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„Segíts nekem, hog y magam tudjam csinálni!”
(Maria Montessori)
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AZ ÖNKISZOLGÁLÁS
FEJLESZTÉSE

I. 
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BEVEZETÉS

 AZ ÖNKISZOLGÁLÁS 
Az önkiszolgálás az egyén gondoskodása saját magáról és környezetéről. Az Önkiszolgálás gyűj-
teménnyel és a hozzá tartozó kézikönyvvel az értelmileg akadályozott gyerekek speciális tanulási 
folyamatához, különösen önkiszolgálásuk elindulásához kívánunk segítséget nyújtani. Ők azok 
az embertársaink, akik teljesen önálló életvezetésre felnőttként sem lesznek képesek, bizonyos 
mértékű támogatást egész életükben igényelni fognak (Hatos 1996). A nevelési folyamat az ő ese-
tükben arra irányul, hogy önmaguk legteljesebb megvalósításával környezetük elfogadott, boldog 
tagjaivá váljanak. A szociális alkalmazkodás sikere, az elfogadottság mértéke és az önkiszolgálás 
szintje szoros kapcsolatban állnak. Az egyén beilleszkedése egy közösségbe – akár sérült, akár 
ép személyről van szó – annál könnyebb, minél inkább meg tud felelni a viselkedésére vonatko-
zó normáknak. Az önkiszolgálásra nevelés célja, hogy a közösségi normák minél teljesebb körű 
megismerésével, az elfogadott viselkedésmódok elsajátításával segítse a beilleszkedési folyamatot, 
valamint hogy hozzájáruljon a szabad, és a lehetőségekhez képest minél inkább független, önálló 
felnőtt élet kialakításához (Kálmán, Könczei 2002).

Az egyén beilleszkedését a befogadó közösségeknek is segíteniük kell: a fogyatékkal élők feltétel 
nélküli elfogadása, tiszteletben tartása a közösség erkölcsi kötelessége. A sérült gyereket nevelő 
család szerető támogatása szintén a sikeres integráció feltétele. Kimondhatatlan értékű és mély 
tiszteletet érdemlő az a munka, amelyet a szülők fogyatékos gyerekük boldogulásáért tesznek.  
Ehhez a család szűkebb és tágabb közösségének támogatóan, szolidárisan kell viszonyulnia!

A könyvben a legalapvetőbb tételek fogalmazódnak meg az önkiszolgálás fejlesztésének lehető-
ségéről. Az önkiszolgálás tanításának legelső lépcsőit mutatjuk be. Erről a szintről tudatos építke-
zéssel, kreativitással tovább lehet lépni. A fejlesztés eszköztára kimeríthetetlen!

 AZ ÖNKISZOLGÁLÁS MINT TANTÁRGY
A Nemzeti alaptantervben meghatározott Önkiszolgálás nevű tantárgyat (Nat 110/2012. VI. 4. 
Korm. rendelete) az iskolába járó, első és második osztályukat végző, értelmileg akadályozott ta-
nulók tanulják. A középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek képességstruktúrája egészen széles 
sávban osztályozható. Az önállóság legalsó fokán élők szinte maximális támogatást igényelnek, 
míg a praktikusan önállóknak csak kognitív támogatásra van szükségük. Az iskolai nevelés-okta-
tás során az osztályfok nem fejlettségi szint szerint, hanem életkor alapján van meghatározva, így 
a különböző képességstruktúrájú tanulók egy tanulócsoportot alkotnak. A különbözőségekből 
fakadóan a tananyag feldolgozási, taníthatósági lehetőségei igen eltérők, ami az oktatási folyamat 
nagy fokú differenciálását követeli meg (Vágó 2005).

A tantárgy tanítása két síkon folyik: a mindennapi életbe ágyazva és a kerettanterv által megha-
tározott 45 perces tanórai keretben. A tevékenységtanulás szituációkhoz kapcsolódik, saját testél-
ményként és térélményként valósul meg a gyermek aktív részvételével. A segítő csak a legszüksé-
gesebb segítséget nyújtja, segíti a hatékony kivitelezést, jó gyakorlatokat mutat a megvalósításhoz 
(Kissné 1999). A tanórai keretek a technikai tudás megszerzésére és a műveletek automatizmusá-
nak kialakítására alkalmasak, amikor konkrét, releváns feladatok elvégzése történik. 
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I.
Az elemi önkiszolgálási tevékenységvégzésre való nevelés az iskolai fejlesztés során tematikusan 

és koncentrikusan bővül. Az Önkiszolgálás tantárgy folytatásaként és arra épülve 3–8. osztályig az 
Életvitel és gyakorlat tantárgy következik (51/2012. XII. 21. számú EMMI rendelet 11. melléklete).

Az önkiszolgálás tevékenysége a kerettanterv megjelölése szerint az öltözködés, az étkezés, a 
személyi higiénia és a környezetrendezés, környezetmegóvás témakörére oszlik. Az öltözködés te-
matikájában a legfőbb fejlesztési feladat az öltözet fel- és levételekor történő együttműködés és az 
időjárásnak megfelelő ruhadarabok kiválasztása. Az étkezés tematikájában a legfőbb fejlesztési fela-
dat a kulturált étkezés szabályainak betartása, az evőeszközök rendeltetésszerű használata, az önálló 
étkezés, és az alapvető ételek megismerése. A személyi higiénia tematikájában a legfőbb fejlesztési 
feladat a tisztálkodóeszközök és a zsebkendő kis segítséggel való helyes alkalmazása, a tisztálkodás 
szükségességének felismerése, időpontjainak megtanulása és a fokozódó önállóságú WC-használat. 
A környezetrendezés tematikájában a legfőbb fejlesztési feladat a maga környezetében való rend-
tartás, a takarítóeszközök funkciójának ismerete, a saját és a más tulajdona közötti különbségtétel,  
a szemét megfelelő helyre való elhelyezése és a növények alapvető gondozása.

 AZ ÖNKISZOLGÁLÁS MINT „TANKÖNYV”
Az önkiszolgálás elsősorban gyakorlati foglalkozásokon keresztül fejleszthető, a tantárgy oktatásá-
hoz bármilyen tankönyv csak kiegészítő, megerősítő segédletként járulhat hozzá. Így jelen gyűjte-
mény célja is a gyakorlati foglalkozások támogatása, színesebbé tétele. Az önkiszolgálás megtaní-
tása az iskolai oktatási-nevelési munkán túl a család feladata is. Értelmileg akadályozott gyerekek 
esetében különösen fontos, hogy a rutin kialakítása lényegét tekintve azonos módon történjék 
otthon és az iskolában, segítve az önkiszolgálás generalizált cselekvéssé válását (Kissné 1997). 
Ezért gyűjteményünk a szülőket is megszólítja, hogy az iskolai tevékenységbe módszertanilag is be 
tudjanak kapcsolódni. Esetükben elsősorban a játékosságra hívjuk fel a figyelmet.

A kiadvány 86 képes feladatlapból áll témakörök szerint négy dobozba rendezve. A feladatlapok 
képanyaga a tevékenységekhez kapcsolódó alapképekből és egyszerű cselekvések rajzaiból tevődik 
össze. A színes, a valóság karakteres jegyeit kiemelő, játékos ábrák a képi látás tanulásának kezde-
tén álló gyerekek vizuális észleléséhez igazodnak.

Azok a tanulók, akik megértik a képek, rajzok, szimbólumok jelentését, jobban kommunikál-
nak, kézkoordinációjuk fejlettebb, összefüggéseket látnak, akár játékos, önálló munka keretében is 
tudják használni a jól felépített, egyszerű formájú feladatlapokat. Ez a feladatvégzés a gyakorlati 
tevékenységeik pontosítását, tudatosítását segíti (Rosta 1997).

Azok számára, akik mozgásképességük, kommunikációjuk, kognitív képességeik súlyos elma-
radása miatt nem állnak ezen a képességszinten, a feladatlap színes, képi eszközt nyújt, amely által 
elindulhat az absztrakció, tárgy és kép azonosítása, az egyszerű kommunikáció, vagy fejlődhetnek 
differenciáltabb mozgáselemek. Az ő esetükben az önkiszolgálás megtanulása és megtanítása sok-
kal nehezebb és hosszabban tartó folyamat, várhatóan több támogatást fognak a későbbiekben is 
igényelni (Mesterházi 1998).

A gyűjtemény struktúrája követi a kerettantervi felosztást. A négy fejezet lapjai azonos logika 
szerint és hasonló grafikai elemekből építkezve dolgozzák fel a különböző tevékenységi területe-
ket, így a különböző egységek tárgyképei összekapcsolhatók, csoportosításokra, azonosítási fel-
adatok elvégzésére adnak lehetőséget. 
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A rajzok segítik a figyelem megfelelő fókuszálását: az adott tartalmi elem lényeges jegyeit helye-
zik előtérbe, nem terjednek ki minden részletre. A feladat végrehajthatósága és az egyes tárgyké-
pek kezelhetősége, tapinthatósága miatt a tárgyak arányainak pontos ábrázolása kisebb hangsúlyt 
kap. A grafikai ábrázolásmód finom színeivel, szerethető alakjaival és tárgyaival érzékenyen al-
kalmazkodik a gyerekek világához, szelíden szólítja meg őket, egyszerűséget, nyugalmat sugároz.

Az önkiszolgálás tevékenysége technikai tudást és gyakorlatot igénylő műveletek sorát foglal-
ja magába. A didaktikailag lebontott, részmozzanatonként elemzett cselekvések megtanulására,  
a technikák elsajátítására, az ok-okozati összefüggések megmutatására, a figyelememlékezet kiala-
kítására, a célzott mozgásformák megtanítására a tanórai keretekben szervezett gyógypedagógiai 
fejlesztések alkalmasak, amelyek a szituációban végzett tevékenységeket egészítik ki. A feladatla-
pokon összeállított gyakorlatok, gyakorlatsorok a tematikusan kijelölt, megerősíteni kívánt képes-
ségek fejlesztéséhez adnak segítséget.

Az önkiszolgálás képessége számos más képesség és tudás meglétét feltételezi. A gyógypeda-
gógiai fejlesztés komplex fejlesztést jelent: egy képesség fejlődése más fejlesztési területeken is 
előrelépést eredményezhet (Vágó 2005). Könyvünk legfontosabb fejlesztési területei a testélmény 
és éntudat kialakítása, a mozgásképesség fejlesztése, a megfigyelőképesség erősítése, valamint  
a kommunikáció előmozdítása a szükségletek jelzésétől a kölcsönösségig.

A tanulócsoportok heterogén összetétele miatt a gyógypedagógus munkájánál szakmai köve-
telmény a pontosan felállított differenciált foglalkozásmenet. A kiadvány lehetőséget ad az adott 
témák többszintű feldolgozására, a feladatlapon belüli megoldások variálására. Ez a tartalom kon-
centrikusan bővíthető a következő tanévekben. 

A felhasználók sajátosságaiból adódóan a feladatlapok keménypapírból készülnek, fóliával fe-
dettek. Dobozokban vannak elhelyezve, így kivehetők, csoportosíthatók, a lyukasztásnak köszön-
hetően szabvány méretű gyűrűs mappába is helyezhetők. A feladatlapok között található tasakok-
ban az apróbb képek témakörönként tárolhatók. A lapok egy része a mágneses képek rögzítésére 
alkalmas anyagból készült (a mágnesesség akkor is megmarad, ha a fémlap és a mágneses képek 
közé vékonyabb papírra nyomtatott rajzokat illesztünk). A mágneses lapokon a feladatvégzés egy-
szerűbb, a lapok könnyebben elhelyezhetők, kevésbé mozdulnak el. A matricás feladatok többször 
ismételhetők, a fóliák áthelyezhetők, kezelésük irányítható, az általuk végrehajtott feladatmegol-
dások látványosak, jól értelmezhetők. A feladatgyűjtemény a felmenő osztályokba továbbvihető, 
használható, bővíthető. A lapok többféle cselekvést indukálnak: rakosgatást, illesztgetést, forma-
egyeztetést, csoportosítást, formabehelyezést, rajzi aktivitást, mozgásos aktivitást. A lapokhoz tar-
tozó szöveges útmutató a gyűjtemény mellékleteként szerepel.
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I. 
ALAPELVEK

Az önkiszolgálás megtanulása hosszú folyamat. Az egyes tevékenységek a mindennapok állandóan 
ismételt részei. Ezek során a következetes megvalósítást, a mintaadást és a tudatos részvétel elvárá-
sát a sikeres tanulás alapjának tekintjük (Stein 2015). A tevékenységek kivitelezési módja kulturá-
lisan meghatározott: közösségi normák, családi hagyományok és szokások, vallási meggyőződések 
alakítják ki az egyes cselekvések jellegét. A tanítónak ismernie kell és tiszteletben kell tartania 
ezeket a hagyományokat, szokásrendeket, szabályokat. A nevelés nem folyhat a család szokásainak 
ellenében. Az önkiszolgálási szokások kialakítását a személyes jegyek és a családi hagyományok 
mellett a tanító egyénisége, módszerei is nagymértékben meghatározzák. A pedagógus pozitív 
személyisége, bizalma, nyugalma, kezdeményező attitűdje bátorítólag hat a tanulóra.

Az önkiszolgálási tevékenységeket általában fiziológiás szükségletek, mint éhség, hőérzet, higi-
énia, illetve a komfortérzésre való törekvés igénye indítja el. Az önkiszolgálás képessége a leghaté-
konyabban akkor alakul ki és fejlődik, ha a tanuló a szükségletek jelentkezésének idejében és helyén 
végzi a teendőket (Kissné 1999). Ekkor cselekvésének kiváltó oka az általa érzékelt diszkomfort 
állapot. A nevelés során törekedni kell az igény és az azt követő cselekvés összekapcsolására.  
A gyerekben erősíteni kell a komfortérzés igényének kialakulását: jó, ha érzékeli a kellemetlen álla-
potot, és vágyik a komfort minél hamarabbi visszaállására. Mindezt a lehetőségek és az adottságok 
szerint önállóan, környezetének támogatásával kell elérnie. 

A támogatás az életkor növekedésével egyre árnyaltabbá kell hogy váljék. Az öltözködés és a 
tisztálkodás tanításakor különösen fontos tiszteletben tartanunk a személy egyre erősebb intim 
érzékenységét, ezeken a területeken példaadással adhatunk segítséget. Természetességgel vezessük 
be a „fehérneműszabályt” (egyéni képességektől függően): ami a kisnadrág, a bugyi alatt van, ah-
hoz senki nem nyúlhat (Sződy 2016)! Ez egyben az önállóságot is megköveteli: a gyermeknek meg 
kell tanulnia saját magának tisztán tartania intim testrészeit.

