
Játékos foladatok, gyakorlatok

Feladat, tevékenység

Akusztikus észlelés,
hallás után a hallott
szavak észlelése és
megismétlése.

Allatok, j ármtivek, zorejek hangután zása
Ritmus viss zatapsolása, kopogása
Sz kiegészítése egés szé, azonos hanggal kezd d szavak keresése
Honnan hallod és mit hallasz?
Szavak' mondatok ismétlése hallás utarr
Számfogalom kialakítása (pl. : kopogás, taps leszámolása)

Vizuális differenciálás,
képek, ábrák
megktilonboztetése.

Színes formák szétválogatésa szín, forma szerint
Azonosság, ktil nbozoség felismerése
Kosd ossze/jelold M ugyanolyat!
Színezd az egyformát egyforma színtíre!
Mi b'ijt el? (alak-bánér megktilonboztetése)
Formamásolás leveg ben
Rész-egész (kép, rujz kiegészítése, puzzle, mozaik játékok)
F orm ák, képek kie gé szíté se e gé s szé, hiányz ré s zek p tlása
Elforgatott formák, képek felismerése

Vizuális mem ria,
látott képek
megfigyelése,
megie gyzése és
emléke zetbol kirakása.

Sz kincsb vítés

Letakarás után sorold fel mit1ráffiáI akátyétn!
Letakarás után rakd ki ugyanrigy a vérat!

Mesekép részlet felmutatása (mit IftráI rajta?) Folytasd..

Testtudat kialakitása ! .onazonosítás ttikorben testkép kialakítása (onm aga
feli smeré se ttikcirgyakorl atokkal, ktil so tulaj donságok)

2 . Te stré s ze k azono s ítáS a-te Stfo gal om ki al akítas a
- tiik r el tt testrészek megérintése' megnevezése
- a feln tt megérinti a testrészeket, a gyermek megnevezi
- a gyermek megismétli saját testen az éintést és megnevezí
- utasításra a gyeÍmek megérinti és megnevezi az adott testrészt



Téri tájékozodas I Testséma kialakítrísa: fő és testrészek, funkcióju( saját test
Viszonyfogalmak I elhelyezése térben, tájékozódás saját testen.
hasrnáIata alafr., ffilott, I Száll a lepke játék.
mellett. I Mozgrással kísért mond krík. Labirintus játék

oldalisáe kialakí ísa: egyik majd másik olda]on, oldatak
v éitaztatása, gyakorlasa.
Ktisz nés, bemutatkozás jobb kézzel.
Kitttz a baloldalra.

Finommotoros- | Gyurmrízrís, tépés, sodrás, vágás, tagasztÍs, gytingyfilzés,
Grafomotoros I csipess és,lisztbe vagybinada tbarajzolás.
képességek I Atíras, festés, tészta_fonalkép, vonalvezetés iránya.

Megrajzolt vonal (egyenes, hullámos, cikk-cakk) ujjal val
áaajzstása balr l j obbra haladva.
Megrajzolt vonal (egyenes, hulliímos, cikk-cakk) babszemmel val
kiralcísa. (Nehezített feladat, ha a gyermek csak két ujjával _
htivelyk- és mutat ujj csiniálja). De ugyanert a feladatot
megcsinálhatj a csipesszel is.

Dézsi E,dina Fej leszt pedag gus


