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Kedves Felnőttek!

Az alábbi útmutatóban azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik 5–7 éves gyer-
mekekkel foglalkoznak. 

Az iskolába induló kisgyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funk-
ciók, amelyek a biztonságos, örömteli tanulás feltételei. Kialakulatlan a térben való 
tá ékozódásuk, nincsenek tisztában az irányok elentésével mint például: bal obb, 
lent fent, alatt fölött stb. . Nehezen kapcsol ák össze a kéz és a szem mozgását, 
t körképpel ábrázolnak, fordítva raknak ki k lönféle alakzatokat, fordítva h zzák 
meg a vonalakat. Ugyanígy kialakulatlan még náluk a domináns kéz használata is. 
Kézü gyességü k, rajzkészségü k fejletlen, vonalvezetésü k ü gyetlen. Beszédü kben 
gyakran felcserélik a szótagokat, szókincs k szegényes. lőfordul, hogy a szótőhöz 
hibás toldalékot illesztenek. Nehezen fe ezik ki magukat, nem szeretnek összef ggő 
mondatokban beszélni. Ritmusérzék k bizonytalan. zért nem  vagy nehezen  
észlelik a hossz  és rövid hangokat, illetve a szótaghatárokat. Nem tud ák elk löní-
teni egymástól a zöngés és a zöngétlen mássalhangzókat. Nem hall ák ki a hangok 
egymásután át a szavakban. Figyelm k csapongó, nehezen összpontosítanak a lá-
tottakra, hallottakra. Kevés a kitartásuk egy egy tevékenység elvégzéséhez. edig 
e funkcióknak meghatározó elentősége van az iskolaérettség szempont ából. 

A könyvben fellelhető készségfe lesztő feladatok ahhoz ny tanak segítséget, 
hogy kialakíthassuk azokat a készségeket, amelyek az olvasás és az írás sikeres 
elsa átításához vezetnek. A gyermekek érzelmi élete és beszédkészsége csak a 
sz leikkel való szoros kapcsolatban fe lődhet, tel esedhet ki. zért e feladatok vég-
zése nem pusztán passzív cselekvést kíván a kisgyermektől, hanem állandó szóbeli 
megnyilatkozást is. hhez azonban arra lesz sz kség, hogy a sz lő  miután felol-
vasta gyermekének a feladatot  ellenőrizze a helyes feladatmegoldást. 

Bízunk abban, hogy a feladatok sikeres megoldása hozzá árul az iskolaérettség 
követelményeinek tel esítéséhez. S egyben remél k, hogy a feladatmegoldás so-
rán közösen eltöltött idő óízű beszélgetésekre, mesélésekre ny t alkalmat. 

A készségfejlesztő feladatlapok tartalmazzák:
 a fe lesztőlapokat, amelyek színes kivitelben kész ltek, s az  ismereteket hor-

dozzák F  
 a gyakorlólapokat, amelyek fekete fehér nyomásban kapcsolódnak a fe lesztőIa-

pokhoz Gy . 
A 1  db  kivágásra alkalmas  melléklet a fe lesztő  és a gyakorlólapok anyagához 
illeszkedik M . 

A lapok felhasználásának menetét a fe lesztőlapok határozzák meg. zért fon-
tos betartani a lapok al án felt ntetett utasításokat. Lapozz... , Tér  vissza... , Foly-
tasd...  lőfordul, hogy egy lapon több feladat is szerepel. zeket ne egyszerre 
oldassuk meg a gyermekekkel, hanem egyenként  gy, ahogy az a lap al án lévő 
instrukcióban szerepel. Miután befejezzü k egy-egy rész feldolgozását, térjü nk visz-
sza az előző lapon szereplő feladatok ismétlésére  Az ismétlést visszatérést szin-
tén elzi a lapon szereplő instrukció.  

A feladatok címzettjei a gyermekek. Ezért ezeket mindig olvassuk fel nekik. 
A záró elben lévő meg egyzések és betűk a felnőtteknek szólnak. zek felolvasásá-
tól tekints nk el  

A feladatlap használatához szükséges eszközök:
 egy kis doboz  db os  zsírkréta, 
 1  db boríték, 
 egy csomag műanyag számolópálcika, 

– olló és ragasztó. 

Útmutatás néhány feladatlap felhasználásához: A feladatlap fe lesztőlapot e-
lent, sorszáma nem egyezik meg az oldalszámmal  
1–13. lap: A bal obb megtanítása a térbeli tá ékozódást segíti elő. zek a gyakor-

latok a betűk alak ának biztos felismerését alapozzák meg. A tanítás során 
mindig a gyermekekhez viszonyított bal obbot mutat uk, tehát neki háttal álló 
figurákon szemléltet k. Ha szembefordulunk vele, akkor a t körképet mutas-
suk  zért szerepel minden lapon kiindulópontként a kis szív figurá a. A víz-
szintes irány  soralkotás az összeolvasás techniká át fog a megkönnyíteni. Itt 
tartsuk be a balról obbra való haladási irányt, és mindig egyesével, sorban 
halad unk  Fontos a kéz és a szem mozgásának összehangolása, ezt segíti a 
kézmozgással összekötött iránymeghatározás. 
A f ggőleges irány  soralkotás a betűk helyének ki elölését alapozza meg a 
vonalközben. Tartsuk be, hogy fel lről lefelé haladunk, amit cselekvés közben 
szintén megfogalmaztatunk a gyermekkel  
Ahhoz, hogy a gyermek ma d le is tud a írni azt, amit hall, valamint k lönbsé-
get tud on tenni a hangok között, rendkív l nagy elentőségű a hallási figyelem 
fejlesztése. 

17. lap: A fából, fémből, vegből kész lt tárgyak hang át előbb a gyermekek szeme 
láttára szólaltassuk meg, csak utána huny on  lőször egyesével hallgassa 
meg, hogy melyik tárgy  anyaga szerint  milyen hangot ad. zután szólal-
tassuk meg a három tárgyat egyszerre, egy hunyásra . 
A furulyát bármilyen más f vós hangszer is helyettesítheti. A magas és mély 
hangokat még tompább asztal  és még magasabb veg, fémtárgy  hangot 
adó tárgyakon is megszólaltathat uk. Ilyenkor magyarázzuk meg a gyermek-
nek, hogy a hívóképek maci  mély, madár  magas  milyen minőségű han-
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gokat helyettesítenek  A gyermeknek már négy hang egymásután át kell meg
egyeznie, itt a soralkotást a f lével  gyakorol a. zért csukott szemmel vár a 
meg a négy változó hangot, és csak utána tegye ki a hívóképeket a polcra, 
ma d a bokrokra. A felső és az alsó sor feladatait ne egyszerre vegy k  Leg-
alább három négy alkalmat hagy unk ennek a begyakorlására, ma d a későb-
biekben tér nk ide vissza  

23–24. Iap: A vizuálisan is szemléltetett rövid hossz  fogalma készíti elő azt, hogy 
a gyermek ma d a rövid hossz  hangok, ill. betűk között k lönbséget tud on 
tenni. Itt a hangadást mindig kövesse a kéz mozdulata  Nagyon fontos az idő-
tartam mozgásos érzékeltetése. z pl. gy is érzékeltethető, hogy a gyermek 
rövid hangnál egy hopp  hangoztatása közben leguggol, ma d egy hossz  
magánhangzóval ny tható szónál hűűhaa  óriástartásba áll. 

26–27. Iap: A hangok helyének kihallása a szavakban nélk lözhetetlen ahhoz, hogy 
a gyermek ma d helyesen ír a le a hangoknak megfelelő betűk sorrend ét. 
Az adott hang keresésénél a szavakból csak a legelső hang lehet az ele én, 
a legutolsó a végén, az összes többi a belsejében van. Ezt a feladatot köny-
nyebb a magánhangzókon megfigyeltetni, ezért a . gyakorlólap feladatai-
nak megoldása előzze meg a 2 . lapét  A 2 . lapnál és a hozzá tartozó . sz. 
mellékletnél  először egy alkalommal  csak egy hanggal átsszunk egyszer-
re pl.: sz szel  A későbbiekben két, ma d három hanggal is foglalkozhatunk 
egyide űleg. 