Az önkiszolgálás során nemcsak az alulgondozást, hanem a túlgondozást is kerülni kell (Günz-
burg 1995). A túl sok segítség motiválatlansághoz, kiszolgáltatottsághoz vezethet. A túlzott féltés 
és a bizalmatlan légkör elbátortalanít, nehezíti a felszabadult tevékenykedést. A szükségleteken 
felüli kiszolgálás megfosztja a gyermeket az önálló elhatározás, választás, döntéshozás lehetősé-
gétől, aki így a gondoskodásnak nem az alanyává, hanem a tárgyává válik. Ez mélyen beleivódhat 
a tanuló személyiségébe, és több kárt okozhat, mint egy esetlegesen piszkosan maradt kéz, vagy 
egy fordítva felvett sapka. Nem baj, ha a megoldás a kezdetekben helyenként pontatlan, hibás. 
Ha a gyermek saját ízlése, kívánsága teret kap, jobb eséllyel válik önállóan dönteni képes felnőtté. 
A túl kevés segítség azonban kudarcokkal teli, önbizalom nélküli személyiség kialakulását ered-
ményezheti, erőtlenné, igénytelenné tehet. Az érzelmek, gondoskodó szeretet nélkül felnövekvő, 
elhanyagolt gyerek apátiába süllyedhet.

Az önkiszolgálás fejlesztési folyamatának hatásos eleme a mintaadás, az együttes cselekvés.  
A tevékenységek jelentős részét természetes szituációban, közösen végezzük (étkezés, rendrakás, 
takarítás stb.), ilyenkor utánozhat, követhet a tanuló. Olyan helyzetek ezek, amelyekben a közössé-
gi lét inspirál a cselekvésre. A pozitív példa felébreszti az igényt az önállóságra (Montessori 1978). 
A közösség nevelő ereje a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekekre is hat: a nevelés eredmé-
nyes és szelíd eszközeként alkalmazhatjuk.
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Az önállóság elősegítése, a túlgondozás elkerülése, a próbálkozás lehetőségének biztosítása 
sok veszélyhelyzetet teremt. A balesetek elkerüléséhez a tanár és a segítő folyamatos jelenléte,  
figyelme, gyorsasága szükséges. A tanulók foglalkoztatásakor a pedagógusnak tisztában kell lennie  
a gyermek képességeivel, szokásaival, temperamentumával. Ezek tükrében kell meghatároznia  
a feladatokat, biztosítani az akadálymentes környezetet és kiválasztani a tárgyi eszközöket. A vé-
letlen balesetek lehetőségét az átgondolt tervezéssel csökkenteni lehet, megszüntetni nem. Ez 
azonban nem lehet akadálya az önállóságra nevelésnek. A pedagógusnak ügyelnie kell arra, hogy 
elkerülje a vakmerőség és a túlzott aggodalmaskodás végleteit (Kissné 1997).

Lényeges, hogy a mozdulatokat már a tanulási folyamat első fázisában helyesen sajátítsák el  
a tanulók, mert a kezdetekben kialakult mozdulatsor megtapad a tevékenységükben, és az esetle-
ges hibákat nehezen lehet a későbbiekben korrigálni. A tevékenységek rögzüléséhez és szokássá 
válásához ismétlések sora szükséges. Ezek változatos formákban történjenek, hogy ne váljanak 
kényszeressé, új helyzetben is előhívhatók legyenek. A megtanult szokásokat alkalmazhatják in-
tézményen kívüli helyzetekben, kulturális eseményeken, közlekedési eszközök igénybevételekor.  
A környezet és a társak viselkedése ebben az esetben is fontos mintát adhat.

Az önkiszolgálási tevékenységeket célszerű a fokozatosság, az állandó visszacsatolás elvének be-
tartásával gyakoroltatni, biztató, fesztelen légkörben. A játékosság, a derű, a megengedett hibázás 
inspirál, a szigor, a merevség, a követelő hang megbénít.

Az önállóság fejlődésében meghatározó tényező a személy én- és öntudatának erőssége, bizton-
sága. Ennek kialakulását és megerősödését elősegítik a gyermek saját testéhez kapcsolódó önki-
szolgálási tevékenységek. Annak észlelése, hogy saját mozdulatával hat a környezetére, illetve hogy 
saját maga változtat, módosít a környezetén, provokálja a mozdulat ismétlését. Ezáltal tudatosul 
benne, hogy ő maga a befolyásoló, ható tényező (Kissné 1999). Azok a tanulók, akik bizonyos 
képességeik sérülése miatt nem tudnak én-te viszonyt kialakítani, tudatuk nem különül el a kül-
világtól, gátolva lesznek az önállósodási, függetlenedési folyamatban. A függőségi viszony külö-
nösen erős marad abban az esetben, ha a gyermek nem kap ösztönzést a környezetével való teljes 
összefonódás lazítására.

Az öntudat fejlődésének fontos állomása a saját ízlés kialakítása. Ebben a sérült személyek irány-
mutatást igényelnek, személyiségük és döntésük tiszteletben tartásával. Jó, ha mértékadó értékrend 
és ízlésvilág alapján a tanuló maga alakítja ki a saját egyéni ízlését. A helyes önkiszolgálásra nevelés 
ennek az iránynak az elindítója. A befolyásolás, iránymutatás mértéke ebben az esetben is a peda-
gógus belátását, felelősségét feltételezi. 

A tanító segítheti a gyerekekben a helyes önbecsülés és a helyes önkritika kialakítását. Őszinte 
tükröt kell eléjük tartani, építő kritikával kell feléjük közeledni, hogy lássák, ismerjék meg jól ma-
gukat, és közben magabiztosak, bátrak maradjanak. Érdemes a visszatükrözéshez már kiskorban 
hozzászoktatni a gyerekeket, jó szembesíteni őket a környezetükre gyakorolt hatásukkal, legyen 
az kedvező, vagy kedvezőtlen. Ezek a helyzetek és gyakorlatok ne lépjék túl a koruknak, értelmi 
képességüknek megfelelő szintet!

A tanuló öntudatának kialakulását és erősödését nagyban segíti a környezetének figyelmes és 
pontos kommunikációja. A helyes kommunikáció azt erősíti a gyermekben, hogy aktív részese 
és nem passzív elszenvedője az őt körülvevő folyamatoknak. A cselekvések verbalizálása erősíti 
az önkiszolgálás akaratlagos végzését, a cselekvő személyének hangsúlyozásával (Te) pedig elő-
segíthető az öntudatra ébredése, a környezetétől való elkülönülése. A környezet beszéde nyelvi 
mintaadás a gyerek számára, ami által megtanulja, hogy a dolgoknak neve van. Szókészletének 
gerincét a gondozáshoz, napi cselekvéshez kötődő mindennapi tárgyak nevei alkotják (Kálmán 
2006). A szociális kapcsolatrendszerhez szükséges, sokrétű kommunikációra minden tevékenység 
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fejlesztésekor törekedni kell (V. Radványi 1994)! Különösen jelentős szerepe van az egyértelmű 
kommunikációnak a szükségletek jelzésénél, az instrukciók megértésénél és a tevékenységek visz-
szatükrözésénél. A jelzés a kérés megfogalmazását jelenti („Enni kérek!”, „Inni kérek!”). Jelzés 
lehet a saját észleléshez kapcsolódó érzések megfogalmazása, kifejezése is („Éhes vagyok!”, „Fá-
zom!”). A visszatükrözés során a személyt körülvevő közösség reagál a cselekvő tevékenységeinek 
eredményére, annak minőségére („Sokat futkároztál, jól megéheztél!”, „Szépen felöltöztél, örülni 
fog az anyukád!”). A fejlesztés során kiemelt szerepet kap a helyzetet értelmező, konkrét kéréseket 
megfogalmazó kommunikáció. A fejlődés megfelelő időszakában tovább kell lépni az eldöntendő 
kérdéseken és az igen-nem válaszokon. Az egyszerű, pontos megfogalmazást példaadással és le-
hetőségek nyújtásával segíthetjük. A tanításkor figyelembe kell venni a személyes, képességekhez 
illeszkedő kommunikációs módok használatát, arra törekedve, hogy ezek egyre összetettebb jelen-
téssel bírjanak, és egyre szélesebb körben legyenek érthetők.
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SAROKPONTOK

Az alábbiakban az önkiszolgálás folyamatának sarokpontjait tekintjük át. Az akarati, motivációs 
tényezők az önkiszolgálási tevékenységek megkezdéséhez, az induláshoz szükségesek, a mozgáské-
pesség a cselekvések kivitelezésében döntő fontosságú, a kognitív funkciók működése a kivitelezés 
tartalmában játszik szerepet, az igényesség, az önbecsülés a végrehajtott cselekvések eredményé-
nek minőségét határozzák meg.

Bármelyik kompetencia hiánya vagy gyengesége az önkiszolgálás műveletében akadályt, nehe-
zítést jelent. Ezért hangsúlyosan kell foglalkozni a kiemelt tényezők kompenzálásának és fejleszté-
sének módjaival az önkiszolgálási rutinok kialakítása során (Hatos 2000).

 MOTIVÁCIÓ 
Az iskolába lépő tanulóknál általában hiányoznak még az önkiszolgálásra irányuló belső ösz-
tönzők, ezért a külső motiválásnak fontos szerepe van (Vágó 2005). Az értelmileg akadályozott 
gyermek a környezetének jeleit, jelzéseit nem, vagy nehezen értelmezi. Problémát jelenthet össze-
kapcsolni az aktuális helyzetet a múlttal vagy a jövővel, saját belső világát a körülötte lévő sze-
mélyek érzelmeivel. Az éppen fennálló helyzetet ezért értelmezni, magyarázni kell: ki kell emelni  
és meg kell erősíteni a szükséges információkat előre kell láttatni a következményeket. Ez szá-
mukra az akadálymentesítés: a környezetük jelenségeinek értelmezése, megerősítése, színezése  
(Kálmán 2006).

Az önállósághoz vezető első lépések megtételéhez jó, ha bátorítást, erős motiválást kapnak  
a gyerekek. Fontos számukra, hogy biztonságban érezhessék magukat, félelem nélkül próbálkoz-
hassanak. Örömüket leljék elért eredményeikben. Ha nincs elég színes, az érdeklődésüket felkeltő 
inger a környezetükben, érdektelenné, motiválatlanná válhatnak.

Az is gátoltságot, tanácstalanságot, passzivitást okoz, ha gyenge a gyerek problémamegoldó 
képessége, nem érti, hogy az adott helyzet milyen feladatokat támaszt. Ebben is segít a környezet 
jeleinek értelmezése és megerősítése, valamint a feladatmegoldás motiválása.

Az öltözködés a mindennapok megszokott, állandóan ismétlődő része, amit meghatároz az 
időjárás, a napszak, a következő tevékenység, a pszichikai állapot, a személy neme. Ezeket a meg-
határozottságokat érdemes pozitív tartalommal megtöltenie a tanítónak, amitől kedve lesz a gyer-
meknek a megfelelő ruha felvételéhez.

Segítséggel hamar megérti a gyermek az öltözet különféle jelentéseit: bizonyos ruhadarabokból 
képes a nemre, a napszakra, az időjárásra, a jövőbeli tevékenységekre, eseményekre, hangulatokra, 
stb. következtetni. A szerzett információkat tapasztalatai segítségével össze tudja kapcsolni, ami-
vel támpontokat gyűjt a pontos tájékozódásához. A támpontok biztonságérzetet nyújtanak számá-
ra, sok váratlan élménytől megkímélik, és bátrabb cselekvésre, aktivitásra késztetik.

A tanulás eredményes eszköze a játék, a játszáson keresztüli ismeretszerzés. Játszani szeretnek 
a gyerekek, ezért az öltözködés egyes elemeit érdemes belefoglalni egy-egy játékformába, amelyek 
önmagukban unalmasak, érdektelenek, fárasztóak lennének. A játék során olyan mintákat, tevé-
kenységeket gyakorolnak, amelyek fontos elemei lesznek a komoly tevékenységeinek. Kezdetben 
kevésbé az öltözködés a motiváló erő, hanem a játék jó élménye, öröme. 

Az étkezéshez kapcsolódó önkiszolgálási tevékenységek tanításához a jó étvágy, az étkezés 
utáni kellemes jóllakottság a legtöbb esetben önmagában is elegendő motivációt jelent. Ezen a 
területen a következetesség, az egészségtudatosság, a kontroll nélküli fogyasztás kerülése a leg-
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fontosabb kívánalom. Az étvágytalanul, örömtelenül étkező kisgyerekkel nehezebb az étkezés 
előkészítése, a terítés megtanulása, az étkezés körüli tevékenységek elvégzése. Türelmes követke-
zetességgel, határozott fegyelmezettséggel itt is eredményeket érhetünk el, az erőszakosság azon-
ban feltétlenül kerülendő! 

A nevelési sarokpontokat nem feladva érdemes az érzékenyebb gyerekeknél figyelni a saját íz-
lésvilágukra, speciális kívánságaikra, a számukra örömteli környezet kialakítására! Az étkezés ide-
jének rendszerbe szervezése is fontos a nevelés során. A rendszeres időben való étkezés meghatá-
rozó a gyerek napirendjében, jó orientációs támpontot ad, motiváló erejű. Figyelni kell arra, hogy 
az étkezések alatt minden zavaró külső körülmény ki legyen zárva! Az asztal körül nyugodt, békés 
hangulat uralkodjék! Az étkezés örömöt jelentsen, és ne félelmekkel, szorongással teli kötelezett-
séget! Összeszorult torokkal és gyomorral nem esik jól semmilyen étel. 

A tisztálkodás motiválása nehezebb feladat, hiszen a fiziológiás ingerek ebben az esetben ke-
vésbé erősek. A mosakodás utáni jó közérzetet, a tisztaság kellemes állapotát képes megtapasztalni 
a gyermek, a pozitív emlékek ösztönözhetik a kellemes érzéseket előidéző tevékenységeket. Idő-
sebb gyermekeknél már elvárhatjuk, hogy az egészségmegőrzés és a betegség megelőzése is moti-
váló tényezőként szerepeljen. Ezeket a szempontokat már kisebb korban be kell vezetni a gyermek 
gondolkodásába és értékrendjébe!

Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy a legfontosabb tisztálkodási feladatok elvégzésekor 
(pl. esti fürdés a vacsora előtt) a gyermek rendszerint éhes és fáradt. A tisztálkodás tanítását en-
nek tudatában, belátással kell támogatnia a tanítónak. Az önkiszolgálás ezen területén is képes a 
tanító megerősítő, pozitív erőket generálni, de később nehezen leépíthető gátlásokat és félelmeket 
is előidézhet.

A környezet rendben tartásának igényét a gyerekek által megszokott rend vagy rendetlenség 
befolyásolja. A mintaadás, példamutatás jó segítség számukra, ezt könnyen tudják követni utánzás-
sal. A tanítónak a rend elemeit tudatosan kell alakítania, hogy a jelek felismerésében, kódolásában 
és értelmezésében akadályoztatott gyerekek is megértsék azokat. A következmények láttatása is 
lényeges: ha rend lesz, utána lehet vacsorázni, utána következik a mese, stb. Mindezek tapasztalati 
úton, ismétlődő pozitív emlékképekből állhatnak össze ismeretekké. Az értelmi szinttől független 
az a tény, hogy a harmonikus közegben, feszültségmentes hangulatban, jó érzéseket tükröző lég-
körben zajló tevékenykedés és tevékenykedtetés előbb célt ér (Mérei, V. Binét 1975).

