről 
készült szakértői véleményt  javaslatait is figyelembe véve. 
A fejlesztő órák tervezését és kidolgozást nagymértékben segítik az ajánlott feladattípusok, a javasolt 

feldolgozási módok és a hozzárendelt eszközök. 
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2.5. A rugalmasság érvényesítése 

A programban való előrehaladásban nincs kötelező előírás, annak ellenére, hogy a program első 
felében a témák szorosabban épülnek egymásra, mint a második felében, ahol már a technikák és 
a megtanultak kombinatív alkalmazására kerül sor, és a foglalkozások már lazábban kapcsolódnak 
egymáshoz. A foglalkozások képesség és szükséglet-orientáltak! A gyermekek szükségleteihez való 
rugalmas alkalmazkodást feltételeznek 
Ha a gyermek számára valamilyen foglalkozási téma túl könnyűnek bizonyul és meggyőződött a 

fejlesztő tanár arról, hogy az adott témához kapcsolódó feladatokat könnyű szerrel megoldja, a foglal-
kozás célkitűzésének megfelelően már jártassággal, készségszintű tudással rendelkezik, akkor tovább 
kell lépni a nehezebb, nagyobb kihívást jelentő feladatok irányába. 
Ha viszont a gyermeknek több gyakorlásra van szüksége egy-egy tematikus egység megtanulásához és 

begyakorlásához, akkor lehet növelni a témához kapcsolódó óraszámot a cél biztos elérése érdekében.
Nagyon fontos, hogy addig ne lépjünk a programban egy magasabb szintre, amíg a gyermek kellő 

jártasságra nem tett szert az alacsonyabb szinten. Csak a négymezős felbontást és viszonyelemzést 
követheti, a sík bonyolultabb kilenc mezőre történő felbontása és az ahhoz kapcsolódó fogalmak, 
összefüggések megértése. 

2.6. Általánosabb útmutatások

�� A foglalkozásokat lehetőleg világos, jól szellőztethető helyiségben végezzük, ahol mozgásos felada-
tok elvégzéséhez elegendő hely biztosított!

�� A felszerelt tükröt tükrözésmentesen kell elhelyezni, úgy, hogy a gyermek/ek az egész testét/üket 
láthassa/k benne!

�� A foglalkozások szerkezeti felépítése olyan, hogy jól elkülöníthetők a tárgyi-gyakorlati-cselekvési, 
a képi és a szimbolikus feldolgozási szintek. A fejlesztő diagnosztikus szemlélődést teszi lehetővé 
a fejlesztő tanár számára, amikor elemzi feladattípushoz szükséges pszichés funkciókat és a feldol-
gozási szinteket, amelyek aktuálisan jellemzik a gyermek teljesítményeit!

�� A foglakozások mindig ismétléssel kezdődnek, amelyek lehetőséget adnak annak a felmérésére, 
hogy a korábbi feldolgozott részekben elegendő biztonsággal mozog-e a gyermek, tovább lehet 
haladni, vagy vissza kell térni a bizonytalanságok kiküszöböléséhez. 

�� Az ismétléseknél éljünk a szerkezeti tagolásból eredő előnyökkel is, úgy, hogy azokat is  figyelembe 
véve  helyesen válasszuk ki a még gyakorlandó feldolgozási fokozatot!

�� A feladatok feldolgozási sorrendjében követni kell azt az alapelvet, hogy minden foglalkozás vala-
milyen mozgásos nyújtson a gyermek számára. 

�� Minden fejlesztett gyermekre vonatkozóan érvényes, hogy a mozgásos feladatok esetén töreked-
jünk a mozgásterv elővételezésére! Különösen a folyamatos mozgásoknál fontos az indulási pont 
és a célpont rögzítése.

�� A tárgyi cselekvéses feladatoknál mindig a durvább mozgástól haladjunk a finomabb felé: (pl.: 
rámutatás, ráhelyezés, kirakás, pecsételés, ragasztás, rajz)!

�� Egy-egy téri támpont felhasználni tudásának az legyen a legmagasabb foka, hogy a gyermek önál-
lóan, szövegesen is meg tudja fogalmazni, sőt előre beszéd útján meg is tudja tervezni a feladatok 
végrehajtáshoz szükséges lépéseket, megoldásokat! A foglalkozás során minden tevékenységet le-
hetőleg beszéddel kell kísérni! Az előtervezéshez úgy szoktassuk a gyermeket, hogy adjunk kellő 
mintát számára!
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�� A fejlesztés során a gyermeket mindig serkenteni kell a már elsajátított támpontrendszer működ-
tetésére! 

�� A program speciális csoportokban történő alkalmazásakor kérjük a szakirányú képzettségű  ta-
pasztalt gyógypedagógus kollégák  segítségét, tanácsait a sérülésspecifikus alkalmazással, átalakí-
tásokkal kapcsolatban.

�� Támaszkodjunk a gyermek kívánságaira is és bármilyen, a rendszerbe illő feladattal önállóan is 
bővítsük a foglalkozást!

�� Ne feledkezzünk meg a játékos, könnyed hangulatról sem!
�� A feladatlapok és munkalapok felhasználási lehetőségei
�� A program melléklete kétféle feldolgozási eszközzel segíti a program megvalósulását: az úgyneve-

zett feladat és munkalapokkal. A sorszámozott feladatok és munkalapok tematikus egységekhez és 
a foglalkozásokhoz kapcsolt összesítője az 1. sz. mellékletben látható.

�� Mindkét eszköz fekete- fehér nyomtatású a többszörös felhasználása lehetőség biztosítása céljából.
�� Általános  felhasználási szabály, hogy egy teljes feladatlap, munkalap csomag mindig álljon rendel-

kezésre fénymásolás, sokszorosítás céljára. 
�� Erre mind az egyéni fejlesztés, mind a páros, esetleg kiscsoportos fejlesztés esetén szükség van, 

még akkor is, ha a fejlesztést végző intézményben több eredeti fejlesztő program áll rendelkezésre.
�� A munkalapok keményebb kartonból készültek, mert bizonyos manipulatív feladatok (pl. „kira-

kók”, „összekötők” ) alaplapjaként is szolgálnak. Ezért többször felhasználandók.  Ezek között 
találhatók a „hálós” munkalapok (6,9,16 és 20 mezőre bontott alapok), amelyeknek a program 
alapkoncepciójának megvalósulásában van fontos szerepük.  Ezekhez a munkalapokhoz is kap-
csolódnak olyan feladatok, amikor a gyermeknek grafomotoros feldolgozással kell feladatot meg-
oldania (színezés, ceruzával történő összekötés, pecsételés stb…) Ilyen esetekben a keménykarto-
nos alapokból is szükség van több fénymásolt példányra. 

�� A hálós alapokon kívül vannak hasonló méretű kemény kartonból készített „keretes” lapok és úgy-
nevezett „takaró lapok” is, amelyek szintén többször felhasználhatóak a fejlesztés folyamán.

�� Kemény kartonból készültek még a program „lottó játékainak” alapjai és a kapcsolódó lottókár-
tyák, amelyek kivágható A4-es lapon találhatók a programcsomagban. 

�� A kártyák szerepe szintén központi helyet foglal el a programban, minden a tárgyi cselekvéses gya-
korlatok, mind a fogalmi csoportosítások és a téri viszonyok összekapcsolása szempontjából, ezért 
helyettük az adott foglakozásoknál nem lehet más képanyagot használni!  

�� Az úgynevezett feladatlapokon, feladatlapokkal a gyermeke/k a fejlesztő foglalkozások során folya-
matosan dolgoznak. Egy foglalkozás keretében van, hogy több sokszorosított példányra is szükség 
van még individuális fejlesztés esetén is, de páros és kiscsoportos formában bőven szükség van a 
sokszorosított feladatlap példányokra.  A feladatlapokat a gyermekek színezik, pecsételik, ábráikat 
ceruzával összekötik, ha szükséges kivágják, összeragasztják, kasírozzák, stb.

�� A gyermekek által elkészített produktumokat célszerű a fejlesztés folyamán portfólióban összegyűjteni.
�� A gyermekek által elkészített kivágott alakzatok, vagy kitöltött feladatlapok az ismétlések estén 

újra felhasználhatóak!  
�� Fontos is a rájuk való visszatekintés akár a hibák analízise, a folyamatos munka értékelése szem-

pontjából is, a fejlődés nyomon követése szempontjából is.
�� A kitöltött feladatlapok később, más gyermekek fejlesztésekor is hasznosíthatóak, tehát megőrzé-

sükről ezért is gondoskodni szükséges! 
�� A foglalkozáshoz szükséges eszközök mindig rendezetten, a megszokott helyükre kerüljenek a 

befejezéskor, hogy a következő alkalommal ne legyen gond az elővétel. A gyermek is segítse az 
eszközök rendezését! Az adott foglalkozás menetében, mindig csak egy, az éppen aktuális eszköz 
legyen elöl!

�� A feladatlapok,  munkalapok   és a  portfólió kezelése, tárolása, rendezettsége, névvel, dátummal, 
a hátoldalon szöveges értékeléssel való ellátása a fejlesztőmunka minőségének egyik mutatója is. 
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2.7. A programcsomaghoz mellékelt egyedi kiegészítő 

eszközök

I. Mozgatható emberke kivágható részei (milton kapoccsal összeállítható)

II. Kivágható domboldal és a kétoldalas kisvonathoz két kivágható kisvonat képe, melyeket

célszerű kartonra ragasztani 

III. Iránytűhöz 3 különböző színű kivágható mutató  

2.8. A program infrastrukturális feltételei és a javasolt 

eszköztár 

1. Álló fali tükör, biztonságos rögzítéssel. Mérete akkora legyen, hogy két gyermek és a 
fejlesztő pedagógus teljes nagyságban látható legyen benne kb. 1 m távolságból

2. Jól szellőztethető, világos helyiség, ahol legalább 4 m távolságba lehet közlekedni
3. A gyermekek méreteihez, esetleges sérüléseihez alkalmazkodó ülőbútor és asztal
4. 2 db A/1 méretű csomagoló papír
5. A szemek bekötéséhez sál, kendő, takaró szemüveg
6. Piros és zöld szalag, befőttes gumik
7. 2 db zsírkréta vagy tábla-filctoll piros és zöld színűek
8. B-s keménységű, jól fogható ceruzák (ha szükséges külön markolatokkal ellátottan)
9. Öntapadós tapéta  piros, zöld csíkok, amelyekből egyenlő szárú  háromszögek vághatók 

ki (3 cm-es alapél 4 cm-es magasság)
10. A/4-es  csúszásmentes alap a mozgatható emberkéhez
11. Kb. 15 cm magas, 6 cm széles, mozgatható sematikus emberkép, keményebb anyagból 
12. Apró A/4-es lapon elhelyezhető tárgyak gyűjteménye Pl.: gombok, kapcsok, gyűrűk, 

Kinder-tojás figurák, stb. lehetőleg párosan, néhányból három-négy is lehel.
13. Korongok
14. Kartonból készült iránytű. Mérete: A/4-es lapon elhelyezhető legyen! 
15. Pálcikák, gyufaszálak, hurkapálcák 
16. Díszítősorok készítéséhez, kivágok részek tárolásához borítékok, papírcsíkok
17. Kemény kartonból kivágott domboldal-forma, kis vonattal, 
18. Rögzítéshez gyurmaragasztó
19. Takaró lapnak keményebb színtelen kartonlapok 
20. Terepasztal (sík felületű, semleges színű, nem fénylő kisebb méretű asztal, csúszásgátló 

anyaggal borítva)
21. A terep beépítéséhez papírházak, fák, virágok, stb.
22. Pecsételő készlet, a pecsétnyomókon egyenlőszáni háromszögek, piros, zöld tintás pe-

csétpárnák
23. Társasjáték bábúk
24. Színes lottójáték készletek, memória-kártyák a feladatlapokon kívül
25. Fóliára, előre elkészített útvonalak, amelyek az asztalon rögzíthetők 
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Tematikus egységek
A foglalkozás 

sorszáma

A felhasználandó 
feladatlapok, 

munkalapok sorszáma
Megjegyzés

 A saját személyi tér, 
testséma  erősítése

 Négy mező 
kialakítása

1. nincs  

2. nincs  

3. 3, 1, 2  1/a, 2/a  lottóképek

4. nincs  

5. 3  

6. 5, 1, 2  1/a, 2/a  lottóképek 

7. 5, 1, 2  1/a, 2/a  lottóképek 

8. 4, 5  

9. 3/a, 4, 5  

10.
 3/a, 4, 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 

6/e
 

11. 4, 7 7/a lottóképek 

12. 7 7/a lottóképek 

13. 4, 5 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

14. 4 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

15. 4 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

16. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e, 8  

17. 8, 9  

18. nincs  1/a, 2/a  lottóképek  

19. 10  

20. 11  

21. 12  

22. 12, 13  

23. 10, 14  

24. 15.  

25. 15, 16  

26. 17/a, 17/b  

2.9. A foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatlapok, munkalapok
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Tematikus egységek
A foglalkozás 

sorszáma

A felhasználandó 
feladatlapok, 

munkalapok sorszáma
Megjegyzés

 Kilenc mezőben való 
tájékozódás

 A haladási irány 
bevezetés

27. 4, 18 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

28. 18, 19 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

29. 18, 19, 20 2/a lottóképek 

30. 20, 21 7/a  lottóképek 

31. 22, 23/a 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

32. 22, 23/a, 23/b, 23/c 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

33. 22, 24 7/a  lottóképek

34. 22 1/a, 2/a lottóképek 

35. 22, 23/a, 23/b, 23/c, 25 1/a, 2/a lottóképek 

36. 22, 23/a, 23/b, 23/c 1/a, 2/a lottóképek 

37. 22, 26  

38. 22, 27  

39. 28  

40. 22, 27 1/a, 2/a, 7/a  lottóképek 

 A sík 16 mezőre 
bontás

 Irányok , 
helyek helyzetek  

kombinációja

41. 4, 22, 29 1/a, 2/a lottóképek 

42. 29, 30 1/a, 2/a lottóképek 

43. 9, 29  

44. 31. 7/a  lottóképek

45. 31, 32  

46. 33  

47. 33, 34  

48. 31, 32, 33, 34, 35  

49. 14, 15, 36  

50. 37, 37/a, 37/b, 37/c  

51. 37, 37/a, 37/b, 37/c  

52. 37, 37/a, 37/b  

53. 37, 37/c, 38, 38/a  

54. 37, 37/c, 39/b, 40, 40/a  
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2.10. A program használatára való felkészülés, felkészítés 

A program használatához mindenekelőtt annak alapos ismerete, megtanulása, valamennyi téma 
tervezetszerű feldolgozása szükséges. Ezen kívül nagyon fontos  a program teljes eszköztárának 
kialakítása,összegyűjtése a mellékelt eszközökön, feladat  és munkalapokon kívül. 
Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának nappali mesterképzésében 45 óra illet-

ve az esti képzésben 15 órában kapnak a téri tájékozódás fejlesztése kurzus keretében felkészítést a 
programról. Természetesen a program gyakorlott felhasználására ez nem elegendő. Ha nincs hivatalos 
felkészítő tanfolyamra lehetőség, ami igen hasznos lenne, akkor az javasolt, hogy tapasztalatcsere, 
mentorálás céljából keressék meg a kollegák a már felhasználói tapasztalattal rendelkező fejlesztőket!

Tematikus egységek
A foglalkozás 

sorszáma

A felhasználandó 
feladatlapok, 

munkalapok sorszáma
Megjegyzés

 A sík 20 mezőre 
bontása
 Haladás 

labirintusokban

55. 41, 41/a, 41/b, 41/c  

56. 23/a, 23/b, 23/c, 25  

57. 42.  

58. 42, 43  

59. 44  

60. 45  

(A fejlesztésekhez a lottóképeket kivágva, borítékban ajánlott tárolni.)
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3. A fejlesztés 
foglalkozásonkénti menete és 
a javasolt feladattípusok
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1. foglalkozás

Téma: Tájékozódás a saját testen és a tükörképen
Cél: Testséma erősítés. A fel, le, jobbra, balra irány és a jobb, bal helyzet rögzítése.

1. A saját test megfigyelése tükörben (fej, nyak, törzs, láb, kar, stb. ...)   
A testrészek megmutatása, megnevezése, megérintése, egyeztetése a tükörképpel.

2. A tanárral azonos testmozgások végzése és a mozgások irányainak együttes, majd önálló megne-
vezése: fel, le, oldalra.

�� A két kar együttes felemelése: fel, le, oldalra.
�� A karok külön; fel, le, oldalra.
�� A lábak külön: fel, le, oldalra.
�� A fej: le, fel, oldalra.

3. A testkép függőleges irányú felezése, az oldalak elkülönítése:

�� a tükör felének letakarásával, és
�� a felezővonal meghúzásával (zsírkréta, alkoholos filc).

�� A takaratlan testrészek megfigyelése, megérintése a tanár által, majd megnevezése (egyik 
karom, egyik lábam), és a mozgások végzése: fel, le, oldalra.

�� A test ellenkező oldalának takarásával az előző gyakorlatok megismétlése.

4. A test oldalainak színes szalaggal való megjelölése és az oldal megnevezése. Jobb oldal: zöld, bal 
oldal: piros.

�� Gyakorlás.

5. Az oldalak tükörképpel való megfeleltetése, a tükörkép oldalainak bejelölése: 

�� a tükör jobb fele zöld háromszög,
�� a tükör bal fele piros háromszög.

6. A testirányok és tükörkép irányok azonosítása.

�� „Jobb oldalam, a tükörkép jobb oldalán látható.” Gyakorlás és szimbólummal való társítás.
�� „A kép bal oldalán látom a bal oldalam.” Jele: piros háromszög.
�� A kép jobb oldalán látom a jobb oldalam.” Jele: zöld háromszög.
�� Az eddig elvégzett mozgások megismétlése az oldalak segítségével és/vagy szimbólumok-

kal való társítása. Mutatott mozgások irányainak és helyzetének felismerése, megnevezése 
a tükörben látott oldalirányok rögzítésével.
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7. Gyakorlatok becsukott szemmel (bekötött szemmel):

a) mozgások végzése, az irányok, helyzetek megnevezése,
b) passzív mozgatás után az irányok, helyzetek megnevezése.

Kiegészítő segédeszközök: 

�� tükör (Olyan méretű, amelyben a fejlesztendő gyermekek és a tanár teljes nagyságban 
látszik.)

�� piros és zöld 3cm-es alap és 4cm-es magasságú egyenlőszárú öntapadós háromszögek
�� piros és zöld szalag, gumi v. pamut
�� zsírkréták
�� színes ceruzák
�� sál (kendő), takaró szemüveg
�� a tükör letakarásához: csomagoló papír (a tükör méretének megfelelően)
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2. foglalkozás

Téma: Tájékozódás síklapra fektetett, mozgatható emberkép segítségével 
Cél: A fel, le, jobbra, balra irány a jobb, bal helyzet rögzítése síklapon.

1. Ismétlés

a) Mozdulatok elvégzése tükör előtt, a jobb, bal irány megnevezésével és a használt szim-
bólum (piros-zöld háromszög) egyeztetésével.

Kérdés  „ A tükörkép melyik oldalán látod?” segítségével a látott kép oldalainak rögzítése.

Az elvégzendő alapmozgások: 
�� a két kar együtt fel, oldalra,
�� a jobb kar fel, oldalra,
�� a bal kar fel, oldalra,
�� a bal láb fel, oldalra,
�� a jobb láb fel, oldalra.

b) Bemutatott mozdulatok felismerése és megnevezése a tükörképen: 

Pl.:
- Melyik oldalon emelem a karom, a lábam?
- Melyik oldalon ejtem a karom, a lábam, a fejem?

2. A tükör „síklappá” változtatása. Feladatok a síkra fektetett mozgatható emberkép segítségével.

a) Az „emberke” testrészeinek megnevezése.
b) Mozdulatok beállítása, megnevezése.

(Páros végtagok egyszerre, majd külön, külön.)

3. A lap és a középre fektetett „emberkét” ábrázoló rajz felezése takarás segítségével és a felezővonal 
bejelölése. (Először zsineggel, majd ceruzával.)

Háromszög jelzés berajzolása vagy felragasztása a lapra (bal oldalon piros, jobb oldalon 
zöld).

A lap oldalirányainak megnevezése.

a) A lap különböző oldalaihoz viszonyítva mozdulatok beállítása és megnevezése az „em-
berke” segítségével. Pl.: „A lap bal oldalán lévő karját, lábát emeld fel!”
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b) A tanár mozgatja a bábut:

Pl.:
”- Melyik oldalon emelem, ejtem, dugom el?
- Melyik oldal felé dönti a fejét?”

4. A  gyermek szemeinek takarása utáni felismerés. Szimbólummal történő társítás.

A tanár beállítja p1. a jobb oldali kart jobb oldalra és megkérdezi: „Melyik oldalra mutat a kezével? 
Mivel jelöltük a …. oldalt?”

5. Utasításra végzett mozgások az „emberke” segítségével.

Pl.: „A bal oldali karját emeld fel, tedd oldalra!”
 „A bal oldali lábát emeld fel, tedd oldalra!”

6. Hiányfelismerés, az „emberke” testrészeinek takarásával.

„Melyik oldalon takartam el?”

Pl.:
„A piros jelzés felőli lábát (a bal oldalit).
A zöld felőlit (a jobb oldalit).
A fejet (esetleg az középen is lehet).”

Kiegészítő segédeszközök:

�� posztóval bevont A/4-es kartonlap 
�� mozgatható „ember” figura , alaplapjával
�� színes szalagok (zöld, piros) 
�� színes ceruzák (zöld, piros)
�� öntapadós, színes tapéta egyenlőszárú háromszögek
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3. foglalkozás

Téma: A síklap jobb és bal oldalának azonosítása 
Cél: A jobb és a bal oldal differenciálása

1. Ismétlés: A mozgatható emberkép beállítása (az előző foglalkozások során elvégzett mozdulatok)

A láb és a kar együttes jobb oldali beállításban,
A láb jobb oldali beállításban,
A kéz jobb oldali beállításban.
Balra ugyanez.

a) A feladatot a fejlesztő tanár állítja be, a gyerek megnevezi a helyes oldalt.

b) A tanár nevezi meg a helyzetet és a gyermek állítja be a mozdulatot. Pl.: „A lap bal 
oldalán emeld a karját, lábát, stb.!”

c)  Hiányok beállítása, ezek felismerése és megnevezése:
Az „emberke” karjának, lábának eldugása v. (takarása. Külön-külön vagy egyszerre felis-
merés, ill. megnevezés.

A „Melyik oldalon dugtam el?” kérdésre, majd a „Dugd el a baloldali babát!” felszólításra 
a gyermek maga végzi az elrejtést.

2. Az első feladatlappal végzett gyakorlatok. (3. sz. munkalap)

a) A lap jobb és a bal oldalának bejelölése a megfelelő háromszöggel, pecsételéssel, v. 
rajzolással. (Ha egyből nem megy, vissza kell térni a tükörképhez vagy a sematikus moz-
gatható emberképhez, esetleg mind a kettőhöz.)

b) A papírfelek (jobb, bal) megmutatása, tenyérrel történő végigsimítása és ismételt meg-
nevezése.

Felezővonal berajzolása középre és a lap két oldalának (jobb, bal) ismételt megnevezése.

3. Tárgyak elhelyezése a lap jobb, ill. bal oldalára, ill. a rajzolt gyermekalak két oldalára.

(4-5 tárgy jobbra is, balra is)

A cselekvések megnevezése.

„Jobb oldalra teszem a radírt, (a lapom jobb oldalára teszem a radírt) bal oldalra teszem 
a tollat,  stb. ...”
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4. Kérdések alapján a tárgyak helyzetének megnevezése:

A lap melyik oldalán van a radír?
(A felelet lehetőleg teljes mondatban történjék!)