29–30. Iap: Ezek a lapok a ritmusérzék fejlesztésével a gyermekben a szótagolást 
tudatosít ák, egyelőre még csak hallás t án. z lesz az iskolában a helyesírás 
elengedhetetlen feltétele. Az instrukciókban szereplő tapsos , ill. vakkantós  
kife ezések a szótagolást helyettesítik. ó, ha itt a sz lő ezeket a feladatokat 
előkészíti, eöres Sándor: Ha a világ rigó lenne, valamint Zelk Zoltán: Három 
nyúl c. verseskötetéből kiválogatott, ól ritmizálható verseivel. A gyermekkel 
egy tt mond ák a verseket, és tapsol ák vagy dobol ák hozzá a ritmust  
Az egytag  szavak tál, f l  e tésénél a gyermekek ha lamosak arra, hogy 
az utolsó hangot k lön leválasztva kettőt tapsol anak. Ilyenkor szemléltes-
s k, hogyan kell ezeket a szavakat röviden, gyorsan kie teni: mond uk vel k 
egy tt, és közben tapsol unk hirtelen egyet  

69. Iap: nnél a gyakorlólapnál, valamint a hozzá tartozó . sz. mellékletnél előbb 
csak a szótagok száma szerinti képeket csoportosítsuk kü lön-kü lön, egy alka-
lommal  A későbbiekben lehet a képeket válogatás nélk l is használni, amikor 
a gyermek oszt a el aszerint, hogy melyik hány szótag . hhez a feladathoz 
is többször tér nk vissza  
A hat, elentésmegk lönböztető csillaggal meg elölt feladatlapot  a feladatok 
nehézsége miatt  lehetőleg pedagógussal gyakorol a a gyermek  

43*–45*. Iap: A torokra tett kézzel csak akkor tudjuk megfigyeltetni a rezonan-
ciát, zöngét morgós , illetve zöngétlenséget nem morgós , ha a hangokat 

mindig csak önmagukban hangoztat uk. zért a mássalhangzók e tésénél 
gyel nk arra, hogy ne hangoztassunk egyszerre még egy magánhangzót 

is  Miután a magánhangzók mind zöngések, ez megzavarhat a a gyermeket 
a torok tapintásakor, így félő, hogy a zöngétlen hangot is zöngésnek érzékeli. 
Tehát sosem pé, pö, csak: p , sosem es, sö, csak: s . sak a felnőtteknek 
írtuk le segítség l a betűket  hogy milyen hangot hangoztassanak , de a 
gyermekeknek ezeket még ne tanítsuk  

46*–48*. Iap: A magyar nyelvben a zöngés zöngétlen hangoknak szerepe van, így 
nem mindegy, hogy azt mond uk: mész vagy méz, ősz vagy őz. Ha ezt nem 
tudatosít uk a gyermekekben most, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a 
zöngés hangokat félrehall a , és azok zöngétlen pár át fog a ma d leírni. zért 
k lönösen fontos itt a helyes hangoztatás és megfigyeltetés. 
Segítség l szán uk a sz lőknek a mássalhangzók csoportosításának leírását. 
Zöngés morgós  hangok, amelyeket pirossal elöl nk: b, d, g, gy, , l, m, n, 
ny, r, v, z, zs. 
Zöngétlen nem morgós  hangok, melyeket zölddel elöl nk: c, cs, f, h, k, 
p, s, sz, t, ty. 
A 47.,  48. lapokon előbb a háztető vonalát színezz k ki pirosra, zöldre , csak 
utána vezess k oda a képeket, ahová illenek  zeket a feladatokat is ismétel-
gess k, többször tér nk rá vissza  

A vonalvezetési gyakorlatok írómozgás  a szem és a kéz összehangolását fe -
lesztik. A fokozatosságnak nagy elentősége van, ezért mindig tartsuk be az alábbi 
lépéseket az ilyen feladatokat igénylő lapoknál  

lőbb levegőben, nagy karlend lettel kész l nk fel az írómozgáshoz. Ma d mu-
tatóu al, szabadon a síkban, később az előra zolt formákon gyakorolunk. ég l 
zsírkrétával vagy postairónnal rajzoltatunk, követve az átírás, a vonalfolytatás és az 
önálló ra zolgatás lépéseit. élunk a bátor, lend letes, irányismeretű vonalvezetés. 
Nem ba , ha a gyermek irón a kimegy a sorból vagy lemegy a vonalról. Természete-
sen, ha a gyermek balkezes, hagy uk, hogy a bal kar át, bal mutatóu át használ a  
Fontos követelmény az is, hogy a gyermek mindig egyide űleg mond a is a vonalve-
zetés irányát ra zolás közben felfelé, lefelé, ferdén, egyenesen stb. . 

15–16., 18. Iap: Kapcsolódnak a vízszintes irány  sorépítési feladatlapokhoz. 
gyel nk arra, hogy a vonalakat mindig balról obbra h zza a gyermek  

22., 28., 67–68. Iap: A f ggőleges irány  soralkotásnál tartsuk be a fentről lefelé ha-
ladás menetét  A ferde vonalakat azonban alulról felfelé indít uk, ma d fentről 
lefelé folytatjuk. 

A fentiekben fel nem sorolt vonalvezetési lapok az íráselemeket készítik elő átékos 
módon. 
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A beszédfejlesztést szolgálják a kérdezz felelek  átékok. zt a megoldást al-
kalmazzuk a névutók használatánál és a nyelvtani szerkezetek szótő  toldalék  
tudatosításánál  zeknél a lapoknál a gyakorlásra szánt szavakat, kérdéseket, tol-
dalékokat aláh zással k lön elöl k. Fontos, hogy a sz lő minden kép előtt tegye 
fel a elölt kérdést, és a gyermek is képenként válaszol on, a helyes toldalékokat 
alkalmazva  
Lehetőleg minél többet mesél nk élő  mesét: könyvből vagy fe ből  Ad unk bőven 
lehetőséget a gyermeknek is beszélgetésre, mesélésre  

A mellékletekből a gyermek által kivágott kis méretű képeket tegy k rögtön a mel-
léklet számával elölt borítékba, nehogy elvesszenek  zeket őrizz k meg, legyen 
állandó átékszer  
Ne feledkezz nk meg a 11 1 . sz. mellékletekről sem, melyek a f zet végéhez ér  
ve, a további gyakorlást szolgál ák  
A 1 1 . sz. melléketek hangulatosabbá tehetik a Mikulás várást  ezért célszerű, 
ha december a előtt 12 nappal kezd k meg az ablakok  naponkénti kivágását  

A szerző 

Bal obb irányok: 
1., 2., ., ., ., . 
M/1.

Lent fent irányok: 
., . 

M/2.
Bal obb, alul fel l: 

9. 
Balról obbra színezés: 

10., 11., 12., 2., ., . 
Lefelé felfelé, balra obbra: 

1 . 
M/8. 

Sorépítés balról obbra: 
1 ., . 
M/3. 

ízszintes vonalvezetés balról obbra: 
1 ., 1 . 

Sorépítés balról obbra, hallási figyelem fe lesztésével: 
1 . 
M/4. 

ízszintes vonalvezetés balról obbra: 
1 . 

Alul, fel l, középen  irányok: 
1 . 

Tá ékozódás a vonalközökben: 
20., 21., ., . 
M/4. 

F ggőleges vonalvezetés fel lről lefelé: 
22., ., . 

Rövid, hossz  fogalma vizuálisan, hangadással: 
2 ., 2 . 

löl, hátul, középen  ele én, végén, belse ében: 
2 . 

Hangok kihallása a szóból. 
Hangkereső: szó ele én, belse ében, végén: 

2 ., 2 ., . 
M/5. 

gyenes, ferde  irányok: 
2 ., . 

Szóritmus szótagolással: 
2 ., 0., . 
M/6. 

Alatt, fölött fogalma: 
1. 

Hasonlóság, azonosság forma szerint: 
2., 0. 

lőtt, mögött fogalma: 
33. 

rómozgás: körvonal kialakítása: 
34. 

A fejlesztő- és gyakorlólapok feldolgozási sorrendje



Mellett fogalma: 
35. 

rómozgás: csigavonal, körvonal fe lesztése: 
. 

Között fogalma: 
., . 

rómozgás: hullámvonal: 
39. 

Mögött, mellett fogalmának ismétlése: 
0. 

Névutók rendszerezése: 
Hol  kérdésre alatt, fölött stb. : 

1. 
M/7. 

Névutók rendszerezése: 
Hová  kérdésre alá, fölé stb. : 

2. 
M/7. 

Hallási figyelem fe lesztése: 
Zöngés zöngétlen mássalhangzók megk lönböztetése: 

43.* , 44.* , 45.*  
Zöngés zöngétlen mássalhangzópárok: 

.  
Zöngés zöngétlen mássalhangzó szópárokban: 

. , .  
rómozgás: harang , illetve kapuvonal: 

49. 
Beszédfe lesztés szókincsbővítéssel: 

mber, állat fogalma: 
0. 

Növény, gy mölcs fogalma: 
1. 

átékok, szerszámok fogalma: 
2. 

Ruhanemű, ennivaló fogalma: 
53. 

árművek, b torok fogalma: 
54. 

zek ismerete: 
55. 

Foglalkozások, mesterségek fogalma: 
. 

A csillaggal elölt feladatokat lehetőleg pedagógussal gyakorol a a gyermek  

rómozgás: fecskevonal: 
., . 