A motiválást kiegészítheti, ha a gyermek értelmi szintjéhez, életkorához igazodva hivatkozunk 
az egészség megtartására, a piszok, a rendetlenség káros következményeire.

 MOZGÁS 
Az önkiszolgálás tanításának szerves része a mozgásképesség fejlesztése. Nagy figyelemmel, pon-
tos mozgástervvel kell előkészíteni az egyes tevékenységekhez tartozó mozgásformákat, a moz-
gásminták egymásra épülését. A legtöbb önkiszolgálási művelet elvégzéséhez összehangolt nagy-
mozgások és rendezett finommotorikus képességek szükségesek. A célzott, konkrét tevékenység 
mozdulatainak tanítása mellett – amelyet célszerű hétköznapi szituációban végezni – az össze-
tettebb mozgásformák kialakításához gyakorló, erősítő, a tevékenységet elemző fejlesztéseket is 
biztosítani kell. 

A gyermekre vonatkozó egységes fejlesztési tervben kell kidolgozni a fejlesztendő területeket, 
amelyeket több oldalról összehangolva erősítünk a tanév során a különböző tantárgyak tanulása-
kor. A mozgás (nagymozgások és a finommozgások) fejlesztése bármelyik tantárgy keretében is 
történik, támogatja az önkiszolgálási tevékenység sikeres kivitelezését, és – mivel a mozgásfejlett-
ség szoros összefüggésben van a mentális érettséggel – egyben a gondolkodás fejlődését is. 
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A nagymozgások fejlesztésekor az alapmozgások (kúszás, mászás, járás) koordinálása mellett 
az egyensúly, a térérzékelés, az irányészlelés és a tempóérzékelés fejlesztésére kell súlyt fektetni.  
A nagymozgások pontos végrehajtása azért is szükséges, mert ez az alapja a finommozgások  
fejlődésének (S. Pintye 1996). A szem-test koordináció alapján a finomabb szem-kéz koordináció 
jön létre. Erre tudjuk ráépíteni az eszközkezelést, amely alapvető készség az önkiszolgálási műve-
letekben.

A nagymozgások célzott fejlesztése mellett hangsúlyos feladat a finommotorikus képességek 
erősítése. A cselekvés pontos és eredményes, funkcióját betöltő végrehajtásához a kéz, az ujjak 
helyes, differenciált mozgatása szükséges. A kézműves-foglalkozások általában egy kézzel fogható 
tárgy létrehozására irányulnak, de ha nem a produktumra vagy a látványra törekszünk, a tevékeny-
ség célja lehet pusztán a kézügyesség fejlesztése, vagy a kéz erősítése (Kissné 1999).

A direkt mozgásgyakorlatokon kívül sokféle játékkal is támogathatjuk a harmonikus mozgás 
kialakulását. A játszóterek eszközei sokrétű mozgásformát erősítenek, a jól megválasztott építő, 
konstrukciós játékok a kézmozgás ügyesítését szolgálják, akár észrevétlenül is. Ezek használatával 
a család játékosan is részt vehet a gyermek fejlesztésében. Lehetőség szerint minél inkább érde-
mes a sérült gyermeket is bevonni a család szabadidős tevékenységeibe: a testvérekkel, barátokkal 
közösen végzett tevékenység lelkileg is fontos, és fizikailag is különlegesen erős fejlesztő hatású 
(Kálmán 2004).

A szülői, tanítói módszerek megválasztásánál a tervszerű, következetes neveléssel párhuzamo-
san lelki vonatkozásokat is figyelembe kell venni! Figyelmes, érzékeny nevelői attitűddel kudarcok, 
személyiségtorzulások előzhetők meg. Minden eredményt ledönthet a türelmetlen felcsattanás, a 
kapkodás vagy az elégedetlenség. A követelményszintet körültekintően kell megválasztani, mert 
az erőn felüli tehertétel, a túlzott elvárás megtör, elkedvetlenít. 

Érdemes megfigyelni, kivárni a gyermek spontán induló tevékenységeit, mozgásait. Ha a fizikai 
környezet körültekintően, biztonságosan van kialakítva, bátran teret engedhetünk az egyéni pró-
bálkozásoknak, önálló irányoknak! Mindenképpen jó, ha a gyermek az utasításoknak megfelelően 
segédeszközzel vagy anélkül maga közlekedik, és végzi dolgait, érzi az erejét, erőfeszítéseket tesz 
célja eléréséhez. Érdemes sok időt szánni a feladatokra, a gyorsaság kevésbé fontos szempont. Az, 
hogy a cselekvést a gyerek maga hajtsa végre, sokkal inkább! A gyerek éppen kialakulóban lévő 
önállósodási törekvéseit erősíti és motiválja, ha sikerült végrehajtania feladatát, örömmel látja an-
nak eredményét (Kissné 1997).

Az önálló öltözködéshez számos fontos alapmozgást, testtartást kell megtanulnia a gyer-
meknek (egyenes állás, törzsdöntés, karemelés, lábemelés, ellentétes kar-láb mozdulatokat stb.).  
Lényeges képesség a test helyzetének akaratlagos változtatása. Értenie kell az ehhez kapcsolódó 
instrukciókat („Emeld fel a kezed!”, „Nyújtsd ki a lábad!”, „Hajolj előre!” stb.)! Mindezek kialakí-
tása, gyakorlása támogatja az öltözködés tanulását.

Az önálló öltözködés megtanulásához, például a ruhákon lévő zárak (gomb, tépőzár, cipzár, 
cipőfűző stb.) használatához összetett finommotorikus képességek szükségesek. Jó, ha ezekkel az 
eszközökkel lassan, figyelemmel végezzük a műveleteket a mindennapos öltözködéskor, és pontos 
használatukra külön is időt fordítunk. Érdemes a tevékenykedést magában értékelni és dicséretek-
kel kísérni, függetlenül a végrehajtott feladat eredményétől.

Az étkezés tanulásakor az evőeszközök célszerű használatának érdekében a finommotori-
kus képességek fejlesztésére kell kiemelt figyelmet fordítani! Fontos feladat még a helyes testkép,  
a térlátás, a kézerő, valamint a megfelelő izomtónus kialakítása és fejlesztése. 
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Eleinte elfogadható, ha a gyermek étkezéskor csak kanalat használ. Ebben a tanulási fázisban  

a fő cél, hogy a kanalat ügyesen belemerítse az ételbe, és pontosan, célzottan a szájába tudja vinni, 
egyre kevesebb mellényúlással, melléfolyatással. Később fokozatosan használatba vesszük a többi 
evőeszközt is. A kés és a villa használata a kanálénál jóval pontosabb finommotorikus képessé-
get igényel, és egyben fejleszti is azt. Feltételezi a szem és a kéz koordinációjának fejlettségét, a 
pontos, célba találó kézirányítást, a kellő mértékű erőkifejtést és a tartós figyelmet. (Kissné 1997) 
Nagy figyelem kísérje a szúró, éles eszközök használatát! A tanítónak ismernie kell a gyermekek 
képességeit, hogy meg tudja ítélni, ki kaphatja meg ezeket a nem veszélytelen eszközöket. Az arra 
alkalmas gyermeket tanítsa meg a biztonságos eszközhasználatra, azután bátran engedje őt önál-
lóan étkezni! (Stein 2015)

A tisztálkodás tanításánál kiemelt figyelem irányul a fogásra, az eszközökkel való erőkifejtésre, 
és az erőkifejtés szabályozására. A szappan, a törülköző és a fogkefe használatához szükséges a 
kívánt pontra összpontosuló, kellő mértékű erőkifejtés. Differenciált és kellő finomságot igénylő 
mozdulatsorok ezek, ahol a részekre bontott mozdulatok aprólékos, lépésenkénti tanítása a feladat. 
Később ezek automatizmussá válva már nem igényelnek külön-külön odafigyelést. 

Koordinált kézmozgást feltételez a kívánt testrész megérintése, amihez a pontos testkép isme-
rete kapcsolódik.

A rendtartáskor a térben való biztos mozgáshoz, az eszközökkel való biztonságos bánáshoz, 
a balesetmentes feladatvégzéshez komoly mozgáskoordinációs készségre van szüksége a gyermek-
nek. Térlátás, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció megfelelő fejlettsége szükséges a takarítás-
kor, a seprű használatakor, a ruhák helyretételekor. A két kéz együttes, összehangolt mozgatása, 
ami például a seprű és a szemétlapát együttes használatához kell, hosszabb, speciális mozgásgya-
korlatok során alakul ki.

 GONDOLKODÁS
Az önkiszolgálás fejlettségét meghatározza a személy megismerő, gondolkodó funkcióinak fejlett-
sége. A figyelem, az emlékezet, az érzékelés és a gondolkodási funkciók egyre magasabb szintje 
a tudatosan, belátással végzett cselekvést segítik. (Mérei, V. Binét 1975) A figyelem tartóssága, a 
pontos megfigyelés, a következmények belátása, az emléknyomok erőssége, a sorrend látásának 
képessége, valamint az időérzékelés fejlettsége mind lényeges feltételei az önálló önkiszolgálási 
tevékenységnek. Mindezek fejlesztése kiegészíti a konkrét, gyakorlatban történő önkiszolgálási 
műveletek tanítását.

A gyógyításhoz hasonlóan a gyógyító nevelésben is a teljes emberrel kell foglalkoznunk. Egy-
egy terület fejlődése a személy teljes képességrendszerét pozitívan változtatja meg (Illyés 1987). 
Így a kognitív képességek vagy a mozgás fejlődése az önkiszolgálási tevékenységekben is eredmé-
nyeket hoz. De a hatás visszafelé is érvényes! Sok esetben maga a következetesen végzett önki-
szolgálási cselekvés erősíti meg a kognitív funkciókat és fejleszti, teszi koordináltabbá a mozgást 
(Hatos 1996).

Az öltözködés tanításának tudáseleme az alkalomhoz, időjáráshoz, napszakhoz, cselekvéshez 
stb. illő öltözet kiválasztása, a ruhák helyes sorrend szerinti felvétele, a testrészek és a megfelelő 
ruhák kapcsolatának ismerete, a méret észlelése, a saját ruha megkülönböztetése a másétól. Ezeket 
az összetett képességcsoportokat egységekre bontva, tudatosan kidolgozva kell a tanítónak beépí-
tenie az oktatás folyamatába. 
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Az étkezés tanulásakor fontos tudás a napszakok ismerete, az idő érzékelése, és az egyes étke-
zések napszakhoz kötése. Lényeges az egyszerű főfogalmak (ennivaló, innivaló, ehető, nem ehető 
stb.) ismerete. A terítékek kiszámolásához és az étel mennyiségének megállapításához alapvető 
matematikai tudás is szükséges (mennyiség és méret érzékelése). Fontos, hogy a térbeli viszonyok-
ra utaló nyelvi elemeket megértse, megfelelően észlelje és pontosan használja a gyermek (Kissné 
1999).

Az étkezés során megtanulják a gyerekek, hogy bizonyos eszközök mire valók. Árnyaltabb gon-
dolkodást feltételez, ha azt is tudják, hogy egy dolgot többféle célra is fel lehet használni. 

A tisztálkodás önálló végzéséhez is a korábbi önkiszolgálási területeknél említett gondolkodási 
képességek meglétére van szükség. A tisztálkodásnál különféle eszközöket használunk, amelyeket 
első lépésként meg kell ismerni, tudni kell a funkciójukat. Pontos megfigyelések által meg kell tud-
ni különböztetni a tisztálkodási szereket egymástól. Ismernie kell a gyereknek még a cselekvések 
végzéséhez kapcsolódó tereket, helyiségeket, a terekben a berendezéseket, a tárgyak helyeit.

A környezet rendben tartásánál fontos képesség a különbség és a hasonlóság érzékelése,  
a sorrendiség észlelése, a csoportosítás, a kategorizálás képessége. A gyermeknek át kell látnia a 
teret, figyelnie kell az azt meghatározó tárgyakat, főfogalmak szerint csoportosítania kell azokat, 
ki kell emelnie a lényegeseket közülük, át kell látnia az egész és a részek viszonyát, a környezetre 
vonatkozó történések összefüggéseit, következményeit. Ezekkel a képességekkel észlelheti a rend, 
rendetlen állapot különbségeit, állíthatja vissza az eredeti állapotot, és tudja a tárgyakat csoporto-
sítani, helyükre visszarendezni.

 ÍZLÉS, IGÉNYESSÉG
Az ízlés, az igényesség és az önbecsülés az önkiszolgálás kialakulásának és fejlődésének fontos 
elemei. A pontatlanul, hiányosan, igénytelenül végrehajtott műveletek nem érnek célt (piszkos 
marad a kéz, melléömlik a pohárból a víz, nyomja a lábat a cipő, stb.). A motiváció az önállósodási 
folyamatok elindulásához és végrehajtásához szükséges, az igényesség a cselekvés végén elért ered-
mény minőségét, eredményességét, külalakját határozza meg. A tiszta és igényes külső megjelenés, 
az igényes ételek elkészítése vagy az igényes terek kialakítása nem elsősorban anyagi értékességet 
jelent, nem pénz függvénye. Sokkal inkább a belsőből fakadó harmónia külső megjelenése ez, 
amely összhangban áll a személyiség, a közösség őszinteségével, kiegyensúlyozottságával, nyugodt 
erejével. Az önkiszolgálási cselekvések valódi célja, hogy a személy egészségesen, gondozottan 
tudjon megjelenni, tanulni, közösségi feladatait elvégezni, mindezeket olyan környezetben, amely 
rendet, tisztaságot, nyugodtságot tükröz.

Az ízlést az utánzás és a véleményalkotás fejleszti, ezeket példaadás, példamutatás alapozza meg. 
Mindehhez olyan közeg szükséges, ahol a bizalom légköre uralkodik, ami biztonságot ad, és az 
önálló kezdeményezés bátorságát nyújtja (Hatos 1988). A gyermek elé állított mintának vonzónak 
de elérhetőnek kell lennie, hogy kedve legyen utánozni, követni azt. A szép környezet, a tisztaság, 
a rend az épekhez hasonlóan az értelmileg akadályozott gyermekek magatartására, viselkedésére, 
belső világára is pozitív hatást gyakorol (Stein 2015).