A gyermek utasításra végez tárgykirakást. (A fenti tárgyakat még helyre rakja!) pl.: „Tedd 
a bal oldalra a radírt!”

A feladat legalább tíz cselekvés elvégzése. A cselekvések elvégzésével egy időben mondja 
is, hogy mit csinál vagy utólag nevezze meg a cselekvést! pl.: „A bal oldalra teszem a tollat” 
vagy: „A jobb oldalra tettem a radírt.”

5. Képes lottó képeivel (1/a, 2/a)  az előző feladat megismétlésére:

a) Jobb és/vagy balra kirakott 4-5 lottókép megneveztetése.

b) A gyermek által tanári utasításra történő kirakás. pl.: „Tedd a lap bal oldalára ... stb. ...”

6. Hiányzó képek és helyük felismerése.

Pl.: 2-2 kép jobb oldalon

A gyermek becsukja a szemét, a tanár elvesz 1 képet. Szemkinyitás után kérdésre válaszol. 
(Ha nem megy, vissza kell térni 1-1 képhez, ha megy, tovább lehet menni és 3-3 képpel 
meg lehet ismételni a feladatot.

Az időtől függően 2-3 gyakorlat elvégzése szükséges.

7. Több kirakott kép közül 2-2 kép egyszerre történő elvétele, a jobb és a bal helyzetek váltogatása.

Kiegészítő segédeszközök:

�� a makett a posztó alappal és a mozgatható emberke
�� apró tárgyak: főleg a gyermek számára ismert dolgok
�� lottóképek, (1/a, 2/a)
�� színes fonalak, szalagok, zsírkréta
�� 3. sz. munkalap 2 példányban, (csak az egyiket lehet befesteni)
�� zöld, piros pecsétpárna, pecsétnyomók
�� a szemek takaráshoz sál, vagy szemüveg
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4. foglalkozás

Téma: Tájékozódás a saját testen és a tükörképen II. 
Cél: A fent, lent és a középen helyzetek rögzítése.

1. Ismétlés

A saját test megfigyelése a tükörben. Jobb, bal megkülönböztetés.
(Mozgások végzése jobb és bal oldalon, a mozdulatok felismerése, megnevezése.)

2. A tükörkép vízszintes felezése.

A tükör felső felének letakarása, majd a felezővonal behúzása.

a) A lent, alul helyzet megnevezése és jellel való társítása.
Jele: a lefelé fordított háromszög. amely piros is, zöld is lehet.
A gyermek húzza végig az ujjával, és külön mutassuk meg a csúcsokat! Értessük meg, 
hogy a hegyes rész lefelé néz!
A jelet rajzoljuk a tükörre is, a középvonaltól lefelé.

b)  Ellenkező- takarás:
A fent, felül helyzet megnevezése, jellel történő ellátása.
Jele: a csúcsát felfelé mutató háromszög.

c) Mi van középen? Saját testemen és a képen is megmutatni, megnevezni a derék részt, 
vagy az övet. (Én vagyok középen és a testem közepén van a derekam, az övem.)
Megérteni, hogy a fent és a lent helyzet közötti helyzet: középen van! 

3. Ismét felső takarás a tükrön („lent-helyzet”)

A látható testrészek, ruházat megfigyelése, megnevezése.
Pl.: Lent van a lábam, a cipőm, a nadrágom, a fenekem, az övem alatti részek, stb.

4. Alsó takarás: „fent-helyzet”

ua. mint az előbb: a látható testrészek, ruházat megnevezése.
Fent van a fejem, karom, nyakam, stb.

5. A fent és lent helyzetek megnevezése takarás nélkül. Az együttes helyzetek és a középhelyzet 
megnevezése és megmutatása.

„Mi az, ami lent is van, fent is van?” (pl.: ruházat)
„Mi az, ami középen van?” (pl.: az öv, esetleg egy gomb)

6. A felezővonal segítségével történő (takarás nélküli) elkülönítés.
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pl.:
„Mi látszik alul, lent?”
„Hol látszik a cipőd a tükörben?”
„Hol van a középen helyzet?”

7. Becsukott szemmel ugyanezekre (6.) a 6. pontban feltett kérdésekre válaszadás.

8. A háromszögjelzéssel történő társítás.

pl.:
„Milyen jelet kell tenni a tükörképre, ha: a fejed, cipőd, lábad, stb. helyét jelöljük, vagy 
akarjuk megjelölni?”
Nevezzék is meg, hogy merre áll a háromszög csúcsa, a nyíl hegye!

9. Üres lapon gyakorolják a pecsételést, fent-lent helyzeteket jelöljenek! Készítsenek sormintát!

Kiegészítő segédeszközök:

�� tükör
�� takaráshoz: lepedő, törülköző vagy csomagoló papír 
�� zsírkréta, színes ceruza, színes tapéta háromszögek
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5. foglalkozás

Téma: A fent és a lent helyzet differenciálása síklapra fektetett mozgatható ember kép segítségével
Cél: A fent, lent, középen helyzet síkon való rögzítése.

1. Ismétlés: Tükörképen testrészek irányának bejelölése a vízszintes középvonalhoz viszonyítva.

Mondatokban rögzítés:
„Hol látszik a vállad?”
„A vállad fent van.” (látszik) stb.

2. Az emberkép posztólapra fektetése, a vízszintes felező bejelölése (esetleg takarása).

a) a középvonalhoz viszonyítva a fent levő testrészek megnevezése,
b) a lent lévő testrészek megnevezése.

3. Mozgások beállítása és helyük megnevezése a fent, lent viszonylatában.

„Hol vannak a karok?” (fej mellett, fent, lent)
„Hol vannak a lábak?” lent

4. A tanár által beállított végleg-helyzetek változásainak felismerése. A beállítás alatt gyermek szeme 
csukott.

Feladat: megnevezni, fent vagy lent történt-e a változás, mozgás.

5. Fent, lent helyzetekben testrészek eldugása vagy takarása (szintén csukott szem mellett)

Feladat: találja ki fent vagy lent hiányzik-e valami vagy éppen melyik testrész nem látható!

Váltogassák többször a takarásos helyzeteket!

6. Tárgyak és tárgyképek kirakása a 3. sz. feladatlapra (sematikus „emberke” rajza).

A tanár rakja ki a tárgyakat és tárgyképeket a lapon lévő figura köré! A gyermek válaszol-
jon a kérdésekre!

„Hol van a kulcs?”
„Hol van a ceruza?”
„Hol van a radír?” stb.

Legalább 10 tárggyal és tárgyképpel kell gyakorolni!
Minden helyzetet szimbólummal is jelölni kell!
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7. Ugyanaz a feladat, (6.) de a gyermek rakja utasításra a tárgyakat, képeket!

Pl.: 

„Tedd felülre a kulcsot!”
„Tedd felülre a ceruzát!” stb.
„Tedd alulra a ...!” stb.

Lehet úgy is, hogy a tanár a szimbólumot állítja be és a gyerek annak megfelelően rakja a 
képet vagy a tárgyat.

Fokozatra ügyelni: először azonos helyre csak 1 kép, majd 2, ill. 3 ., azután alul, felül 1 
egyszerre, alul 2, felül 1 egyszerre, stb.!

8. Ha az idő engedi emlékezetjátékkal is össze lehet kapcsolni a kirakodást!

A gyereknek be van kötve a szeme, a tanár rakja ki először csak az egyik oldalra: pl.: labda 
fent, baba lent!

A gyermek megnézi (10 mp) és takarás után mondja, hogy mi volt fent, mi volt lent, ill. 
a kirakott tárgy képe mellé teheti a megfelelő irányú nyilat! Itt is ügyelni kell a fokozatra! 

Először csak 1-1 tárgyra, képre kell visszaemlékezni, azután lehet 2-3 aszimmetrikusan 
elhelyezett tárgyról, képről szó.

Kiegészítő segédeszközök:

�� tükör, zsírkréta, kartonhól kivágott piros, zöld, nagyobb alakú, egyenlő szárú háromszö-
gek, amelyek a tükörre ragaszthatóak

�� apró tárgyak: kulcs, ceruza, radír, stb., lottóképek
�� sál, takarószemüveg
�� pecsétkészlet
�� kis kirakó háromszögek
�� 3. sz. munkalap
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6. foglalkozás

Téma: A tükörkép négy mezőre bontása
A jobb felső, bal felső, jobb alsó, bal alsó helyek elkülönítése
Cél:  Képes legyen a gyermek a sík bal, jobb, alsó és felső helyének felismerésére, szimbólum-
mal történő jelölésre.

1. A tükröt zsírkréta segítségével négy mezőre osztja a tanár.

Megnevezik a mezőket (helyeket, részeket) kérdések és rámutatás segítségével. 

a) A tanár mutat rá a mezőre és meg is kérdezi:

- Melyik oldalon látod?      - Hol látod?

A választ rögzítsék egész mondatban és szintén mutassanak is rá a helyre! (Pl.: Bal 
oldalon látom. A bal oldalon fent van a bal felső rész.)

Mind a négy helyről tegyenek megállapítást!

b) Jelöljék a megnevezett mezőket (részeket, helyeket) szimbólumokkal!

A piros, talpára állított, felfelé csúcsos háromszög jelenti a bal felső részt, azaz hogy 
valami bal oldalon a felső mezőben foglal helyet.

Ugyanígy: a zöld, lefelé csúcsos háromszög jelenti a jobb oldali alsó rész helyét. 
Meg kell érteni, hogy a színnel és a csúcs irányával együttesen (tehát több szem-
pont figyelembe vételével) jelöljük a mezőket!

2. A tükör előtt végzett különböző mozdulatok lokalizálása a felosztott 4 mező segítségével:

a) A tanár állítja be a gyermeknek a mozdulatokat,

b) felszólít egy-egy helyzet előállítására,

c) a tanár saját magán mutat be mozdulatot és a gyermeknek fel kell ismernie, meg kell 
neveznie a helyzeteket.

Pl.: felemelt kar esetében:

„- Melyik mezőben látszik?”
(A mező helyett lehet mondani: részt, helyet, sarkot, ablakszemet is.)
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Olyan mozdulatokat kell lokalizálni, amelyek négy mező szempontjából pontosan 
elkülöníthetők!

Próbálják meg valamennyi lehetőséget (kar, láb, fej viszonylatában) végigjárni!

Végül válasszák ki a helyekhez kapcsolódó szimbólumokat és nevezzék meg, hogy pon-
tosan melyik és milyen irányú háromszöggel lehet jelölni a helyzetet!

3. Jól láthatóan, különböző mezőbe helyezett (tartott) tárgyak helyzetét keressék meg, az előző fel-
adathoz hasonló módon.

(Pl.: maci, labda, doboz, könyv)

Lehetőleg a helyzeteket maguk állítsák be különböző tárgyak segítségével, más-más he-
lyen.

Törekedjenek „tiszta” helyzetek létrehozására.

Ha egy tárgy közbülső helyre kerül, (keresztezi a koordinátát!) akkor feltétlenül rögzítsék, 
hogy középen van, és mihez képest van középen.

(Pl.: A labda a lábak között lent van, jobb, bal oldal között, középen van.) Emlékezetból 
és idői korlátozás mellett végzendő feladatok!

4. A tanár állítson be helyzetet! 10 percig nézhetik!

(Utána alapállás!) A gyermek emlékezetből találja ki, hol volt a beállított tárgy!

5. A memória játékot próbálják sorozatban végezni!

a) Egymás után 2 helyzet beállítása után próbálják elmondani, melyik volt az első hely-
zet, melyik volt a második! (Először azonos oldalon, majd különböző oldalakon is történ-
jen a beállítás.)

b) Próbálják maguk utánozni a helyzetek beállítását és beszéddel is kísérjék mozdulatai-
kat!

c) Válasszák ki a két megfelelő egymás utáni helyzetet jelölő szimbólumot és ragasszák 
föl a tükörre!

(Ennek a kivitelezésében lehet segíteni!)

Kiegészítő segédeszközök:

�� zsírkréta, 
�� ragasztható színes háromszögek (zöld, piros)
�� tárgyak: labda, maci, doboz, könyv, stb.
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7. foglalkozás

Téma: A tükörkép 4 mezőre bontásának síklapra vetítése
Cél: Legyen képes a gyermek a négy helyzet, négy mező elkülönítésére síklapon.

1. Ismétlés: A tükörben jelölt négy mező segítségével végzett

a) mozdulatok helyzetének felismerése, megnevezése

b) szimbólumokkal történő ellátása

2. Ellentétes irányban egyszerre beállított mozdulatok helyzetének, helyének felismerése, megneve-
zése, jelölése.

a) azonos oldal ellentétes irány pl.: bal kar lent, bal kar fent

b) különböző oldal, azonos irány pl.: bal kar fent, jobb kar fent

c) különböző oldal, különböző irány pl.: bal kar fent, jobb kar lent, stb. 

Fontos, hogy a jeleket mindkét szempont szerint helyesen alkalmazza a gyermek! 

3. Mozdulatok beállítása a mozgatható „emberke” segítségével.

a) A mozdulatok lokalizálása. (Üres, A/4-es  csúszásmentes alapon elhelyezett sablon-
nal.) Először a koordinátát be lehet jelölni zsinórral, papírcsíkkal, majd fokozatosan el 
kell hagyni a segítséget!

b) Emlékezetből történő helyzetmegnevezések. A beállított makettet 5-10 mp-ig nézhe-
tik. A helyeket kérdések alapján lehet megnevezni.

„- Melyik mezőben láttad pl. a karját felemelve?
- Melyik részen volt látható az oldalra nyújtott láb?”

c) a-b feladatok elvégzése ellentétes mozdulatok beállításával.

d) A gyermek önállóan állítson be ellentétes mozdulatokat, nevezze meg a helyzeteket, 
helyeket!

Válassza ki a szimbólumokat és jelölje be a helyeket!

4. Üres lap négy mezőre bontása ceruzával. A mezők jelekkel való ellátása. (ragasztás, pecsételés és 
megnevezés). A rajzolt lap azonosítása az 5. sz. munkalappal.

5. Tárgyak, lottóképek elhelyezése a négy mezőben, helyük megnevezése. 
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Pl.: 
„- Hol van a radír?
 - Hol van az alma képe?”
„Jobb oldalon fent, jobb felső sarokban, jobb felső részen, stb.”

Fontos, hogy ütemesen, 10-12 tárggyal, képpel gyakorolják a megnevezést!

6. Iránytű segítségével történő helyekre mutatás, a hely megnevezése, bejelölés (pecséttel, ragasztás-
sal, színezéssel)

a) Először az elhelyezett tárgyaknak vagy képeknek megfelelően állítsák be a mutatót, és 
így rögzítsék a helyet.

b) A mutatót állítsák be és annak megfelelően rakjanak ki képeket és tárgyakti Ekkor már 
előre történik a hely megnevezése.
Fokozatok: először csak egy irányba nézzen egyszerre a mutató, majd két irányt be lehet 
állítani.

7. Az 5., 6. pontban leírt feladatok megismétlése a földre rajzolt koordináták segítségével.

Kiegészítő segédeszközök:

�� tükör, zsírkréta, kréta
�� a tükörre ragasztható nagyobb színes háromszögek - zsineg
�� tárgyak: labda, maci, doboz, stb.
�� pecsétek (egyenlőszárú háromszög lenyomatúak és piros, zöld pecsétpárna)
�� öntapadós háromszögek
�� üres lapok, ceruza, apró tárgyak, mint az előző órákon
�� lottóképek (1/a, 2/a)
�� 4. sz. munkalap
�� karton iránytű, 
�� mozgatható makett - csúszásmentes A/4 alap
�� takaró kartonlap



50 3. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

8. foglalkozás

Téma: A négy mezőben való tájékozódás gyakorlása
Cél: A sík különböző helyén elhelyezett képek helyének biztos felismerése és megnevezése.

1. Lottóképek (1/a, 2/a), elhelyezése utasításra a négy mezőre osztott síklapon (4 .sz. munkalap és a 
12 lottókép)

Példák az utasításokra:

a) Tedd felül, balra
felül, jobbra;
alul balra, jobbra;
középre,
fent középre, jobbra középre,
lent középre, balra középre!”

b) „Hol vannak?” Megnevezés.

2. Hiányzó kép és helyzetének megnevezése.

a) Először minden mezőben 1-1 kép

Pl.:
– Bal oldalon felül van a labda. 
– Jobb oldalon felül van a szék.
– Bal oldalon alul van a tojás.
– Jobb oldalon alul van a ház. 
– Középen a mackó.
– Középen felül a sapka.
– Középen alul a kutya. stb…

b) Ezután a gyermek becsukja a szemét (elbújik), a tanár elvesz egy tárgyat. A gyermek 
„Mi hiányzik, honnan hiányzik?” kérdésre mutatja és mondja a megoldást.

3. Ugyanez a gyakorlat 2-2 képpel.

Megnevezni, felismerni honnan hiányzik:

a) kettő egy helyről (pl.: bal felsőből 2 kép)

b) csak egy kép hiányozzon (1 a helyén marad ugyanabban a mezőben)

c) ezután kettő, különböző helyről hiányozzon

4. Ismét 2-2 kép elhelyezése, de legyen közöttük azonos is. A kérdések változatai 

a) Melyik helyen van azonos kép/ugyanolyan? 
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 Melyik helyen nem ugyanolyanok?

b) Melyek vannak ugyanazon a helyen? Hol vannak?”

c) Melyek vannak különböző helyen? Hol vannak?” (az összes lehetséges variációban)

Kiegészítő segédeszközök:

�� Üres 4 mezőre bontott alaplap (4. sz. munkalap)
�� lottóképek 2 példányban (1/a, 2/a) az 1. és a 2. sz. lottóalaphoz tartozó képek.
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9. foglalkozás

Téma: Síklapok bontása és összerakása a koordinátarendszer segítségével 
Cél: Legyen képes a gyermek a figurális és figura nélküli síklap négy mezőre bontására.

1. Álló alakos munkalapon (3.sz. munkalap) a négy mező bejelölése
a)  – A kép függőleges felezése, majd egyik felének takarása.
 – „Melyik oldalon takartuk le?
 – A kép melyik oldalon hiányzik?
 – A kép melyik oldalon látható?”

b) Az eredeti helyzet visszaállítása után a feladat megismétlése a másik oldallal.

2. Vízszintes felezés (takarás), kérdések:

– Melyik részt takartam le? (alsó, felső)
− Melyik része hiányzik? (alsó, felső)
− Melyik része látható?” (alsó, felső)

3. A  3/a feladatlap  megtekintése, és másolt példányának négy részre vágása. A részek jelölése, meg-
nevezése: jobb felső, felső, stb. (Az egész minta még segíthet)

A szétvágott részek elhelyezése az  4. sz. munkalapra.

4. Hiányfelismerés
1-1 szétvágott rész kivétele  az 4. sz. munkalapból, miközben a gyermek szemét eltakarjuk.
– „Melyik rész hiányzik”?
– „Melyik rész van a helyén?”

5. Ugyanez a feladat 2-2 rész elvétellel, de aszimmetrikusan.

6. Az l-5. feladat megismétlése sematikus emberalakos képekkel. (3.sz. és 3/a. sz. munkalap)

7. Üres, négy mezőre bontott alaplap másolatának szétvágása (5.sz. feladatlap) A négy rész összera-
kása  a munkalapon.

Közben a helyzetek megnevezése.
A bal felső rész (fenti rész) mellé megkeresem a jobb felsőt. A jobb alsó rész mellé jobb 
felsőt teszem. A bal alsót a bal felső alá, stb.
Közösen is mondhatják a tanárral!

8. Önálló összerakás beszéddel kísérve az  üres munkalapon (4. sz.)

Közben mindig megnevezni melyik oldalon, helyen, melyik részt rakta helyre, hova rakta, 
melyik hiányzik!



533. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

Az összerakást fokozatosan lehet segíteni:

a) nem szétvágott, 4 mezőre bontott emberkés feladatlappal (3/a)

b) nem szétvágott, 4 mezőre bontott alappal (4. sz.) 

c) nem szétvágott üres alappal (5. sz.)

c) alap nélkül, teljesen fejből

Egy-egy rész helyrerakását szóval is rögzítse a gyermek! 
Ha még nem teljes a kirakás, mindig mondja a gyermek azt is el, hogy  mi hiányzik még!

Kiegészítő segédeszközök:

�� sematikus emberalakos munkalap 2 példányban (3. sz.) 
�� négy mezőre osztott feladatlap emberkével (3/a) 2 példányban
�� Négy mezős munkalap (4. sz.) és másolata
�� olló
�� pecsétek 
�� takaró lapok, kártyák
�� A/4-es méretű üres munkalap 5. sz)

h
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10. foglalkozás

Téma: Testrészek (fej részei) elhelyezése négy mező segítségével.
Cél: Legyen képes a gyermek részek helyének azonosítására.

1. Ismétlés: az „álló alakos” képrészek összerakása (a 3/a feladatlap másolatából szétvágott képek) 
négymezős alapra helyezése (4. sz.)

A négy mező megnevezése és a testrészek mezőbeli elhelyezkedésének megnevezése: pl.: 
Mit látunk a bal felső részen?”

2. A „mackófej” négy részre bontása, (6/a és 6/b munkalapok és másolatuk)

a) A fej részeinek és azok helyének megfigyelése, megnevezése (szem, orr, fül, száj)

b) A fej függőleges felezése és szétvágása, egyik rész elvétele.

Kérdések:
- Melyik oldalon hiányzik?
- A kép melyik oldala hiányzik?
- Mi hiányzik?

Ezután ugyanez az ellenkező oldalon:

c) A fej vízszintes felezése. Az alsó, majd a felső rész elvételével a hiány és a hiányzó részek 
helyének, helyzetének rögzítése.

3. Az arcrészek felismerése, megnevezése, kérdések alapján a négy mező együttes figyelembe-
vételével.

Kérdések:
„- Melyik arcrész látszik a bal felső mezőben?
- Mi az, ami a bal felső mezőben látszik?
- Mi látszik középen?”

4. Hiány felismerés 

1-1 rész elvétele után ismerje fel a gyermek, hogy honnan hiányzik, mi hiányzik? Melyik 
rész és melyik testrész maradt a helyén?

5. Ugyanez a feladat 2-2 rész elvételével.

6. Az üres „mackófej” arcrészekkel történő kirakása, kiegészítése. (6/c, 6/d, 6/e feladatlap)

A részek helyének és helyzetének megnevezése.
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7. Hiányfelismerés

a) Először csak egy rész elvétele,

b) majd két rész, és

c) két azonos funkciójú rész elvétele.

Meg kell próbálni úgy, hogy először a tanár vegyen egy részt el, és a gyermek, megfigyelés 
után találja meg, hogy mi hiányzik! Ezt követően a gyermek vegyen el egy-egy részt, és 
próbálja szóban megfogalmazni, hogy honnan vette el, a tanár a hallottak alapján találja ki!

Végül ne vegyenek el részt, hanem a tanár gondoljon egy részre, és a gyermek próbálja. 
kitalálni - a helyre kérdezés segítségével-, hogy melyikre gondolt a tanár!

„–  Jobb oldalon, vagy a bal oldalon látható?
–  Lent vagy fent található?”

8. Kitalálósdi a részek funkciójára kérdezéssel

Kérdések:
a)  „– Melyikre van szükség a látáshoz?
 – Melyikre van szükség a halláshoz?
 – Melyikre van szükség az ásításhoz?
 – Melyikre van szükség az orrfújáshoz?
 – Hol vannak pontosan?”

b) A kérdések alapján rakják ki az üres „fejekre” a kivágott mackófej  részeket! (6/c, 6/d, 6/e 
feladatlapok) Páros érzékszervnél állapítsák meg, hogy hol láthatóak a négy mező viszony-
latában, melyik van a jobb és  melyik a bal oldalon, illetve lent vagy fent!