Beszédfe lesztés: Kérdezz felelek  átékkal: 
Hol  kérdésre, ban, ben rag használata: 

. 
Kérdezz felelek  áték: 
Hová  kérdésre, ba, be rag használata: 

59. 
Kérdezz felelek  áték: 
Min  kérdésre, on, en, ön rag használata: 

0. 
Kérdezz felelek  áték: 
Mire  kérdésre, ra, re rag használata: 

1. 
rómozgás: botvonal: 

1. 
rómozgás: csészevonat: 

2. 
Hangok kihallása a szóban: 
hangkereső magánhangzókkal: 

. 
rómozgás: alsó hurokvonal: 

77. 
Matematikai fogalmak: 
határozatlan számnevek: 
sok, kevés, semmi, több, kevesebb, ugyanannyi: 

M/9. 
Beszédfe lesztés: 
eseményképek rendezésével mondatalkotás: 

M/10. 
Hallási figyelem fe lesztése: 
hangdominóval: 

M/11. 
M/12. 

Beszédfe lesztés szókincsbővítéssel: 
ellentétdominó: 

M/13. 
mlékezetfe lesztés vizuálisan: 

M/14. 
M/15. 
M/16. 
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A fejlesztő- és gyakorlólapok témák szerinti összefoglalása
I. IRÁNYOK: 

Bal obb: F: 1., 2., ., ., ., ., ., 10., 11., 12. 
G : 2., ., . 
M/1. 

Fent lent: F: ., ., 1 . 
M/2. 

Soralkotás vízszintes és f ggőleges irányban: 
F: 1 ., 1 ., 2 . 
G : . 
M/3. M/5. 

Névutók: F: 1., ., ., ., ., 0., 1., 2. 
M/7. 

Tá ékozódás a vonalközökben: 
F: 20., 21. 
G : ., . 
M/4. 

II. HALLÁSI FIGYELEM FEJLESZTÉSE: 
Hangok felismerése, megk lönböztetése: 
F: 1 ., 2 ., 2 ., ., ., ., ., ., . 
G : . 
M/4.,  M/5.,  M/11.,  M/12. 

Ill. RITMUSFEJLESZTÉS: 
Rövid hossz : F: 2 ., 2 . 
Szótagolás: F: 2 ., 0. 

G : . 
M/6. 

I V . V O N A L V E Z E T É S I  G Y A K O R L A T O K  A  S Z E M É S  A  K É Z  MO Z G Á S Á N A K  Ö S Z -
SZEHANGOLÁSÁRA, íRÁSKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE:

F: 1 ., 1 ., 1 ., 22., 2 ., 2., ., ., ., ., . 
G : ., ., 0., 1., 2., ., ., . 

V. BESZÉDFEJLESZTÉS: 
Szókincsbővítés: F. 0., 1., 2., ., ., ., . 

M/9.,  M/13.
Mondatfűzés, nyelvtani szerkezetek: 

F: ., ., 0., 1. 
M/10.

VI. EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE: 
F: ., ., 10., 1 ., ., ., 0., ., 0., 1. 
M/14.,  M/15.,  M/16.
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Szervusztok, Gyerekek

Le i kutyus vagyok, aki kis gazdáit, ilit és alkót elkíséri az óvoda nagycsoport ába. k most kész lnek az iskolába. zért sok 
mindent szeretnének még ellesni, hogy ma d az olvasás és írás titkos világában kiismer ék magukat.

Gyertek vel nk, átsszunk egy tt  Sz leiteket, 
a logopédus néniket, valamint az óvó 
és tanító néniket is szeretettel várjuk erre 
a mesebeli utazásra.

Lexi
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F /1.

Cilinek a nagymamája kötött egy pulóvert, amelyről a szívecskeminta nagyon megtetszett Lexinek. Ezért Cili ajándékozott Lexinek egy szívet, és megkérdezte:
– Tudod-e, hogy a szívünk a bal oldalunkon dobog? – Így jegyezheted meg, hogy ezen az oldalon van a bal kezed, bal lábad, bal szemed, bal füled!
Te is utánozd Cilit és Lexit! Mondd is el, mit csinálsz!



1

F /2.

Cilinek a nagymamája kötött egy pulóvert, amelyről a szívecskeminta nagyon megtetszett Lexinek. Ezért Cili ajándékozott Lexinek egy szívet, és megkérdezte:
– Tudod-e, hogy a szívünk a bal oldalunkon dobog? – Így jegyezheted meg, hogy ezen az oldalon van a bal kezed, bal lábad, bal szemed, bal füled!
Te is utánozd Cilit és Lexit! Mondd is el, mit csinálsz!

Ma reggel új gyerek érkezett az óvodába. Palkó köszönti, és bemutatkozik neki. Tudják mindketten, hogy ilyenkor a jobb kezüket illik nyújtani. Lexi is a jobb mancsával 
ad pacsit Palkónak. Jegyezd meg, hogy a „bemutatkozós” vagy „köszöntős” kezed a jobb kezed! Ezen az oldalon van a jobb lábad, a jobb szemed és a jobb füled is! 
Te is utánozd Palkót és Lexit! Mondd is el, mit csinálsz!



1

F /3.

Tedd a bal tenyeredet az úttesttől balra, és a jobb tenyeredet az úttesttől jobbra! 
Mit látsz az autóból balra, és mit látsz jobbra? 
Melyik oldalon tollasozik Palkó? Melyik oldalon sétáltatja CiIi Lexit? 
Lapozz az 1. sz. melléklethez! 



1

F /4.

Felismered ezt a mesét? Ha nem, kérd meg anyukádat, hogy mesélje el Piroska és a farkas történetét! 
Kik figyelik kíváncsiskodva az erdőben Piroska útját?
Melyik állat van Piroskától balra, és melyik jobbra? Melyik oldalon áll a vadász bácsi? Melyiken leselkedik a farkas?
Mesélj önállóan a képről! 
Lapozz a 62. gyakorlólaphoz!



1

F /5.

Lexi vezetésével tornáznak az állatok az állatóvodában. Melyik mancsát, lábát tartja fel az elefánt? 
És a nyuszi? Hát a róka és a többi állat?
Te is utánozd őket! Mondd is közben, hogy melyik oldalon lévő lábadat és karodat emeled fel! 
Tornáztasd meg te is a macidat vagy a babádat! Ügyelj arra, hogy neked a hátát mutassa!



1

F /6.

Ünnepel az egész család, mert ma van Cili és Palkó kistestvérének első születésnapja.
Sorold el, hogy a családtagok a járóka melyik oldalán állnak! Hol áll Lexi, hol áll Cirmos?
Csukd be a füzeted, és mondd el emlékezetbőI: KikbőI áll itt a család? Ki melyik oldalon áll?
Folytasd a 62. gyakorlólap színezését!



1

F /7.

Ismered az első két mese történetét? Ha nem, kérd meg anyukádat, hogy mesélje el „A róka és a holló”, valamint a „A kismalac és a farkasok” című meséket!
A harmadik képen látod Palkót és Lexit. Róluk te mesélj! Mondd el azt is, kik vannak fent, kik vannak lent! Hol van Palkó és a holló? Hol van Lexi és a róka?



1

F /8.

Az állatóvodában játszanak az állatok.
Kit és mit látsz fenn, kit és mit látsz lenn? Hol süt a napocska? Hol ül Lexi?
Rajzolj te is! Legyen a mászókán fenn egy lufi, lenn egy labda!
Vágd szét a 2. sz. mellékletet! Jó szórakozást!



20

F /9.

Lexi mosolyogva figyeli a mókázó makikat, ahogy kockás, csíkos, pöttyös és csillagmintás trikójukban 
csüngnek a fán.
Mondd el, hogy melyik majom melyik kezével kapaszkodik, és melyik lábát emeli! Hát a farkincáját merre csapja? 
Ki figyeli őket alulról, ki felülről?
Csukd be a füzeted, és emlékezetből sorold el, hogy milyen sorrendben függeszkedtek a makik!



21

F /10.

Vedd elő a zsírkrétádat, és segíts a Mikulásnak csomagolni! Oszd el az ajándékokat a bal oldali és a jobb oldali puttonyba, ahogy anyukád mondja!
Mondd el, mit melyik puttonyba tettél!
Fejezd be a 62. gyakorlólap színezését!



22

F /11.

Ennek a lapnak a színezését is oszd be három alkalomra! Először színezd ki a madarak tollát! Másodszor Nyafi Nyuszi nadrágját! Harmadszor Lexi esernyőjét!
A szokott módon járj el, ami balra néz, azt piros színnel, ami jobbra néz, azt kékkel színezd!



2

F /12.

Folytasd a színezést! Adj a halakra piros vagy kék színű mellényt aszerint, hogy merre úsznak! Legközelebbi alkalommal a hóember kalapját, majd a kacsák csónakját 
színezd ki!



2

F /13.