A gyerekek öltözködésénél törekedjünk arra, hogy ruhatáruk csinos, kényelmes, divatos, ne-
mükhöz és életkorukhoz illő ruhákból álljon. Az ízléstelen, össze nem illő, csúnya mintájú, ren-
detlen, piszkos ruhanemű használata igénytelenséghez vezet. Példaadással lehet a mértéket és az 
egymáshoz illőséget mutatni, de nem vehetjük figyelmen kívül azt sem, mi tetszik a gyereknek, mi 
számára a kényelmes, örömmel hordott, kedvelt öltözék. Az esetleges túlzásokat tapintattal kell az 
ízléses stílus irányába terelni.
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I.
Az étkezés esetében az igényesség szempontját az ízletes étel, a szépen megterített asztal, a kö-

zösségi étkezés, valamint az étkezésre megszabott optimális hosszúságú idő jelenti. A tiszta, örö-
met nyújtó étkezés élménye hosszú ideig tartó tanulás eredménye, amely kezdetben sok kudarccal, 
küzdelmekkel jár. Nem jó, ha mindezek a nehézségek és kellemetlenségek feszült, szorongással teli 
asztal körüli légkört eredményeznek, mert az rombol, és a fejlődés ellen hat. Félelmet, szorongást 
szül, nem pedig pozitív önbecsülést. Az étkezés kérdése szorosan összefügg az egészség kérdésé-
vel. Annak ellenére, hogy hosszú ideig a felnőttek feladata a gyerekek egészségének megőrzése, 
kiskortól érdemes ezt a törekvést és célkitűzést a gyerekek számára is hangsúlyozni. Az értelmileg 
akadályozott gyermekeket is fontos megtanítani az egészségmegőrzés fontosságára és a felelős 
gondolkodásra.

A tisztálkodás tanításakor hangsúlyozni kell, hogy a közösségekben általában érték az igényes, 
gondozott külső, és feltűnik az elhanyagoltság, mosdatlanság, így gyakran szorulnak a társaság 
peremére az elhanyagolt külsejű emberek. A barátok, társak választásánál a megjelenés felszínes 
szempontnak tűnik ugyan, de az igényes külső mégis számtalan belső értéket feltételez. Érjük el, 
hogy a gyermekek törekedjenek a harmonikus, tiszta megjelenésre! Legyen az alapos tisztálkodás 
a mindennapjaik része! A rendszeres tisztálkodás komfortérzést alakítson ki, és igényükké váljon 
a tisztaság!

A tisztálkodás tanításakor, csakúgy mint az öltözködés során a tanító feladata a szemérmes 
viselkedési formák bemutatása és azok betartására való figyelmeztetés. A gátlástalan, másokat  
figyelmen kívül hagyó magatartás kellemetlen, zavaró jelenség a közösség számára.

A rend, a tisztaság nyugalmat, békességet tükröz. Az érzékeny gyerekek kimondatlanul is a 
rendben érzik jól magukat. Az összevisszaság, a dolgok kuszasága a pszichés állapotukra is rossz 
hatással van. Jó, ha a rendetlen helyzetek értelmezése megjelenik a tanító és a gyerek kommuni-
kációjában. A hibák, a rendetlenség tudatosítása, és a rend, harmónia okozta jó érzés kifejezése 
minta és értékformáló a közösség számára. A rend igényszintté alakulása elsősorban példaadással 
alakítható ki. A rend kialakításának és megtartásának ára az erre irányuló folyamatos és követke-
zetes figyelem és elvárás (Montessori 1978).
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A következő fejezetben a fentebb ismertetett sarokpontok szerint területről területre haladva, de 
a teljesség igénye nélkül adunk ötleteket az önkiszolgálás fejlesztéséhez. A Gyakorlatok című rész a 
fejlesztési egységhez kapcsolódó praktikus, játékos hétköznapi tevékenységeket javasol. A Feladatla-
pok a gyűjtemény oldalaira utalnak, ezekre épülnek az egyes feladatok, amelyeket nyilakkal differen-
ciálva soroltunk fel. A témakör végén Fejlesztési lehetőségek cím alatt az adott feladatok segítségével 
fejleszthető területeket gyűjtöttük össze, hogy segítséget adjunk a tudatos fejlesztéshez.

MOTIVÁCIÓS GYAKORLATOK

ÖLTÖZKÖDÉS

Válogatás a ruhák között

G����������:
– Reggel közösen beszéljük meg, milyen ruhát kell felvenni! 
– Nézzük meg közösen a ruhát, amelyet fel kell venni, hasonlítsuk össze apáéval, anyáéval, ők 

is hasonlóba öltöztek!
– Nézzük meg a ruhán a színes mintákat, a vidám alakokat!
– Az öltözködés során beszélgessünk arról, hogy milyen programra, ünnepre készülünk!
– Beszélgessünk arról, hogy ki az a vendég, aki érkezik hozzánk, amiért szépen, csinosan jó 

felöltözni!
– Mondjunk mondókákat, ritmusokat öltözködés közben!
– Hangsúlyozzuk, mit is érezhet a gyerek! Nagyon fázol, hamar öltözz fel! Nagyon megizzad-

tál, meleg van, jobb, ha leveszed a pulóveredet! Szép piros a szoknyád, apának tetszeni fog!
– Segítsenek a gyerekek a mosás utáni teregetésben, hajtogatásban. Közben beszélgessünk 

arról, kinek a ruhája van éppen a kezünkben.

F���������: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18. 
►  Ismerkedés a ruhadarabokkal. ● A lány- és a fi úalak saját kedv szerinti öltöztetése, vetkőz-

tetése. ● A ruhák válogatása, cserélgetése szabadon. ● Öltöztetés a dobókocka szerint. ●
A ruhák beillesztése a formatáblába. 

▲  Találj ki szép öltözetet a fi únak/lánynak! ● Illeszd vissza a ruhákat a táblára! ● Dobj a 
kockával, és a szerint öltöztesd fel a fi út!

▼ Öltöztessük fel a lányt! Ez a szoknyája, add rá!…

F���������� �����������:
Gondolkodás: testrészek felismerése és a hozzájuk tartozó ruhadarabok megfeleltetése; 
ruhadarabok és évszakok összekapcsolása. ● Emlékezet: ruhaneműk, évszakok felismerése, 
azonosítása. ● Kommunikáció: döntéshozás, véleményalkotás. 
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II.Fiúruha, lányruha

G����������:
– Hangsúlyozzuk a nemek szerinti öltözködést: a lány öltözködésekor hangsúlyozzuk, hogy 

lányos ruhákat vesz fel, a fi úknál a fi ús ruha jegyeit emeljük ki!
– Figyeljük meg egymás öltözetét! 
– Tartsunk divatbemutatót! Mindenki mutassa be a saját ruháját! Hangsúlyozzuk a fi ú-lány 

jellegzetességeket!
– Nézegessünk újságokat, fi gyeljük meg a férfi ak, nők öltözetét! Beszélgessünk róla, kiemelve 

a férfi as, nőies vonásokat! Csinos, szép, jól áll rajta – fogalmakat használjunk! 
– Tetszik neked? Te felvennéd? – kérdéseket tegyünk fel!

F���������: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18.
► A mágneses lapon lévő fi ú- és lányalakon öltöztetős feladatok végzése.
▲  Öltöztesd fel a lányt/fi út az évszaknak megfelelően! Dobj a dobókockával, és a jelnek meg-

felelően öltöztesd fel a lányt/fi út!
▼  Öltöztesd fel te is a lányt/fi út úgy, ahogy a már felöltöztetett lányon/fi ún látod! ● Mondd 

el, milyen ruhát adtunk a lányra/fi úra! (minta alapján) ● Milyen időre öltözött fel a lány/
fi ú? (minta alapján)

F���������� ���������:
Szociabilitás: személyiségépítés, éntudat-erősítés, természetes helyzetekben, játékosan.

Öltöztetős játékok

G����������: 
– Játsszunk papás-mamás játékot, amelynek része a baba öltöztetése. Legyenek a ruhák köny-

nyen feladhatók, könnyen kezelhetők.
– Rendezzünk versenyt: ki tud leghamarabb felöltözni, levetkőzni?
– Jó fogócskajáték a színcápa, amely során saját ruhánk színeit kell megfi gyelni.
– Találjunk ki csapatjátékokat, amelyek során az öltözet megfi gyelése, le- és felvétele részei a 

játéknak.

F���������: 8., 9.
►  Az ajtók nyitogatása, a képek változó tartalmának észrevétele, megfi gyelése, szavakba fog-

lalása. ● Szabad játszás, mesélés, utánzás. ● A lapokon az ajtók ki-be csukásakor változá-
sokat lehet észrevenni. 
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▲  Nyisd ki az ajtót! Mit látsz belül? Játsszuk el, ami történt! ● Valami történni fog a lánnyal 
a belső képen! Játsszuk el!

▼ Nyisd ki az ajtót! Bent is a lány van! Nincs cipője! Bent is fi ú van! Nincs kabátja! stb. ●
Mi lett a sapkájával, kabátjával, stb.?

F���������� ���������:
Szociabilitás: játék, játékosság – az ajtó nyitásával, csukásával a kíváncsiság felébreszthető.

ÉTKEZÉS 

Az érzések kifejezése

G����������:
– Kirándulás után hazaérve fogalmazzuk meg a gyerekkel együtt: nagyot kirándultunk, jól 

meg is éheztünk! Kérünk ebédet!
– Ebéd után mondjuk ki: fi nomat ebédeltünk, biztos te is jóllaktál! Köszönjük az ebédet!
– A tanórák végén, amikor elfáradtak a gyerekek, mondhatja a tanító: egész délelőtt tanultál, 

biztosan elfáradtál! Jólesne inni egy pohár vizet!
– A kérdések is segítik az érzések megfogalmazását: Éhes vagy? Szomjas vagy?

Az esztétikus környezet

G����������:
– A tanítóval, szülővel, testvérrel közösen terítsen meg a gyerek, lássa a cselekvést, legyen 

kedve saját magának is tevékenykedni! Biztassuk az utánzásra! Egy-egy eszközt önállóan is 
feltehet az asztalra.

– Terítsünk meg esztétikus eszközökkel szépen, gondosan! 
– Játsszanak a gyerekek babázós szerepjátékot, amelynek keretében a babák etetéséhez meg 

kell teríteni az asztalt! Adjunk hozzá megfelelő, szép játékeszközöket!

F���������: 19., 20., 21., 23.
►  Feladat ● Ismerkedés az eszközökkel feladatvégzéseken keresztül. ● Így teríts meg! 

A terítés sémája mágneses eszközökkel. Megteríteni a 23. lapon látható minta szerint.
▲  Rakosgasd ki az eszközöket, nézegesd meg a formájukat! (Szabad játék az eszközökkel.) ●

Teríts meg magadnak és a barátodnak a minta szerint a mágneses lapokkal!
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II.
▼ Fogd meg a kanalat, rakd le a táblára! Ez a pohár, rakd le! (A pedagógus kézbe adja az 

eszközöket, kimondja a nevét, gyakoroltatja a megfogást és az elengedést, lerakást.) Rakd a 
megfelelő helyre! (A pedagógus egyenként kézbe adja a megfelelő eszközöket.)

F���������� ���������:
Szociabilitás: affektív területek érzékenyítése, játékos foglalatosság. 
Emlékezet, gondolkodás: az eszközök megismerése játékos tevékenykedtetéssel. Gondol-
kodás, ismeretbővítés játékos formában.

Az ételek kiválasztása

G����������:
– Játsszunk ízleléses játékot, hogy a különböző ízekkel ismerkedjenek, barátkozzanak a 

gyerekek! Játszhatjuk ezt bekötött szemmel is, ekkor még izgalmasabb az ízek kitalálása, 
egyeztetése.

– Használjuk ki a szerepjátékok adta számtalan játéklehetőséget. Boltos-eladós játéknál jól le-
het az ételeket csoportosítani, az ennivalók megnevezését gyakorolni, főzőcskézésnél a főzni 
valókat, ebédre valókat lehet kiválogatni.

– Gyurmázáskor, agyagozáskor készítsünk gyümölcsformákat, kifl it, zsömlét!

F���������: 31. 
►  Alapvető ételekkel való ismerkedés. Csoportosítsátok adott szempontok szerint: gyümölcs, 

pékáru, hideg étel, meleg étel, ennivaló, innivaló.
▲  Válogasd ki az ételek képeit! (A válogatáshoz többféle mágneses lapot keverjünk össze!) ●

Milyen ételeket találsz az asztalon? Csoportosítsd azokat!
▼ Mutasd meg a kenyeret! (A megnevezett ételt kell kiválasztani!)

F���������� �����������:
Emlékezetfejlesztés, ismeretbővítés játékos tevékenységek keretében.

Színezés

Adjunk lehetőséget a g yerekeknek a spontán alkotásra, és tartsuk tiszteletben az elkészült munkáikat! 
Szükség szerint segítsük, támogassuk a g yerekeket: a g yengébb nyomatékkal rajzolónak ajánljunk fi lctollat, 
vastagítsuk meg a színezendő formák körvonalait, nag yméretű, az asztalhoz rögzített papírlapon dolgozza-
nak. Díszítsük a szobát a g yerekek munkáival.
Saját maguk készítette ajándékokat adjanak barátaiknak, szüleiknek, és becsüljék meg ők is a hasonló 
ajándékokat.
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G����������: 
– Legyen mindig ceruza, fi lctoll a gyerekek keze ügyében! Gondoskodjunk arról is, hogy rajz-

táblát, papírt, rajzolni való feladatot is találjanak a környezetükben!
– Hagyjunk időt az önálló rajzoláshoz, saját kedvük szerint fi rkálgathassanak!
– Rendezzünk közös rajzolós, színezős alkalmakat testvérrel, apával, anyával!

F���������: 25., 44. 
►  Színezés, amelynek során ismerkedhetnek a terített asztal képével, és ismerkedhetnek a 

bögre formájával, mintázatával.
▲  Színezd ki a bögréket úgy, ahogy szeretnéd!
▼ Színezzünk öntapadó jelölőpöttyökkel! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.) 

F���������� �����������:
Emlékezet: az étkezéshez szükséges eszközök megismerése örömszerzésen keresztül.

 TISZTÁLKODÁS 

A tisztálkodás eszközei

G����������
– Használjunk a tisztálkodáshoz színes eszközöket, a gyerek által kedvelt fi gurákkal díszített 

törülközőt, fogkefét, illatos szereket!
– Legyen idő a kádban a habos vízben játszani!
– Hagyjunk időt a fésülködéskor különböző frizurák kipróbálására, a tükör előtti bohóckodá-

sokra! Kísérje a tevékenységeket hozzá illő mondóka vagy kedvelt ének!
– Hirdessünk versenyt a társak között: aki a leghamarabb elkészül, aki a legszárazabbra törölte 

a kezét, stb., és az aktuális helyzethez illeszkedő jutalmat jelöljünk ki számukra!
– Szerepjáték során jó játéklehetőség a baba fürdetése. Bátran vizezzen, fröcsköljön, használ-

hassa a saját valódi eszközeit!

F���������: 45., 46.
►  Ismerkedés az eszközökkel: spontán rakosgatás a mágneses lapon.
▲  Nézegesd meg ezeket a mágneses lapokat! Rakosgasd a fürdőszoba polcaira!
▼ Nézd, itt a fogkefe, ez az olló. Rakd a fürdőszoba polcára!

F���������� �����������:
Emlékezet: a tisztálkodás eszközeinek megismerése örömszerzésen keresztül, játékosan.
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II.Tükörbe nézés 

G����������:
– A reggeli körnél, reggeli beszélgetésnél fi gyeljük meg egymást és önmagunkat: felkészül-

tünk-e jól a napra? Említsük meg, ki van szépen felöltözve, kinek divatos a frizurája, tiszta 
a cipője! Soha ne szégyenítsünk meg senkit!