9. Az iránytűvel állítsanak be egy mezőt és ennek alapján nevezzék meg:

a) hogy melyik rész kerülne oda a mackófejből!

b) A mackófejes kép (6/a feladatlap) alapján a gyermek állítsa be, hogy melyik mezőben 
van, amire szükség van a látáshoz, a halláshoz, stb.!

Kiegészítő segédeszközök:

�� grafit ceruza 
�� mackófejes munkalap (6/a. sz. feladatlap)
�� mackófej 4 részre osztva 2 példányban (6/b .sz. feladatlap)
�� négyzethálós munkalap (4.sz.)
�� kivágott mackófej részek kartonra kasírozva (szem, orr, fül, stb.) (6/c. sz. feladatlap má-

solatáról)
�� üres mackófej (6/d, 6/e)
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11. foglalkozás

Téma: Mozdulatok helyének, helyzetének egyeztetése, felismerése, megnevezése sematikus 
emberképes lottó-játék segítségével
Cél: Mozgáshelyzetek és irányok síkban történő differenciálása.

1. Ismétlés: Mozdulatok végrehajtása, beállítása a tükör előtt.

(Ha a gyermek nem tudja végrehajtani, akkor a tanár végzi, a gyermek megfigyeli.)

A beállított helyzetekben játékos mozgások végzése, tréfás gesztusok végrehajtása.
Lényeges, hogy a végtagok beállítása mindvégig alap, nyugalmi helyzetből induljon és a 
már ismert beállítások valamennyi típusát ismételjék át.

Pl.: Egyik kar oldalt, lábak egymás mellett, ugyanez fordítva is.

�� Kezek nyugalomban, egyik láb oldalt,
�� egyik kar fent, a lábak nyugalomban,
�� karok, lábak nyugalomban, a fej dől jobbra balra,
�� egyszerre azonos irányban mind a két végtag, fent vagy lent; vagy mind a négy 

helyen,
�� ellentétes irányban van a kar meg a láb.

2. Áttérés asztalnál, síklapon végzendő gyakorlatokra.

Felszólításra állítsa be a mozgatható makett segítségével a tükör előtt átismételt mozdula-
tokat, helyzeteket!

3. Lottóképek egyeztetése, képkirakással, felszólításra. (7. sz. feladatlap és a hozzá tartozó 7/a lottó-
képek)

Pl.: „- Keresd meg a párját!”

4. A kis emberalakos lottóképek megfigyelése és a képeken a végtagok helyének, helyzetének:

a) megnevezése:

pl: „- a  bal oldalon fent van a karja,
-  a láb helyzete alapállásban van.

b) Háromszög szimbólumok bepecsételése 4. sz. feladatlap másolatára
a helyeknek, helyzeteknek megfelelően. 

(Előtte ismételjék át, hogy melyik szimbólum mit jelent, mikor kell felfelé mutatni, mikor 
lefelé.)

5. Iránytűvel beállított helyzetek kikeresése a képekről.
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Kiegészítő segédeszközök:

�� Mozgatható emberke a megfelelő munkalapalappal. 
�� Az emberképes lottó alap a hozzá tartozó kártyákkal (7. sz. feladatlap és 7/a kis képek)
�� 4. sz. munkalap
�� iránytű
�� pecsétkészlet
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12. foglalkozás

Téma: Mozdulatok helye és helyzetek szerinti rendezés
Cél: helyek és helyzetek viszonylatában közös rendezőelvek megtalálása.

1. Ismétlés: az „emberképes” lottójáték megismétlése (7 sz. feladatlap és a7/a lottóképek)

Egyeztetés, kirakás

A lottójáték különböző variációit lehet alkalmazni, pl.: kalapból kihúzni a képet.

2. A kártyák szétválasztása különböző szempontok szerint:

(a szempontokat a tanár adja meg, a gyermek válogat)

a) aszerint, hogy mely kártyákon látszik csak a kar mozdulata, a láb mozdulata, illetve 
egyszerre mindkettő:
− általában
− azonos irányban
− különböző irányban

b) aszerint, hogy mely kártyákon látszik a mozdulat:
− csak a jobb oldalon - csak a bal oldalon
− egyszerre mindkét oldalon (jobbra is, balra is)

3. A gyermek adjon szempontot és együtt keressék, rakják a kártyákat különböző csoportokba (elő-
zetes összekeverés után)!

Rögzítsék szóban, hogy milyen szempontok szerint történt a csoportosítás!

4. Felismerés (emlékezet) és csoportosítás összekapcsolása kitalálósdi játékban:

a) A tanár maketten, vagy előre kiválogatott lottóképpel egymásután mutat be három 
– egy csoportba tartozó mozdulatot ábrázoló képet és a csoportosítási szempontot kell 
kitalálni!

b) Iránytűvel beállított, három egymás utáni helyzet alapján kitalálni a közös szempontot 
(egy-egy irány ismétlődhet)

Pl.: „Bal felső, bal alsó, bal felső helyzetek”
(Közös volt, hogy mindig balra mutatott)

c) Csak szimbólumok alapján történő csoportosítás (Lehetőség szerint valamennyi variá-
ciót társítani kell az. irányt jelző háromszög szimbólumokkal!)
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Kiegészítő segédeszközök:

�� „Emberképes” lottójáték (7 sz. feladatlap és a7/a lottóképek)
�� Iránytű



60 3. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

13. foglalkozás

Téma: A négy mező egymáshoz való viszonyának megtanulása I.
Cél: Az egymásmellettiség, szomszédság fogalmának kialakítása.

1. Ismétlés: a tükrön jelöljék be a négy mezőt!

Húzzák meg a koordinátákat és nevezzék meg a részeket!

2. A tanár és a gyermek álljanak egymás mellé a tükör elé (ülő helyzet is lehet)! 

Beszéljék meg - először két oldal viszonylatában - mit látni! Azaz, hogy egymás mellett 
vannak, egyikük a jobb oldalon látszik, a másik a bal oldalon.

3. Síklapon (5. sz. munkalap) oldalra helyezzenek el egy-egy tárgyat, jobbra és balra! Állapítsák meg, 
hogy a jobb oldal mellett van a bal és fordítva!

4. Négy mezőre bontott lapon a mezőket jelöljék meg a szimbólumokkal (4. sz. feladatlap és a má-
solata)! 

a) csak felülre tegyenek 1-1 tárgyat, az alsó részt takarják le a megfelelő takarólappal!
l-1 képet egymás mellé téve nevezzék meg, hogy jobb felső mellett van a bal felső és for-
dítva: ezek szomszédok!

b) Ugyanezt ismételjék meg lent (a felsőrész letakarásával)  Állapítsák meg, hogy ezek is 
szomszédok.

5. Ismételjék el egymás után tenyerüket a mezőkre téve! (Balról jobbra kezdve, soronként.)

a) „- .A bal felső szomszédja a jobb felső
- A bal alsó szomszédja a jobb alsó”

b) A tanár kérdezzen rá, hogy mi a szomszédja a jobb felsőnek és a jobb alsónak! For-
dított sorrendben (jobbról balra haladva) ismételjék meg, soronként tenyérrátevéssel a 
megnevezést! Mondják közösen!

c) Gyakorolják képkirakással! (1/a, 2/a, 7/a.)

Pl.: „Jobbra felülre tettem a mackó képét, mellé balra felülre a baba képét.”

6. A szomszédos helyzet lehetőségének megfigyelése a függőleges viszonylatában. Felezzék takarás-
sal a 4. sz. munkalapot függőlegesen!

A felét takarják le!

A látható helyekre, egymás fölé tegyenek 1-1 tárgyat!
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a) Állapítsák meg, hogy mi van a felső alatt (bal alsó)!
Mi van a bal alsó fölött (bal felső)!

Rögzítsék, hogy ezek is szomszédok! Alsó és felső szomszédok. Az alsóé a felső, a felsőé 
az alsó.

(Lehet pl.: házikós mesét kitalálni, ahol a lakók ilyen viszonyban vannak egymás mellett, 
ill. alatt)

b) Ugyanezt állapítsák meg a másik oldalon is!

c) Különböző helyektől indulva ismételjék át, hogy a függőleges mentén milyen szom-
szédos viszonyok vannak!

7. Pecsételjék be a mezőket jelölő szimbólumokat (háromszögeket) és nevezzék meg melyik milyen 
viszonyban van egymással! Most már a szomszédos, szomszédja kifejezéseket is használják!

8. Keressenek a helyiségben szomszédokat!

9. Találjanak ki mesét, dialógust, ahol a négy szomszéd beszélget! /habbal/

Kiegészítő segédeszközök:

�� tükör
�� képek, tárgyak
�� zsírkréta
�� háromszögek
�� pecsétkészlet
�� négy bábú
�� 5.sz. munkalap 
�� 4.sz. munkalap 
�� 1/a, 2/a, 7/a lottóképek
�� Függőleges és vízszintes takarólapok a mellékletből
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14. foglalkozás

Téma: A négy mező egymáshoz való viszonyának megtanulása 11.
Cél: Az átellenben /ferdén, rézsútosan, átlós irányban/ és a szemben fogalom bevezetése.

1. Ismétlés: négy db lottókép elhelyezése négy mezőben (4. sz. munkalap). Kérdések alapján a szom-
szédok megfigyelése, megnevezése.

a) Annak tisztázása, hogy miért szomszédok és „milyen szomszédhelyzetben vannak” 
(tehát: felső jobb oldali - és a bal alsó szomszéd)

b) Foglalják össze a szomszédos helyzeteket! Készítsenek szimbólumok segítségével kis 4 
mezős táblázatokat a lehetséges szomszéd variációkra! 

Állapítsák meg, melyek azok, amelyek nem szomszédok egymással, sor és oszlop
(Ismét konkrét képekkel dolgozzanak!)

Pl.: 
„- a bal felsőnek a jobb alsó - nem szomszédja
- a jobb felsőnek a bal alsó - nem szomszédja
- a bal alsónak a jobb felső - nem szomszédja
- a jobb felsőnek a bal alsó - nem szomszédja

Miért?
- nincsenek egymás mellett
- nincsenek egymás fölött vagy alatt

Hogyan állnak (egymáshoz viszonyítva)?
Átellenben vannak egymással.
Ferdén (rézsútosan) helyezkednek el. Csak a sarkaik találkoznak. Rézsútosan, 
átellenben, átlósan szomszédok.”

2. Tárgyak, képek kirakása a  4 mezős alapra (4. sz. munkalap) Nevezzék meg, hogy melyek vannak 
átellenben egymással!

3. Üres négy mezős lap másolatára (4. sz.) pecsételjék, ragasszák vagy rajzolják be a jelzéseket! 
       Nevezzék meg az átelleniek pontos helyét!

4. Kirakós játék:

A tanár mondja, hogy hova helyezzen el képet, tárgyat a gyermek a 4 mezőben(5.sz. mun-
kalap), így rakják ki az összes variációt!

a) „- Tedd a bal [első jobb oldali szomszédja helyére!
- Tedd a bal felső alsó szomszédja helyére!
- Tedd a bal [elsővel átellenben! (rézsútosan, ferdén) stb. ..”
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b) A gyermek mondja, hogy hova rakja a tanár! (szerepcsere)

5. Próbálják emlékezetben rögzíteni, hogy melyik mezőnek melyik a szomszédja melyikkel találko-
zik rézsútosan!

Pecsételjenek üres lapra különböző utasítás szerint:
- Jelöld a bal felsővel átellenben lévőket!

Ebben az esetben is minden variációt csináljanak meg!
6. Emlékezet fejlesztő játék:

4 mezőbe kirakott tárgyakat vagy képeket 10 másodpercig nézhetnek.

a) Megadott szempont szerint: pl.: 
„- Nézd meg jól a bal felső átló szomszédját!
- Nézd meg jól a bal felső jobb oldali szomszédját!”
 Ezután takarják el a munkalapot és utána mondják meg a helyes választ!

b) Nehezített változat: általánosítottabb instrukciót adunk:
„- Csak a szomszédokat figyeld! - Csak az átellenben levőket figyeld!”

c) Nem adunk szempontot, mind a 4 mezőre kell figyelnie! A tanár 10” után egy tárgykép 
szomszédjára vagy átelleni szomszédjára kérdez rá.

Pl.: „Melyik volt a baba szomszédja... stb.?”
 
Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek (1/a, 2/a, 7/a)
�� kis tárgyak
�� sima lapok, (amelyekre az órán húzzák meg a koordinátákat)
�� pecsétkészlet
�� ragasztható háromszögek
�� emlékezet-fejlesztő játékhoz takarólapok a  mellékletből
�� 4. sz. munkalap és másolata
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15. foglalkozás

Téma: Variációk a szomszédos, átlós irányú és szemben lévő helyzetekre és irányokra
Cél: A szomszédos, átlós helyzetek és irányok gyakorlása.

1. Ismétlés: kirakott képek segítségével a szomszédos és a rézsútosan lévők megnevezése, helyük 
rögzítése jelekkel. (4 mezős alapon)

2. Gyakorlás fordított kérdezéssel:

„Melyiknek a szomszédja sor és oszlop szerint a jobb alsó?
Melyiknek a szomszédja átlós irányban (rézsútosan) a jobb alsó?”
Minden variációban végig kell kérdezni!

3. Hangfelismerő játék a szomszédosság különböző helyzeteinek felhasználásával. Négy mezőben 
elhelyezett képek közül elveszünk egyet.

Kérdés:
„- Melyiknek a szomszédja hiányzik?
- Melyik szomszédja hiányzik a bal felsőnek?
- Melyiknek hiányzik az a rézsútos szomszédja?”
(Itt is lehetőség szerint minden változatban végig kell kérdezni!)

4. Átellenben lévő kar és lábmozgások megfigyelése. Lehet tükör előtt vagy makett segítségével átel-
leni és/vagy fordított helyzetnek beállítása.

a) A tanár végzi a mozdulatot, a gyermek a látott alapján állítja be makettjén az ellenkező 
oldalit!

b) Emberalakos lottóképek (7/a.) közül az átelleni mozdulatokat ábrázolók szétválogatá-
sa. Azonosságok és különbségek megállapítása az alul, fölül és átlós helyzetek, ill. irányok 
között.

5. Soralkotás emberképes (7/a.) kártyákkal előzetes beállítás alapján:

a) Ellenkező oldali mozgások váltakoznak! (Együtemű ciklikus sor) Pl.: jobb láb, bal láb, 
jobb kar, bal kar…

b) Két azonos oldali mozgás után egy ellenkező oldali vagy egy átelleni. Pl.: jobb kar, 
jobb láb, bal kar, jobb láb, jobb kar, bal láb. stb...

c) Rögzítsék rajzolt szimbólumokkal az elkészült sorrendjét! Pl.: jobb kar fent, jobb láb 
oldalt, bal kar oldalt

6. Díszítsenek borítékot, papírt hasonló díszítő sorokkal! (A gyermekek találják ki a ciklust!)
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Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek,  (1/a, 2/a, 7/a)
�� 4 mezőre bontott alaplap (4.sz.) 
�� makett, (mozgatható „emberalak”) 
�� tükör
�� zöld-piros háromszögek ill. pecsét készlet, színes ceruzák
�� papírcsík ill. üres boríték
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16. foglalkozás

Téma: Tematikus képen történő több szempontú tájékozódás átvitele három dimenziós térre
Cél: A síklap, az alak és a saját test viszonyainak transzformálása.

1. Ismétlés: a „mackófej” összeállítása és a fejrészek összeillesztése önállóan. Kérdés alapján az arcré-
szek és helyzetük megnevezése. (6/a., 6/b., 6/c., 6/d, 6/e.) 

2. Szarvasos képek (8. sz. feladatlap) megfigyelése. (Először a felső kép megfigyelése, ha szükséges a 
feladatlap felének letakarásával.)

a) A képen lévő részek, tárgyak megfigyelése, megnevezése, illetve a részek helyeinek 
megnevezése.

Pl.:
„- Mi van a képen?
 - Hol van a képen a ...?”

b) Emlékezetből ismételje meg a gyermek, hogy mi, hol van a képen (letakarás, „elvará-
zsolás” után)!

c) A szarvas helyzetéhez viszonyított irány és helyzetmegjelölés  az alsó képen.

Pl.: 
„- Merre néz a szarvas?
- Merre hajlik a fa?
- Merre hajlik a gomba?
- Mi van a szarvas előtt?
- Mi van a szarvas mögött?
- Mi van a szarvas lába alatt?”

Az új helyzetek, viszonyok megnevezését először közösen végezzék!

3. Téri játékok: Egyszerű helyzetek elrendezése, megnevezése. (A gyermek leül egy székre és elé vagy 
mögé, mindkét helyre különböző tárgyakat kell rakni!)

a) A helyzetek megnevezése:

Pl.: „- Előre nézek, előttem van ...
- A lábam alatt van ...
- A fejem felett van ...
- Mögöttem van ...”

b) Közös rajzolás: Együtt a tanárral próbáljanak beállított, lejátszott helyzetekről vázlatot 
készíteni!
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4. A szarvasos kép ismételt megfigyelése. (Először a felső kép, majd az alsó megfigyelése)

a) „- Mi van a szarvas előtt?
- Mi van a szarvas mögött?
- Mi van a szarvas alatt?
- Mi van a szarvas felett?”

b) „Ugyanezek a dolgok hol látszanak a képen?

Pl.: Jobb felső sarokban van a madár.
A hal alsó sarokban van a bokor.

De másképpen úgy is mondhatjuk: A szarvas előtt van a bokor, stb.”

(Nem baj, ha nem biztosak a kettős megnevezésben, akkor segítséggel közösen mondják)!

c) Kérdések alapján nevezzék meg újra:

„- Mi van a szarvas előtt, alatt, felett . .. stb.” Ha a feladat nehezen érthető, újra vissza lehet 
térni a térbeli helyzetek beállítására. A kétféleképpen értelmezhető, illetve megnevezhető 
téri helyzeteket nem kell erőltetni (amikor pl.: a mellette-mögötte viszony felcserélhető)!

5. A két kép (13. feladatlap alsó felső részének) összehasonlítása a négy mező viszonylatában.

Pl.:
„- Mi nincs és mi van a képen’? (összehasonlító megnevezés)
- Ami van, az hol van, illetve ami nincs, az honnan hiányzik?
- Mi az ami azonos?”

6. Széldísz készítése pecséttel.

Kiegészítő segédeszközök:

�� kétféle szarvasos kép (8. sz. munkalap)
�� takarólapok a mellékletből
�� pecsétkészlet
�� a 6., 6/a., 6/b., 6/c., 6/d. sz, feladatlapok az ismétléshez
�� tárgyak a téri játékhoz
�� a vázlatkészítéshez üres A/4-es lapok
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17. foglalkozás

Téma: Tematikus képek összehasonlítása eltérő szempontok felhasználásával 
Cél: Hiányfelismerés, mondatalkotás fejlesztése.

1. Ismétlésként idézzék fel, hogy mi volt a szarvasos feladatlapon! (8. sz. feladatlap)

2. Sorban haladva, egyenként figyeljék meg a kilencedik munkalapon, hogy melyik szarvasos kár-
tyán (képen) mi látható! Fel lehet eleveníteni Bambi történetét, vagy ki lehet találni egy szarvasok-
ról szóló mesét: amelyben átgondolják a szarvasok életének egy-egy mozzanatát (Hogy a sok kép 
ne legyen zavaró, soronként egyszerre csak két képet vegyenek szemügyre, a többit takarják le!)

3. Két-két egymás melletti kép összehasonlítása (A lapot elfelezzük és jobb oldali felét letakarjuk, 
majd soronként két képet nézve függőlegesen haladunk.)

a) „- Miben különbözik a két kép?
- Mi van a képek jobb és bal oldalán?
- Mi van a bal alsó részén a jobb alsó sarokban?”

(Lehetőleg a háromféle kérdést váltogatni.) Ha nem megy, akkor csak a négy mező sze-
rint, tehát képzeletbeli koordináták segítségével vegyék végig az összehasonlítást, és utána 
térjenek az előtte-utána-mögötte relációk felismerésére!

b) Állapítsanak meg cselekvések közötti különbségeket.

Pl.:„- Mit csinál a szarvas?
- áll, előre néz, a kép bal oldalán felfelé néz, stb. ...”

c) Miben azonosak a képek?

Pl.:
„- Mindegyik szarvas középen áll.
- A szarvas mindig áll, stb.”

4. A képek közül keressék meg, melyek azok, ahol „- Ugyanazok a képrészletek láthatók?

Keressék meg: Melyek azok a részletek, amelyek mindig ugyanazon a helyen láthatók? 

Pl.: nap, felhő, bokor, gomba, madár

- Melyek a változóak?
Pl.: a lepke helye”
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5. Ugyanezeket (lásd: 4. pont) nézzék végig a másik (jobb oldali) nyolc képen, a bal oldalt takarjuk. 
Önálló megnevezés:

Pl.:
„- Mi változott?
- Mi marad a helyén?
- Mi az, ami mindig ugyanott van?
- Melyek azok a részek, amelyek mindig ugyanott láthatók?”

6. Saját „szarvasos rajz” készítés, színezés (lehet segíteni). A szarvashoz viszonyítva rajzolhatnak a tér 
különböző pontjaira elemeket, tetszés szerint, önálló ötlet alapján!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 8. munkalap az ismétléshez
�� 9. munkalap
�� üres A/4-es lap a rajzoláshoz
�� színes ceruzák
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18. foglalkozás

Téma: A jobbról balra és balról jobbra haladási irány kialakítása
Cél: A haladási irány, menetirány fogalmának bevezetése

1. „Az egymás mellett helyzet” megfigyelése a tükörben.  (A tanár és a gyermek együtt állnak a tükör 
elé!)

a) Állapítsák meg, hogy a saját jobb oldaluk mellett a másik személy bal oldala van (a 
gyermek áll a bal oldalon!)

b) Cseréljenek helyet és rögzítsék mondatban a látottakat.

c) Állapodjanak meg egy kiindulópontban (pl. bal oldal). Húzzák végig a tükrön a ke-
züket a kiindulóponttól a másik oldalig (balról jobbra). Nevezzék meg. hogy a haladási 
irány: balról jobbra

2. Adogassanak tárgyakat egymásnak balról jobbra a tükör előtt és mondják hozzá a szöveget,

a) A bal kezemből a jobba tettem, a jobb kezemből a bal kezembe tettem.

b) Adogassanak láncban úgy, hogy aki befejezte az átadást, lépjen a másik mellé, a másik 
oldalára, közben mondják, hogy balról jobbra adom

c) Rögzítsék mondatban és jelöljék
ha balról jobbra irányba tartanak, akkor ennek a jele: a fektetett háromszög 

(Beszéljék meg, hogy el kell fordítani a háromszög csúcsát a haladási iránynak megfele-
lően!)

d) Ismételjék át az eddig tanult jeleket és ragasszák vagy pecsételjék melléjük az új jele-
ket! Rögzítsék, hogy mit jelent a menetirány, haladási irány és azt, hogyan kell használni a 
szimbólumokat! „Tehát, ha jobbról balra haladok, akkor a jelet (egyenlőszárú háromszög) 
balra fordítom.”

3. Rakjanak ki egymás mellé lottóképeket (1/a, 2/a, 7/a) balról jobbra! A haladási irány háromszöge-
ket pecsételjék a képek alá! A kialakult sormintáról állapítsák meg, hogy a balról jobbra haladási 
irányt rögzíti!

4. Haladjanak a szobában előre, jobbra, balra, stb. Jelöljék be a háromszögekkel a haladási irányt 
(pl.: krétával) Ismételjék meg, hogy a háromszög csúcsa mutatja az irányt! Kanyarodjanak is!