Ebben a sorban segíts a csavargó katicáknak visszatalálni! Úgy rajzold köréjük a leveleket, hogy megint a levelek hegye felé nézzenek!
Ha egy sorral készen vagy, visszatérhetsz a 12. fejlesztőlap színezéséhez is.

Ebben a sorban minden katica a levél hegyét figyeli. Mondd el, merre néznek! Közben a levelek mellé nyilakat is rajzolhatsz, hogy könnyebb 
legyen a katicáknak a tájékozódás.

Ügyelj, mert ebben a sorban már a katicák elcsavarognak! Most más irányba másznak, nem a levél hegye felé. Mondd el, merre!



2

F /14.

Mutasd meg Lexinek, hogyan „olvasod” el a képeket egymás után! Először húzd végig a mutatóujjadat a sorokon! Ügyelj arra, hogy minden sort a „szívecske” 
felől (balról) kezdjél, és a „bemutatkozós kezednél” (jobbra) fejezz be! Ez azért fontos, mert ha majd iskolás leszel, mindig balról jobbra fogsz olvasni és írni. 
Utána egyenként mutasd és mondd, hogyan követik egymást a képek! Melyik kép az első a sorban, melyik az utolsó? 
Lapozz a 63. gyakorlólaphoz és a hozzá tartozó 3. sz. melléklethez! Érdekes játék következik! 



2

F /15.

Mutasd meg az ujjaddal az utat, merre kergeti Cirmos Cinci egeret! Merre kergeti Lexi Cirmost? Ezt ismételd meg többször! Most vedd elő a zsírkrétádat, és sok-sok
vonallal vezesd el az állatokat balról jobbra! Ügyelj arra, hogy visszafelé sohase „kergessék” egymást!
Játssz tovább a 63. gyakorlólappal és a 3. sz. melléklettel!



2

F /16.

Vezesd el a rókát, a macit és a nyuszit az ennivalójukhoz!
Mondd is el, melyik állat mit eszik!
Lapozz a 64. gyakorlólaphoz!



2

F /17.

Tanuld meg hegyezni te is úgy a füled, ahogy a nyuszi! Anyukád és a 4. sz. melléklet ebben a segítségedre lesz.
Ugye tudod azt, hogy ha megkocogtatod az asztalt, a kanalat, a poharat, azok más-más hangon énekelnek? Hol tompább, hol csilingelőbb, hol mélyebb, hol magasabb 
hangot hallasz. Most csukd be a szemed és nyisd ki a füled! Anyukád mindig más sorrendben szólaltatja meg az asztalt, a poharat, a kanalat. Megfigyelted? Akkor nyisd ki 
a szemed, és olyan sorrendben tedd fel ezt a három tárgyat a polcra, amilyenben hallottad! (1. sz. boríték)
Vágd ki a 4. sz. mellékletből a dob és a furulya képeit! (2. sz. boríték) Anyukád most a dob és a furulya hangját fogja utánozni (pl.: dob-furulya-dob-furulya). Csukott szemmel 
hallgasd, és nyitott szemmel a négy hang elhangzásának sorrendjében tedd fel a hangszerek képeit a polcra! (A furulyát síp is helyettesítheti!)

A későbbiekben hasonlóan játssz a maci és madár képeivel! Anyukád négy hangot szólaltat meg egymás után valamilyen hangszeren. Hol magas, hol mély hangot fogsz 
hallani. Emlékezz vissza, milyen sorrendben hallottad a hangokat! Ha magas hang volt, tégy a bokor tetejére egy madarat, ha mély, akkor pedig a mackót ültesd a fűbe!
Ha nincs otthon semmilyen hangszer, akkor vizespohárba öntött, különböző mennyiségű vízzel is „varázsolhattok” magas és mély hangokat!



2

F /18.

Segíts lejönni Cirmosnak a tetőről! Rajzold meg a létra fokait! Vigyázz, hogy mindig balról jobbra vezesd a zsírkrétádat!
Mit látsz a ház falán felül, mit alul? Húzd át a zsaluk vonalát is, fentről lefelé haladva!
Játssz tovább a 17. fejlesztőlap képeivel!



0

F /19.

1. Palkó és Cili manócskái a fiókos szekrényben bújtak el. Nagy kópék! 
Cilié a piros ruhás, Palkóé a zöld. Lexi legjobban a sárga ruhás manóval 
szeret játszani. Melyik manó van felül, melyik tud lepillantani a másik 
kettőre? Melyik van középen, és melyik fekszik alul? A rendetlen manók 
zoknijait is színezd ki ugyanolyanra, mint amilyen a ruhájuk színe! Me-
lyik fiókból lógnak ki? (alsó, felső, középső)

2. Színezd ki a közlekedési jelzőlámpát! 
Melyik világít akkor, ha tilos átmenni az 
úttesten? Melyik akkor, ha még várnod 
kell? Melyik világít, ha már átmehetsz? 
Sorold el felülről lefelé, hogy milyen szí-
nek vannak a lámpában!

3. Palkó, Cili és Lexi a rakétába másztak a ját-
szótéren. Meséld el, melyikük van felül, közé-
pen és alul! A rakéta melyik ablakában látod 
Cilit, Palkót és Lexit? (alul, felül, középen)



1

F /20.

padlásszint

szobák szintje

pince szintje

Iskoláskorodban láthatod, hogy a betűk is úgy helyezkednek el a vonalas füzetedben, ahogy itt a játékok. A vastag vonal szintjén vannak a szobák, itt laknak a gyerekek.
Fent a padláson sétál Cirmos, a cica. Lent a pincében futkos Cinci, az egér. A betűk is így ülnek vagy állnak majd a vonalakon, ahogy a játékpolcon a bábuk.
Mondd meg, melyik van középen, felül és alul! Minek a szintjével van egy vonalban a baba, a bohóc és a majom?



2

F /21.

Mutasd és mondd sorban haladva, hogy melyik játék melyik szinten helyezkedik el! Hány szintet foglal el a cica, a szekrény, a hordó stb.? És minek a szintjére ke-
rültek?

Melyik két szintet foglalja el a nyuszi, a majom stb.?
Lapozz holnap a 65. gyakorlólaphoz!
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F /22.

Melyik két szintet foglalja el a nyuszi, a majom stb.?
Lapozz holnap a 65. gyakorlólaphoz!

Nagyapó a kalapáccsal mindig fentről lefelé veri be a szöget. A kerítés léceit is így veri be a földbe. Segíts neki te is! Előbb az ujjadat húzd végig a léceken, majd 
a zsírkrétádat! Mindig mondd is a vonalvezetés irányát: „Fentről egyenesen le!”
Felülről szállnak le a méhecskék is a virágokra.  Rajzold meg az útjukat, mondd is: „Fentről egyenesen le!”
Lapozz a 66. gyakorlólaphoz! Ha itt a játékot befejezted, akkor rajzold meg a 67. gyakorlólap feladatait!



34

F /23.

Tudod-e, hogy a fiatal kis kígyó rövid, ahogyan a még fiatal virág szára is, amíg meg nem nő? Ha megnőtt, akkor már hosszú. Így a tárgyak és a hangok is lehetnek rövidek 
és hosszúak. Mutasd meg és mondd, hogy a képen melyik tárgy rövid, és melyik hosszú! Színezd ki zöld színnel a rövid ceruzát, a kígyót, a cipőfűzőt, és barnával a hosszú 
párjukat! Játszhatod úgy is, hogy ha rövid formájú tárgyra mutatsz, akkor egy pontot teszel a kép alá, közben mondod: „hopp!”. A hosszú formájú tárgyak alá húzz vonalat, 
közben hangoztasd: „húúú!” 
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F /24.

Lexi nagyon élvezi a csúszdát. Miközben lecsúszik, hosszan mondja: vaú-ú-ú-ú! Csúsztasd le te is a kis 
kutyust a mutatóujjad segitségével, és közben utánozd hosszan Lexi hangadását! 
Nyafi Nyuszi a túloIdaIon hirtelen ugrik le, miközben csak annyit mond: hupp! Utánozd őt is! 
Küldd le többször egymás után Lexit és Nyuszit a csúszdáról, miközben felváltva mutatod és mondod: 
Hupp! Vaúúú! Hupp!  

Pinokkió csodálkozva figyeli őket. Most éppen azért nyúlt 
hosszúra az orra, mert nem mondott igazat Dzsepettónak. 
A füllentős Pinokkiónak ezért hol hosszú, hol rövid a „nózija”. 
Csodálkozz te is Pinokkió orrára nézve, és mutatva hangoz-
tasd felváltva, hol „hü!”, hol meg „hűűű!” felkiáltással! Kérd 
meg anyukádat, hogy mesélje el több estén keresztül Pinokkió 
kedves történetét! Akkor megtudod, hogy az életre keltett fabá-
bu miért van kalitkában.



F /25.