– Tanuljuk meg a hibát észrevenni, kijavítani, őszintén beszélni róla! Tegyenek erőfeszítéseket 
a gyerekek azért, hogy megfeleljenek a társaik, a közösségük tetszésének, elismerésének!

F���������: 61., 62.
►  Az ápolatlan külsőt ábrázoló képhez az azt elhárító cselekvés képének hozzárendelése, 

felszólítások megfogalmazása.
▲  Rendben van ez a fi ú? Mit kell csinálnia, hogy szép legyen? Mit mondjunk neki? (Mossál 

kezet! Fésülködj meg!)
▼ Piszkos lábbal feküdt le a lány! (Zuhanyozzál le!)

F���������� �����������: 
Szociabilitás: motiváció szerzése a harmonikus külső kialakításához. ● Kommunikáció: 
beszédfejlesztés, felszólítások megfogalmazása. ● Gondolkodás: lényegkiemelés, döntésho-
zás, véleményformálás.

Színezés

G����������: 
– Legyen mindig ceruza, fi lctoll a gyerekek keze ügyében! Gondoskodjunk arról is, hogy rajz-

táblát, papírt, rajzolni való feladatot is találjanak a környezetükben!
– Hagyjunk időt az önálló rajzoláshoz, saját kedvük szerint fi rkálgathassanak!
– Rendezzünk közös rajzolós, színezős alkalmakat testvérrel, apával, anyával!

F���������: 65.
►  Színezzünk! ● Színezd ki szépre a lapokat!
▲  Ragasztgass színes pöttyöket a rajzra! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������: 
Affektív területek: elmélyülés az alkotásban. ● Finommotorika: eszközhasználat. ● Vizuá-
lis észlelés: színek használata.
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 KÖRNYEZETRENDEZÉS

A környezet tisztán tartásához szükséges eszközök 

G����������
– Kézműves foglalkozások után, közös főzések után együtt takarítsunk ki a teremben, kony-

hában! Minden tevékenységre nevezzünk ki felelőst! Minden tevékenységben adjuk meg szá-
mukra az elegendő segítséget, hogy elkerüljék a kudarcot, és örülhessenek az eredménynek! 
A munka végeztével közösen értékeljük az eredményt!

– Legyenek a munkaeszközök a gyerekek elérhető közelségében, hogy ha bármikor szükség 
van rá, maguk vehessék azt elő! 

– Szerezzünk be gyerek kezébe illő, gyerekméretű takarítóeszközöket! 
– Szervezzünk közös takarítási akciókat, amikor az egész család hozzálát a munkához! 

A végén ünnepeljük meg a közös munkát!

F���������: 67., 68.
►  Feladat: Ismerkedés a takarítóeszközökkel. 

F���������� �����������:
Figyelem, taktilis észlelés: az eszközök megismerése tapintással, cselekvésekkel, játékosan.

A környezet rendezése játékokon keresztül

G����������: 
– Papás-mamás játék, hagyományos szerepekkel. A játéknál gyerekméretű edényeket, búto-

rokat, egyéb eszközöket használhatnak a gyerekek. Főzhetnek, teríthetnek, takaríthatnak, 
öltöztethetnek.

– Segítsenek a gyerekek a rendrakásban otthon, az iskolában, a nagymamánál! 

F���������: 70., 71., 72., 73. 
►  A gyermek helyezzen a polcokra mágneses ruhákat, játékokat tetszés szerint!
▲ Válogassál a ruhák, edények, játékok közül, és rakd a polcokra!

F���������� �����������: 
Térbeli tájékozódás, gondolkodás: játékos rakosgatás közben ismerkedés a használati esz-
közökkel.
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II.Társasjáték

G����������:
– Használjuk ki a társasjátékok adta bőséges kínálatot! Játsszunk együtt a gyerekekkel, tanít-

suk meg a nyerés-vesztés érzelmeinek helyes kezelését!
– Most mutasd meg: eszközök használata nélkül a cselekvések jellegzetes mozdulatait kell be-

mutatni. (A jellegzetes mozgás imitálása, amelyhez segítségként az eszközt bemutatja a tanító.)
– „Amerikából jöttem…”: cselekvések, tevékenységek eljátszása, azok jellegzetes mozdulatai-

nak bemutatása.

F���������: 80.
►  A társasjáték mezője melletti számok (1–3-ig) szerint kell lépkedni. A táblán helyes cselek-

vések és helytelen állapotot jelző ábrák szerepelnek. Aki helyesre lép, megfogalmazza azt 
és továbblép, aki helytelenre, kimarad. Az győz, aki először ér a célba.

▲ Válassz bábut, és annyit lépj, amennyit mutatok! Mire léptél? Maradsz, vagy tovább léphetsz?
▼ Találd meg a táblán a helyes-helytelen cselekvést, ragassz rá zöld pipát vagy piros keresztet.

F���������� �����������:
Szociabilitás: affektív területek fejlesztése, értékítélet. ● Gondolkodás: döntéshozás, 
lényegkiemelés. ● Kommunikáció: beszédfejlesztés, állítások megfogalmazása.

Virágültetés

G����������: 
– A gyerekek számára is élvezetes tavaszi foglalatosság a növények ültetése. Szervezzük meg 

bármilyen palántának vagy növénytöveknek a szakszerű ültetését a gyerekekkel közösen! Jó, 
ha az első időkben olyan növényt ültetünk, amelynek fejlődése gyors, látványos (bab, tulipán 
stb.). A napi öntözés, gondozás legyen a gyerekek feladata – a többségnél irányítással vagy 
segítséggel beosztás alapján. A növények fejlődését kísérjük fi gyelemmel!

– Díszítsük a szobát vagy a termet élő virágokkal. A vázában a vizet megbeszélt rend szerint 
cserélje a gyerek.

F���������: 82.
►  Helyezzünk színes virágokat a cserépben és a vázában lévő növényekre!
▲ Rakjál virágokat a virágszárakra! Készíts szép csokrot a vázába!

F���������� �����������:
Szociabilitás: játék. ● Felelősségérzet, kötelességtudat erősítése. ● Vizuális észlelés, affek-
tív területek: harmónia érzékelése, létrehozása.
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 MOZGÁSFEJLESZTŐ GYAKORLATOK

 ÖLTÖZKÖDÉS 

Testhelyzetek gyakorlása

G����������: 
– Adjunk instrukciókat különböző testhelyzetek utánzására! Játsszunk olyan körjátékokat, 

amelyekben fontos elem a kaputartáshoz, kerítéshez alakított differenciált kartartás (Bújj, 
bújj zöld ág, Kinn a bárány, benn a farkas stb.)! Utánozzuk különböző állatok mozgását: 
rókajárás, békaugrás, gólyajárás.

– Játsszunk labdajátékokat: dobás-elkapás felemelt kézzel, a labda elkapása, eldobása, gurítása.
– Játsszunk szobrászjátékot: a szobrász beállítja a játékosokat egy testhelyzetbe, ebben kell 

maradniuk bizonyos ideig.
– Álljunk a tükör elé, ahol utánozzuk egymás mozdulatait!
– Találjunk ki a ritmusos népdalokra, mondókákra (pl. Badacsonyi szőlőhegyen két szál vesz-

sző…) változatos mutogatós koreográfi át! Csukott szemmel érintsük meg a megnevezett 
testrészünket!

– Hasznosak az egyensúlyfejlesztő, testérzékelő játékok: csukott szemmel állni sima talajon, 
párnán, sétálni nagyobb térben.

– Adjunk olyan feladatokat, amelyek során a test középpontját keresztező mozdulatokat kell 
végezni: bal kézzel kell a jobb bokát megérinteni, jobb kézzel a bal fület megfogni.

F���������: 11. 
►  Az ábrákon látható mozdulatok utánzása. ● A mozdulatokhoz tartozó instrukciók gya-

korlása. 
▲ Utánozd azt a mozdulatot, amelyet mutatok (mutatja a tanító a képet)! ● Állj egyenesen! 

Emeld magasra a kezed! Tárd szét a karod! Hajolj le! ● Utánozd a kék (piros, sárga, zöld) 
képen lévő mozdulatot! ● Utánozd azt a színű mozdulatot, amelyet mutatok (csak színt 
mutat a tanító)!

▼ Állj te is úgy, ahogy ez a fi ú! (A mozdulat utánzása a képről, színek azonosítása nélkül.) ●
Utánozd a társad mozdulatát! (Az egyik tanuló által mutatott testhelyzet utánzása.)

F���������� �����������:
Mozgás: az öltözködés kivitelezéséhez szükséges alapmozgások gyakorlása. ● Megfi gyelés, 
utánzás: mozgáskövetés rajz alapján. ● Vizuális fi gyelem: színek felismerése, egyeztetése. ●
Kommunikáció: mozgáskövetés verbális instrukcióra.
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II.Eszközhasználat, ruhazárak kezelése

Az önálló öltözködés megtanulásához ismernie kell a g yerekeknek a ruhákon lévő zárakat: gomb, tépőzár, 
cipzár, cipőfűző. Meg kell tanulniuk mindezeket használni. Ezekhez fejlett fi nommotorikus képesség szüksé-
ges. Jó, ha a mindennapos öltözködéskor lassan, fi g yelemmel végezzük ezekkel az eszközökkel a műveleteket, 
de a pontos használatukra külön is időt kell fordítanunk.

G����������: 
– A cipzár használatát nagyméretű cipzáron mutassuk be, ezen gyakoroljuk a fel-le húzást!
– A gombolás tanításának bevezetőjeként gyakorolják a gyerekek a gomb bedobását perselybe! 

A gombolást nagyméretű gombbal gyakoroljuk, baba, mackó ruhájának ráadásakor/levéte-
lekor, ez szórakoztat, és egyben cselekvésre késztet! Egymással szemben állva gombolják 
be/ki egymás kabátját! A tépőzár használatának gyakorlásakor különálló tépőzárat nyis-
sunk-csukjunk, amelynek az alsó felét szorosan rögzítsük le! Így könnyebb a tépés mozdu-
latára fi gyelni.

– A cipőfűzést sokféle fűzős játékkal vezethetjük be. Kemény pálcára, fakanál nyelére, botra 
fűzzünk karikákat vagy nagyméretű golyókat, ezután kezdjük a drótra, majd végül a fonalra 
fűzést. Eleinte a fonal fogásával, a fűzés mozdulatával ismerkedjenek meg a tanulók! Készít-
sünk nagy kartondobozból gyakorló fűzős játékot: vágjunk nagy lyukakat a doboz tetején, 
vastag cipőfűzőt használjunk a fűzéshez!

F���������: 10. 
►  A gomb, tépőzár, cipzár felismerése, használata. ● A feladatlapra hasonló eszköz felragasz-

tása. ● Az eszközök tapintása, speciális jellegének megismerése.
▲ Nézd végig a képsort! Mi történt? (Kigombolta, szétnyitotta, lehúzta.) ● Mi ez? (Gomb, 

tépőzár, cipzár.) ● Keress hasonlót a saját ruhádon! ● Próbálgasd a használatát! ● Tapintsd 
ki, találd ki, mit érzel! ● Melyiket tapintottad a három közül?

▼ Bazális érzékelési (tapintási érzékelés) feladatok.

F���������� �����������: 
Finommotorika: kézügyesség fejlesztése. ● Taktilis-haptikus észlelés: a különböző érzék-
letek megtapasztalása, különbségtétel, tapasztalatszerzés. ● Emlékezet: a ruhazárak meg-
ismerése.
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A kézügyesség fejlesztése 

A fi nommotorikus képességek az aprólékos mozdulatokat igénylő cselekvések során fejlődnek. Érdemes a tevé-
kenykedést magában értékelni és dicséretekkel kísérni, függetlenül a végrehajtott feladat eredményétől.
Élvezetes fejlesztési lehetőséget nyújtanak a rajzolásos feladatok. Az íróeszközök használata fejlett kézmoz-
gást igényel, de visszafelé is igaz, hiszen jól edzi a kézizmokat a nyomatékkal, akaratlagosan irányított 
eszközhasználat.

G����������:
– Adjunk a gyerekek kezébe szép színű, vastag, puha hegyű ceruzákat, fi lctollakat, és mind-

ezekhez nagyméretű papírlapot! Engedjük a szabad kézmozgással végzett fi rkálást! 
– Nagyméretű gombokat rajzoljunk körbe! 
– Rajzoljuk körbe egymás cipőjét, hasonlítsuk össze azokat!

F���������: 3., 4., 5., 6. 
►  Feladat: A sablon alapján a különböző ruhaformák átrajzolása színes lapokra, azok kivágása. 

F���������� �����������:
Finommotorika: kézerő fokozása. ● Vizuális figyelem: színek használata. ● Szociabilitás: 
személyiségfejlesztés alkotáson, önkifejezésen keresztül. 

ÉTKEZÉS 

Eszközhasználat, a kanál használata

G����������:
– Olyan feladatok kitűzése a cél, ahol az anyag mozgatása és ide-oda kerülése eszközök hasz-

nálatával valósul meg, ahol az eszközökkel való célzott tevékenykedés a lényeg.
– Játékos sorversenyfeladat lehet a kanállal pingponglabda hordás, kanállal vízhordás, kanál 

homokba merítése és a homok áthordása másik edénybe. Játékos verseny keretében egymást 
etessük kanállal.

– Nagyobb szemű magvakat (bab, kukorica, rizs) kanalazzunk, nagyobb tálból kis tálkákba 
tálaljunk.

– Homokozóban jó eszközös játékokat találhatunk ki: kislapáttal ásás a homokban, formába 
homoktöltés lapáttal és hasonlók.

– Rendezzünk babazsúrt babákkal, a játék babákat etessük kiskanállal.
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II.Kés, villa használata

G����������: 
– Közös terítéskor fi gyeljük meg az asztalra kerülő evőeszközöket! Célzott tanításkor mutas-

suk be az eszközök tulajdonságait: szúr, vág. Mutassunk biztonságos fogásokat az eszkö-
zön! Gyurmázáskor használjunk kést a gyurma felszeleteléséhez, és villával gyakoroljuk a 
darabok felszúrását! Tízóraihoz daraboljanak fel a gyerekek banánt, és próbálják azt villával 
elfogyasztani! Jó alternatíva a párizsi- vagy mortadellaszelet. Előbb kézzel tartsa és úgy vágja 
(ujjakra vigyázni!), aki ügyes, villával rögzítve próbálkozhat!

F���������: 36., 37. 
►  A fülek kihajtásával a kés használatára fi gyelni, a változást észrevenni, megfogalmazni, 

jelezni.
▲ Nézd meg jól a képet! Nyisd ki az ajtót! Mit csinált apa?
▼ Mi van apa kezében? Nyisd ki az ajtót! Mi történt a kenyérrel? ● Az apa vágja késsel a ke-

nyeret. Nyisd ki az ajtót! Mi történt?

F���������� �����������:
Emlékezet: ismeretszerzés, a kés használata. ● Vizuális észlelés: változás észlelése. ● Gon-
dolkodás: rész-egész viszony észlelése.