5. Csúszásmentes  A/4-es vízszintes alapra  helyezzék el a karton „domboldalt”

a) Balról indulva csúsztassák végig a kis mozdonyt a domboldalon.
Nevezzék meg merre halad a mozdony!
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b) Forgassák a kartont több helyzetbe, de mindig balról indulva futtassák a vonatot!

c) Ismételjék meg a feladatot jelképes labdával! (koronggal)

d) Hurkapálca, mutatópálca vagy fa rudacska segítségével mutassák és mondják balról 
jobbra haladva, hogy merre mennek!

6. A visszafelé, tehát jobbról balra irányt hasonló lépésekre bontva tanulják meg! Próbálják a sza-
bályt rögzíteni, hogy a kiindulópont a fontos és az, hogy a háromszög csúcsa honnan hová néz!

7. Egyszerű tárgyakat próbáljanak körbepecsételni! (pl.: dobozokat)

Mindig állapodjanak meg, honnan indul a pecsételés és merre tart. A saroknál fordulja-
nak, majd ismét nevezzék meg, merre tartanak!

Kiegészítő segédeszközök:

�� tükör
�� adogatáshoz kisebb tárgyak
�� háromszög - kréta
�� pecsétkészlet
�� lottóképek  (1/a, 2/a, 7/a)
�� a kartonból készített domboldal, kis mozdonnyal  (lásd: a  mellékletben)
�� hurkapálca
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19. foglalkozás

Téma: Eltérő irányú egyenesekkel való összekötés, az irányok megnevezése. 
Cél: Irányok és haladási irányok kombinációjának felismerése és megnevezése.

1. Ismétlés: Vonatozás és labdázás a domboldalon (lásd: 18. foglalkozás). Oda-vissza irányban hur-
kapálcával történő körberajzolás. A mozdulatok beszéddel kísérése. Pl.: Jobbról le, fordulok balra, 
fordulok jobbra, stb.

2. A „Foltos mackó” c. mese felelevenítése. Ha nem ismerik, akkor rövid történetet meséljen a tanár 
egy foltozott nadrágos kis mackóról. A 10. munkalapon figyeljék meg a mackót!

3. Nézzék végig a 10. munkalapon egyenként a képeket! Állapítsák meg, hogy mit csinál a mackó, 
milyen mozdulatot tesz, merre fordul, milyen irányba néz! (Pl.: Integet, földre huppan, sopánko-
dik ... stb.)

4. Keressék meg azokat a párokat a lapon, ahol ugyanazt csinálja a mackó, de ellenkező irányba for-
dulva! Először hurkapálcával vagy fa rudacskával, majd ceruzával ( a feladatlap másolatán) kössék 
össze a párokat! Állapítsák meg milyen irányúak az összekötő egyenesek! (Honnan indulnak, 
hová tartanak). A berajzolt egyenest húzzák át!

5. Keressék meg és kössék össze az azonos irányba forduló mackókat!

(Hasonlóan végezzék az összekötést, mint az előző feladat esetében!)

6. Figyeljék meg, merre néz a mackó és kössék össze azokat, amelyek különböző irányba néznek 
(nem csak balról jobbra, hanem balra, szemben, illetve jobbra, szemben is). 

 
Figyeljék meg, hogy mit jelent a szemben!

7. Állítsanak elő a térben szemben helyzeteket tárgyak, személyek segítségével!

8. Vegyék szemügyre, a képek melyik oldalán látszik a mackó lábán a folt!

Kössék össze azokat, amelyeknél különböző oldalon látszik a folt!

9. Jelöljék be pecséttel, ceruzával a feladatlap másolatán a jobbra és balra forduló mackókat a meg-
felelő jellel!

Kiegészítő segédeszközök:

�� „domboldal mozdonnyal” (lásd 18. óra)
�� mozdony
�� labda (saját készítésű korong-féle)
�� hurkapálca, fa rudacska
�� 10. munkalap
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�� pecsétkészlet
�� ceruzák
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20. foglalkozás

Téma: Tárgyképek több szempontú csoportosítás alapján történő összekötése 
Cél: Fogalmi csoportok és irány szerinti csoportosítások kombinációjának gyakorlása.

1. Ismétlés: Mutassa meg a gyermek felszólításra a 11. munkalap bal és jobb oldalát,
a lap bal felső, jobb felső, bal alsó, jobb alsó részét!

2. Beszélgessenek a képekről! Nézzék először csak a bal oldalon lévő képeket, egyenként, majd a 
jobb oldalon lévőket’

Nevezze meg a gyermek:
„- Mit ábrázolnak a képek?
- Melyek az élőlények?
- Melyek a tárgyak? (játékok)
- A tárgyak mire valók?”

3. Állapítsák meg, melyik játék melyik élőlényhez illik!

a) Minden megállapítás után kössék össze pl., hurkapálcával a kiválasztott párokat!

b) Letakarás után próbálják emlékezetből elmondani mi mihez tartozott!

4. Egyenként vegyék szemügyre az összetartozó párokat, állapítsák meg, hogy az összekötő hurka-
pálca (vagy rudacska) honnan hová tart! (Milyen irányú)!

Pl.: baba - kislány balról jobbra vagy fordítva. Ha az irányt megállapították, akkor ceru-
zával kössék össze a párokat. (Azt is megállapíthatják, hogy vízszintes egyenessel lehet 
összekötni.) A ferde egyeneseknél fontos, hogy jelöljék meg az egyenes irányát két szem-
pontból; oldal irányok illetve fentről le irányok szerint! 

Fontos, hogy a ceruzával való összekötésnél már előre mondják, hogy a ceruza honnan 
hová tart! Törekedni kell, hogy a ceruza felemelése nélkül, egy vonallal dolgozzon a gyer-
mek!

5. A most már összekötött feladatlapon ismételjék át, hogy milyen irányú vonalak találhatók, asze-
rint, hogy honnan indult a vonal!

6. Más színű ceruzával végezzék el ellenkező irányból indulva az összekötéseket! Itt is rögzítsék 
szóban, hogy honnan hová, milyen irányú vonallal dolgoztak! (Lehet új, másolt feladatlapon dol-
gozni, ha zavaró a már eddig berajzolt  feladatlap)

7. Keressenek a feladatlaphoz más csoportosítási szempontot:

Pl.: 
„- Melyik képen fordul a tárgy jobb illetve bal felé, melyik áll vagy néz szembe egymással? 
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Merre fordul a csörgő (Milyen irányba dől)?
- Hol látszik az egész alak, hol látszik csak egy része az alaknak. (lehet oszloponként)”
- A bal oldali és a jobb oldali képek közül is válasszanak! (Ezt feladatcsoportot lehel az óra 
elejére is venni, amikor még csak a képekről beszélgetnek.)

8. Díszítsék pecsételéssel körös-körül a feladatlap minden oldalát! A haladási iránynak megfelelően 
mutasson a háromszög csúcsa, és úgy változzon, hogy a balról jobbra haladó piros, a jobb oldali 
zöld, a jobbról balra haladó zöld legyen stb.! Ezután az összekötő vonalak mentén pecsételjenek a 
kiindulásnak megfelelő színnel, illetve az iránynak megfelelően néző háromszöggel!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 11. munkalap
�� ceruzák,
�� pecsét készlet,
�� hurkapálca, illetve fa rudacskák
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21. foglalkozás

Téma: Meghatározott irányba történő vonalhúzás gyakorlása
Cél: A mozgásirányok előzetes megnevezésének és grafikus kivitelezésének gyakorlása.

1. Ismétlés: mutassa meg a gyermek kézfejjel, ujjal, pálcikával a föntről le, lentről föl, jobbról balra, 
balról jobbra irányokat üres síklapon! 

A 12. munkalapon is állapítsa meg az irányokat!

2. Takarják le a feladatlapot az első feladatig! (cica-egér, kerítés)

Mese: A cica lopakodik az egér után. Szeretné megfogni. Az egér a kerítés mögött szalad, 
a cica a kerítés előtt. Balról jobbra. A kerítés hiányos, nem rajzolták meg pontosan.
Nézzék meg, milyen elemekből áll a kerítés! Állapítsák meg, hogy olyan egyenesekből, 
amelyek egy pontból, fentről lefelé tartanak.

a) Húzzák végig a mutatóujjukat a „léceken” illetve a „lécek” helyén!

b) Mutató pálcával ismételjék meg, miközben minden esetben mondják, hogy föntről le. 
Rögzítsék azt is, hogy a lap bal oldalától jobb oldal felé haladnak!

3. Jól csúszó, vastagabb hegyű ceruzával, szövegmondás kíséretében húzzák be a vonalakat! Először 
át, majd a pontokat összekötve. Ügyelni kell arra, hogy ponttól pontig haladjanak!

4. A kerítés keresztpántjának áthúzása. Ennek a vonalnak az iránya megegyezik a haladási iránnyal. 
Állapítsák meg, hogy balról jobbra tart, a cica farkánál kezdődik, az utolsó lécnél végződik! Elő-
ször húzzák végig kézzel, majd ceruzával kézfelemelés nélkül! Ismételjék meg az áthúzást!

5. Figyeljék meg a következő feladatot! (Ha szükséges, akkor most a feladatlap felső részét takarják 
le!)

Mese: A kis nyuszi ügyesedni akar, gyakorolja az átugrást a káposztaföldön. Egyik ká-
poszta mellől a másik káposzta mellé ugrik, úgy, hogy átugorja a káposztákat. Balról jobb-
ra tart. A földről elrugaszkodik ferdén felfelé repül, majd a káposzta tetejétől jobbra le.

Először mutassa meg a tanár az „útvonalat” szöveggel kísérve!
„- Lentről ferdén fel, jobbra, fentről, ferdén le.”

a) Ujjal, lassú ütemben, de folyamatos húzással menjenek végig az útvonalakon, miköz-
ben mondják a kísérő szöveget. Ha bizonytalan, ismételjék meg!

b) Végül káposztánként rajzolják be a vonalakat! Használják a görbe, ívelt kifejezéseket 
is. Törekedni kell a feladat önálló végzésére!

6. Tetszés szerint színezzék ki a feladatlapot!
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Kiegészítő segédeszközök:

�� 12. munkalap,
�� üres munkalap (5. sz.),
�� hurka pálca
�� ceruzák
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22. foglalkozás

Téma: Meghatározott irányba történő vonalhúzás gyakorlása
Cél: A mozgásirányok előzetes megnevezésének és grafikus kivitelezésének gyakorlása.
        A „megfordítás” bevezetése.

1. Ismétlés: Elevenítsék fel emlékezetből, hogy a 21. órán mit rajzoltak! (12. munkalap) 
Emlékezetből mutassák meg ujjal, hogy milyen irányba haladtak, milyen irányvonalakat 
húztak!

2. Figyeljék meg a létrás feladatot! (13. munkalap, a. feladat)

a) Félbehajtott lap (vagy könyv) segítségével mutassa be a tanár, hogy a térbe hogyan néz 
ki a létra! A fokokat rajzolja be a gyermek előtt a lapra. Tudják elképzelni, hogy az egyik 
oldalon hol vannak a fokok, a másikon oldalon hol nincs fok!

b) Az első létrán ujjal húzzák végig a fokokat! Állapítsák meg, hogy balról jobbra haladó 
egyenesekről van szó! Majd húzzák át színessel a fokokat!

c) A második létra esetében először ismét ujjal, vagy mutatópálcával dolgozzanak miköz-
ben a haladási irányt nevezzék meg!

d) A papír makettet fordítsák meg. Értsék meg először, hogy hátra kerül a létra fokos ré-
sze! Ezután hurkapálca és gyufaszál segítségével rakjanak ki létrát, olyat ahol a fokos rész 
hátul van! Elemezzék, hogy a fokok a létrának melyik két szárát kötik össze, honnan hová 
tartanak. Ismételjék el most csak a rajz segítségével, hogy melyik két szárat, hogyan kötik 
össze a fokok!

e) Ezután próbálja a gyermek bejelölni az első fok kezdő és végpontját! Ha a pontok 
helyes állásban vannak, akkor kösse össze az első fokot! A második fok esetében már ne 
rajzolja be a fok végpontját, csak mutassa meg és a képzeletbe ponthoz húzza a megfelelő 
vonalat! Ugyanígy tegyen a harmadik fok esetében!

3. Figyeljék meg a házikós feladatot (13. munkalap, b. feladat)! Először a megrajzolt ház részletes 
elemzése következzen!

a) „- Milyen vonalakból áll?
 (ferde, vízszintes és függőleges egyenesekből)”

Honnan indulnak hová tartanak, milyen irányúak a vonalak?” (Itt már bontsák külön a 
részleteket, és külön elemezzék a tető, az ajtó, az ablak vonalait)!

b) Részenként húzzák át a házat alkotó vonalakat! Minden esetben beszéddel kísérjék az 
áthúzást!
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4. Ismerje fel a gyermek, hogy mi hiányzik (melyik vonal, milyen irányú vonal honnan hiányzik) a 
házról?

a) Határozzák meg együtt, hogyan kell az ajtót kiegészíteni, majd az ablakot! Ismét elő-
ször ujjal, pálcikával dolgozzon a gyermek és csak ezután húzza a vonalakat ceruzával!

b) A harmadik kép esetében ismét határozzák meg, hogy mi hiányzik, honnan hiányzik, 
milyen irányú vonallal lehet kiegészíteni a részleteket!

Minden kiegészítést először meg kell mutatni!

5. A házak közötti kerítéseket önállóan próbálják kiegészíteni. Ha nem megy, akkor a lepésekre kér-
dezéssel próbáljon a tanár segíteni

Lényeges a kivitelezéshez szükséges irányok előzetes megnevezése is.

6. Tetszés szerint színezzék ki a feladatlapot!

Kiegészítő segédeszközök:

�� Ismétlés 12. munkalap,
�� 13. munkalap (a., b. feladat)
�� hurkapálcák,
�� gyufaszálak 
�� félbehajtott papírlap, ceruzák, 
�� ceruzák
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23. foglalkozás

Téma: Irányok összehasonlítása
Cél: Irányok azonosságának és különbözőségének felismerése I.

1. Ismétlés: A „Foltos mackós” munkalapon (10.) sorolják el, hogy milyen irányba fordul, merre néz 
a mackó.

2. Nézzék meg mit ábrázol a 14. munkalap A feladata! Nézzék meg  a sorban mi látható!

a) Vegyék sorba a gyümölcsöket balról jobbra! Nevezzék meg a haladási irányt, felül a 
lapon jelöljék pecséttel, hogy balról jobbra haladnak a sorokban!

b) Állapítsák meg, mikben azonosak a látható növények!
�� Mind gyümölcsök,
�� azonosak részeik vannak: levél, szár, maga a gyümölcs...

c) Állapítsák meg, hogy miben különböznek!
�� „A levél nem azonos oldalon látható.
�� A szár más irányba fordul: jobbra vagy balra.
�� A levél lefelé hajlik vagy felfelé néz.”

d) Színezzék ki az 
�� almákat pirosra, 
�� a körtéket sárgára,
�� a leveleket zöldre!

e) Kössék össze különböző színű ceruzával alulról:
�� Alulról azokat a gyümölcsöket, ahol lefelé néznek a levelek,
�� ahol bal oldalon látszanak a levelek! (alulról, a gyümölcsöt alulról kerüli meg)!

Felülről kössék össze azokat, ahol jobbra hajlik a gyümölcs szára! (felülről).
14/b. feladat

A levelek összehasonlítása több szempont szerint.

�� Húzzák át azokat a leveleket, amelyeknek jobb oldalon látható a szára! 
�� Mutassák meg a bal oldalon lévő szárakat!
�� Fessék barnára a felfelé álló szárú leveleket!
�� Kössék össze valamilyen tetszés szerinti szempont alapján a különböző, illetve azonos 

leveleket.

Kiegészítő segédeszközök:

�� 14. munkalap a., b. feladat,
�� színes és szürke grafit ceruzák,
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�� pecsétkészlet
�� ismétlés: 10. munkalap
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24. foglalkozás

Téma: Irányok összehasonlítása
Cél:     Irányok azonosságának és különbségének felismerése II.

1. Ismétlés: tetszés szerint pecsételjenek különböző irányú háromszögeket üres lapra egy sorban. 
Állapítsák meg, milyen irányba mutatnak a háromszögek csúcsai!

2. A 15. munkalap a. feladat
Az esernyők megtekintése.

a) Jelöljék meg ceruzával a ferdén álló esernyőket!

b) Keressék meg az azonos irányban álló esernyőket a fogójuk alapján! Színezzék ki eze-
ket!

c) Fogalmazzák meg mondatokban melyik ernyő és fogó milyen irányban dől, áll, hajlik!
Állapítsák meg melyek az azonosak!

3. A 15. munkalap b. feladata

a) Az. első ház részeinek megtekintése, elemzése. A részeket ujjal húzzák át!

b) A 2. házat hasonlítsák össze az elsővel! Állapítsák meg milyen, mi és honnan hiányzik 
a házról az 1. házhoz viszonyítva! Állapítsák meg milyen irányú vonallal lehet kiegészíte-
ni!

c) Először ujjal rajzolják be a hiányzó részt, majd ceruzával próbálkozzanak! Mondják, 
hogy mit csinálnak!

d) Ugyanezt az összehasonlítást, elemzést végezzék el minden egyes kiegészítendő ház-
nál!

e) Ellenőrizzék újabb összehasonlítással, hogy helyesen egészítették-e ki a hiányzó része-
ket!

Kiegészítő segédeszközök:

�� ceruzák
�� 15.munkalap a., b. feladat, 
�� pecsétkészlet
�� üres A/4-es lap a pecsételéshez
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25. foglalkozás

Téma: Irányok összehasonlítása
Cél: Irányok azonosságának és különbségének felismerése III.

1. Ismétlés: Próbálják emlékezetből üres lapra megrajzolni a 15. munkalap b. feladatában lévő házat! 
(Ha nem megy, újból nézzék meg a feladatlapot és azután próbálják megrajzolni!)

2. A 16. munkalap megtekintése.

Megnevezésre mutassák meg a különböző lepkéket!

a) Pl.: „- Melyek a jobb oldal felé repülők,
- a bal oldal felé repülők,
- a lefelé repülők,
- a felfelé repülők?”

b) Kössék össze az azonos irányban repülőket!

c) Mutassák meg az ellentétes irányban repülőket!

d) Mutassák meg a ferdén balra fel, a ferdén balra le illetve jobbra repülőket! 

3. Tetszés szerint színezzék az azonos és ellentétes irányú lepkéket!

4. Készítsenek széldíszt a lepkék köré!

A tanár segítségével keretezzék be a lapot és /vagy pecséttel, rajzolással díszítsék körbe a 
feladatlapot! Ciklikusan változzon a díszítő elemek iránya!

Kiegészítő segédeszközök:

�� Ismétléshez a 15. munkalap
�� 16. munkalap
�� ceruzák,
�� pecsétkészlet



84 3. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

26. foglalkozás

Téma: Irányfelismerés és lekövetés nehezített percepciós és motoros helyzetekben 
Cél: Irányok azonosságának és különbözőségének felismerése IV.

1. Ismétlés: Jobbra, balra fordított kis játéktárgyak – olyanok, amelyeknek határozott eleje és vége 
van, illetve jobb vagy bal oldala – kirakása egy sorba!

�� Rámutatással nevezzék meg melyik néz jobbra, melyik balra (kb. 5 db tárgy egy sor-
ban)!

�� Próbálják emlékezetből felidézni melyik fordult jobbra illetve balra! 
�� Pecsételjék be a haladási irányt jelző háromszöget az állatok alá!

2. 17/a munkalap

a) Állapítsák meg oszloponként, milyen állatok láthatók és merrefele állnak. 
Figyeljék meg az állatok részeinek irányát! (Cicának és kutyának elöl van a feje, hátul a 
farka.)

b) Keressék meg a szemben lévő oldalon az állatok párját! Itt is állapítsák meg; merre felé 
állnak!

3. Játék, mese: mindegyik állat keresi párját illetve az összekötő madzagot. Melyik a legügyesebb? 
Amelyik a kanyargós madzag (vonal) mentén a legpontosabban tudja megtalálni a párját, nem 
keveredik a másik madzagba (vonalba)! Először egyet a tanár mutasson be, mutatópálca segítsé-
gével, úgy, hogy közben szöveggel kísérje, hogy milyen irányba halad (p1.: két kis csirke között) 
és mit mivel köt össze!

Pl.: - A bal oldali jobbra álló állatok összekötése a jobb oldali balra fordulókkal. 
A kísérletezés a következő fokozatokkal történjék:
 
a) mutassák hurkapálcával az összekötő vonalakat, majd

b) rajzolják meg ceruzával!

Ha egyszer végig mutatták, akkor a második ismétlésnél már mondhatják előre, hogy 
merre kell menni! Pl.: cicáknál: „balról jobbra egyenesen, majd fordulok lefelé, és fordu-
lok jobbra, megyek tovább egyenesen.” Kellő mutatási gyakorlat után kezdjék átírni! 

Igyekezzenek egy lendülettel, a ceruza felemelése nélkül dolgozni! Fel kell hívni a figyel-
met már kezdetben az induló és végpontokra! (Honnan hová kell eljutni.) Végezzék a 
feladatot a csirke, kutya, kacsa esetében ugyanígy!
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4. 17/b munkalap

Mese a tóról, amelyben sok mindent elrejtettek. A kép megfigyelése.

a) A kiemelt tárgyak megnevezése.

b) A tóban lévő dolgok megfigyelése és megnevezése (hínár, halak, hullámok).

c) Az elrejtett tárgyak összekötése a rácson kívüliekkel. (Lehetőleg egyenesekkel.)

d) Az összekötött tárgyak esetében figyeljék meg, hogy melyik merre néz, milyen irányba 
fordul!

e) Keressék meg csak a halat a tóban! Állapítsák meg, merre fordulnak! Jelöljék azonos 
jellel a jobbra tartókat, illetve a balra tartókat! (Esetleg számlálják meg, állapítsák meg 
melyik irányba nézőből van több!)

5. Térjenek vissza az első feladatra, és jobbról balra visszafelé próbálják megismételni a párkeresést 
a madzag mentén!

6. A 23. sz. feladatlapon Színezzék azt a tárgyat, amit funkciójuk alapján felismernek.

Pl.:
- „Színezd ki azt, amelyiket azért varrjuk a ruhára, hogy ki és be lehessen gombolni!
- Színezd ki azt, amiből inni lehet és
- azt, amit a lábunkon hordunk!”

7. Találd ki: 

„Felfele megy, lefele áll,
lefele megy, felfele áll,
kifele megy, befele áll,
befele megy, kifele áll mi az?” (A macska farka.)

Megértési nehézség esetén konkrét tárgyon elemezzék a testrészek közötti viszonyt!

Kiegészítő segédeszközök:

�� kisebb tárgyak (1 vonat, autó, állatok, kanál, gombostű, stb. ...) 
�� pecsétkészlet
�� 17./a és 17/b munkalapok
�� hurkapálca
�� ceruzák
�� takarólap 
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27. foglalkozás

Téma: A síklap 9 mezőre osztása
Cél: A mezők egymáshoz való viszonyának megnevezése, a soronkénti haladás gyakorlása. 
Az egymás mellett, és a szomszédosság fogalmainak megértése.

1. Ismétlés: Négy mezős üres alapon (4. sz. munkalap) mutassák meg, hogy melyik a bal felső, jobb 
felső, bal alsó, jobb alsó rész! 

Tegyenek lottóképeket (1/a, 2/a) váltakozó sorrendben a négy különböző helyre! Nevez-
zék meg mit, hova helyeznek!