Lexi állatbarátai sportolnak szárazon és vízen.
Ez egy háromüléses kerékpár, amelyet most három állatka hajt, egymás mögött ülve. Melyik ül elöl, melyik hátul és melyik középen? Hol ül Cirmos, 
hol hajt Misi Mókus és hol Nyuszkó? (elöl, hátul, középen)
A csónakban: Kacsa Kázmér, Breki Béka, Krokodil Karcsi és Hörcsög Hugó ül. Ki ül a csónak elején, ki a végén, kik ülnek a csónak belsejében?
Hol ül Krokodil Karcsi, hol ülnek Kacsa Kázmér és a többiek? Tanuld meg az állatok nevét, és mondd el emlékezetből is, hogyan ülnek a csónakban!
Ismételd a 16. fejlesztőlap gyakorlatait!
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F /26.

Játsszunk „hangkeresősdit!” Előbb a 76. gyakorlólap képeit használd fel, aztán gyere vissza ide játszani „hangbújócskát”! Keresd meg, hová bújt Lexi vakkantós „v” hangja, 
a töfögős kisautó „t” hangja és a lovat nógató gyía „gy” hangja! Ha a szó elején találod meg, akkor az első négyzetbe, ha a szó végén, akkor az utolsó négyzetbe, ha pedig 
a szó belsejében, akkor a középső négyzetbe rajzolj egy pöttyöt!



F /27.

Most menjünk el a Közlekedési Múzeumba! Itt kis barátaink beülnek egy régi csuklós villamosba. Palkó a „vezető”, ő ül a villamos elejében, Cili a „kalauz”, ő áll
a villamos végében, Lexi pedig az „utas”, ő ül a villamos belsejében.
Vágd ki az 5. sz. melléklet képeit, és játsszál velük „hangkeresőst! Ha a játékok hangját a szó elején hallod, akkor a játék képét a villamos elejéhez helyezd!
Ha a végén hallod, akkor a villamos végéhez, ha a belsejében hallod, akkor Lexi alá gyűjtsd a képeket!



39

F /28.

Segíts Lexinek megkeresni az álló, a fekvő és a ferde vonalakat! Nevezd is meg, hol látsz ilyeneket! A mutatóujjaddal kövesd ezeket a vonalakat! 
Lapozz a 68. gyakorlólaphoz! 



0

F /29.

Lexi már tudja: ahogy a szívverésünknek is van ritmusa, üteme, úgy a szavaknak is. Figyeld meg, hányat tudsz tapsolni a képek kimondásakor! Rajzolj alájuk 
annyi karikát, ahány szótagból állnak! (Pl. nap, süt, könyv: egy szótagú szavak = egy karikával jelöljük, vi-rág, ku-tya: kettővel, ví-zi-ló, ka-ti-ca, te-le-fon: 
hárommal.)
Ugyanígy megfigyelheted a játékaid nevén is az ütemet! Nevezd meg, és tapsold vagy dobold le azok nevét is!



1

F /30.

Lexi ugatással utánozza az emberi beszéd ritmusát. Ezért a szavakra hol egyet: , hol kettőt:  vakkant. Tapsolj te is Lexi után, és kösd össze vonalakkal a képeket 
aszerint, hogy az egyet vagy kettőt vakkantó Lexihez illenek-e! 
Lapozz a 69. gyakorlólaphoz! Játsszunk együtt! 



2

F /31.

Palkó átmászik a szomszéd kertjébe. 
Mi van a kerítés alatt, mi van a kerítés fölött? Hol van Cirmos és a napocska? 
Hol van Palkó és a csigabiga? 

Zápor zúdult az erdőre. Mi nem ázik meg a fa alatt? Mi ázik a fa fölött?

Rajzolj te is! Mi lehet még a kerítés alatt, fölött? A fa alatt és fölött? 



43

F /32.

Ha jól megfigyeled ezeket a képeket, akkor megláthatod, hogy mindegyiknek van egy párja, mert valamiben hasonlít a másikra. Keresd meg ezeket a párokat! 
Kösd össze egy vonallal! Meséld is el, hogy miért hasonlítanak egymásra! Tudod-e, hogy ami két darabból áll, az egy pár? Sorolj fel ilyeneket!
Lapozz a 70. gyakorlólaphoz!



44

F /33.

Cili vonatosdit játszik az állatokkal. Ki áll Cili előtt? Ki áll Cili mögött?
Hol áll a maci, hol áll a kecske? És a többi állat?

Palkó kutyaházat épít Lexinek.
Sorold el, mit látsz a fal előtt és a fal mögött! Hol vannak a szerszámok, és hol 
van Lexi? Rajzolj te is! Legyen a fal előtt egy csont, és a fal mögül egy madárka 
kandikáljon ki!
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F /34.

Ugye nem felejtetted el, hogy merre van a bal és a jobb oldal? Ismételd át az első hat lap képeit! Az asztalodon van még a piros és kék kéz figurája?  Ez most fontos lesz!
Rajzold körül az óra vonalát újra a mutatóujjaddal, majd zsírkrétával! Szabály: mindig az óra felhúzójától (jobbról) indulj el, haladj felfelé a szív irányába, majd érkezz vissza 
az óra felhúzójához!
A következő két alkalommal rajzold meg a kismadarak köré a fészkeket! Végül rajzolj önállóan is „óra”-vonalakat!



F /35.

Nézd a ruhákat, melyeket anyuka kimosott, milyen szépen sorakoznak a kötélen, egymás mellett. Mutad és mondd – a szív felől kezdve –, melyik ruha mellett melyik szárad!
Mi mellett szárad az ing, hát a zokni és a többi ruhadarab?
Csukd be a szemed! Próbáld emlékezetből is elsorolni, hogy anyuka milyen sorrendben teregetett ki?

A baromfiudvarban egymás mellett állnak a háziállatok. Sorold fel, milyen sorrendben! Melyik mellett áll a malac, melyik mellett a kakas és a többiek?
Te is figyeld meg az óvodában, hogy ki mellett ülsz, és a tornafoglalkozáson ki mellett állsz!
Csukd be a füzeted! Sorold fel emlékezetből, milyen sorrendben állnak egymás mellett a baromfiudvar lakói!
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F /36.

Csalogasd elő Csiga Csabit! Énekeld el a „Csigabiga” kezdetű éneket, tapsold is hozzá a ritmusát!
Most rajzold körkörösen többször körbe Csiga Csabi házát! Előbb a mutatóujjaddal, majd zsírkrétával! Legközelebb csak egy vonallal rajzold át Teknőc Tominak a teknőjét! 
Gyakorold önállóan is az „óra” vonalát! Ne feledkezz meg a helyes irányról!



F /37.

Lexi nagyon szereti a hóesést. Te is? Gondolj vissza a télre! Mesélj a téli örömökről!
Sorold el, hogy mi mindent látsz a két hóember között? Hol áll Lexi, milyen tárgyak között?

Milyen játékok helyezkednek el Palkó és Cili között? Neked melyik a legkedvesebb játékod? Miket látsz otthon, a szobádban, a bal oldali fal és a jobb oldali fal között?
Csukd be a szemed! Sorold el – visszaemlékezve – a berendezési tárgyakat és a játékaidat!
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F /38.

Mondd el, milyen állatok vagy növények között áll Lexi! 
Mesélj mindegyik képről!



0

F /39.

Ez egy nagyon könnyű feladat! Amilyen könnyedén siklik a kígyó hullámvonalban, olyan lazán kövesd csuklóból a mozgását! A fejénél kezdd! Fogj zsírkrétát, és bátran, 
lendületesen rajzolj! Közben mondd, merre követed a kígyó testének mozgását: lefelé, fölfelé…

Lexi nyomozó kutyát játszik. Segíts neki! Együtt keressétek Cirmost, a tappancsnyomokat követve! Előbb mutatóujjal, majd zsírkrétával.
Rajzolj önállóan is hullámvonalat!
Lapozz vissza a 63. gyakorlólaphoz! Ismételd a „sorépítést!”



1

F /40.

Kérd meg anyukádat, hogy mesélje el „A répa” című mesét!
Sorold fel a mese szereplőit! Milyen sorrendben állnak egymás mögött? Ki áll a répa mögött? Ki áll Apóka mögött? Tudod folytatni? (Apóka, Anyóka, Katóka, kutyuska, 
cicuska, egérke.) Mondd el önállóan is a mesét!

Hallgasd meg anyukától Hófehérke és a hét törpe meséjét! Tanuld meg a hét törpe nevét! (Tudor, Vidor, Szende, Szundi, Morgó, Hapci, Kuka.) Sorold el, hogyan állnak 
a törpék egymás mellett! Ki áll Tudor mellett, Vidor mellett és a többi törpe mellett?



2

F /41.