 TISZTÁLKODÁS 

A kéz nyomó- és megtartóerejének fejlesztése

G����������:
– Jó fejlesztő hatásúak, egyben kedvelt elfoglaltságot nyújtanak az építő, összerakható játékok-

kal való tevékenykedések: duplózás, építőkockából való építések. 
– Énekeljünk, mondókázzunk együtt a gyerekekkel, ezt ütős, zörgős hangszerek kísérjék! 
– Játsszunk sorversenyeket, ahol a gyerek erejéhez mért nehézségű tárgyakat kell kézben, ko-

sárban, tálcán átvinnie a tér túloldalára! 
– Kérjünk segítséget a gyerektől, hogy nehezebb táskákat, tárgyakat segítsen elvinni a megfe-

lelő helyre! 
– Szokjanak hozzá a gyerekek, hogy a saját táskájukat maguk vigyék! Nem baj, ha az időnként 

nehezebb, tegye le egy kicsit, pihenjen, utána folytassa! 
– Különböző szilárdságú tárgyakat nyomjanak össze: szivacs, gumilabda, gumicukor! Próbál-

kozzanak kaviccsal, fakockával is!
– Segítsenek a konyhában tésztát gyúrni!
– Vizes ruhákat együtt csavarjunk ki!
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Az egyensúlyérzék és a térlátás fejlesztése

G����������:
– A játszótereken sokféle játékeszköz alkalmas az egyensúly fejlesztésére, éljünk a lehetősé-

gekkel!
– Járjanak vékony, keskeny padon egyensúlyozva, járjanak rajta eszközök kézben tartásával!
– Homokba, aszfaltra rajzoljunk krétával kacskaringós útvonalat, amelyet követnie kell a gye-

reknek! 
– Labdázzunk sokat a gyerekekkel! Segíti a térlátást a célba dobás, a célba gurítás, a kidobós 

játékok! 
– A térlátás fejlődik a kirándulások során: fi gyeljük meg az erdei növényeket és állatokat! 

A madarak mozgásának követése jól fejleszti a távolra fi gyelést. 
– Járjanak sokat mezítláb, lépkedjenek vizes kövön, engedjük, hogy a sekély medencéből ki-be 

lépkedjenek! Járjanak különböző érdességű felületeken!

Testkép ismerete

G����������: 
– Tornagyakorlatokat végezzünk a megnevezett testrész mozgatásával! Hajtsa végre a gyakor-

latokat a gyerek pontosan, az utasítások szerint! 
– Játsszanak fogócskát a gyerekek úgy, hogy a szabály a megérintett testrészek megfogásával 

való továbbfutás! Játsszanak szobrászjátékot és tükörjátékot!
– Bábozzunk a gyerekekkel, használjunk kesztyűbábokat és ujjbábokat, melyek az ujjak diffe-

renciált mozgatását feltételezik.

 KÖRNYEZETRENDEZÉS 

Takarítás, söprés

A rendtartásnak fontos része a takarítás. A seprűvel való dolgoz gatás sokféle képesség eg yüttes meglétét feltéte-
lezi: moz gás, térlátás, téri tájékozódás, fi g yelem, szem-kéz koordináció. Jól kell tudni bánni a seprűvel: fogni, 
erőt kifejteni, célzottan moz gatni, észrevenni a piszkot, célba vezetni a szemetet, később pedig két kézben két 
eszközt (seprű, szemétlapát) használni. 

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   32 2019. 07. 03.   12:23



33

II.
G����������:
– Játsszunk olyan játékokat, amelyekben az eszközök által való mozgatás a cél! Nehezített fel-

adatként találjunk célba az eszközzel! Gurítsunk labdát hokiütővel!
– Seprűvel vezessünk nagyobb tárgyakat előrajzolt útvonalon!
– Két zsámoly között seprűvel, bottal üssünk át labdát! Nagy tál vízbe dobott fadarabokat 

hálóval fogjunk ki! Vízben úszó tárgyakat bottal tereljünk egy pontra!

F���������: 83.
►  A szemét összeseprése játék seprűvel a képen lévő szemétlapátra.
▲ Söpörd fel a szemetet a szemétlapátra!
▼ A szemét tologatása a lapon. Végül, segítséggel, kerüljön a szemét a lapátra.

F���������� �����������:
Finommotorika: szem-kéz koordináció. ● Téri tájékozódás: irányítás. ● Gondolkodás: 
ismeretbővítés, eszközhasználat.

Finom kézmozgások 

G����������:
– Szervezzünk kreatív alkalmakat, játékokat, amikor közösen alkotunk: gyurmázás, alakítás, 

formázás, papírhajtogatás, ollóval való vágás, ragasztás! Hagyjunk elegendő időt a természe-
tes anyagokkal való szabad játszásra: homokkal, kavicsokkal, botokkal, virágokkal!

F���������: 85., 86.
►  Egyenes vonalak írása a tanult eszközök rajzán. ● A virágok kiszínezése.
▲ Rajzold meg a seprű és a kefe hiányzó részeit! Húzzál hosszú és rövid vonalakat! ● Rajzold 

át a halvány vonalakat! ● Színezd ki a virágokat a minta szerint!
▼ A vonalak húzásakor vezessük a gyerek kezét, használjunk kisebb nyomatékra is nyomot 

hagyó fi lctollat! ● Ragasztgass színes pöttyöket a rajzra! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������:
Finommotorika: egyenes vonal írása, formák határainak megtartása. ● Gondolkodás: 
ismeretek elmélyítése. 
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 ÉSZLELÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK

 ÖLTÖZKÖDÉS

Öltöztetéses feladatok

G����������:
– Az öltözködés előtt beszéljük meg, milyen ruhát kell felvenni! Tisztázzuk az időjárást, a 

programot! 
– Együtt próbáljuk fel- és lehúzni a nadrágot, a gyermek emelje a lábát a zokni fel- és levételéhez, 

húzza ki a kezét a pulóver ujjából, de legalább a két keze ott legyen a fel- és leveendő ruhán! 
– Mindig azonos sorrendet kövessünk a ruhák felvételében és levételében! 
– A tevékenység közben csak az öltözködésre fi gyeljünk, ne foglalkozzunk mással.

F���������: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 18. 
►  Csoportosítás adott szempontok szerint (meleg időre, hideg időre, fejre, lábra stb.). ● Sorba 

rendezés adott szempontok szerint (cipő, felsőruha stb.). ● Felsorolás, vagy a ruhaképek 
felmutatása, adott szempontok szerint. A ruhák megfi gyelése adott szempontok szerint. ●
Öltöztetés az adott évszaknak megfelelően. ● A feladott ruhák levétele.

▲  Csoportosítsd a ruhákat: pulóverek, nadrágok; fejre valók, lábra valók; téliek-nyáriak! ●
Készíts elő olyan ruhákat, amelyeket látsz a felöltöztetett lányon! ● Dobj a dobókockával, 
és öltöztesd fel a lányt a szerint! ● Vedd le a ruhákat a fi úról, és nevezd meg azokat!

▼  Nézd meg a sapkát, fogd meg, tapintsd meg, mutasd meg a sapkát a képen! ● Süt a nap, 
adjunk a lányra nyári ruhát! ● Mutasd meg a cipőjét! ● Add rá a fi úra ezeket a ruhákat! 
(Rámutat a pedagógus a feladandó ruhára.) ● Vedd le a fi úról a kabátot!

F���������� �����������:
Szeriális emlékezet. ● Vizuális észlelés: tárgy-kép egyeztetése. ● Kommunikáció: szimbólu-
mok értelmezése, a jeleknek megfelelő cselekvés végrehajtása. ● Figyelem: formaegyeztetés.
● Taktilis észlelés: forma tapintása. ● Gondolkodás: ok-okozat összekapcsolása, analógi-
ák létrehozása, csoportosítás, halmazalkotás, utánzás, mintakövetés. ● Mozgás: gyakorlati 
megvalósítás szóbeli utasítás szerint vagy képi minta alapján.

Különbségek az öltözetben

Az önállóság kialakulásának kezdetén sokszor előfordul, hog y nem teljesen kifogástalan a g yerek öltözete az 
eg yedül öltözés során. Óvatos fi g yelmeztetéssel, jókedvű szembesítéssel érdemes a hibákat javítani, amivel nem 
vesszük el a kedvét a további ig yekezettől. Az is segít, ha a félregombolt ingű fi ú tükör elé áll, és maga veszi 
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II.
észre a hibát. Lehet a félig befűzött cipőben hag yni, hog y sétáljon a kisg yerek, hog y érezze, valami nem jó a 
lábán. Ezekben a helyzetekben jelen kell lennie a segítőnek, és irányítania kell a g yerek fi g yelmét, beszéddel 
kísérve és hangsúlyozva a tévesztéseket. (És megelőzni, hog y a kifűzött cipőben elessen!) A gúnyolódás, ki-
nevetés, durva szidás nag yon visszaveti az elinduló próbálkozásokat. Érdemes a kezdeményezést, a legkisebb 
próbálkozást is dicsérni. (Carol S. Dweck 2015)

G����������:
– Valaki szándékosan rosszul vesz fel egy ruhát, a másiknak észre kell vennie a hibát!
– Egy részletet változtat valaki az öltözetén, a többieknek fel kell fedezni, hogy mi változott 

(pl.: levette a sapkát a fejéről, kesztyűt húzott a kezére, stb.)!

F���������: 8., 9.
►  Különbségek, változtatások felfedezése az öltözetekben. ● Megtalálni a hiányzót, észlelni a 

változást és a mágneses ruhatárból kiválasztani. ● Megmutatni, elmondani, a valós tárgyak 
közül megkeresni a hiányzót. ● Szavakkal, gesztusokkal, konkrét tárggyal lehet segíteni az 
emlékezet fenntartását a fülek kinyitásakor. ● Az ellentétpárok észrevétele, megfogalma-
zása; a változás érzékeltetése, észlelése; a látottak bemutatása a valóságban.

▲  Nézd meg jól a négy képet (8. lap)! Nyisd ki a képen a kisajtót! Mi hiányzik a lányról/
fi úról? ● Mi a különbség a két kép között? ● Keresd meg a ruhatárban, ami hiányzik! ●
Keresd meg a valós ruhák közül is azt, ami itt hiányzik! ● Öltözz fel hasonlóan, és játszd 
el a változást a valóságban is! ● Nézd meg, hogyan öltözött fel a lány (9. lap)! Nyisd ki a 
felső/középső/alsó ajtócskát! Mit veszel észre? ● Mondd el, mit csinált a lány! (Felső lapon: 
felvette, felhúzta, befűzte. Kihajtva: levette, lehúzta, kifűzte.) ● Utánozd a képen látottat 
a saját ruhádon!

▼  Ezekből válassz ruhát! Mutass rá a változásra! (A tanító előkészíti a 8. lapon szereplő négy 
hiányzó ruha képét, esetenként csak két ruha közül ajánlja a választást.) ● Nézd, sapka van 
a lány fején! (A megfi gyeléskor a tanító külön felhívja a fi gyelmet arra a ruhadarabra, ami 
a belső képen majd hiányzik.) ● Nevezd meg, mi hiányzik! (A változást szóban megfogal-
mazva kéri.) ● Mutass arra, ami hiányzik! (Gesztussal kéri a választ.) ● Rajta van a sapka, 
nincs rajta a sapka. (A képek mutatása, egyeztetésre való felhasználása.) ● Nézd, fel van 
húzva a cipzár! Nézd meg itt a cipzárt! (A megfi gyeléskor a tanító külön felhívja a fi gyel-
met arra a helyzetre, ami a 9. lapon a belső képen ellenkező helyzetű.) ● Nevezd meg, mi 
történt! (A változást szóban megfogalmazva kéri.) ● Mutass arra, ami megváltozott! (Gesz-
tussal kéri a választ.) ● Figyeld meg, ezt látod a képen! (A tanító megmutatja a változást 
valós helyzetben. Később a gyerek is lehet aktív cselekvő.)

F���������� �����������:
Vizuális észlelés, figyelem: különbség, azonosság észrevétele. ● Kommunikáció: a látottak 
visszatükrözése, megfogalmazása, új fogalmak használata (lehúzva, kifűzve), jelzésekkel, 
szavakkal. ● Figyelem: minta szerinti utánzás tevékenységben. ● Vizuális észlelés: tárgy-
képegyeztetés. ● Gondolkodás: ellentétpárok találása. Mozgásfigyelem: utánzás a képek 
pontos értelmezése alapján.
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A saját öltözet megfigyelése

G����������: 
– Öltözködés előtt közösen nézzük meg, milyen ruhát vesz fel a gyerek! Milyen a színe, milyen 

a mintája? 
– Amikor felvette, nézegesse magát a tükörben. Soroljuk el, mi van rajta!
– A csoportban hívjuk fel a fi gyelmét arra, hogy a másik is szép ruhában van. Más színűben, 

más mintázatúban. 
– Tartsunk játékos divatbemutatót! 
– Keverjük össze a csoporttagok ruháit, ebből válassza ki mindenki a sajátját!
– Az összegyűjtött ruhákat egyvalaki ossza szét, találja meg mindegyiknek a gazdáját!

F���������: 13. 
►  A ruhákhoz tartozó mintadarab megkeresése, visszaillesztése a megfelelő helyre. Hasonló 

minta keresése a saját ruhákon.
▲  Találd meg, melyik ruhából vágtuk ki a kis lapokat! ● Kinek van kockás, csíkos, mintás, 

piros ruhája? ● Kinek van hasonló mintájú ruhája? Milyen mintájú ez a ruha? 
▼  Mutasd meg, ide melyik tartozik! (Ha szükséges, a tanító mondja is a minta megnevezését.)

F���������� �����������:
Gondolkodás: rész-egész viszony észlelése. ● Vizuális észlelés, látásfejlesztés: a felület lá-
tása, különbségek észrevétele, minta észlelése. ● Kommunikáció: a különbségek megfogal-
mazása, szókincsbővítés.

Páros testrészek

G����������: 
– Vegye fel a gyerek a cipőjét egyedül, fi gyelemmel arra, hogy a cipő a megfelelő lábra kerüljön!
– A cipőket a felvételük előtt tegyük egymás mellé, a gyerek lábai elé! 
– Jó segítség, ha levételkor összecsipeszeljük a két cipőt, így tesszük a helyére.
– Rakjon rendet a cipősszekrényben a gyerek! Állítsa párba a cipőket!
– Játsszunk versenyt: A terem közepére berakjuk a gyerekek cipőit összekeverve. Ki találja 

meg és veszi fel először a saját cipőjét?
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II.
F���������: 7. 
►  A cipők párosítása. ● Jobb-bal oldal keresése.
▲  Párosítsd a cipőket! ● Keresd meg a mutatott cipő párját! ● Melyik cipőt veszed fel télen, 

esőben, nyáron? ● Keresd meg a dobókockának megfelelő cipőt! ● Csoportosítsd a cipő-
ket: jobb lábra illik – bal lábra illik!