2. Kisebb tárgyak (pl.: kis vonat, kis labda, radír, gomb, gemkapocs, kupak, pénz, gyufaszál, ko-
rong, stb...) elhelyezése 9 rekeszes szekrényben a kisfiú segítségével (18. munkalap). Nézzék meg 
a feladatlapon lévő fiút! Hátulról látszik. Melyik kezével hova mutat? (olyan mintha „te állnál 
szemben a szekrénnyel”) A kisfiú a szekrénybe pakol tárgyakat.

a) A tárgyak elhelyezése a tanár utasítására:
„- Tedd a bal felső sarokba! (pl. a gombot)

- Tedd a jobb felső sarokba!
- Tedd felülre, a kettő közé középre!
- Tedd a bal alsó sarokba!
- Tedd a jobb alsó sarokba!
- Tedd a kettő közé lent, középre!”

A második és a harmadik oszlopot takarjuk! Dolgozzunk a következő instrukciók alapján!

Pl.: „- Tedd bal oldalon az alsó felső közé!
(Vegyük el a takarást!)

- Tedd jobb oldalon az alsó felső közé!
- Hol maradt üresen’?”

(Minden irányból középen. Pontosan középen!)

„Tegyünk a szekrény középső polcára valamit!”

b) Nevezze meg a gyermek, pl.: „Mi van a bal oldalon fent, lent és a kettő körött
�� Mi van a jobb oldalon fent, lent és a kettő között’?
�� Melyik van fent középen a jobb és bal között’?
�� Melyik van lent középen a jobb és bal között’?
�� Melyik van minden irányból (jobbról, balról, alulról, felülről) középen’?”
�� Nevezzék meg a polcokat újra a helyzetük megnevezésével kiegészítve:

�� bal felső, bal alsó, bal felső és alsó közti
�� jobb felső, jobb alsó, és jobb felső és alsó közötti.
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�� Az alsó felső közötti és a bal jobb közötti a lap közepe.

(Tehát minden irányból középen van a lap közepe. Az egész laphoz viszonyítva a 
középső hely, helyzet.)

3. Jelöljék be a haladási irányt pecséttel! 

Balról jobbra haladási irányban rakják ki a sorokat lottóképekkel (1/a), most már soron-
ként. (Az első sor kirakásakor a többit takarják le.)
Állapítsák meg, hogy balról jobbra egymás mellé tették a képeket!

a) Nevezzék meg a szomszédokat!

- A bal felső szomszédja (ami mellette van) a bal felső és a jobb felső közötti (a sorban 
középső) ennek a szomszédja a jobb felső.

b) Mondják el emlékezetből!

- „Mik voltak az első sorban?
- Melyik kép mellett mi volt?
- Melyik helyen voltak a képek?”

c) Állapítsák meg:

„Hány szomszédja van a:
- bal felsőnek,
- a középsőnek,
- a jobb felsőnek!
- Hol nincs szomszédja? Melyik szomszédja hiányzik a jobb felsőnek és a bal felsőnek?”

d) Ugyanígy haladjanak végig valamennyi soron! (2-3 soron). Állapítsák meg soronként 
haladva, balról jobbra, ugyanazokat, amiket az első sor esetében megállapítottak! A má-
sodik sortól különösen vigyázzanak az elnevezésekre! Itt a sorokhoz viszonyítás is belép, 
mint szempont! (Tehát a felső sor alattiak, majd az alsó sor felettiek.)

4. Cseréljék át a lottóképeket, (2/a) és kérdések alapján mutassanak rá meghatározott képekre!

Melyek között van a pl. kiskutya képe? Kérdezzen rá a tanár - a lehetőségektől függően - 
valamennyi helyzetre!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 4., 18. munkalap,
�� tárgyképes lottókártyák (1/a, 2/a), 
�� pecsétkészlet
�� 1 db négymezős üres lap az ismétléshez
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28. foglalkozás

Téma: A kilenc mezőre osztott síklap téri viszonyaival való ismerkedés
Cél: Az oszlopos és soros haladás kombinációjának, az alsó és a felső szomszédok fogalmá-
nak kialakítása.

1. Ismétlés: Vegyék elő a 18. munkalappal végzendő feladatokat (amennyiben már a soronkénti ha-
ladási irány be van pecsételve) és rakjanak ki tetszés szerinti lottóképeket!

a) A kirakással együtt nevezzék meg a képek helyét a sorban!

b) Mutassanak rá:

Pl.: „- Melyik a bal felső?
- Melyik a jobb felső?
- bal közép oldali középső?
- Melyik a bal alsó?
- Melyik a jobb alsó?
- Melyik a jobb közép oldali középső?”
- Melyik az alsó sorban a középső?
- Melyik a középső sor?
- Milyen helyek vannak a középső sorban?

c) Rakjanak ismét lottóképeket a „szekrénybe” a helyek megnevezésének segítségével!

Pl.: „- Tedd a mackót a bal felső és hal alsó polc közé!
- Tedd a jobb alsóba a labdát! stb. ...”

Ha már csak egy polc maradt üresen kérdezzenek rá:
„- Melyik az a hely, ami üresen maradt?”

2. A 19. munkalap (a kislány pakol a szekrénybe) Oszloponként helyezzenek el kockákat!

a) „- Tedd a hal felső polcra!
- Tedd a bal felső alá!
- Tedd a bal alsóba!
- Milyen irányba haladnak, mutasd meg! (Kintről le.)
- Mit rakunk ki? Egy oszlopot.(A tanár nevezi meg)

Ez a bal oldali oszlop.”

b) „- Hogyan lehet kirakni a jobb oldali oszlopot?”

Mondja el a gyermek a kirakás menetét!

c) „- Melyik oszlop maradt üresen?” (A középső.) Állapítsák meg, hogy a baloldali és a 
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jobb oldali oszlop között helyezkedik el.

d)  Fordítva is, lentről fölfelé rakják ki az oszlopokat pl. kockákkal/korongokkal! Kísérjék 
a kirakást beszéddel!

e) Nevezzék meg az oszlopokat. Sorszámozzák: 1, 2. (középső) és a  3.
Állapítsák meg, hogy az első oszlopban a bal alsó fölött van a bal középső és afölött a hal 
felső!

- Csinálják meg mindhárom oszloppal ugyanezt! Rögzítsék, hogy az egymás alattiak az 
egymás felettiek egy oszlopban vannak!

3. Gyakorolják lottóképek (1/a, 2/a) kirakása segítségével az oszlopos kirakást úgy, hogy a tanár 
mondja meg, melyik oszlopot rakják ki és milyen irányban haladjanak!

4. Mutassanak rá az üres szekrényben a sorokra és az oszlopokra külön-külön! Kombinálják a két 
elrendezést! Próbálják megállapítani, hogy a sorban lévő polcok hol helyezkednek el az oszlopok-
ban és fordítva! Pl.: Az első (bal oldali oszlop) bal felső polcra az első (felső sor) első polcra stb.!

5. Memória-játék.

10”-ig nézzék a mezőkben elhelyezett lottóképeket! (1/a,2/a.) Ezután takarják le! Próbál-
ják megnevezni soronként, oszloponként milyen képeket láttak! (Ha egyszerre sok, akkor 
csak egy sor képet vagy egy oszlop képet kell kirakni és azt memorizálni!) A játékot addig 
játsszák, amíg a gyermek el nem fárad!

Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek (1/a, 2/a),
�� 18. munkalap az ismétléshez,
�� 19. munkalap
�� kis kockák, korongok, apró tárgyak a kirakásokhoz
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29. foglalkozás

Téma: Átlós elrendezés viszonyai a kilenc mezőben
Cél: Az átlós elrendezés sorhoz és oszlophoz történő viszonyítása.

1. Ismétlés: Utalás az előző órai szekrényes feladatokra, ahol soronként, oszloponként rendezték a 
szekrényt.

a) A tanár (18-19-es munkalap alapra) rakjon ki egy sort (bárhová) a 2/a lottókártya se-
gítségével!

A gyermek állapítsa meg:

„- Melyik sorról van szó?
- Milyen sor van felette és alatta?
- Milyen sort lehet még a kirakotton kívül kirakni?”

b) Egy tetszőlegesen kirakott oszloppal ismételjék meg az „a” feladatot! „- Melyik oszlop-
ról van szó?

- Mi van az oszlop előtt, mögött /jobbról balról, mellette?
- Milyen oszlopot lehet még kirakni?”

2. A 2. munkalapot nézzék meg! Nézzék meg a 20. sz. feladatlapot!

- Állapítsák meg sor és oszlop szerint egyaránt:

„- Hol helyezkedik el az emberke?

- Oszlop és sor szerint melyek lehetnek a szomszédjai?”

A megjelölt szomszéd helyekre rakjanak ki lottóképeket (1/a 2/a)!

3. Ha minden szomszéd helye foglalt sor és oszlop szerint, állapítsák meg:

„- Milyen irányban üresek a mezők?” (ferdén, rézsútosan, átellenesen, átlósan = mind a 
négy kifejezés használható szinonimaként!)

4. Az emberképes lottókártyákkal (7/a.) rakják ki az átlók változatait!

a) Bal felső sorokból induló jobb alsó felé tartó sort nézzék! Kezüket húzzák végig a kira-
kott soron! Nevezzék meg, hogy felülről induló balról jobbra tartó átlókról van szó.

b) Rakják ki lottóképekkel a jobb felsőből a bal alsóba tartó sort, nevezzék meg! Húzzák 
végig fentről a kezüket az átlón, miközben mondják, hogy felülről induló, jobbról balra 
tartó átlóról van szó!
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c) Próbálják beszéddel kisérve a levegőben megismételni a mozdulatot!

5. Ismét rakjanak képeket egyik vagy másik átlós irányban! (egyszerre egyet)

�� Állapítsák meg, hogy az átlós sor tagjai milyen viszonyban vannak az oszlopokkal és 
a sorokkal! Azaz oszlop szerint hol helyezkednek el, sor szerint hol helyezkednek el? 
Pl.: Felülről balról jobbra tartó átlós sor esetében az első kép a bal felső sarokba, a 
felső sorban az első kép a bal első oszlopban az első kép, stb.

�� Az átlós sorban a középső kép a második sor középső tagja és a második oszlop kö-
zépső tagja. Sor és oszlop szerint középen van.

�� Az átlós sorban a harmadik kép a jobb oldali oszlop alsó képe, az alsó sor jobb oldali 
képe, a középső után következik.

6. Rögzítsék, hogy sor, oszlop és átlós sor szerint van egy kép, amelyik minden irányból középső! 
Állapítsák meg, hogy a „középsőnek” átlós irányokban hány szomszédja van, melyek azok!

7. Különböző helyekről indulva nézzék meg, hogy melyek az átlós irányú párok (szomszédok) a 
kártyákkal kirakott feladatlapon! (Melyik mező sarka, melyikkel érintkezik?)

8. Nézzék meg, hogy átlós irányban a kis képek melyik sarka érintkezik melyikkel! Pl A jobb alsó, a 
bal felsővel (és fordítva).

Kitalálósdi - játék

- Melyik átlós sorban van a jobb oldali oszlop alsó képe?
- Melyik átlós sorban van a bal oszlop alsó képe? stb.

Kiegészítő segédeszközök:

�� a három féle lottósorozat (1/a, 2/a, 7/a), 
�� 20. munkalap
�� 18., 19. munkalap az ismét léshez
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30. foglalkozás

Téma: A kilenc mezőben történő elrendeződés viszonyai grafomotoros és mennyiségfogalmi 
feladatokban
Cél: A kilenc mező variációinak nehezített feltételek (grafomotoros, memória és mennyiségfo-
galmi helyzetek) között történő gyakorlása.

1. Ismétlés: a 20. feladatlap és az emberképes lottósorozat segítségével utasításra végezzenek felada-
tokat! Rakd a helyére azt a képet, ahol:

- Az „emberke” bal oldali szomszédja felemeli mindkét kezét!
- A jobb oldali szomszédja oldalra teszi az egyik lábát!
- Az azonos oszlopban lévő felső szomszédja az ellenoldali kezét és lábát emeli! - Az első 
oszlopba szomszédja oldalra teszi mind a két kezét!
- Az átlós, bal felső, sarki szomszéd mindkét lábát oldalra teszi!
- Az átlós irányú jobb alsó szomszédja egyenesen áll!
- Két szomszéd ellenkező mozdulatot végez!”
- A gyermek először mindig mutassa, melyik helyről van szó! Azután válassza ki a megfe-
lelő képet az asztalra sorba lerakott lottóképek (7/a.) közül.

2. 21. munkalap (báb, kocka, labda)

Állapítsák meg:

a) „- Mit ábrázolnak a kis képek?
- Mik találhatók a sorokban’?
- Mik találhatók az oszlopokban?
- Mik találhatók a jobb felső sarokból induló átlók irányában’?
- Hány labda, bábu, négyzet van a mezőkben?
- Miben különböznek a tárgyak?”

(Ha rögtön nem megy, akkor pótkérdést kell figuránként feltenni).

„Melyiken van a legtöbb pötty, a legkevesebb pötty?

Hány pötty van a labdákon, bábukon, négyzetekben?”

3. Milyen elrendezésben látunk:

a) ugyanannyi pöttyöt a figurákon?

b) Színezzük azonos színűre azokat a figurákat (vagy figurák pöttyeit) ahol ugyanannyi a 
pöttyök száma!

(Melyik sorban mennyi?) „3 kék, 4 piros, 5 zöld”
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4. Kössük össze a labdákat! Kezdjék az összekötést attól a labdától, amelyiken a legkevesebb a pötty 
és addig húzzák a vonalat, amíg a legtöbb pöttyhöz érünk! 

„- Honnan indulnak? (hely szerint)
- Hová tartanak? (hely szerint)
- Milyen irányú a vonalunk?”

5. Milyen irányú vonalakkal lehet összekötni a középső labda szomszédjait? (Először ujjukkal mu-
tassák, majd eltérő színű ceruzával húzzák megfelelő irányban, szövegkísérettel a vonalakat)

Pl.: „ A középső szomszédjánál - a három pöttyös bábutól (középről) oldalra vízszintesen, 
majd felfelé függőlegesen felfelé egyenesen húzom a ceruzámat! (függőlegesen)
- a bal oldali szomszédja esetén a négy pöttyös négyzethez középről indulok bal oldalra 
húzom vízszintesen!”

Ugyanígy minden irányban dolgozzanak, végül átlósan is!

6. Egyenként kössék össze a különböző mezők figuráit, attól függően hány és milyen irányú szom-
szédjuk van! Pl.: „első sor középső négyzet szomszédjai jobbra, balra, fent, jobbra, balra átlós 
irányban.  De például a bal alsó sarokban lévőnek hol, (melyik irányban) nincs szomszédja?”

7. Memória-játék: 10-es megfigyelés után.

„Takard le a feladatlapot!

Próbálj visszaemlékezni!

- A labdák milyen irányban helyezkedtek el?
- Mi volt középen?
- Milyen elrendezésben voltak a pöttyök azonos számúak?
- Milyen elrendezésben növekedett a pöttyök száma?”

Kiegészítő segédeszközök:

�� 20. munkalap
�� 21. munkalap,
�� lottósorozat (7/a.)
�� színes ceruzák,
�� takaró lap.



94 3. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

31. foglalkozás

Téma: Eltérő alakzatok elhelyezkedése, iránya, viszonyai a kilenc mezőre bontott síklapon I.
Cél: Az alak-háttér és a rész egész viszony gyakorlása.

1. Ismétlés: Felszólításra nevezzék meg a tanult elrendezéseket (oszlop, sor, átló) a gyermekek az 
üres kilenc mezőre bontott síklapon (22. munkalap-alap)!

a) Rakjanak ki tetszőlegesen lottóképeket  (1/a, 2/a, 7/a) és állapítsák meg utólag a képek 
elrendezését, és azt is, hogy a képek egymáshoz képest milyen viszonyban vannak!

2. 23/a. munkalap-alap megfigyelése kérdések alapján.

a) „Miből áll ez a háló? Egy oszlopból és egy sorból.
- Hol helyezkedik el az oszlop?
- Milyen irányú? (függőleges, föntről lefelé haladó)
- Hol helyezkedik el a sor az oszlophoz viszonyítva?”

b) Rakják ki lottóképekkel az alakzatot, közben mondják a haladási irányt! (A bal felső 
mező az indulás helye.)

c) Pecsételjék be - minden mező mellé - a kis háromszögeket, a haladási iránynak meg-
felelően! Kísérjék beszéddel a tevékenységet!

d) Mondják el a kirakott képek egymáshoz való viszonyait a következő szempontok sze-
rint:

„- Melyek vannak a sorban’?
- Melyek az oszlopban’?
- Melyik kép van mind a két helyzetben?
- Melyik képnek, melyik oldalon van szomszédja?
- Melyiknek van egy szomszédja?
- Melyiknek van két szomszédja?
- Hol nincs (melyik irányban) szomszédjuk:
- Melyik az a két kép, amely átlós irányban helyezkedik el’?”

e) Ismételjék meg fejből az „L” alak haladási irányát! (Le, le, jobbra kanyarodunk, jobbra, 
jobbra.)

- Mondják el az előzetesen megfigyelt, majd letakart képek sorrendjét!

3. Vegyék elő a kilenc mezős alapot! (22. munkalap)

Keressék meg és mutassák meg, (húzzák végig rajta a kezüket) azokat a mezőket, ame-
lyek az „L” alakot képviselik! 
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Rakják ki ugyanazokat a képeket „L” alakban az üres hálóra!
Nézzék meg, hány mező maradt üresen? Melyek ezek?

4. A 22. sz. munkalap másolatán ceruzával jelöljék be az „L” alakzatot (húzzák át egyenként vagy 
tegyenek bele csillagot, karikát, stb.!) Ismételjék meg újra milyen irányba haladnak!

5. Fordított helyzetben elemezzék a 23/a. alapot! Végezzék el újra a 2. pontban leírt feladatokat. 
Dolgozzanak ismét a 22. munkalapon. Húzzák át a régi pecsételés helyét, és az új helyzetnek meg-
felelően pecsételjenek újra! (Lehet más színnel) Tanulják meg szöveggel elmondani folyamatosan 
a lépéseket!

Végül a 22. munkalapon más jelzéssel jelöljék be a fordított „L” alakot!

Állapítsák meg, melyik mezőben van két jelzés? Melyik maradt üresen? (A középső.) 

6. Vágják ki a fordított „L” alakú papírcsíkot! (Az alapnak megfelelői) Tegyék az alapra! Színezzék 
ki az üresen maradt mezőt! Próbálják elmondani mit csináltak! Milyen irányban, hol, hogyan he-
lyezkednek el a részletek.

Kiegészítő segédeszközök:

�� 22. munkalap kilenc mezős, hálós alap, több példányban
�� 23/a részlapok, 4 példány rajzoláshoz és kivágáshoz,
�� pecsétkészlet
�� színes ceruzák,
�� lottóképek (1/a, 2/a, 7/a)
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32. foglalkozás

Téma: Eltérő alakzatok elhelyezkedése, iránya, viszonyai a kilenc mezőre bontott síklapon II.
Cél: Változó indulási helyzetek hatásának tudatosítása a rész-egész viszonyokkal és az útvo-
nal elrendeződésekkel való összefüggésben.

1. Ismétlés: Az „L” formának és fordítottjának felelevenítése, képkirakás a 23/a. és a 22-es alapra. A 
kiindulópontok és az elhelyezkedés irányainak rögzítése.

2. Vegyék szemügyre a 23/b. alapot!

�� Önállóan próbálják elmagyarázni hogyan helyezkednek el a mezők. Az indulópont a 
bal alsó sarok.

�� Üres kilenc mezős alapra (22.) rakjanak ki képeket, majd kézzel mutassák meg és 
mondják el a kirakás útvonalát!

Fordítsák el 180 fokkal az alapot, ismételjék meg az eddig tanult módon a feladatokat! 

Kivágás nélkül jussanak el oda, hogy máshonnan indultak el, de ugyanolyan végső hely-
zetet kapnak, mint az elmúlt órán!

A középső kép maradt üresen.

3.  Vágjanak ki alakzatokat egy-egy példányban! 

4. Elemezzék a „T” helyzetű (23/c.) alapot!

a) Vágják ki a „T” alakzatot! Beszéljék meg a kilenc mezős hálóra (22. sz. munkalap) he-
lyezve, hogy - melyik mező felett, melyik üres? Milyen viszonyok láthatók? Elemezzék a 
szomszédos helyzeteket! Az indulási hely a bal alsó mező.

b) Fordítsák el 180 fokkal! Ismételjék meg az előző megfigyeléseket, megállapításokat! 
Készítsenek ebből is kivágott formát!

5. Játék

Becsukott szemmel próbáljanak eltérő helyről indulva megfelelően útvonalakat alkotni! A 
tanár a lépéseknek megfelelően rakjon ki képeket!

a) Ellenőrizzék, hogy helyes volt-e a kirakás!

b) Ugyanez fordítva, alap nélkül a tanár mond irányokat és a gyermek hallás után rakja 
ki képek, kockák, korongok segítségével az útvonalat! Fontos az indulási hely rögzítése!
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Kiegészítő segédeszközök:

�� Kilencmezős üres alap (22.),
�� 23/a. kivágott formái az ismétléshez,
�� 23/b. munkalap több példányban,
�� 23/c. munkalap több példányban,
�� lottóképek (1/a, 2/a, 7/a)
�� kockák, korongok kirakáshoz
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33. foglalkozás

Téma: Haladási irányok, helyzetek és mozdulatok felismerése a tanult tájékozódási rendszerek 
segítségével
Cél: A több szempont szerinti útvonalelemzés tudatosítása, gyakorlása.

1. Ismétlés: Emberképes lottóképek segítségével (7/a) nevezzék meg az emberkék mozdulatainak az 
irányát!

Pl.:
�� „Mit csinál?
�� Milyen irányban mozdítja a karját és a lábát?”

2. A 24. munkalap megfigyelése.

Nevezzék meg soronként, oszloponként és átlós irányban az emberkék mozdulatainak az 
irányát!

Pl.: „A bal felső helyen levő a karját balra felemelte, a lábát jobbra rakta.”

3. A 24. munkalapon a mozdulat megjelölésével keressék meg az emberkéket:

Pl.: ”- Hol emeli csak a karját balra fel?
- Hol emeli mindkét végtagját egyszerre azonos irányban?
- Hol emeli mindkét végtagját ellentétes irányban?”

Valamennyi helyzetet elemezzék! Állapítsák meg, hogy hol vannak az azonos képek, hol 
vannak a különbözőek!

4. Lépegető útvonal-játék.

Egy adott helyről indulva, milyen úton haladva érhetünk a bal alsó képhez?

a) Pl.: „A bal felsőből indulva jobbra, jobbra, le, le, balra, balra.”

Először meg kell mutatni az indulási és a célpontot! Jelezni kell a forduló pontokat! A 
lépéseket a képekre rakott korongokkal lehet szemléltetni.

Az útvonal jelölése után elemezzék oszlopok és sorok szempontjából az útvonalat!

A kiindulópont pontos megjelölése és az érkezés helyének rögzítése nagyon fontos!

b) Önállóan is próbáljanak másik útvonalat találni! Beszéljék meg indulás előtt szabályt 
is! Először csak oszloposan, vagy sorosan lehessen haladni.
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c) Vezessék be azt a szabályt, hogy átlósan is lehet haladni! Úgy is végezzenek egy-két 
feladatot!

d) Nehezítsék a feladatot azzal, hogy ne az érkezési helyet nevezzék meg előre, hanem az 
emberke mozdulatát! Pl.: Indulás: a karját balra felemelő emberkétől, érkezés: oda, ahol 
jobbra lendíti a kezét, balra teszi a lábát. Miközben gyermek halad, rakjon kis korongokat 
a képekre és hangosan mondja a lépés irányát. Pl.: „Bal alsótól indulok, lépek fel, azután 
ismét fel, majd jobbra, ismét jobbra, azután fordulok és lefelé lépek és megérkeztem a 
jobb oldali oszlopba középre.” Ezután kézzel húzzák végig az útvonalat! Járjanak végig 
így néhány helyzetet!