Jártál már cirkuszban? Láttad, hogyan alkotnak gúlát az akrobaták? Ezek az állatok is utánozzák őket. Meséld el, ki hol áll! Ki áll Lexi alatt, mellett, fölött?
Kik között, mögött van Zebra Zoli és a többi állat? Ez „kérdezz-felelek!” játék.
Lapozz a 71. gyakorlólaphoz!



53

F /42.

Ez is „kérdezz-felelek!” játék lesz! Lexi már tudja, hogy a tárgyak hol helyezkednek el a ház körül. Gyakorold te is a hová? kérdésre a helyes válaszolást! 
Ceruzavonással vezesd a tárgyakat a ház köré, ahogy gondolod! Anyuka mindig kérdezi: „Hová vezetted?” Te felelj mondatokkal, hogy mit hová húztál! (Pl.: A felhőt 
a ház fölé. A virágot a ház mellé. A kukacot a ház alá...)
Lapozz a 72. gyakorlólaphoz, megint rajzolni fogunk!
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F /43.*

Lexi már tudja, hogyan lehet a hangokat egymástól könnyen megkülönböztetni. 
Tanuld meg te is! Tedd a kezedet a torkodra, ahogy ezt Lexi is teszi!
Mindig mondd anyuka után azt a hangot, amivel ő utánozza a játékokat, állatokat! 
Észre fogod venni, hogy vannak olyan hangok, amelyek ejtése közben „morog” 
(zöngés) a torkod, és vannak olyanok, amelyek ejtésénél nem érzel semmit, 
ilyenkor „nem morog” (zöngétlen) a torkod. 

Arra kell mindig ügyelned, hogy a hangutánzáskor a hangokat csak önmagukban 
ejtsd. Így: a vonat sistereg: s-s-s. A maci morog: m-m-m.
A kígyó sziszeg: sz-sz-sz. A méhecske zümmög: z-z-z. A „morgós”, „nem morgós” 
hangokat jelölni is szoktuk. Piros színnel azt, amelyik „morog”, és zölddel, 
amelyik „nem morog”. Gyakorold te is ezt anyukáddal! 
Folytasd a megkezdett színezést, és próbálgasd a hangoztatást! 
Ugye érzed a torkodon is? 
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F /44.*

Lexi kisautóján megérkezik az állatóvodába. Az autó így töfög: t-t-t. Lexi vakkantással üdvözli a portás bácsit: v-v-v, aki jókedvűen pöfékel a pipájával: p-p-p. Az állatok 
is mind üdvözlik Lexit. A maci morog: m-m-m, a madár énekel: l-l-l, a fóka, labdáját fejelve, fújja a vizet: f-f-f, majd nógatja a lovacskát: gy-gy-gy. A méhecske zümmögve 
száll: z-z-z, a kakas kukorékol: k-k-k, a liba gágog: g-g-g, a tyúkanyó kotyog a csibéinek: ty-ty-ty, a csibék visszacsipognak: cs-cs-cs. A zsiráf őrli a leveleket fogai között: 
zs-zs-zs, és végül elköszön a kígyó: sz-sz-sz.



F /45.*

Vedd elő a színes, műanyag pálcikacsomagodból a piros és zöld színűeket! A „morgós” hangoknál helyezd a piros 
pálcikát a képre, a „nem morgósnál” fektess zöldet! Mondd anyuka után (a gyermek csak a zárójelben lévő hangokat 
ejtse!): a méhecske zümmög (z), a kutya vakkant (v), a boci bőg (n), a dob döng (d), a tyúk kotyog (ty), a buborék 
lebeg (b), a nyúl nyafog (ny), a bagoly huhog (h), a pipa pöfékel (p), a motor berreg (r), a repülő startol (zs), 
a kislány jajgat (j), a liba gágog (g), a csap csöpög (cs), az egér cincog (c), a kakas kukorékol (k), a maci morog (m), 
a kismadár énekel (l), az autó töfög (t), a lovat nógatjuk (gy), a vonat sistereg (s), a cica fúj (f), a kígyó sziszeg (sz).
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F /46.*

Ugye te nem szoktál zsémbeskedni, morgolódni? Mert ezek a játékok bizony azt teszik! Megtudhatod, hogy melyik a „morgós” és melyik a „nem morgós”, ha a torkodra 
teszed a kezed, és közben ismételed, pl.: p-b-p-b (ne mondjuk túl gyorsan!). Ha morgós hangot érzel a torkodon, akkor pirossal, ha nem morgósat, akkor zölddel színezd ki 
a képeken lévő kis négyzeteket! (Pipa: pöfög; buborék: lebeg; gúnár: gágog; kakas: kukorékol; kutya: vakkant; macska: fúj; autó: töfög; dob: döng; vonat: sistereg; repülő: 
startol; méhecske: zümmög; kígyó: sziszeg; lovat: nógatjuk; tyúk: kotyog.)



F /47.*

Itt most a szavakban bújnak el a „zsémbeskedő”, „morgolódó” hangok. Fülelj! Mondd ki, amit látsz a képeken! Hegyezd nyuszi módjára a füled! Milyen hangot hallasz? 
Morgóst vagy nem morgóst? Nem mindegy! Először a háztetőket színezd ki a megfelelő színnel (morog: pirossal, ha nem: zölddel)! Most vezesd a házakhoz a képeket,
attól függően, hogy a morgós vagy nem morgós hangot hallod-e a szóban! (Púp-búb, papa-baba, kéz-géz, fonat-vonat, fonal-vonal.) Mondj a képekkel mondatokat!
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F /48.*

Rájöttél, miért nem mindegy, hogy melyik házhoz vezeted a képeket? Bizony, mert mást-mást jelentenek, ha a morgós vagy nem morgós hanggal ejted ki ugyanazt a szót 
(tél-dél, toboz-doboz, seb-zseb, sír-zsír, zab-szab, szár-zár). Ha hazavezetted a képeket, mesélj róluk! 



0

F /49.

Kövesd a mutatóujjaddal, majd zsírkrétával a harang vonalát! 
Legközelebb a víziló hatalmas testét rajzold körbe!
Mindig „vezényelj” a ceruzáddal: „Lentről fel, kerekítek, vissza...”
Nézz ki az ablakon, látsz-e az utcán valahol hasonló formát! (Pl.: kapu, fa koronája.)



1

F /50.

Kiket látsz a képen? Kisfiút, kislányt, bácsit, nénit? Őket egy szóval úgy 
nevezzük: .......... (emberek).

Sorold el, miket látsz itt! Őket egy szóval úgy hívjuk, hogy: .......... (állatok). 
Karikázd be pirossal a háziállatokat! Keress egy vadállatot!
Melyik az?
Lapozz a 73. gyakorlólaphoz!



2

F /51.

Miket látsz itt a bal oldalon? Hol nőnek? Hogyan mondanád egy szóval, 
mik ezek? Ezek mind-mind: .......... (növények).

Miket látsz itt a jobb oldalon? Ezek hol teremnek? Hol kaphatók? 
Mik ezek? Ezek: .......... (gyümölcsök). És miért egészséges a fogyasztásuk? 
Rajzold le a kedvenc gyümölcsödet! 

Tudod-e, hogy nevezzük egy szóval az embereket, állatokat és növényeket? .......... (élőlényeknek).



F /52.

Ahogy idepillantottál, ugye rögtön rájöttél, mik ezek? Mondd egy szóval!
Rajzold le a legkedvesebb játékodat!

Sorold el, mi mindent látsz itt a jobb oldalon! Hogy mondanád, mik ezek? 
Ezek mind-mind: .......... (szerszámok).
Apuka szerszámosládájában melyiket láttad már? 
Lapozz a 74. gyakorlólaphoz!



F /53.

Mi mindent látsz itt felül? Sorold el! Ez mind-mind: .......... (ruhanemű). 
Sorold el azt is, milyen ruhaneműket viselsz nyáron és milyeneket télen! 

Hát ezek mik? Ez mind-mind: .......... (élelmiszer). 
Rajzold le a kedvenc ennivalódatl 
Lapozz a 74. gyakorlólaphoz, és folytasd a színezést!



F /54.

Hát ezek mik? Ez mind-mind: .......... (élelmiszer). 
Rajzold le a kedvenc ennivalódatl 
Lapozz a 74. gyakorlólaphoz, és folytasd a színezést!

Ugye tudod, hogy mik ezek? Sorold el egyenként! Mondd egy szóval: .......... 
(járművek,  közlekedési  eszközök).
Sorold fel a vízen, aszfalton, sínen és levegőben közlekedő járműveket!

És itt miket látsz? Ezek mind-mind: .......... (bútorok).
Meséld el, otthon mi található a szobában! Mi a konyhában? Hát az oviban 
milyen bútorok vannak? Fejezd be a 74. gyakorlólap színezését!



F /55.