▼  Melyik cipő tartozik a rózsaszínhez…? (A keresett cipő egyik párját a tanító megmutatja, 
ennek a párját kell megkeresni.) ● Melyik a csizma párja? (A választásnál csak két alterna-
tívát mutat a tanító.) 

F���������� �����������:
Gondolkodás: azonosság találása a párosításkor. ● Vizuális észlelés, alaklátás, formaegyez-
tetés: a képek visszahelyezése a sablonba. ● Figyelem: irányok észlelése, bal, jobb cipő meg-
találása. ● Gondolkodás: általánosítás, különböző alkalmakkor különböző cipő viselése.

A ruhadarabok és a testrészek

G����������:
– Tanuljunk énekes játékokat, mondókákat, a testrészek említésével, mutatásával! 
– Szerepjátékokat játsszunk: baba öltöztetése, mosdatása, orvosos játék! 
– Jó megerősítő játék, ha a nagyobbak kérdésére (Hol a szemed? Mutasd meg a szád!) megmu-

tatják a gyerekek a szemüket, szájukat. 
– Játsszunk fogócskát, testrészek megérintésével, kendő rákötésével!
– Fürdéskor hasznos játék az egyes testrészek külön-külön zuhanyozása, szivaccsal, mosdó-

kesztyűvel való simítása, miközben említjük azok nevét.

F���������: 17.
►  Megtalálni a hiányzó ruhákat és rárakni a lány alakjára.
▲  Találd meg, mi hiányzik a lányról! ● Hová veszi fel a lány a sapkát/cipőt/kesztyűt? ● Mit 

vegyen fel a lány a fejére/lábára/kezére?
▼  Mondd meg, mutasd meg, jelezd! (Egyre közelítő kérdések.)

F���������� �����������
Gondolkodás: rész-egész viszony tudatosítása, összefüggések felismerése, lényegkiemelés.
● Figyelem: vizuális észlelés, hiány felismerése. ● Szociabilitás: éntudat fejlesztése.
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A ruhazárak

G����������:
– Mutassuk meg külön-külön az eszközöket, nagy méretben: cipzár, gomb, tépőzár. 
– Varrjuk fel nagyobb, keményebb textilre a zárakat, amelyen lehet próbálgatni a használatukat.
– A babaöltöztetős szerepjátékban legyen olyan babaruha is, amelyet gombolni, tépőzárazni, 

cipzárazni lehet.

F���������: 10. 
►  A gomb, tépőzár, cipzár felismerése, használata. ● Az eszközök tapintása, speciális jelle-

gének megismerése.
▲  Nézd végig a képsort! Mi történt? (kigombolta, szétnyitotta, lehúzta) ● Mi ez? (gomb, té-

pőzár, cipzár) ● Keress hasonlót a saját ruhádon! ● Próbálgasd a használatát! ● Tapintsd 
ki, találd ki, mit érzel! ● Melyiket tapintottad a három közül?

▼  Bazális érzékelési (taktilis-haptikus érzékelés) feladatok.

F���������� �����������: 
Gondolkodás: hasonló keresése, hasonlóság észlelése, összehasonlítás. ● Kommunikáció: 
beszéd, beszédértés, az eszközök nevének tanulása, tudatosítása, használata. ● Taktilis-hap-
tikus érzékelés.

Az öltözködés, a vetkőzés helyes sorrendje

G����������:
– Egyszerű történeteket meséljünk, amiben fordítsunk fi gyelmet az időrend megjelölésére! 
– Meséljünk, és a mesét bontsuk képekre! Ezek alapján idézzük fel újra! Főzzünk közösen, a 

recept alapján történő főzés-sütés során tudatosítsuk a sorrendiséget!
– Mondjunk kiszámolós mondókákat, fi gyeljünk az egymásutániságra! Építsünk össze több 

kocsiból álló vonatot, és a kocsikba ültessünk sorba utasokat (mackót, cicát stb.)! Mondjuk el 
sorban, kik szálltak fel a vonatra!

F���������: 12.  
► Az öltözködés képeinek helyes sorrendbe állítása, a történet elmesélése.
▲  Meséld el a képek alapján, mit csinál a fi ú! ( A képek helyes sorrendben vannak.) ● A fi ú ki 

szeretne menni szánkózni, ezért fel kell öltöznie. Rakd össze a képeket helyes sorrendbe! 
Meséld el! ● A fi ú felveszi a nadrágját, felveszi a pulóverét – Rakd sorba úgy a képeket, 
ahogy mesélem! ● Melyik kép jelöli a történet elejét/végét?

▼  A képek sorba rakásakor három képet használunk, a kezdő, a középső és a végső képből 
állítjuk fel a történetet.
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II.
F���������� �����������:
Aritmetikai gondolkodás, szeriális fejlesztés: az öltözködés sorrendje. ● Beszédkészség: 
adekvát szóhasználat, mondatalkotás. ● Gondolkodás: egész részekre bontása, lépések 
egészben látása. ● Kommunikáció: általános ismeretek bővítése, téli öltözködés, téli ruhák.

 ÉTKEZÉS 

Az asztal megterítése

G����������:
– Válogassák ki a gyerekek a különböző eszközök közül az étkezéshez szükségeseket! 
– A mágneses eszközöket azonosítsák a valós eszközökkel! Javasolt a méretarányos játékeszkö-

zök vagy a kisgyermekek számára gyártott veszélytelen evőeszközök használata.
– Terítsen meg a felelős minden társának a tízóraihoz!
– Végezzük közösen a konyhai munkákat a gyerekekkel!
– Az áruházban vásárlás közben álljunk meg az edényespolcoknál, nézegessük a gyerekekkel a 

különböző étkészleteket, eszközöket.
– Játsszunk papás-mamás szerepjátékot, főzőcskézést, terítést játék edényekkel!

F���������: 19., 20., 21., 22., 30.
►  Az eszközök megismerése, csoportosítások, sorozatalkotások végzése. ● Különböző terí-

téses feladatok elvégzése a dobókocka jelzései szerint.
▲  Csoportosítsd a különböző eszközöket! ● Folytasd a sort: kanál, villa…! ● Keresd meg az 

azonos mintájú eszközöket! ● Dobj a kockával, és teríts meg a dobott napszaknak megfe-
lelően! 

▼  Tapintsd meg az eszközöket! Melyiket fogtad? Keress hasonlót! ● Terítsünk meg ebédhez! 
(Kézbe adom egyenként és megnevezem az eszközöket.)

F���������: 23. 
►  Terítse meg a gyermek az asztalt a lapon látható minta szerint!
▲  Teríts meg magadnak és a barátodnak a minta szerint a mágneses lapokkal!
▼  Rakd a megfelelő helyre! (kézbe adom egyenként az eszközöket)

F���������: 24. 
►  Terítsen meg a gyermek valódi eszközökkel a mintára követve az eszközök megjelölt helyét!
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▲  Rakd a mintára az eszközöket!
▼  Figyelj, adogatom az eszközöket! Ez a kanál. Hol a helye? Rakd oda! ● Nézd, itt a helye a 

tányérnak! (rámutatok)

F���������� �����������:
Emlékezet: ismeretbővítés, az eszközök megismerése, a napi étkezések rendjének ismerete, 
a terítési szokások megismerése. Gondolkodás, ok-okozati összefüggések: napszak és a te-
rítés jellegének összekapcsolása. Taktilis-haptikus érzékelés: az eszközök tulajdonságainak 
megismerése. Figyelem: mintakövetés, cselekvés a séma szerint. Tájékozódás, térlátás: az 
eszközök egymáshoz való viszonyának érzékelése. Vizuális észlelés: reprodukciós gyakorlat.

A megterített asztal 

G����������:
– Figyeljük meg és fogalmazzuk meg közösen a látottakat: szép, tojásokkal feldíszített virág-

csokor van az asztalon, igazi húsvéti hangulatú a terítés! De szép csillagszórós szalvéta van 
az asztalon, ez illik a karácsonyi ünnepi asztalhoz!

– Egy társuk születésnapi ünneplésére készüljünk közösen a gyerekekkel! Készítsünk színes, 
vidám asztali díszeket, hajtogassunk színes szalvétákat! Terítsünk meg közösen! Legyen ez 
meglepetés, ezzel hangsúlyossá, fi gyelemfelhívó erejűvé válik a készülődés.

F���������: 27., 28., 29., 30. 
►  Értelmezzük az egyes képeket, alkossuk meg a napszak és a terítés összefüggéseit, majd 

ennek megfelelően gyakoroljuk a terítést!
▲  A terítőn (22. feladatlap) teríts meg a kiválasztott életképnek megfelelően, mágneses lapok-

kal! ● A kiválasztott életkép szerint vegyél elő valós eszközöket, és teríts meg velük!
▼  Rakjunk az ebédhez (mutatom az ebéd életképet) kanalat? (A kiválasztott életkép szerinti 

terítéshez felajánlok eszközöket.) ● A kikészített eszközöket válogassuk szét az adott élet-
képekhez rendelve!

F���������� �����������:
Emlékezet: ismeretbővítés, az eszközök rendeltetésszerű használata. ● Gondolkodás, lé-
nyegkiemelés: az életkép jelzéseinek felismerése, a hangsúlyok kiemelése. ● Ok-okozati 
összefüggések felismerése: napszak – étkezés formája.
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II.A szabályos asztalterítés

G����������:
– A gyerek egyedül végzett terítését szavakkal kísérve értékeljük! A közös listázáskor a gyerek 

vegye észre, mi hiányzik az asztalon, rögtön pótoljuk is azt! Lényeges lehet a közösség visz-
szajelzése is: akinek nincs kanala, nem tudja megenni a levest!

– Magunk elkezdünk teríteni, kérjük, hogy fejezzék be a gyerekek.
– Szerepjátékhoz kapjanak színes baba étkészletet a gyerekek, amivel kedvükre teríthetnek!

F���������: 26. 
►  Pótoljuk a hiányzó, halványan jelölt tárgyakat a terített asztalon a megfelelő mágneses 

lappal!
▲  Mi hiányzik az asztalról? Keresd ki az eszközök közül, és rakd az asztalra!
▼  Mi hiányzik az asztalról? (Kevesebb eszközt teszünk a gyerek elé, köztük van a keresett 

is.) ● Hol van a helye? (Kancsó, pohár, tányér mágneses képét mutatom, ha szükséges, 
egyenként adom kézbe.)

F���������� �����������:
Vizuális észlelés: kép megfigyelése, változás megfigyelése, alaklátás, formaegyeztetés. ●  
Emlékezet, bevésés: eszközök térbeli elhelyezése.

Az evőeszközök használata

G����������:
– A terítéshez közösen válasszuk ki az ételeknek megfelelő evőeszközöket!
– A közösségi étkezéskor fi gyeljük meg mások étkezését!
– Újságokban keressünk képeket étkezési alkalmakról, azokat beszéljük meg!
– A közös étkezéskor fi gyeljük meg és tudatosítsuk az eszközök használatát!
– A kés használatára külön fektessünk hangsúlyt! Felnőtt jelenlétében használják azt, megfe-

lelő és igény szerinti felügyelettel.
– Késsel kenjünk a reggelihez kenyeret, készítsünk szendvicseket, vajazzuk meg a kenyeret, 

péksüteményeket együtt a tízóraihoz vagy a kirándulások előkészületeként!

F���������: 32. 
►  Rendeljük az ételek mellé a megfelelő evőeszközöket a fólián lévők közül! 
▲  A tányérokban ételek vannak. Milyen evőeszközöket rakjunk melléjük?
▼  Itt a kanál. Melyik tányér mellé rakjuk? Melyik étel mellé rakjuk?
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F���������� �����������:
Emlékezet: ismeretbővítés, az evőeszközök funkciója. Gondolkodás: analízis, szintézis 
(a hiányzó rész megtalálása), általánosítás (leves-kanál, tészta-villa). ● Figyelem, vizuális 
észlelés: forma- és tárgyegyeztetés.

Minta a terítéshez 

G����������:
– Mozgásos játékos feladatokkal is erősítsük a viszonyszavak térbeli értelmezését! Elgurult a 

labda: a szék alatt van, a szék mellett van. A fejem fölé emelem a labdát, a térdem között 
viszem a labdát. Minden helyzetben hangsúlyos a névutó értelmezése.

– Szívesen játszanak a gyerekek keresős játékokat (pl.: „langyos – melegszik – forró – tűz”).
Instrukciókkal irányítsuk a gyereket a terítéskor!

F���������: 24. 
►  Helyezzünk valós eszközöket a terítés sablonjára!
▲  Teríts meg a minta szerint!
▼  Hol a tányér helye? (Minden tárgy helyzetének megbeszélése.) ● Mit raksz ide? (Rámutatok 

a helyre.) 

F���������� �����������:
Emlékezet: ismeretbővítés, gyakoroltatás: a helyes terítési forma. ● Térlátás, térérzékelés: 
az eszközök egymáshoz viszonyított helyzete. ● Kommunikáció: viszonyszavak értelmezé-
se szóban, gesztusokkal.

Mennyiségek megfogalmazása

G����������:
– Gyakoroljuk az öntést kancsóból először magokkal (bab, rizs), később vízzel! 
– Instrukciókkal irányítsuk a gyereket! Töltsd teli a poharat! Önts az üres pohárba! Önts át, 

hogy ne maradjon benne! A maradékot öntsd ki!
– A mennyiséget jelölő szavakat tudatosan használjuk.
– Kanállal, merőkanállal rakjunk babot, magokat, kavicsot tálból tányérba, a megfogalmazott 

mennyiségek szerint! Tálalj keveset! Tálalj sokat! Ne maradjon a tálban!
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II.
F���������: 33., 34. 
►  Észlelje a gyermek a változást a fülek nyitásával megjelenő új képen, és fogalmazza meg, 

amit lát (üres, tele, kevés)!
▲  Nézd meg jól a képet! Nyisd ki a kis ajtót! Mit veszel észre? Mi történt? Mi változott? ●

Utánozzuk a lányt! (A képhez hasonlóan töltünk az üres pohárba.)
▼  A lány tölt a pohárba. Mi történt? Nyisd ki az ajtót, nézzük meg!

F���������� �����������:
Kommunikáció: beszédfejlesztés, a mennyiséget jelölő fogalmak megismerése, kifejezése. ●  
Gondolkodás, összefüggések észlelése: a cselekvések hatására létrejött változások észlelése. 

Az egész részekre bontása

G����������:
– Babás szerepjáték során csokit kapnak a babák. Széttörik a tábla csokit, mindenki kap egy 

darabot. 
– A csoportban valós helyzetben magyarázattal kísérjük az egész alma szeletekre vágását és 

szétosztását. 
– Bármilyen, az életben előforduló helyzetet magyarázattal lássunk el, ahol szétosztásra, szét-

bontásra kerül az egész. 
– Az ételek előkészítése a gyerekek jelenlétében, ha lehet, az ő segítségükkel történjen.
– A kés használatát nagy fi gyelemmel tanítsuk, használjunk ki minden lehetőséget, konkrét 

helyzetet a balesetek elkerülésének megmutatására.