5. A már végigjárt útvonalakat pecsételjék be egy 28 sz. munkalap másolatára

a) a koronggal kirakott minta alapján,

b) emlékezetből!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 7/a,
�� 24. munkalap,
�� kilenc mezős üres lap (22.),
�� pecsétkészlet
�� korongok

 



100 3. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

34. foglalkozás

Téma: Tárgyképek csoportosítása és a csoportok elrendezése kilenc mezőben. 
Cél: Soros, oszlopos, átlós elrendezések gyakorlása fogalmi kategorizációval összekapcsolva.

1. Ismétlés: A képes lottó ábráinak (1/a, 2/a) csoportosítása gyűjtőfogalmak szerint.
p1.:növények, állatok, játékok, járművek, gyümölcsök, virágok, ételek, hangszerek
jobbra nézők, balra nézők, stb.

2. Vegyék elő a kilenc mezős alapot! (22. munkalap) Soronként és oszloponként rakjanak azonos és 
különböző fogalmi kategóriákba tartozó képeket!

Pl.: felső sorba csak növényeket, a középsőbe csak állatokat, az alsóba csak tárgyakat!
vagy oszloponként kategorizálva: pl. hangszerek,ennivalók, sportszerek,járművek,
játékok, használati tárgyak stb. ...

Több lehetőséget is keressenek!

3. Átlós irányban  jelenítsenek meg egy fogalmi körbe tartozó képeket!

Pl.:   
cica   labda  sün
gitár   maci  óra
nyuszi   vonat  tehén

Készítsenek több megoldást!

4. A tanár rakjon ki kilenc képet a következő módon:

a) csak soronként kategorizáljon,

b) csak oszloponként,

c) csak átlósan,

d) egyszerre több irányban (pl.: oszloponként és átlósan)

A gyermek találja ki mi volt a csoportosítási szempont!

5. A gyermek önállóan gondoljon ki csoportot és elrendezéseket! Rakja ki, a tanár ismerje fel!

6. Memória-játék:

A tanár egy elrendezésbe rakjon ki egy fogalmi csoportot, csak az elrendezést jelezze! 
(Oszlopban, vagy sorban található a kategória, vagy átlósan kell figyelni! A gyermek leg-



1013. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

alább 10 mp-ig nézze a kilenc képet, majd utána rakják el! Próbálják kitalálni hol volt és 
milyen tárgykép csoport!

Kiegészítő segédeszközök:

�� képes lottó (1/a, 2/a) 
�� 22. munkalap (alap)
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35. foglalkozás

Téma: A kilenc mező kereszt alakzatra bontása és összehasonlítása az eddig tanult el rendezé-
sekkel.
Cél: Változó alakzatok szerinti fogalmi kategorizálás gyakorlása.

1. Ismétlés: 22. munkalap alapra a képes lottó (1/a,  2/a) segítségével rakjanak ki:

�� soronként
�� oszloponként
�� átlósan fogalmi csoportokat!

2. Vegyék szemügyre a 25. munkalap alapot! Állapítsák meg, hogy egy oszlop és egy sor keresztező-
déséről van szó! Keressék meg, melyik a közös mező! Hasonlítsák össze 22. sz. alappal!

Rakjanak ki a 22. alapra képeket kereszt alakzatban! Állapítsák meg, melyik képnek me-
lyik a szomszédja

�� Hol nincs szomszédjuk?

3. Rendezzék át az alakzatot, úgy, hogy a megmaradt üres helyekre rakják a képeket és kereszt for-
mát hagyják üresen (2. helyzet fordítottja)! Hasonlítsák össze az így kapott ábrát a 25. alappal 
(ahol üres a kereszt alakzat)! Állapítsák meg, hogy a két alakzat azonos! Vágják ki a „kereszt” 
alakzatot egy feladatlap másolatból!

4. Kereszt alakzatban rakjanak ki egy fogalmi csoportba tartozó képeket!

Pl.: csak játékokat, csak növényeket.

Kössék össze hurkapálcával az összetartozó képeket! Kísérjék szöveggel, mit hol kötöttek 
össze!

5. Vegyék elő a már kivágott „L” és „T” alakzatokat (23-as a, b, c.) és a fordítottjaikat.

Rakjanak a kilenc mezőbe (a 22. sz, munalapon) ezeknek megfelelően fogalmi kategóri-
ákat! (Nevezzék meg; hogy pl.: „a növények „L” alakban, az állatok „T” alakban vannak! 
stb... Jobbra néző „L” vagy balra néző „L”, lefelé mutató szárú „T” vagy felfelé mutató 
szárú” stb...)

6. A tanár rejtsen el, (a gyermek nem látja csak utólag keresi) egy fogalom köré tartozó képeket! Ha 
megtalálja a fogalmi csoportot, a körébe tartozó képekre rakjon a gyermek korongot!

Pl.: Állatok „L” alakban, jobb oldali oszlopban és alsó sorban. Vegyék el a képeket és újra 
rakják ki a csoport helyét koronggal! Ismételjék meg a feladatot a kereszt helyzet alapján! 
Utólag mindig szóval is rögzítsék, hogy milyen alakzatban jelent meg a kategória!
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7. A gyermek gondoljon ki alakzatokat és csoportokat! Először korongokkal rakja ki a helyét, majd 
helyettesítse be az eltervezett képekkel a formát!

Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek (1/a,  2/a),
�� korongok,
�� 22-es alap,
�� kivágott L, és T alakzatok (23/a,b,c) 
�� hurkapálcák,fogpiszkálók
�� 25. munkalap több példányban
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36. foglalkozás

Téma: útvonalak, helyek különböző irányú összekötése kilenc mezőben.
Cél: Irányok és útvonalak alapján történő tájékozódás kialakítása tudatos mozgástervek segít-
ségével.

1. Ismétlés: a kilenc mező kirakása (22.)
a) képekkel,

b) korongokkal az eddig tanult alkalmazásoknak megfelelően.

2. Soronkénti, lépésről lépésre történő összekötések: oda-vissza irányban. A végrehajtás fokozatai:
a) először pálcikával,

b) majd ujjal,

c) végül ceruzával történjen! 

A tanár irányítsa kérdésekkel a tevékenységet! A gyermek feladat analízisét tartalmazó 
beszéddel irányítsa az összekötést!

„- Honnan indulunk?
- Merre tartunk?
- Melyiket melyikkel kötjük össze?
- Milyen irányú szakaszból áll a végrehajtandó cselekvéssor?”

3. Oszloponként végezzék el a feladatokat! (szintén oda-vissza)

4. Átlósan végezzék el az összekötéseket (szintén oda-vissza, mindkét irányban).

5. A kivágott alakzatok (23/a,b,c) üres hálóra (22.) rakott korongok segítségével - azaz előzetes 
minta alapján - történő összekötések. Egy új munkalap másolaton rajzolják be az alakzatoknak 
megfelelő útvonalakat! Foglalják mondatba az útvonalak haladási irányát!

6. Használjanak több munkalap-alapot (22.), azon azonos fogalmi körbe tartozó képeket rakjanak 
különböző elrendezésben. 

7. Az ismert alakzatoknak megfelelő útvonalakat különböző színű ceruzával jelöljék be a 28. sz. 
munkalap másolatán. Állapítsák meg, hogy a bejelölt útvonalak hol találkoznak, hol keresztezik 
egymást, vannak-e olyan részek , amelyek nem találkoznak?

Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek, (1/a, 2/a, 7/a),
�� korongok,
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�� grafit és színes ceruzák,
�� 23/a, b, c kivágott alakzatok illetve azok fordítottjai,
�� kilenc mezős alapok (22.), a szükséges példányban,
�� hurkapálcák
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37. foglalkozás

Téma: Tárgyképek összekötése kilenc mezőben különböző szempontok szerint (alma-gomba)
Cél: Az összekötési módszerek és szempontok váltakozásához való rugalmasabb alkalmazko-
dás kialakítása.

1. Ismétlés:

Próbálja megmutatni a gyermek (vagy ujjal behúzni) üres kilenc mezős alapokon (22.) 
az „L”, a- „T” és a „+” alakzatokat! Nevezze meg honnan indul, merre és hogyan halad és 
hová kell érkeznie!

2. Nézzék meg a 26. munkalapot!

„Kati almát szed, Zsuzsi gombát keres”

a) Állapítsák meg, hol találhatók az almák és gombák (a kilenc mezőben)! Alkalmazzák a 
sor, oszlop, átló kifejezéseket!

b) Merre fordulnak az almák levelei, merre dőlnek a gombák?

c) Melyik helyen lévő gomba melyik irányba dől?

3. Pálcikák segítségével kapcsolják össze a bal-jobb, felső, alsó sarokban lévő almákat!

�� Próbálják megmondani, milyen irányú vonalakkal dolgoznak! (vízszintes, függő-
leges). Állapítsák meg, hogy merről merre húzzák az ujjukat az összekötéseket 
követve!

�� „-Hogyan lehetne másként, más úton összekötni az almákat?” (Pl.: visszafelé, 
fordítva)

�� „- Ha más a kiindulópont, hogyan változik az összekötés iránya?”

4. Állapítsák meg, melyik almát nem kötötték össze!

�� „Milyen irányba kell összekötni, hogy a középső alma is benne legyen?” Találják 
ki, hogyan lehet még átlót húzni!

5. Kössék össze  hurkapálcikával (fa rudacskával) a gombákat!

�� „Melyik kettő-kettő négyzetet/mezőt kell összekapcsolni? Nevezzék meg a he-
lyeket!

�� Milyen irányban haladtak?
�� Ujjal ismét húzzák meg a gombákat összekötő vonalakat (emlékezetből)! 
�� Kössék össze ceruzával a gombákat! - Állapítsák meg, mi látható az összekötött 

gombákon belül, és ki kívül!” (Itt feladatlap másolaton dolgozzanak!)
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6. Állapítsák meg melyik képnek mi a szomszédja?

�� „Hol, miben azonosak a szomszédok?
�� Hol, miben különböznek a szomszédok?

Hány alma, hány gomba van soronként, oszloponként, átlósan, „L”, „T”, „+” és „5” alak-
zatban?”

7. Állapítsák meg, hogyan milyen útvonal segítségével lehet összekötni:

kettő almát - kettő gombát,
kettő almát - három gombát, stb...

Rajzolják be különböző színekkel az összekötő útvonalakat egy új feladatlap másolatra!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 25. munkalap,
�� 26. munkalap,
�� színes ceruzák,
�� 22-es alap,
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38. foglalkozás

Téma: A kilenc pont (tájékozódási pont) segítségével különböző irányú elrendezések előállí-
tása
Cél: Kilenc tájékozódási pont síkbeli relációinak felismerése, és felhasználása, mintakövetési 
feladatokban.

1. Ismétlés: Üres, kilenc mezős hálóra (22.) utasításra rakjanak ki korongokat, társasjáték bábukat, 
gombokat!

„Rakj ki egy sort!
Rakd ki az alsó sort!
Rakd ki a középső sort, stb...!
Tegyél ki egy oszlopot, stb...!
Rakd átlósan a korongokat!
Tedd „L” alakban a korongokat, stb...!”

Ismert irányok, alakzatok szerint gyakoroljanak!

2. A 27. munkalap megfigyelése négyzetenként haladással, takarás segítségével. Nevezzék meg a 
pontok helyeit, a koordináták segítségével (azaz, négy mezőre bontással)! Pl.: Az első pont a bal 
felső. Mutassák meg az azonos sorban, egy oszlopban és átlós irányban a pontok elrendezését! 
Emeljék ki a közép helyzeteket!

3. Két egymás melletti pontozott négyzeten folytassák a munkát! Az alsó négy továbbra is takart le-
gyen! Állapítsák meg, hogy a két négyzetben a tájékozódási pontok elrendezése azonos!

A tanár rakjon ki egy sor gombot!

a) pl.: - felső sor, balról jobbra
�� A gyermek nevezze meg az induló helyzetet és az irányt!
�� Ismételje meg a mellette lévő négyzeten a kirakást!

b) Ilyen módon rakják ki először az egyszerű irányokat!
�� Csak oszloposan fentről le,
�� csak sorokban balról jobbra,
�� csak átlósan balról ferdén le, jobbra, stb.

c) Állapítsák meg, melyek a nem kirakott, nem felhasznált pontok! Azonosítsák az üre-
sen hagyott pontok helyét!

4. Dolgozzanak az egész lapon!

a) Először a bal oldalra, mindhárom négyzetbe a tanár rakjon ki gombokat (mindhárom 
esetben más elrendezésben) (Pl.: sor, oszlop, átló, stb...) A gyermek jobb oldalon ismé-
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telje meg, másolja le! Nevezzék meg az elrendezéseket! Rögzítsék az induló helyzetet és a 
végcélt!

b) Ezután különböző alakzatokban végezzenek kirakást a gombokkal! A gyermek is 
mondjon ötleteket! Próbálják az alakzatokat konkrét tárgyakhoz kötni: Pl.: zászló, házte-
tő, lapát, stb...! Elemezzék, hogy milyen helyzetű pontok összekötése eredményezi p1.: a 
lapát formát!

5. Hurkapálcikák segítségével a tanár rakjon ki alakzatokat!

a) Először egyszerű irányoknak megfelelően, majd

b) vegyesen Pl.: bal alsótól középsőig, onnan a felső sor középsőig. A gyermek szintén 
pálcikákkal rakja ki, másolja le az alakzatot, és nevezze meg az indulás pont és az érkezési 
pont helyét, a kirakás irányát!

6. Ha mindegyik négyzetben már van pálcika, levegőben, kézzel a munkának megfelelően próbálják 
megismételni az irányokat és mondják hozzá, hogy melyiket milyen helyen kötötték össze!

7. Kitalálósdi az alaplap segítségével:

a) Mely pontokat kell összekötni, hogy zászló legyen?
Mely pontokat kell összekötni, hogy sátor legyen?
Mely pontokat kell összekötni, hogy lapát legyen?
Mely pontokat kell összekötni, hogy ablak legyen?

b) A gyermek próbáljon valamihez hasonló alakzatot kitalálni! Bontsa fel a formát kilenc 
pont segítségével és fogalmazza meg a találós kérdést!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 27. munkalap,
�� korongok,
�� bábuk, gombok, 
�� hurkapálcák, esetleg fogpiszkálók (gyufaszálak, rudacskák),
�� 22. munkalap-alap az ismétléshez.
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39. foglalkozás

Téma: Különböző irányú elrendezések felismeréseinek és másolásának gyakorlása kilenc tájé-
kozódási pont segítségével.
Cél: Kilenc tájékozódási pont felhasználása az irányok felismerésén alapuló mintakövetési és 
analógiás helyzetekben.

1. Ismétlés: A pecsételés gyakorlása

Pecsételjenek sorokat jobbra, balra mutató nyilakkal (háromszögekkel)!

2. Beszéljék meg, hogy a 28. munkalapon a pontok helyét különböző módon kell bepecsételni!

a) Az első négyzetbe oszloponként lefelé irányban. Először állítsák be a pecsétet meg-
felelő irányba, azután pecsételjenek a mintára! Mondják, hogy honnan indulnak, hová 
tartanak és melyik pont helyét pecsételik be?

b) Kevés segítséggel, szöveggel kísérve pecsételjék be a második oszlopot!

c) önállóan csinálják meg a harmadik oszlopot!

3. A jobb felső négyzetben sorokat képezve végezzék el a pecsételést! (Lehet más színnel) Kísérjék az 
indulási pont, cél és haladási irány megnevezésével a pecsételést!

4. Vegyék szemügyre a bal oldali középső négyzetben lévő irányokat!

�� Állapítsák meg, hogy a középső pont üres maradt!
�� Állapítsák meg, hogy folyamatosan hogyan változzanak egymás után az irányok! Kezdjék 

a bal felsőtői le, azután jobbra, majd fel és balra!
�� A bal oldalon ugyanilyen sorrendben és irányban azonos színnel pecsételjék körbe az 

ábrát!

5. Beszéljék meg a bal alsó négyzetben látott háromszögek elhelyezkedését, irányát! - Figyeljék meg, 
mely pontok maradtak üresen!

�� Másolják át a jobb oldali négyzetbe pecsételéssel a mintát!

6. Gondolkodjanak, merre kellene nézni a hiányzó háromszögeknek a bal sarokban, ha az a szabály, 
hogy minden sorban két azonos háromszög van! (Lehet segíteni!)

Más színnel pecsételjék be!
Ezután próbálják megállapítani oszloponként a rendezőelvet (pl.: oszloponként mind-
egyik háromszög különböző irányú)!

7. Végül egészítsék ki a jobb oldali négyzetet is más színű pecséttel, ugyanúgy, mint az előző feladat-
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ban! Nevezzék meg, hogy soronként van-e közös rendezőelv az irányok figyelembevételével! Ha 
nincs, miért nincs?

Kiegészítő segédeszközök: 

�� 28. munkalap,
�� üres lapok,
�� pecsétkészlet
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40. foglalkozás

Téma: Különböző alakzatok összekötése kilenc tájékozódási pont segítségével 
Cél: A tájékozódási pontok felhasználása különböző technikájú mintakövetési és emlékezeti 
feladathelyzetekben.

1. Ismétlés: 353-as elrendezésű lottóképekkel végzett feladatok.  (1/a,  2/a, 7/a)

a) Állapítsák meg a képek együttes elrendezését, egymáshoz viszonyított helyét, helyze-
tét. Nézzék meg egyenként a képek szomszédjait, a szomszédok irányát és számát!

b) Mondják el, mik vannak a sorokban, az oszlopokban az átlókban és a különféle már 
gyakorolt alakzatokban (L, T, +, 5, stb...)!

2. Pók-játék.

Vegyenek elő egy „kilenc pontos” üres lapot (27. munkalap)!
Mese a feladathoz: „Egy pók különféle hálókat készít. Nagy rovarnak nagy lyukat, apró-
nak sűrűn szövöttet. Nézzük meg, milyenek ezek, mi is próbáljunk ilyeneket készíteni 
gyufaszálak, hurkapálcák vagy rudak segítségével!”

a) A tanár kirakja az első mintát (pl.: nagy légyfogó). Állapítsák meg, hogyan jött létre! 
Melyik ponttól indulva, mely pontokat kell összekötni? Ez a háló egyszerű „ablakkeret”, 
négyzet forma.

b) A gyermek másolja le ugyanilyen módon a másik oldalon! 
     
A tanár helyezzen el keresztbe is gyufaszálakat! A gyermek is rakja ki ugyanezeket!

�� Vegyék el mindkét helyről  a gyufaszálakat és emlékezetből rakja ki a gyermek, 
most már egyszerre a bal felső 9 pontos mezőbe a négyzetet. Majd a sor jobb ol-
dali négyzetébe próbálja berajzolni a mintát! Először ujjal (az indulást az irányt 
és a célt megnevezve) végül ceruzával rajzoljon! A rajzolást is kísérje szöveggel!

3. Ugyanilyen lépésekben készítsék el a második hálót! (Négyzetben rombusz alakzat) Az elkészítés 
fokozatai:

a) tanár rakja

b) gyermek rakja

c) emlékezetből rakja a gyermek

d) a mellette levőbe rajzolja

e) elvisz a mintát és újra rajzolja
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4. Három típusú háló készítés: (Négyzetben  kereszt és „5” alakzat egyszerre)

5. Elemezzék, melyik ábrán melyik van összekötve, milyen típusú vonalakból állnak az ábrák? (víz-
szintes, függőleges, ferde, stb...)

6. Takarják le a kész feladatlapot és próbálják emlékezetből gyufaszállal (fogpiszkálóból) kirakni a 
mintákat vagy esetleg megrajzolni. (Először alap nélkül, ha nem megy, akkor a tanár kilenc pont 
előrajzolásával adjon alapot!)

Kiegészítő segédeszközök:

�� gyufaszálak, hurkapálcák, vagy fa rudacskák,
�� 27. munkalap,
�� színes ceruzák,
�� 22. számú munkalap
�� lottóképek(1/a,  2/a, 7/a)
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41. foglalkozás

Téma: Tájékozódás tizenhat mezőben 1.
Cél: A síkbeli tájékozódást segítő támpontok bővítése.

1. Ismétlés: Négy mezőre és kilenc mezőre tagolt síklap viszonyainak felelevenítése.

Vegyék elő az első négy mezős és a kilenc mezős alapot( 4. sz. és 22. sz. munkalap)! Álla-
pítsák meg hány sor, hány oszlop van a négy mezőn!

a) - Milyen viszonyban vannak egymással a mezők? 
- Mi van a lap közepén?
- Milyen mező, melyikkel szomszédos?
- Milyen szomszédok? (jobb oldali, bal oldali, alsó felső, átlós alsó, stb...)

b) Ugyanígy nézzék meg a kilenc mezős alapot is! Mondják el a különböző összefüggése-
ket!

- Állapítsák meg a középen lévő mezőnek hány szomszédja van! Milyen szomszédjai 
vannak?
- Mikor beszélünk középső sorról?
- Mikor beszélünk középső oszlopról’? stb...

2. A 29. munkalap-alap elemzése és összehasonlítása a négy és kilenc mezős alapokkal.

Állapítsák meg - hány sor, és hány oszlop található a lapon!

Állapítsák meg, hogy mi változott meg!

a) a négy mezős alaphoz

b) a kilenc mezős alaphoz képest!

Tegyenek megállapításokat sorok, oszlopok, átlók viszonylatában!

Elemezzék a középhelyzetet!
�� „Mi van pontosan középen?
�� Melyik alappal egyezik meg’?
�� Miben különbözik a kilenc mezőstől? stb...”

3. Átalakítások.

a) A tizenhatos mező átalakítása kilenc mezővé.
Hogyan lehet a tizenhat mezőből kilencet csinálni’? Takarjanak le egy sort és egy oszlopot, 
lefordított lottóképekkel! Mi maradt üresen?



1153. A fejlesztés foglalkozásonkénti menete és a javasolt feladattípusok

b) A tizenhat mező átalakítása kevesebb mezőből álló alakzatokra. Végezzenek különbö-
ző takarásokat! Tegyenek megállapításokat a mintázatról! (Elhelyezkedés, szomszédviszo-
nyok alapján!)

4. A lottóképek (vagy korongok) kirakásával haladjanak a tizenhat mezőben különböző irányokban!

a) először egyenes és ferde irányban lépkedjenek,

b) majd törjék az egyenest, kanyarogjanak.

Próbáljanak minél több variációt kirakni! Közben nevezzék meg, hogy honnan indulnak, 
hogy merre lépnek, hova érkeznek, milyen irányba haladnak. Pl.: bal alsótól fel, azután 
jobbra, jobbra és fel, balra átlósan fel, stb...

a) A tanár mondja az irányt és a gyermek rakja!

b) A gyermek csak mondja, a tanár rakja a kártyákat és a gyermek ellenőrzi, hogy jól 
rakta-e?

5. Memória játék (29. munkalap és lottóképek (1/a,  2/a, 7/a))

a) A tanár elmond egy sort, a gyermek figyeli és utólag, az elmondás után rakja ki! Pl.: 

Jobb alsótól indulj, balra egyet, egyenesen fel kettőt, balra egyet, jobbra fel átlósan egyet! 
Hova érkeztél?

6. Előzetes szabály kialakítása alapján lépkedjenek, illetve rakjanak ki képeket!

Pl.: „Átlósan csak állatot lehet kirakni, egyébként mindegy” - szabály szerint végezzék a 
képkirakást! A tanár csak az útirány lépéseit mondja, a gyermek változtatja hozzá a sza-
bálynak megfelelő képeket! Először kevesebb képpel, majd lehet emelni a képszámot! 

Fontos, hogy különböző irányokból induljanak!