Lexi töpreng, hogy mit szeret és mit nem. Mi az, ami ennivaló, és mi az, ami nem? Miért? Tudod-e, hogy melyiknek milyen íze van? 
Milyen ízeket ismersz? Mi sós? Mi édes? Mi savanyú? Mi keserű? 
Te mit szeretsz legjobban, és miért? 
Lapozz a 8. sz. melléklethez! Utána térj vissza ide, az 56. fejlesztőlaphoz!



F /56.

Meséld el, ki mit csinál a képeken! Így ismerkedhetsz meg a különböző mesterségekkel, foglalkozásokkal. Milyen foglalkozás látható egy-egy képen? 
Haladj sorban, balról jobbra!
Kérdezd meg szüleidet, mi az ő foglalkozásuk! Jegyezd is meg! Kérdezték már tőled, hogy: „Te mi leszel, ha nagy leszel?”



F /57.

Lexi és Nyafi Nyuszi elindulnak kedvenc ennivalójukért. A csontok és a répák mennyisége jelzi a helyes utat. (1–3-ig.) Segíts nekik összeszedni a finom falatokat! 
Előbb a mutatóujjaddal, majd a zsírkrétával többször haladj végig az úton! Mondd is, merre haladsz: „Ferdén fel, kerekítem balra, majd egyenesen le!” Aztán már elég 
csak annyit „vezényelni” a kezednek, hogy: „Ferdén fel, egyenesen le!” Lapozz a 75. gyakorlólaphoz! 



F /58.

Játssz megint anyukával „kérdezz-felelek!” játékot! Anyuka mindegyik kép előtt feltett „hol?” kérdésére felelj egész mondatban! Pl.: Hol látod Palkó és Cili 
kistestvérét? Ágyban, bölcsőben stb. Folytasd a 75. gyakorlólap vázolgatását!



0

F /59.

Ez is „kérdezz-felelek!” játék lesz! Lexi elől elbújt a játékbohóc. A mindegyik kép előtt feltett „hová?” kérdésre felelj! Hová bújt? A fiókba, szekrénybe stb. 
Alkoss mondatokat is a képekről!
Fejezd be a 75. gyakorlólapot, rajzolj önállóan „fecskevonalakat”! Legközelebbi alkalommal a játékot ott folytasd, a 76. gyakorlólapnál!



1

F /60.

Lexi, a kölyökkutya ismerkedik a környezetével. Ezért látod őt mindig más-más helyen. „Kérdezz-felelek!” játék következik. Anyuka minden kép előtt megkérdezi:
„Min áll Lexi?” Te felelj! (Ólon, ágyon, széken stb.) Mondatokat is alkoss a képekről! Ismételheted az alsó, felső, középső fogalmát, már az 58. fejlesztőlaptól 
kezdődően! Sorban mutasd és mondd, hogyan követik egymást a képek! Min látod Lexit? Lapozz a 77. gyakorlólaphoz!



2

F /61.

Lóri papagáj menekül Cirmos elől. Mire száll fel, hogy a cica ne tudja megfogni? Ez is „kérdezz-felelek!” játék. Anyuka mindegyik kép előtt megkérdezi: 
„Mire szállt Lóri?” Te felelj! (Függönyre, terítőre stb.) 
Folytasd és fejezd be a 77. gyakorlólapon a rajzolást! 



73

Gy/62.

Ugye neked is van olyan kis társad, akinek piros szív a jele? Miután a szívről jegyzed meg, hogy melyik a bal oldalad, ezért mostantól fogva mindig pirossal színezd 
ki, ami balra néz (szív felé), kékkel, ami jobbra (a kéz felé)! Először csak a ceruzákat színezd ki, a 4. fejlesztőlap megoldása után következnek. 
A kisautókat csak a 6. fejlesztőlap feldolgozásakor folytasd! A teáskannák színezését a 10. fejlesztőlap megbeszélése után fejezd be!



74

Gy/63.

Vágd ki a 3. sz. melléklet figuráit! Az egyik borítékba tedd a kutyusokat és a malacokat! A másik borítékba gyűjtsd össze az ablakba való tárgyakat! Ezekkel majd egy másik 
alkalommal játszhatsz. A betűk is úgy fognak a szavakban egymás után sorakozni, ahogy most te ezt gyakorolod anyukáddal. Először állítsd be egymás után az ólakba 
a kutyákat, máskor a malacokat. Anyuka mondja a sorrendet, az állatok nadrágjának színe szerint. Ha kiraktad, ahogy ő mondta, akkor a szívecske felől kezdve egyesével 
mutasd és „olvasd” vissza! Utána te csereberéld fel az állatokat, majd ismét mutasd és mondd, hogyan rendezted el őket a sorban!

Szabály: ügyelj arra, hogy mindig egyesével haladj, balról jobbra építve a sort, a szívtől a bemutatkozós kézig! Legközelebb a függönyöket és a virágokat rakosgasd 
ugyanígy az ablakba! 



75

Gy/64.

Vedd elő a zsírkrétádat, és színezd ki a balra néző figurákat pirossal, a jobbra nézőket kékkel! Ügyelj arra, hogy mindig egyesével haladj, balról jobbra! 
Egyszerre mindig csak egy sort színezz ki! 



Gy/65.

Színezd ki a pillangókat különböző színűekre! Használd a legkedvesebb színeidet! Utána meséld el, hogy milyen színű pillangó melyik szinten helyezkedik el! 
Figyelj!

A labdákat is színezd ki! Melyik szinten láthatod a labdákat? Egyik nap a pillangókkal játssz, másik nap a labdákkal!



77

Gy/66.

Vedd elő a 4. sz. melléklet utolsó (négy pöttyel jelölt) borítékját! Ültess felváltva fákat és bokrokat! Mutasd és mondd, hogyan követik egymást a két szintet 
elfoglaló fák és az egy szintet elfoglaló bokrok! Itt is ügyelj a sorépítés szabályára, mindig balról jobbra haladj, egyesével!

Rakosgasd ki a fenyőfákat és a gombákat! Mutasd és mondd a sorrendet, de most a háromszintes és az egyszintes figurák váltakoznak! Játszhatsz úgy is, hogy 
vegyesen ülteted el a fákat, bokrokat, gombákat. Mindig ügyelj arra, hogy sorban mutasd és nevezd meg őket! Melyik hány szintes? 
Lapozz tovább a 67. gyakorlólaphoz! 



Gy/67.

Segíts etetni a madáranyukáknak a fiókákat! Előbb a mutatóujjaddal, majd zsírkrétával mutasd a kukac útját a fészekben búvó kismadár csőréig! 
Közben mondd is, hogyan húzod a vonalakat: fentről lefelé! Ültesd be a virágokat is a cserepekbe! Mutasd, mondd, rajzold: „Fentről lefelé, egyenesen!” 
Legközelebb a cserepek alatti sorban önállóan húzd meg az álló vonalakat!



79

Gy/68.

Kövesd a sátor lapjának vonalát, előbb a mutatóujjaddal, majd a zsírkrétával! Mondd is a szív oldalán lévő sátorcsücsöktől kezdve: „Ferdén fel, ferdén le!” 
Ennek a lapnak a megrajzolásához is hagyjál három napot! 



0

Gy/69.

Itt látod a „ritmusvonatokat”. Használd fel hozzá a 6. sz. melléklet képeit!           
Csoportosítsd és ültesd be az egy-, a kettő-, a három- és a négytapsos, illetve Lexi szerint „vakkantós” képeket! Ezzel a vonattal sokszor játszhatsz, ha mindig 
visszalátogatsz erre a pályaudvarra! Ha összekevered a képeket, és úgy be tudod őket ültetni a vonatokban lévő helyükre, akkor nagyon ügyes vagy! 



1

Gy/70.

Vigyázz, mert ez „becsapós” feladat! Színezd ki a hasonló formákat egyszínűre! Ha ügyes vagy, akkor csak háromféle színt kell használnod (kerek, háromszögletű, négy-
szögletű)! 
Otthon mely tárgyak alakja hasonló ezekhez? 



2

Gy/71.

A hóvirágok és az állólámpák is balra hajlanak. Rajzold meg a szárukat, illetve a nyelüket! Mondd is: „Balról fel, kerekítek, egyenesen le.” Tetszés szerint 
színezd is ki a virágokat és a lámpákat! Legközelebb az alsó sort rajzold meg önállóan! 
Térj vissza a 42. fejlesztőlaphoz! 



Gy/72.

Előbb a mutatóujjaddal, majd zsírkrétával kövesd a tulipánok vonalát! Holnap folytasd a csészevonallal és az önálló rajzolással! Mindig mondd 
a ceruzavezetés irányát: „Balról egyenesen le, kerekítek jobbra, egyenesen fel.” Minek van még hasonló formája otthon? 
Lapozz a 7. sz. melléklethez! 



Gy/73.

Figyeld meg, hogy a tárgyak és az állatok hogyan tartanak fentről lefelé! Segíts nekik folytatni az útjukat! Lazán, bátran vezesd lefelé a zsírkrétádat, előbb 
átrajzolva, majd folytatva a megkezdett mintát! 
Menj vissza az 51. fejlesztőlaphoz! 