Kiegészítő segédeszközök:

�� négy, kilenc és tizenhat mezős lapok, (4., 22., 29.sz. munkalap),
�� lottóképek (1/a,  2/a, 7/a),
�� korongok vagy bábfigurák.
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42. foglalkozás

Téma: Tizenhat mezős elhelyezett tárgyképek viszonyainak gyakorlása
Cél: A tizenhat mező pozícióinak, lehetőségeinek felismerése, emlékezeti, fogalmi feldol gozása.

1. Ismétlés: képkirakás különböző útvonalak mentén.
Rakjon ki a gyermek bármilyen alakzatot a tizenhat mezőre lottóképekkel (29. munkalap és 
1/a, 2/a, 7/a lottóképek)!
 
Mondja meg, hogy honnan indult, milyen irányban haladt, hova érkezett!
Ismételje meg az útvonalat kirakás nélkül!

2. A 30. munkalap megfigyelése.

Mi látható a „polcokon”?

a) Egyenként nevezzék meg a képeket!

b) Alkossanak fogalmi csoportokat a képekből!

Pl.: játékok, hangszerek, sportszerek, tárgyak, használati tárgyak, közlekedési 
eszközök, stb...

Állapítsák meg, hogy miből van csak egy!

3. A képek helyének, egymáshoz viszonyított helyzetének elemzése.

Állapítsák meg, hogy melyik tárgynak hány szomszédja van, hol vannak ezek a szomszé-
dok!

�� Melyik oldalon, melyik sarkon, mivel szomszédosak a képek?
�� Hol nincs szomszéd?
�� Milyen képet lehetne tenni az üres helyekre, hogy újabb fogalmi csoportot kap-

junk?
�� Milyen képet kell kirakni, hogy az eddigi kategóriáknak része legyen a behelye-

zett kép? (Használják ehhez a lottókártyákat (1/a,  2/a, 7/a))!

4. Képezzenek további fogalmi csoportokat a kiegészített feladatlap képeiből!

a) Soronként vegyék szemügyre, mi tartozik össze!
�� Mi nem illik a sorba?
�� Mi hiányzik a sorból?

b) Oszloponként ismételjék meg a feladatot!

c) Átlósan ismételjék meg a feladatot!
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5. Négy-négy kép relációjában a fogalmilag nem odaillő kép megtalálása és helyes képpel való be-
helyettesítése.

Bontsák 4 5 4 mezőre a tizenhat mezőt. Egyszerre csak 1 5 4 képet nézzenek, a többit 
takarják le!

�� Hol van a „kakukktojás”?
�� Mire lehetne kicserélni, hogy a többi közé illeszkedjen?

6. Nézzék meg a középső négy képet is együtt! Határozzák meg, mit kell letakarni, hogy csak a kö-
zépső négy képet lehessen látni?

7. Memória-játék.

Előre megadott sort, oszlopot vagy átlós alakzatot figyeljenek 10 másodpercig. Mondják 
el, hogy mit láttak! Hol látták? Ügyeljenek a sorrendre!

Kiegészítő segédeszközök:

�� lottóképek (1/a,  2/a, 7/a)
�� 29., 30. munkalap,
�� takaró lapok a mellékletből
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43. foglalkozás

Téma: Tájékozódás tizenhat mezőben elhelyezett tematikus képek között
Cél: Tematikus képek összehasonlítása a képeken belül látható irányok elrendeződése és azok 
változásainak figyelembevételével.

1. Ismétlés: A 29. munkalap jellemzőinek felelevenítése.

�� „Hány sor, hány oszlop található rajta?
�� Melyek a középhelyzetek?”
�� Fordítsák vízszintes irányba!
�� Állapítsák meg így hány sor hány oszlop látható!
�� Melyik a hosszabb sor vagy oszlop?
�� Állapítsák meg, hogy mi a különbség attól, amikor függőlegesen áll az alap!

2. Tizenhat szarvasos kép alap (9. munkalap) megtekintése

a) Milyen irányban áll a feladatlap?

b) Hány képoszlop és képsor látható?

c) Vegyék sorra, hogy mit csinálnak a szarvasok a képeken:
�� Merre fordulnak?
�� Milyen mozdulatokat végeznek?

d) A szarvasokon kívül mi látható a képeken? (Lehet mesélni a szarvasok életéről)

3. Keressék meg azokat a képeket (9. munkalap) ahol valami azonos!

Pl.: azonos a fej állása
a szarvas testének az iránya
a sarokban lévő tárgy
vagy ugyanannyi tárgy látható a szarvas körül, ugyanazon tárgyak láthatók, stb...

4. Keressenek különbözőségeket! (9. munkalap)

a) Melyek azok a képek, ahol ugyanazok a tárgyak, de különböző helyen láthatók’?

b) Melyek azok, ahol a szarvas azonos, de a mozdulat különböző?

c) Miben különbözik (melyik helyen látható?)

d)Keressék meg, ahol a szarvas mozdulata, iránya, a körülötte lévő tárgyak és irányok 
különböznek!
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5. Memória-játék.

�� Válasszanak ki 10 ’-nyi nézés után egy képet.
�� Letakarás (lefordítás) után mondják el, mit láttak a képen!
�� Hol helyezkedik el (sorban, oszlopban) az adott kép?
�� Mi hol volt a képen?

6. Útvonal-játék

a) Hogyan lehet eljuttatni a kijelölt szarvashoz megadott pontról: A gyermek rögzítse a 
kiinduló helyet, majd mondja a lépések irányát (pl.: bal, jobb, fel, jobbra, stb.) (Ha nem 
megy fejből, kirakhatjuk koronggal vagy bábúval, vagy ujjal kövessék)!

b) Próbáljanak ugyanahhoz a képhez más útvonalon eljutni! Állapítsák meg, melyik út a 
rövidebb, melyik a hosszabb!

c) Próbálják külön papíron megrajzolni az útvonalat úgy, hogy közben az egész kép előt-
tünk van!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 29. munkalap
�� szarvas képes tabló (9. munkalap).
�� korongok, társasjáték-bábuk.
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44. foglalkozás

Téma: Tizenhat mezőben elhelyezett sematikus emberképek elemzése a mozdulatok iránya és 
helyzete, valamint az emberkép síklaphoz viszonyított helye szerint.
Cél: Mozdulatok és azok változásainak felismerése, és összefüggései keresése a különböző 
mozdulatok között.

1. Ismétlés: Tükör előtt és/vagy a mozgatható makettel végzett gyakorlatok felelevenítése.

a) Két láb, és fej-helyzetek beállítása tükör előtt, a helyzetek és irányaik megnevezése, 
lekövetése.

b) Különböző mozdulatok beállítása az ember-makettel, megnevezésre.

c) Egyeztetés az emberképes lottókártyák és alapjuk (7 és 7/a) segítségével (mozdulat 
szerint):

�� a helyzetek, irányok megnevezése,
�� a síklap viszonylatában egy-egy helyzetnek megnevezése.

2. A 31. munkalap megfigyelése

a) Állapítsa meg a gyermek, hol található nyugalmi helyzetben a figura (bal felső sorok, 
első kép) Rögzítsék, (csinálják meg tükör előtt) miért „nyugalmi” helyzet! (a kar a törzs 
mellett, a láb egymás mellett, a fej középen stb...)

b) Soronkénti olvasás (A más sorban lévőket takarják le)

Pl.: Első sor: „Mi változik és hogyan?
�� Hol változik mind a két láb?
�� Hol változik csak az egyik láb?
�� Melyik kép a fordítottja a másiknak? Miért?”

c) Ellenőrizzék tükör előtt is, hogy mit jelent a fordított mozdulat!

(Először csak egy láb mozdulatának összehasonlításával végezzék el a mozdulatokat, utá-
na mindkét láb mozgásához viszonyítva is!)

3. Gyakorlás. A 2., 3. és 4. sor összehasonlítása a fenti szempontok szerint.

4. Színezés.

a) A második sornál színezzék ki a különböző helyzetű végtagokat!

b) A harmadik sornál az azonos helyzeteket színezzék ki!
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c) A negyedik sorban a fordított helyzetűeket színezzék! Állapítsák meg, hogy a fordított 
helyzet, azonosság és különbözőség szempontjából melyik csoportba sorolható! Állapít-
sák meg, hogy az utolsó sorban találhatóak a kar és láb viszonylatában különbözőek is, és 
azonosak is! Pl.: Második sor második oszlopban lévő emberkék mozdulatai. 

d) Végül keressék meg a fordítottját! (alsó sor második oszlopbeli, illetve a bal alsó sor-
ban lévő!)

5. Fordítsák meg a lapot! Emlékezetből próbálják felidézni, milyen közös mozdulatok voltak soron-
ként!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 31.sz. munkalap,
�� emberképes lottó és a hozzátartozó alap (7 és 7/a),
�� színes ceruzák.
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45. foglalkozás

Téma: Mozdulatok helyzetének és irányváltozásainak és a közöttük fennálló összefüggések-
nek, (fordított helyzetű) felismerése.
Cél: Tizenhat mező rész-egész viszonyának elemzése, helyek, helyzetek, irányok összekapcso-
lása révén.

1. Ismétlés:

A 31. munkalapra visszaemlékezve állapítsák meg, hogy valamilyen irányban (elrende-
zésben) haladva milyen változások láthatók!

2. Figyeljék meg a 32. feladatlapot! Tetszés szerint válasszanak egy figurát, és állapítsák
            meg a következőket:

�� Hány szomszédja van?
�� Melyek a szomszédok?
�� Milyen mozdulat látható a képeken?
�� Mi a különbség és a hasonlóság a mozdulatok, illetve a végtagok helyzete között?

3. Áttekintés:

a) soronként,

b) oszloponként.
Mindkét viszonylatban azonos és ellenkező oldali, azaz fordított mozdulatok illetve hely-
zetek keresése:

�� először csak egy végtag,
�� majd több végtag mozdulatának viszonylatában!

4. Állapítsátok meg milyen vonallal (egyenessel) lehet összekötni azonos mozdulatú emberkéket

pl.: 
- Azokat, amelyeknek alapállásban van a lábuk,
- ahol balra oldalra nyújtják a lábukat,
- azokat, akik jobbra oldalra nyújtják a kezüket.

Két helyzetben húzzák be az útvonalat egy új, másolt 32. sz. feladatlapon!

5. Állapítsanak meg az egész munkalapra vonatkozóan érvényes szabályosságot a mozdulatok azo-
nossága alapján! (Lehet segíteni!)
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6. Keressenek fordított helyzetű emberkéket!

�� Színezzék ki a fordított helyzetben lévő végtagokat!
�� Színezzék ki az egész figurát!
�� Kössék össze a fordított figurát!
�� Állapítsák meg, milyen irányú egyenessel lehet a fordítottakat összekötni! (2-2 

„emberke” viszonylatában.)
�� Színezzék ki az emberkék fejét! Az egy szempont szerint megegyezőket azonos 

színűre.

Kiegészítő segédeszközök:

�� 32. munkalap,
�� 31. munkalap az ismétléshez,
�� színes és fekete ceruzák,
�� takarólapok szükség szerint a mellékletből
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46. foglalkozás

Téma: Sematikus emberfigurák útvonalakkal történő összekapcsolása
Cél: A tizenhat mező által adott változó haladási irányok mentén történő helyzet és mozdulat-
változások megértése

1. Ismétlés: mozdulatok és irányok képenkénti megfigyelése (33. munkalap)

Soronként nevezzék meg a mozdulatok irányát!
Állapítsák meg soronként az azonosságokat!

2. Viszonyítsanak a figura alaphelyzetéhez.

�� Keressenek 1 mozdulatot végrehajtó figurát!
�� Keressenek 2 mozdulatot végrehajtó figurát!
�� Keressenek 3 mozdulatot végrehajtó figurát!
�� Keressenek 4 mozdulatot végrehajtó figurát!

Az egyest és a négyest színezzék ki!

3. Állapítsák meg, milyen útvonalon lehet eljutni az egy mozdulatostól a négy mozdulatot végzőig!

Az útvonalat rakják ki korongokkal, majd rögzítsék grafikusan is! Kísérjék beszéddel te-
vékenységeiket!

4. Keressenek fordított figurákat! Nevezzék meg a mozdulatokat! Kössék össze az alakokat! Állapít-
sák meg az összekötő vonalak irányát!

5. A bal felső sorból kiindulva, átlós irányban haladva állapítsák meg a figurák közti különbséget és 
azonosságot!

Próbáljanak minden különbséget és azonosságot felismerni! Pl.: az egyik oldalon felemelt 
kezű emberke látható - ebben azonosak, de nem azonos oldalon emelik a kezüket, ebben 
különböznek.

6. Mozdulat változások memorizálása előre megadott útvonal mentén.

Válasszanak egy irányt: Pl.:- vízszintest,  - függőlegest, - átlóst!
Sorban, hangosan nevezzék meg az adott irányban található képen a mozdulatokat! Ez-
után takarják le a lapot! Emlékezetből próbálják elmondani az egy irányban levő ember-
kék mozdulatait vagy mozdulatainak változását.
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Kiegészítő segédeszközök:

�� 33. munkalap,
�� színes ceruzák,
�� takarólapokként a 5. sz. munkalap
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47. foglalkozás

Téma: Mozdulatok és azok változásainak felismerése, összefüggések keresése a mozdulatok 
illetve a helyzetek között sematikus emberképek segítségével.
Cél: Ellenkező oldali (fordított mozgások) lokalizálása tizenhat mezőben.

1. Ismétlés: A 33. munkalapon nevezzék meg a második oszlopban lévő figurák mozdulatait és em-
lékezetből próbálják felidézni.

2. A 34. munkalap megfigyelése.

�� Állapítsák meg van-e olyan figura, amelyik egy mozdulatot végez?
�� Fia nincs ilyen, miben közös az összes figura a lapon az elsőn kívül? (Abban, hogy egy-

szerre több mozdulat látszik!)

3. Ellenkező oldali mozgások megfigyelése (a fordított helyzet egyik típusa)

a) Keressenek olyan figurát ahol:
�� a kezek ellen oldali mozgást végeznek,
�� olyat, ahol a lábak végeznek ellen oldali mozgást!

b) Keressenek olyan képeket, ahol több különféle mozdulat látható, és keressék meg az 
ellenkező oldali párjukat!

�� Színezzék ki vagy kössék össze az ellenkező oldalaikat!

4. Több mozdulatot ábrázoló kép lokalizálása a tizenhat mezőben. A tanár által adott szempontok 
szerint keressék a képeket!

a) Pl.: „- Bal oldalon a kar vízszintesen  bal oldalra mutat,
- jobb oldalon rézsút felfelé tart,
-  a baloldalon a láb oldal irányban kimozdult.”

Hol van ilyen kép? Állapítsák meg a pontos helyzetét! (Pl.: a jobb felső sarokban)

A megállapítás történjen az:

a) pont szerint leírt módon, vagy

b) a fordítottját kell megtalálni!

5. „Téri - barkochba - játék”.

A tanár gondoljon egy figurára, a gyermekek pedig kérdezzenek! Segítség nélkül is pró-
báljanak kérdezni! (ha szükséges a 34. munkalap figuráit nézhetik) 
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Kiegészítő segédeszközök:

�� 33. munkalap az ismétléshez,
�� 34. munkalap,
�� színes ceruzák.
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48. foglalkozás

Téma: Tizenhat mezőben elhelyezett geometriai ábrák többszempontú megfigyelése. 
Cél: Irányok, helyzetek egymáshoz való viszonyának és a síklapon való elhelyezkedésének 
felismerése, összehasonlítása.

1. Ismétlés: Vegyék elő az „emberkés” munkalapok (31., 32., 33., 34.) közül az egyiket. Barkoch-
bázzanak! A tanár gondol egy figurára a gyermek kérdez, megpróbálja kitalálni melyik figurára 
gondol a tanár! Ismételjék át, úgy, hogy a kérdés irányulhat mozdulatra, a mozdulat helyzetére 
vagy irányára, vagy a munkalapon látható helyre! Óvjuk a gyermeket a közvetlen rákérdezéstől!

2. A 35. munkalap megfigyelése.

a) Mik láthatók soronként?
Mik láthatók oszloponként?
Mik láthatók átlósan (mindkét átló mentén)?

b) Milyen irányban látható azonos figura?
Milyen irányban láthatóak különböző figurák?

3. Soronkénti összehasonlítás általános kérdései:

�� Miben azonosak a sorok (figura - fajta)?
�� Miben különböznek? (irányokban)
�� Milyen irányba fordulnak a figurák? (jobbra, balra, le, fel balra jobbra, és fel stb...)

Csak egy-egy sorra aktuális kérdések:

1. sornál:  - Melyik ábrán áll oszlopban, sorban, átlósan a figura?
 Melyek az egymás fordítottjai?

2. sornál: - Merre néz a kis kapu?
 Melyek egymás fordítottjai?
 Melyek nem fordítottjai egymásnak?

3. sornál: - Merre néz a háromszög csúcsa?
 Melyik háromszög melyiknek lehet a párja? Miért?
 Milyen irányú lehet még 2., 3. ábra fordítottja?

4. sornál:
a) Feladatbeli azonosságok és különbségek felismerése, a figurák helyzete alapján. - Hol 
helyezkednek el a kis körök a nagy körben?

Melyek azonosak?
Melyek különbözőek?
Melyiknek van párja? Miért, milyen szempont szerint párok?
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b) Feladatbeli azonosságok és különbségek felismerése, mennyiségek alapján.
Melyik az a kettő, amelyben jobb oldalon van a kis karika?
Melyik az a kettő, amelyben bal oldalon van a kis karika?
Hányadik körben van az alsó negyedben a kis karika?
Hánynál látható a kis karika a bal felső negyedben?
Hánynál látható a kis karika a kör jobb felső negyedében?

Egyenként gondolják végig melyek a fordított helyzetek!

4. Irányok szerinti összehasonlítás:

Az eltérő figurák között melyek az egyirányúak, melyek a különbözőek? Tekintsék át a 
feladatlapot oszlopok és átlók szerint a fenti kérdés figyelembevételével!

5. Az egyirányúak helyzetét nevezzék meg oszlop, sor és átló figyelembevételével!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 31., 32., 33., 34. munkalapok ismétléshez,
�� 35. munkalap.
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49. foglalkozás

Téma: Tizenhat mezőben elhelyezett tárgyképek útvonal-lehetőségek szerinti feldolgozása.
Cél: Tárgyak tulajdonságainak felhasználása, útvonal szabályok megalkotásában. Útvonalak 
felismerésének gyakorlása tizenhat mező relációjában.

1. Ismétlés: A 14. és 15. munkalapok segítségével irányok összehasonlítása.

2. A 36. munkalap megfigyelése kérdések alapján.

a) Az ábrák megnevezése,

b) az ábrák irányának felismerése, megnevezése.
�� Merre dől a mogyoró?
�� Merre néz teteje, szára, csúcsos alja?
�� Merre dől a gomba?
�� Merre néz az almák levele?

3. Irány-azonosítás eltérő dolgok között.

Színezzék ki az azonos irányú tárgyakat azonos színnel.

4. Azonos helyzetek azonosítása. Nevezzék meg a különböző helyen lévő almák szomszédjait, a 
szomszédok helyzetét/irányát!

5. Mókus - süni útvonal játék.

Helyet kell cserélni a két-két állatnak! A süni csak az almákon és gombákon át halad, a 
makkot és a mogyorókat kikerüli. A mókus csak a makkon, mogyorón keresztül halad, 
az almát, gombát kikerüli. Csak lépcsőnként lehet haladni! (A szerepválasztás önkéntes!)

a) Jelöljék korongokkal a lépéseket! Minden lépésnél mondják, honnan indulnak, merre 
haladnak! Számolják meg hány lépéssel értek célba! Az nyer, aki a legtöbb lépéssel éri el 
a célt!

b) Cseréljenek szerepet! Változtassák az útvonalat!

6. Változtassák a szabályt!

Pl.: „- Mást gyűjtsön a mókus és mást a sün!”
Csak meghatározott irányban léphetnek a szereplők (átló, függőleges, vízszintes) Állapít-
sák meg ismét milyen útvonalon haladnak!
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Kiegészítő segédeszközök: 

�� 14., 15., 36. munkalap,
�� színes ceruzák,
�� korongok.
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50. foglalkozás

Téma: Tárgykép (kertes ház) részekre bontása és összeállítása
Cél: Rész-egész viszony gyakorlása az egész kilenc mezőre osztásának segítségével I.

1. Ismétlés: Üres, kilenc mezős  négyzethálós alap (37. munkalap) megfigyelése kérdések alapján. 

�� Hány sor, hány oszlop található a hálón?
�� Hogyan helyezkednek el a mezők?
�� Melyik a középső? Mihez viszonyítva?
�� Melyek a középső szomszédjai sor, oszlop, átló szerint?

2. 37/a. munkalap megfigyelése.

(kertes ház)

Mit ábrázol?

Nézzék meg a kép változásait balról jobbra, majd lentről felfelé haladva, illetve a négy 
sarokból indulva! Fogalmazzák meg mi látható az adott kiegészítésben, helyeken.

3. 37/b. munkalap (kilenc mezőre bontott kertes ház) két példányban.

A mezőre tagolt ábra elemzése. Mezőnként próbálják megnevezni, hogy a ház melyik 
részét látják! Tegyenek teljes mondatokban megállapításokat kapcsolódásokra vonatko-
zóan! Vágják mezőkre az ábra egyik példányát!

4. Részekből az egész összeillesztése különböző fokozatokban. A 37/b-ből kivágott mezőket illesszék 
a 37/b. alapra!

a) Nevezzék meg mindig, hogy mit hova tesznek!

b) Rakják ki a kilenc mezős alapra (37/a., 37.) a segítségével most már önállóan az ábrát!

c) A 37/a. segítségével a 37/c. alapra rakják ki ismét a teljes ábrát, önállóan! Közben pró-
bálják megnevezni, hogy melyik kártyát hová kell tenni a kilenc mező viszonylatában!

5. A feladat megismétlése gyakorlás céljából.
Fejből, önállóan ismételjék meg a ház összerakását!

a) A 37. munkalap-alapra,

b) a 37/c. munkalap-alapra! 
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Kiegészítő segédeszközök:

�� 37. munkalap (alap)
�� 37/a. munkalap (alap),
�� 37/b. szétvágott változat (9 db kis kártya),
�� 37/c. munkalap (alap),
�� olló.
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51. foglalkozás

Téma: Tárgykép (kertes ház) részekre bontása és összeillesztése
Cél: Rész-egész viszony az egész kilenc mezőre osztásának segítségével

1. Ismétlés: Tárgykép összeillesztés. A 37. alapra minta alapján rakják ki a kártyákból (37/b.) a há-
zat! Ismételjék szóban, hogy melyik rész hova került a kilenc mezőben!

2. Memória-játék

a) A tanár az üres hálóra (37.) kirak egy kártyát a megfelelő helyre. A gyermek fejből 
találja ki minden irányban milyen szomszédok hiányoznak! Közben az összekevert dara-
bokat nézheti! Kísérje beszéddel tevékenységét!

b) Egy részt válasszanak ki a kártyák közül! Találják ki, hogy a hálón melyik helyre való! 
Ismételjék a feladatot néhányszor!

3. Helycserés-játék

a) Rakják ki a kártyákat kevert sorrendben a kilenc mezőre! Nevezzék meg párosával 
melyiket melyikkel kell kicserélni, hogy helyes ábrát kapjanak!

b) újabb keverés után ismételjék meg a feladatot!

4. Útvonal-játék

a) Vegyék elő a 37/b. alapot! Jelöljenek ki egy részt koronggal pl.: jobb oszlop közép-
ső! Mutassák ujjal, hogy különböző helyekről indulva (pl.: a bal felső mezőből) milyen 
irányban juthatnak a megadott részhez! Keressék meg, hogy egy-egy kép esetében hány 
megoldás van! Melyik a legrövidebb út? Miért?

b) Végezzék el a feladatot más mező vonatkozásában!

5. Hiányzó részek egymásutániságából adódó útvonal felismerése.

A tanár rakjon ki egymás mellé két különböző helyről választott kártyát! A feladat az, 
hogy a gyermek valamelyik útvonal szerint rakja sorba a kártyákat, amelyek a
kiválasztott kettőt összekötik. Az eredmény: valamilyen alakzatú útvonal. Mondják el a 
haladási irányt az útvonal alapján!

6. Téri alakzatokat képző részek kiválasztása az egészből. 

A gyermek találja meg, mely kártyák szükségesek a kereszt és a 5 alakzat kirakásához 
(közben a 37/b-t nézhetik)!
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7. Az összeillesztés minta és alap nélküli, és hálós alap nélküli gyakorlása. Minta nélkül újra építsék 
fel a házat!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 37., 37/a. munkalapok,
�� 37/b. kártyák.
�� 37/c
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52. foglalkozás 

Téma: Tárgy kép (kertes ház) részekre bontása és összeillesztése 11.
Cél: Rész-egész viszony gyakorlása III. Az egész kilenc mezőre bontásának segítségével

1. Ismétlés: A helycserés-játék felelevenítése.

a) A 37. alapra rakják ki a kis kártyákból a házat!

b) A tanár cseréljen két vagy három képecskét úgy, hogy a gyermek ne lássa! (először 
kettőt, majd esetleg hármat is lehet) A gyermek találja ki, hogy melyiket melyikkel cserélje 
meg!

2. Az oszlopos, átlós, soros elrendezés támpontként való felhasználása memória feladatokban. 

Rakják egy sorba a kilenc képecskét! 10 ’-ig nézzék a 37/b. munkalapot! Ezután válasszák 
ki a kilenc képecske közül azokat, amelyek helyes ábra esetén egy oszlopban vannak, egy 
sorban vannak, átlósan helyezkednek el! (Ekkor már a 37/b-t nem nézhetik!)

3. Memória-játék a részek helyének, helyzetének támpontként való felhasználásával.

Hiányfelismerés.
A kilenc sorba rakott képecske közül a tanár dugjon el egyet! Keverjék össze a képecské-
ket! A gyermek találja ki, hogy:

a) - melyik rész hiányzik?

b) - honnan hiányzik, a teljes kép melyik részéről?

c) - Próbálják meg a feladatot két képecske elvételével is!

Először szomszédos képecskét dugjon el a tanár,
- majd két különböző helyre valót! A gyermek fejből próbálja kitalálni, hogy mi és hon-
nan hiányzik! Ha nem megy, akkor előveheti a 37/b. alapot.

4. Kirakós-játék a részek helyének és egymáshoz való viszonyuk gyakorlására.

a) „Gondoltam egy képet, ennek a képecskének több szomszédja van, az első szomszéd-
jának van balra is, jobbra is két szomszédja. A bal oldali szomszédjának pedig egy oszlop-
ban alsó és felső szomszédja van! Melyik az a képecske, amelyre gondoltam?”
„Az a kép, amire gondoltam az egyik átló közepén helyezkedik el, melyik az a kép?”

b) Ismételjék meg a gyakorlatot más pozíciójú részekkel!
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5. Memória-játék

37/a. munkalap segítségével ismét nevezzék meg, milyen részei vannak a háznak! A 37/b. 
munkalapot figyeljék 10 másodpercig!

a) Mondják meg, mi van a négy sarokban! Melyik képrészletek találhatók kereszt alak-
ban?

b) Állapítsák meg, melyik az a kép, amelyiken több része is látható a háznak! Melyik az, 
amelyiken csak egy rész van? (pl.: a tető)

Kiegészítő segédeszközök:

�� a házhoz tartozó kártyák 37/b., 
�� 37., 37/a., 37/b. munkalapok.
�� olló
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53. foglalkozás

Téma: Tárgyképek (vár) részekből való összeillesztése az egész kilenc mezőre bontásának se-
gítségével.
Cél: Rész-egész viszony gyakorlása kilenc mezőben IV.

1. A 38. munkalapon (alap) lévő vár tanulmányozása. Kérdések segítségével történő tagolás.

�� Hány részből áll?
�� Melyik rész hol helyezkedik el?
�� Az egyes részek mire valók?

2. A „vár” kilenc mezőre bontása szétvágással, (38/a. két példányban). A 38/a. kivágott képeket he-
lyezzék a 38/a. alapra! Egyszerű egyeztetés, minta alapján.

a) Kirakás közben nevezzék meg, hogy az egyes képecskéken a vár milyen része látható! 
Pl.: várfal, ablak, tető, ajtó, stb... A szimmetrikus részeknél mutassák meg, hogy melyik az 
ellenkező oldali! A többi résznél állapítsák meg, hogy nincs párjuk!

a. A 37/c. (üres mező) alapra most már segítség nélkül rakják ki a várat!

b. A 37. (üres kilenc mező) alapra ismételjék meg önállóan a kirakást! Ellenőrizzék, hogy 
minden a helyére került-e?

3. Memória-játék

a) A 38/a. munkalap oszlop, sor és átlók szerinti elemzése, megfigyelése.

b) Emlékezetből rakják ki összekevert kártyákból a kép egy oszlopát, egy sorát, és egy 
átlós sorát! Helyezzék ellenőrzés céljából a 38/a. alapra!

4. Kitalálósdi játék.
 A részek gondolati azonosítása a tanult téri támpontok segítségével.
Gondoltam egy részre.

Pl.: „jobb oldali oszlopban van párja.”
- „csak egy helyezkedik cl középen. Melyik rész ez.?”

Ismételjék a feladatot más részekkel is! Ha nehéz, adjon a tanár egyszerűbb, pontosabb 
meghatározást, vagy segítő kérdéseket!

5. Helycserés-játék.

Keverjék a kivágott várrészeket részeket össze a 37-es alapon!
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a) A gyermek javítsa ki a hibákat úgy, hogy mindig előre nevezze meg, hogy melyik po-
zíciójú kártyát mivel kell kicserélni, utána javítsa ki!

b) Csinálják meg fordítva is a feladatot! A gyermek kever, a gyermek párja javít! Verse-
nyezzenek ki tudja hibátlanul, kevesebb lépésből kijavítani a képeket!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 38., 38/a. munkalapok (alapok),
�� 38/a. kilenc mezőre szétvágva, 
�� 37. és 37/c alap munkalapok.
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54. foglalkozás

Téma: Tárgykép (vár) részekből való összeállítása
Cél: Részek egésszé való összeillesztésének gyakorlása V.

1. Ismétlés: A 37. alap (kilenc mező) kirakása a vár kivágott nagyobb egységeiből.

a)  Először Oszlopba és sorokba tagolt szétvágott részekből. Nézzék meg a 39/a. munka-
lapon a vár egészét! Állapítsák meg, hogy a vár melyik részét foglalják magukban a sorok! 
Vágják szét a három sort adó részt! Illesszék össze a várat!

b) A 39/b. részletek (oszloponkénti tagolás). Ismét állapítsák meg, mely részeket foglalják 
magukban az oszlopok, és milyen sorrendben kell a részeket összeilleszteni, hogy a helyé-
re egész megoldást kapjanak! 

c) Vágják ki az oszlopokat az 39/b sz. feladatlap másolatából!  Állítsák össze a várat, be-
széddel kísérjék az összeillesztést!

2. Üres négyzetes alapra (37/c.) rakjanak ki egy csíkot 39/a-ból és 39/b-ből! Állapítsák meg, mi hi-
ányzik (oszlop vagy sor) a képből! Ismét illesszék össze a megfelelő részeket!

3. Játsszanak helycserés játékot!  Most oszlopokat vagy sorokat kell megcserélniük, illetve visszacse-
rélniük! Itt is mindig előre mondják, hogy mit mivel, hogyan fognak kicserélni!

4. Hiányos egész alakzat kiegészítése a hiányzó részekkel. 

A 40. munkalapon próbálják felismerni mi hiányzik! Tanulmányozzák a 40/a. munkalap 
felső részén található hiányzó részeket! Vágják szét a részeket! Helyezzék az elgondolt 
megoldás szerint a 40. munkalapra!

5. Vágják szét a 40/a. munkalap alsó részén található részeket! Helyezzék a munkalapra! Mindig 
nevezzék meg mit raknak ki, hogy hova helyezik! Használják az alá, fölé, mellé, két oldalára, kö-
zépre kifejezéseket! Állapítsák meg az összes rész kirakása után, hogy mi és honnan hiányzik! A 
helyes megoldást fogalmazzák meg!

6. Memória-játék amelyben a részek téri elrendezése szolgál az összeillesztés támpontjául.
A szétvágott 40/a. részekből helyezzenek kettőt a 40. munkalapra! Emlékezetből mond-
ják el melyik rész és honnan hiányzik! Összesen hány része hiányzik?

Kiegészítő segédeszközök:

�� 37. munkalap 2 példányban,
�� 39/b. munkalap 2 példányban, és 39/a. 2 példányban,
�� 40. munkalap (hiányos várral),
�� 40/a. munkalap 2 példányban, az egyik a szétvágáshoz,
�� 37/c. üres négyzetes keret
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55. foglalkozás

Téma: Tematikus kép húsz részre bontása és összeillesztése
Cél: Téri támpontok segítségével a rész-egész viszony gyakorlása

1. A 41. munkalap megfigyelése. Helyek, helyzetek elemzése. Beszélgetés képekről valamilyen irány 
szerint haladva.

�� Fentről lefelé,
�� balról jobbra, középen, valami mellett, mentén, előtt, fölött, stb...
�� középről távolra (ha ez nem világos, próbálják tisztázni, hogy mi látszik a képen 

közelebb illetve távolabb) Beszéljék meg, hogy kik és mit csinálnak a képen! A 
mondatokban alkalmazzák a téri viszonyok tanult kifejezéseit!

2. Emlékezetből elemezzék újra a látottakat, kérdések segítségével! Takarják le a képeket! Válaszol-
janak kérdésekre!

�� Mi látható elöl (alul, lent) a képen?
�� Mit csináltak a gyermekek?
�� Hány felhőt láttunk és hol?
�� Merre bújt el a nap?
�� Hány kismadár repült? stb... (Tetszés szerint lehet kérdezni!) A tanár rögzítse a 

hibákat!

3. A 41/a. segítségével vegyék szemügyre a képet! Oszloponként, soronként, mezőnként próbálják 
rögzíteni mi, hol látható! Az egyik 41/a. munkalapot vágják szét húsz kis képre!

4. Üres húsz mezőre bontott alapra (41/b.) rakják ki a képei kis kártyákból! A 41/a-t nézhetik köz-
ben.

Soronként és oszloponként haladva tegyenek pl.: kérdések alapján megállapításokat.
�� Hol van a legtöbb gyermek?
�� Hány és milyen sorban látható a toronyház’? stb...

5. A 41/c. munkalapra (üres tégla) rakják ki a képet, minta nélkül! Majd a minta alapján ellenőriz-
zék, hogy helyesen dolgoztak-e? Hasonlítsák össze a hibákat! Elemezzék a tévedéseket!

6. Cseréljék össze a kártyákat! Játsszanak helycserés játékot! Mindig előre mondják, melyik pozíció-
ban lévő kártyát mire cserélik!

7. A 41/a. munkalapon a tanár takarjon el egy-egy részt! A gyermek találja ki, mi hiányzik! Később 
több kép elvételével is játsszák ugyanezt! A helyes megoldásokat színezzék ki!
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Kiegészítő segédeszközök:

�� 41., 41/a., 41/b., 41/c. munkalapok, 
�� 41/a-ből kivágott húsz kártya,
�� színes kivágott húsz kártya,
�� színes ceruzák.
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56. foglalkozás

Téma: útvonal játékok síklapon és térben
Cél: útvonalak felismerésének, lekövetésének gyakorlása a tanult tájékozódási támpontok se-
gítségével.

1. Már elemzett alakzatok segítségével kombinált útvonalak létrehozása. Vegyék elő a kivágott 23/a., 
23/b., 23/c. és 25. mezőkre, lépésekre bontott alakzatot, és állítsanak össze különböző útvonala-
kat tetszés szerint! Járják végig az utat valamilyen céltárgy elérése érdekében!

a) Mondják el szövegesen honnan indulnak, merre haladnak, hogyan haladnak, hova 
érkeznek! Pl.: Balról indulok, lentről felfelé megyek azután jobbra fordulok, egyenesen 
megyek majd felfelé kanyarodok. A lépéseket korongokkal jelöljék!

b) Rakják ki gyufaszálból (fogpiszkálóból, hurkapálcából) az útvonalat! (csak ha a moz-
gáskorlátozottság foka ezt megengedi)

c) A megfelelő irányok betartásával pecséttel is jelöljék az útvonalakat!

d) Rajzolják le egyenesek segítségével is a lépéseket!
A hat alakzat minden lehetséges variációját építsék be az útvonalakba! Minden kivitelezést 
kísérjenek beszéddel is! Pontosítsák a szöveget a lépések számának megnevezésével is!

2. Tárgyak lokalizálása útvonalak mentén, terepasztalon, illetve osztálytermi viszonylatok között.

Rakjanak tárgyakat a megrajzolt útvonalak két oldalára, és az útvonal végére egy céltárgyat!

a) Először apró tárgyakat helyezzenek el a földön  megrajzolt útvonalak mellé! A terep-
asztalon ujjal, ceruzával kövessék az utat és nevezzék meg, hogy jobbra, balra vagy mel-
lette haladnak el. A földön lépegetve haladjanak!

3. Kicsinyített helyzetben modellált útvonal irányának járással való követése.

Asztalon kirakott tárgyak közé jelöljék be közösen az útvonalat. Ezt követően az osz-
tályteremben ugyanilyen útvonalat a tanár segítségével megrajzolva járjanak be! Utólag 
próbálják a bejárt utat önállóan megrajzolni!

További gyakorlatok:

a) A gyermek az asztalnál modellál, majd a tanár lépéseit irányítja.

b) A tanár modellál és irányít, a gyermek járással követi. A lejárt útvonalat rajzolják meg 
és hasonlítsák össze a „terepasztal” modelljével!
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4. A játék fordítottja. A térben végigjárt útvonallal állítsák elő terepasztalon, kicsiben! 

Tárgyakat rakjanak különböző helyzetekre a tanteremben! Keressék meg a köztük való 
haladás lehetséges változatait! Csak néhány tárgyat! Pl.: Három szék különböző helyen. 
Figyeljék meg, hogyan lehet elhaladni mellettük! Ezután rajzolják le! Ha a rajz rögtön 
nem megy, az asztalon modellálják a helyzetet és ennek segítségével rajzolják meg az út-
vonalat! Előmondás útján újra járják végig a szobában elhelyezett tárgyak között is!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 23/a., 23/b., 23/c. alakzatok és fordítottjainak kivágott formája, és 25. kivágott formája,
�� apró tárgyak,
�� üres lap,
�� pecsétkészlet
�� vastagabb ceruzák, 
�� nagyobb tárgyak a szobában pl.: a szék, asztal, játékok.
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57. foglalkozás

Téma: Labirintus 1.
Cél: Percepciós verbális és cselekvéses tapasztalat szerzése. Az útvonal mentén elhelyezett 
tárgyak támpontként való felhasználása.

1. Ismétlés: Az a feladat-csoport, amelyik az előző órán a legnehezebben ment. Térben lejátszott 
útvonal modellálása síklapon vagy a fordítottja. (Esetleg mindkettőből l-1 feladat).

2. A 42. munkalap megfigyelése, kérdések alapján

�� „Mi látható a képen?
�� Hol láthatóak?”

Fokozatai:

a) Először általában a sík viszonyai szerint: lent, fent, oldalt, jobb és hal oldalakon.

b) Az utakhoz képest (jobbra, balra, keresztbe).

c) Az ábrák és az A, B útvonalak összehasonlítása:

�� „Miben egyeznek meg?
�� Miben különböznek?
�� Mi tartozik össze, minek van párja, stb...?”

3. Színezzék ki az induló és a céltárgyakat!

4. A 42. munkalap bal oldali (a.) útvonalának lekövetése:

a) ujjal

b) ceruzával

Mindig kísérje  a gyermek a cselekvéseit helyzeteket és irányokat pontosan jelölő be-
széddel! Honnan indulok, merre lépek, milyen irányba haladok, milyen cél felé? Haladás 
közben figyeljék és nevezzék meg a domináns oldalnak megfelelő tárgyakat!

5. Támpontok utólagos rögzítése.

Összegezzék, hogy egy adott pontról indulva melyek azok az ábrák, amelyek jobbra és 
melyek balra találhatók! (Melyik keresztezi az utat?)
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6. Összefüggő beszéddel segített bevésés.

Próbálja a gyermek elmondani az „útvonal” történetét, úgy, hogy nem mutatja az útvona-
lat, csak nézi a 42. munkalapon!

7. Ugyanilyen módon dolgozzák fel a jobb oldali (b.) labirintust! A végén emlékezetből idézzék fel 
az útvonalat és a jobb és bal oldalon elhelyezett tárgyképeket!

8. Tetszés szerint színezzék ki a még megmaradt ábrákat!

9. További gyakorlás. Ismételjék meg a feladatokat az ellenkező irányból indulva, visszafelé! Az is-
métlésnél már a kivitelezés technikájára is jobban ügyeljenek! Folyamatosan húzzák az útvonalat 
jelző egyenest, ne érintsék az utak oldalát, ne radírozzanak!

Kiegészítő segédeszközök: 

�� 42. munkalap,
�� színes és grafit ceruza.
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58. foglalkozás

Téma: Labirintus II.
Cél: Nehezített percepciós és motoros helyzetben az útvonalkövetés gyakorlása.

1. Ismétlés: A 42. munkalap analógiájára készítsenek valamilyen útvonalat! Helyezzenek el az útvo-
nal mentén szimbolikus tárgyakat! Jelöljenek ki célpontokat a 42. munkalap segítségével. - Mint-
ha térképen tájékozódnának - járják be az utat!

2. A 43. munkalap megfigyelése. (Rövid történetbe ágyazza a tanár a feladatot!) 

„Bújócskázó gyermekek. Az egyik elbújt a virágok közé a másik megkeresi. Udvaron van-
nak. Sövény választja el az udvar részét.” (Közben mutatni!)

a) Nézzék meg a sövénykapukat milyen irányúak a behatárolt részhez viszonyítva!

b) Ujjal keressék meg a helyes útvonalat, közben mondják a haladás irányát!

c) Kössék össze a helyes útvonalat vonal segítségével!

d) Egyenes vonalakkal dolgozzanak, ügyeljenek a sorokon belüli pontosságra is!

3. Fordítsák meg a feladatlapot, az elbújt fiútól induljanak visszafelé kétféle módon, a kiindulópont 
megváltoztatásával végezzék a feladatot:

a) ujjal

b) ceruzával (de más színűvel).

Rajzolják be a visszautat! Próbálják rögzíteni, hogy visszafelé megfordulnak az irányok!

4. Lapra fektetett hasáb alakú tárgyakból (pl.: kocka, videokazetta, stb.) készítsenek az asztalon la-
birintust! Rejtsenek el benne tárgyakat! Menjenek végig mutatópálcával az útvonalon tetszőleges 
végcél szerint! Emlékezetből mondják el, hogyan lehet eljutni a céltárgyhoz! Fordítva is!

5. Nehezített motoros helyzet. Állítsák élére a hasábokat és feldöntés nélkül kövessék az útvonalat. 
Mondják előre a haladási irányt!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 42. munkalap mintának
�� 43. munkalap,
�� ceruza,
�� 12 db hasáb alakú tárgy (kockák vagy videokazetta)
�� kis tárgyak
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59. foglalkozás

Téma: Labirintus III.
Cél: Képek közötti összefüggések és az összekötő útvonalak felismerésének és lekötésének 
gyakorlása

1. Ismétlés: Emlékezetből történő útvonal-rögzítés.

Kis tárgyakat tegyenek az asztalra! Rajzolják meg, milyen útvonalakon lehet közöttük 
haladni! Válasszanak ki kettőt és gondolatban kössék össze! Végül üres lapra rajzolják le 
az összekötő vonalat!

Hasonlítsák össze az eredeti helyzettel!

2. 44. munkalap megfigyelése

Fogalmi csoportosítás.
�� Mi tartozik össze? (az ábrák közül)
�� Hogyan lehet más szempont szerint összehasonlítani? Mondjanak példát a nem 

összetartozó dolgokra!

3. A közös fogalomkörbe tartozó képek összekötése:

a) ujjal,

b) ceruzával - különböző színesekkel! Pl.:
�� bácsi - pipa
�� kacsa - kis kacsák
�� kutya - csont

Mindig mondják meg előre, hogy mihez kötnek össze, honnan indulnak, milyen irányban 
haladnak, érkeznek! Mikor merre fordulnak, és hová érkeznek!

4. Szempontváltás

Végezzék el az összekötést más csoportosítási szempont szerint is!

Pl.:
bácsi - bűvész = emberek
pipa - csont = tárgyak

5. Függőleges irányú összekötés készítése.

Pl.: 
„-A sapkás ember kergeti a kutyát és megfogja.
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 -A nagy kacsa megcsípi a varázslót, stb.”

6. Grafomotoros gyakorlás előzetesen elmondott mozgásterv alapján.

Kössék össze a 3-4 ábrát! 
Csak az állatokat, csak a tárgyakat, stb.!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 44. munkalap,
�� kis tárgyak,
�� ceruza.
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60. foglalkozás

Téma: Labirintus IV.
Cél: Változó szempontok szerinti útvonalkövetés.

1. Ismétlés: Négy apró tárgyat tegyenek üres papírra! Egyiktől indulva kerüljék meg ceruzával a má-
sikat jobbról, a harmadikat balról és érkezzenek így a negyedikhez!

Vegyék el a tárgyakat!

Mondják el összefüggő beszéddel a megrajzolt vonal irányát!

2. 45. munkalap megfigyelése (csak a felső ábra, az alsót takarják le)!

Mit ábrázol ez a kép?

Válasszanak egy irányt balról jobbra vagy föntről lefelé haladva (oszlop, sor)! Pontosan 
vegyék szemügyre a tárgykép részleteit! Hol mi látható’?

a) „Melyik úton mentek a fiúk fürödni’?” Ujjukat vezessék végig a berajzolt útvonalon !

b) Keressenek más utakat és ujjal mutassák, mondják milyen irányba kell haladni! Min-
den útkeresés az induló kijelölésével és a cél elővételezésével történjen!

3. A 45. munkalap alsó képének képegységenkénti pontos megfigyelése. Nézzék meg az alsó ábrát! 
Hasonlítsák össze a felsővel!

�� „Mi változott?
�� Mi nem változott?
�� Mi ugyanaz?”
�� Nézőpont változtatással is lokalizálhatják!

4. Az útvonal bejelölése. Rajzolják be:

a) a kép alsó részébe rajzolják be a fiúk útvonalát (45/a. szerint)

b) Rajzoljanak  másik útirányt 45/b. szerint! Mindkét esetben kísérjék beszéddel a raj-
zukat az irányoknak megfelelően és nevezzék meg a jobb és bal oldalon elhelyezkedő 
dolgokat is!

5. Találjanak ki más történeteket!

�� Valaki a szomszédba megy kölcsönkérni.
�� Elmegy fát vágni.
�� Értesíti a falu lakóit, hirdet.
�� Postán tevékenykedik.
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Minden történethez más útvonalon haladjanak! Ugyanazt a dolgot kerüljék jobbról, bal-
ról, körbe, stb... El is „tévedhetnek”!

6. Tetszés szerint színezzétek ki a képet!

7. Terepasztalon rendezzenek be hasonlót! Tervezzenek történeteket és útvonalakat!

Kiegészítő segédeszközök:

�� 45. munkalap, (a,. b. feladat) 
�� színes ceruzák,
�� üres  A/4-es lap rajzoláshoz
�� apró tárgyak.