Gy/74.

Utaztál már a Balaton vagy a Velencei-tó körül? Ezekkel az állatokkal ott is találkozhatsz. Örülnek a napsütésnek, ezért hol balra, hol jobbra perdülnek. 
Színezd ki őket a szokott módon (balra néző: piros, jobbra néző: kék), de egyszerre csak egy sort! 
Menj vissza az 53. fejlesztőlaphoz! 



Gy/75.

Kövesd a kisfecskék vonalát, ahogy a dróton ülnek! A felső sorban a két vonal közé rajzolj, és mondd is: „Ferdén fel, egyenesen le!” 
Egyszerre csak egy sort rajzolj meg! Lapozz holnap a 76. gyakorlólaphoz! 



Gy/76.

Játsszunk „hangkeresősdit!” Gondoltad volna, hogy a hangok is tudnak bújócskázni? Csakhogy ők a szavakban bújnak el! Hol a szó elején (ha a legelső hang), hol a szó végén 
(ha a legutolsó hang), hol pedig a szó belsejében lapulnak meg. Keresd meg, hová bújt a csodálkozó „a” hang! A mosolygós „j” hang? 
És a sóhajtozó „o-ó” hang? Rajzolj egy pöttyöt az első négyzetbe, ha a szó elején hallod a hangot, a középsőbe rajzold, ha a szó belsejében, és az utolsóba, ha a szó végén bújik el. 
Színezd is ki a képeket! 
Lapozz vissza a 26. fejlesztőlaphoz!



Gy/77.

A fecskék most lefelé repülnek, a halacskák pedig lemerülnek. Kövesd a vonalukat a mutatóujjaddal, majd a zsírkrétával! Mondd is: „Fentről egyenesen le, kanyarodik 
balra, ferdén jobbra fel!” Egyszerre csak egy sort rajzolj meg! 
Lapozz a 10. sz. melléklethez! Ha ezzel végeztél, játssz tovább folyamatosan a 11–16. sz. mellékletekkel! 
Jó szórakozást! 



Mellékletek
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1. Fektesd a bal tenyeredet a piros mezőre, és a obb tenyeredet a kék mezőre  
Ra zold körbe a kézfe eidet  Anyuka segít a gyakorlatlanabb kezednek a kör lra -
zolásban. Ha készen vagytok, vágd ki a megra zolt kezeket  Tedd vagy ragaszd 
fel a pirosat az asztalod bal felső sarkába, a kéket a obb felső sarkába  
Ezek majd segítenek az eligazodásban. 
Kapcsolódik a . fe lesztőlaphoz.  

2. Szeretnéd meghintáztatni Le it és Nyafi Nyuszit  ágd ki őket a hintával egy tt  
A szaggatott vonal mentén ha tsd félbe a papírt, ma d ragaszd össze  A hinta 
tartó át is vágd ki, ragaszd kemény papírra, hogy erősebb legyen. zután ha tsd 
félbe, és ragaszd össze  A félkör alak  részeket kifelé ha tsd, hogy megáll on 
ra tuk a hinta  A kis körrel meg elölt pontokat lyukaszd át, ma d miltonkapocs-
csal erősítsd rá a hintát a tartó ára  Kész van  Hintáztasd meg őket, és közben 
mondd, hogy mikor ki van fenn, és ki van lenn  
Kapcsolódik a . fe lesztőlaphoz.  

3. Két két sor képeit vágd ki, és tedd k lön egy egy borítékba állatok, ablakok  
átssz több alkalommal a . gyakorlólap leírása szerint  

4. ágd ki az egy, két és három pöttyel elölt képeket, és tedd k lön k lön boríté-
kokba  A négy pöttyel elölteket is tedd borítékba, de ezeket rakd félre egy másik 
átékhoz  Az első három borítékban lévő képek a 1 . fe lesztőlaphoz tartoznak.  

5. ágd szét a képeket gy, hogy hangonként k lön k lön borítékba ker l enek  
Rendezd a képeket a 2 . fe lesztőlapon lévő villamos alá, a leírás szerint  

6. zeket a kivágott képeket egy borítékba is rakhatod. átssz vel k a . gyakor-
lólapon  

7. ágd ki a házikót, és ragaszd össze  Ha kivágtad a ház kör l található kis képe-
ket, rögtön tedd azokat egy borítékba, hogy ne vesszenek el  

z is kérdezz felelek  áték lesz, a 2. fe lesztőlap feladatához hasonlóan. 
Most a Hol? kérdésre való helyes felelgetést gyakorold  
Ha már sokat átszottál, legközelebb tér  vissza a . fe lesztőlaphoz   

8. átsszunk tkeresőt  Készíts gyufásdobozból egy kisautót, és utazz vele  Amint 
látod, négy városkapu van a képen. Mindig máshonnan indul  el  Mondd is, mer-
re közlekedsz  Felfelé Iefelé, balra obbra, óvoda előtt, fagylaltos mellett stb.  
Gyakorold az irányokat, ó szórakozást  

 9. ágd ki az akváriumot és a halacskákat  Miből van kevesebb, miből több  z-
után telepítsd be  a halakat az akváriumokba gy, hogy változtatod a hely ket, 
mikor melyikben van több vagy kevesebb hal, vagy mindegyikben ugyanannyi  
Mindig számláld meg, milyen színű akváriumba mennyi halacskát tettél  Állan-
dóan csereberéld őket, mindig ból számlálva mondd meg, melyikben van több, 
kevesebb, ugyanannyi  

zzel a átékkal megtanulhatod azt is, hogy mit elent a: sok, kevés, semmi. 
Lapozz vissza a 0. fe lesztőlaphoz  

10. Itt most két történet képeit látod. ágd szét  Az első történet képeit sorba raktuk. 
Nézd meg ól, és kerekíts  egy mesét önállóan a képek alap án  A második tör-
ténet képeit már te rakd helyes sorrendbe  Ugye megfe tetted  Mond  önállóan 
mesét a képek alap án, szép, összef ggő mondatokkal  
Lapozz vissza a 1. fe lesztőlaphoz  

11. z egy hangdominó, f lel  
ágd ki a vastag vonal mentén a dominókat  Mondd ki, mi van a képeken, miköz-

ben az első hangokat keresed  Mindig azzal a dominóval kezdd a átékot, ame-
lyiken a szív van  Ha gyesen teszed egymás alá lépcsőzetesen a dominókat, 
akkor az utolsó kép a kéz lesz. 
Segítség a sz lőknek: labda Iámpa, maci ma om, nyuszi nyakkendő, áték el-

zőlámpa, alma a tó, cica cipő, csibe csákó, ház hal, nadrág narancs, róka répa, 
uborka ugrókötél, olló orgona, vödör virág, eper egér.  

12. zen a dominón zsémbeskedő : morgós nem morgós  szókezdő hangok vál-
takoznak. ágd ki a dominókat a vastag vonal mentén  Segítség a sz lőknek: 
zsák-zsiráf, sapka-sü n, telefon-toll, dob-duda, fóka-fazék, vonat-vár, kutya-ka-
kas, gomb-gomba, pipa-pulyka, baba-bábu, zár-zebra, szekrény-sziget, gyöngy-
gyár, ty k ty kól.   
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13. llentétdominó következik  
ágd ki a dominókat a vastag vonal mentén, és rakd gy össze lépcsőzetesen, 

hogy minden kép mellé az ellentéte ker l ön  Most is a szív képével indítsd, és a 
kéz képével fe ezd be a átékot  

14.,  15.,  16.
zzel a átékkal az emlékezetedet teszed próbára. lőször a 1 . melléklet do-

bókocká át vágd ki  A szaggatott vonal mentén ha togass, ma d ragaszd össze a 
szélek mentén  A dobókockád kész van  Most nyisd ki  a 1 . melléklet ablakait, 
a szaggatott vonalak mentén vágd be  Anyuka segít.  

zt a már nyitható ablakos házikót a szélek mentén ragaszd rá a 1 . mellékletre  
Nézd meg, milyen átékok vannak a nyitott ablakokban  Mutasd és mondd, hogy 
mit látsz, sorban, a sorépítésnél szokott módon  Most csukd be az ablakokat  
Milyen átékokra emlékszel  

zután átssz gy, hogy dobsz a kockával, és visszaemlékszel rá, hogy melyik 
ablak mögött láttad a dobott áték képét  Mondatokat is mond  a képekről  A Mi-
kulás érkezése előtt 12 nappal célszerű először ezt a átékot elkezdeni oly mó-
don, hogy a 1 . lapot egyelőre félretessz k. A 1 . és 1 . melléklettel átsszunk, 
gy, hogy a Mikulás érkezéséig mindennap csak egy ablakot nyitunk ki  
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