F���������: 36., 37. 
►  Vegyük észre, jelezzük és fogalmazzuk meg a fülek kihajtásával járó változást!
▲  Nézd meg jól a képet! Nyisd ki az ajtót! Mi történt?
▼  Mit csinál az apa? Nyisd ki az ajtót! Mi történt a kenyérrel? ● Az apa vágja a kenyeret. 

Nyisd ki az ajtót! Mi történt?

F���������� �����������:
Gondolkodás: rész-egész viszony észlelése. ● Figyelem, vizuális észlelés: változás észlelése.
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A szalvéta többcélú használata 

A szalvéta használata hozzátartozik az étkezési kultúránkhoz. Jó, ha a g yerekek időben megtanulják ennek 
használatát, és nem szoknak ahhoz hozzá, hog y piszkos szájjal, kézzel álljanak fel az asztaltól. Az sem 
kívánatos, hog y nag yobb g yereknek más törölgesse a száját.
Az önkiszolgálás során megtanulják a g yerekek, hog y bizonyos eszközök mire valók, mire lehet azokat 
használni. Árnyaltabb gondolkodást feltételez , ha azt is tudják, hog y eg y dolgot többféle célra is fel lehet hasz-
nálni. Azért is célszerű lazítani az állandó kötődéseket, mert ez a merevség általánosan jellemző a nehezített 
gondolkodású g yerekekre. A sokszínűség, a találékonyság a kreatív gondolkodást építi.

G����������: 
– Hajtogassanak félbe a gyerekek szalvétát, készítsék el előre a terítéshez!
– Kiránduláskor segítsenek a szendvicsek elkészítésében, hajtogassák ki a szalvétát, próbálják 

becsomagolni az elkészült kenyeret!
– Étkezéskor legyen szalvéta a tányérok mellett, és az étkezés végén használják azt! A tükör-

ben ellenőrizzék, tiszta-e a szájuk, nézzék meg, tiszta-e a kezük, kerüljük el azt, hogy nekünk 
kelljen a gyerek arcát, kezét megtörölni!

F���������: 38., 39. 
►  A fülek kinyitásakor észleljük, hogy a szalvéta használata után mi történt, mi változott!
▲  Nézd meg a képet! Nyisd ki az ajtót! Mi történik?
▼  Milyen a fi ú szája? Nyisd ki az ajtót! Mit csinál? ● Maszatos a fi ú szája. Nyisd ki az ajtót! 

Mit csinál a fi ú?

F���������� �����������:
Gondolkodás: lényegkiemelés, összehasonlítás, különbözőség észlelése, tiszta – maszatos.
● Beszédfejlesztés, lényeglátás: a képek mondanivalójának megfogalmazása.

A tárgyak állandósága

G����������:
– Keressék meg a gyerekek az eldugott tárgyat! (Fontos, hogy a tárgy egy része látszódjék!)
– Játsszunk eladós, vásárlós szerepjátékot a gyerekekkel együtt, valódi ételekkel! 
– Menjenek el a gyerekek a tanítóval/szülővel közösen vásárolni, maguk rakhassák az árukat 

ki-be a kosárba.

F���������: 42. 
►  A felfordított tárgyakat az asztallapon (22. lap) állítsuk rendbe a megfelelő mágneses lapok 

segítségével!
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II.
▲  Felborultak a tányérok, összekeveredtek az evőeszközök. Állítsd fel ezeket!
▼  Mutasd meg ezeket a képen! (A mágneses lapok felismerése, azonosítása a képen lévőkkel.) 

● Hol van a tányér? Rakd le állítva az asztalra!

F���������: 43.
►  Ismerjük fel, azonosítsuk, nevezzük meg és válogassuk ki a vásárlókosárban lévő ételeket!
▲  Milyen ételeket vásároltunk? Válogasd ki az ételek közül ezeket! (mágneses lapok)
▼  Milyen ételeket vásároltunk? Válogasd ki! (A kosárban lévőkön kívül még néhány ételt 

teszünk a választékba.) ● Ez benne van a kosárban? (Különböző ételeket mutatunk, és 
eldöntendő kérdéseket teszünk fel.)

F���������� �����������:
Figyelem, vizuális észlelés: alakállandóság, azonos alakok, különböző helyzetben. ● Térész-
lelés, térlátás: a tárgyak rendeltetésszerű felállítása, elhelyezése.

 TISZTÁLKODÁS 

A tisztálkodószerek

G����������: 
– Különböző tárgyak kerüljenek egy kosárba, amelyből a tisztálkodási szereket kell kiválogatni!
– Bekötött szemmel, tapintás útján kell kitalálni, milyen eszköz van a kézben!
– Pantomimjáték: mozdulatokkal mutatom, hogy hajat fésülök. Ki kell keresni az eszközök 

közül, mi lehetett a kezemben!

F���������: 45., 46.
►  Ismerjük fel és nevezzük meg az eszközöket!
▲  Rakosgassátok az eszközöket a fürdőszoba polcára. ● Melyiket használod a fogad tisz-

títására? (Hasonló kérdéseket tegyünk fel a többi eszköz használatára vonatkozóan!) ●
Összekevertem a képeket, válogasd ki közülük a tisztálkodószereket! ● Bekötöm a szemed, 
találd ki, mit raktam a kezedbe!

▼  Rakd a fésű mágneses képét az igazi fésű mellé!

F���������: 54., 55., 56., 57. 
►  Rendeljünk eszközt a különböző cselekvésekhez!
▲  Mit csinál a fi ú? Keresd meg hozzá az eszközt!
▼  A lány fésüli a haját. Mivel fésüli? 
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F���������: 64.
►  A két részre vágott képeket rakjuk össze! Játsszunk memorit!
▲  Rakd össze a szétvágott képeket (minta alapján)! ● Játsszunk memorit (meghatározott 

elemszámmal játszható)!
▼  Rakd ki a fésűt! (Egyedül csak a fésű szétvágott képe van előtte, és mintaként a fésű teljes 

képe.)

F���������� �����������:
Ismeretbővítés: eszközök nevének megismerése, főfogalomba rendezése. ● Gondolkodás: 
logikai kapcsolatok felismerése (céllal végzett eszközhasználat), lényegkiemelés tulajdonsá-
gok szerint, rész-egész viszony tudatosítása. ● Figyelem, vizuális észlelés, taktilis észlelés. 
● Vizuális emlékezet: cselekvés és eszközök összekapcsolása. ● Ismeretbővítés: az eszkö-
zök megismerése játékosan, rendeltetésszerű használatuk elsajátítása.

A tisztálkodó eszközök sokfélesége

G����������:
– Mutassunk többféle fésűt: színben, méretben különbözzenek!
– Mutassunk fogkrémtubusokat: különbözzenek márkájukban!
– Mutassunk szappanokat: más-más illatokat hordozzanak!
– Egyéb tárgyakon is szemléltessük az azonosságot, különbözőséget!
– Figyeljük meg, ki milyen mintájú, színű fogkefét használ!
– Nézegessük meg az eszközöket az illatszerboltban, esetleg vásároljunk is közösen!

F���������: 47. 
►  Rendeljük egymáshoz az eltérő tulajdonságú eszközöket funkciójuk szerint! Találja meg a 

gyermek, hogy mi tartozik össze!
▲  Rakd ide a hozzá tartozót! ● Miben különbözik a két olló?
▼  Rakj a fogkefe mellé másik fogkefét! ● Ez a tusfürdő rózsaszínű, a másik milyen?

F���������� �����������:
Figyelem, vizuális észlelés: állandóság, hasonlóság. ● Gondolkodás: általánosítás.
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II.A mosakodás szükségessége 

G����������:
– Kezdetben a tevékenységet kísérjük szóval, az okokat, okozatokat nevezzük meg! Ragacsos 

a kezed, mert barackot ettél! Meg kell mosni! Megizzadtál a sok futkározástól! Jól fog esni a 
zuhanyozás!

– Használjuk a piszkos, tiszta fogalmakat!
– Hasznos játék a „Most mutasd meg”. Ebben szavak nélkül utánozhatunk egyes tisztálkodási 

műveleteket, amelyeket a többieknek kell kitalálni, megnevezni.

F���������: 49.
►  Vegye észre a gyermek a lapok kihajtásával bekövetkező változást (tiszta lett, piszkos lett)!
▲  Hajtsd ki a füleket! Milyen lett a fi ú arca?
▼  Ezen a képen tiszta a fi ú arca. Ezen milyen?

F���������: 50., 51. 
►  A tanuló (segítséggel) észlelje a cselekvések hatására létrejött változást (piszkos lett), értel-

mezze az ok-okozati összefüggéseket (virágot ültetett)! Nevezze meg a szükséges cselek-
vést, válassza ki a használandó eszközt!

▲  Mit csinál a fi ú? Hajtsd ki a fület, mi történt? Mit kell csinálnia most? Válaszd ki, melyik 
eszközt kell használnia?

▼  A fi ú virágot ültet. Hajtsd ki a fület, nézd meg, milyen lett a keze! Mivel mossa meg?

F���������� �����������:
Beszédfejlesztés: szókincs bővítése (tiszta, piszkos). ● Vizuális figyelem: a változás észlelé-
se, a lényeges információk kiemelése. ● Gondolkodás: ok-okozati kapcsolatok tudatosítása, 
a különbségek észrevétele.

A tisztasági csomag

G����������: 
– Állítsuk össze a tisztasági csomagot (valós helyzetben)! Az iskolában szükséges tisztasági 

szereket közösen vásároljuk meg! Válogassanak ki a gyerekek tisztasági szereket, eszközöket, 
amelyeket táborba vinnének! Hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek saját fogkeféje van!

– Játsszunk helyzetgyakorlatokat: mit kell használni, ha kócos a hajam? Válaszd ki az eszközök 
közül! 
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F���������: 63. 
►  A tanuló (segítséggel) válogassa ki a mágneses képek közül, ami a csomagban van! Állítson 

össze a valóságban is hasonlót!
▲  Mit rakott a lány a csomagjába? Vásárold meg Te is ugyanezeket! (Több mágneses kép 

közül válogasson!) ● Készíts Te is hasonló csomagot! (Valós tárgyakból állítson össze a 
képhez hasonló csomagot!)

▼  Hol van a csomagban a fésű? (A tanár mutassa a teljes fésű formáját a mágneses képen!)

F���������� �����������: 
Vizuális érzékelés: alaklátás, alakállandóság. ● Gondolkodás: halmazalkotás, főfogalom 
szerint.

A kézmosás és a fogmosás algoritmusa

G����������:
– Készítsük elő megfelelően a körülményeket a kézmosáshoz, fogmosáshoz, legyenek jól lát-

ható és elérhető helyen az eszközök!
– Mutassuk be játék babán a fogmosás lépéseit!

F���������: 52., 53. 
►  Állítsuk sorrendbe az eseményképeket, készítsünk eseménysort! 
▲  Hogyan kell helyesen kezet/fogat mosni? Rakd ki a képeket sorrendben! ● Melyik kép hi-

ányzik a sorból? ● Melyik képek tartoznak a kézmosáshoz? ● Melyik képet raktam rossz 
helyre?

▼  Melyik képpel kezdjük a kéz- és fogmosást? Melyikkel fejezzük be? ● Rakd ki a kézmosás/
fogmosás képeit sorrendben! (Szükség esetén használjunk kevesebb képet!)

F���������� �����������:
Észlelés: időérzékelés, tájékozódás időben. ● Gondolkodás: szerialitás, lényegkiemelés.
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II.
 KÖRNYEZETRENDEZÉS 

Környezetünk tárgyai

G��������: 
– Tegyünk fel találós kérdéseket, amelyek egyes alapvető takarítóeszközre vonatkoznak!
– Játsszunk barkochbát! Könnyítése a játéknak, ha néhány kép közül találja meg a játékos a 

helyes megoldást!
– Takarjunk le eszközöket takaróval, tapintással kell kitalálni az alatta lévő tárgyakat.
– Keressünk növényeket, virágokat a szobában!
– Tegyünk különbséget a saját eszközök és a környezet tárgyai között: az összekevert tárgyak 

közül ki kell válogatni a saját holmit (fogkefét, fogmosópoharat, fésűt stb.).

F���������: 67. 
►  Azonosítsuk be az eszközöket funkciók szerint!
▲  Keresd ki a képek közül a takarítóeszközöket! ● Mivel kell söpörni? Melyikkel tisztítod ki 

a cipődet? ● Tedd az eszközöket vissza a formatáblába!
▼  Itt van a seprű (valós tárgy megmutatása)! Mutasd meg a seprű képét!

F���������: 68., 69. 
►  Illesszük a 68. feladatlap képeire a 69. lap megfelelő negatív sziluettjeit!
▲  Helyezd a képre a megfelelő kártyát! (A feladatmegoldáskor mind a 6 kártyát kézbe adjuk.)
▼  Hová teszed ezt a kártyát? (Egyesével adogatjuk a kártyákat a gyermeknek.) ● Jól nézd 

meg, itt vannak a virágok a cserépben! (A jellegzetes elemekre külön felhívom a fi gyelmet.)

F���������� �����������:
Gondolkodás: összehasonlítás, lényegkiemelés. ● Figyelem: vizuális érzékelés, gestaltlátás.
● Finommotorika: fogás, illesztés.

A tárgyak helye

G����������: 
– Játék után a gyerekek rakják a helyükre az eszközöket. ( Jól látható helyeket, könnyen kezel-

hető tárolókat alakítsunk ki, könnyen elérhető polcokat jelöljünk ki!)
– A balesetveszélyes tárgyakat csak megbeszélés szerint szabad elvenni, elrakni. 
– Adjunk csoportosítási gyakorlófeladatokat: az azonos szerepű tárgyakat egy helyre kell ren-

dezni (takarítóeszközök, tisztasági szerek, evőeszközök). Ezt lehet versenyhelyzetben is vé-
gezni: ki a leggyorsabb?

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   49 2019. 07. 03.   12:23



50

F���������: 70., 71., 72.
►  A gyermek instrukció szerint helyezze el a tárgyakat a konyha és a szoba polcain! Találja 

meg a tárgyak helyét! ● Válogasson, csoportosítson főfogalmak szerint (ruhák, edények, 
ennivalók stb.)! 

▲  A megkezdett minta szerint rakd fel a tárgyakat a polcokra! ● A ruhákat tedd a helyükre! 
Az edényeket tedd a helyükre! Hová valók az ételek? Hová valók a ruhák? Rakd a játékokat 
a helyükre!

▼  Ide raktam az almát. Rakj mellé Te is egy almát! ● Itt van az autó. Rakj ide egy másik autót!

F���������: 73. 
►  A gyermek tegye a ruhákat a szekrénybe az instrukció szerint. ● Rakj egy sapkát a felső polcra! 

(Berak-kivesz gyakorlatok. Alsó-felső helymeghatározások gyakorlása. Ruhák kiválasztása.)
▲  Találd ki, mi hiányzik!  (Kiveszek a szekrényből  valamit.) ● Találd ki, mi változott! (Bete-

szek a szekrénybe valamit.)
▼  Nyisd ki a szekrényt, rakd a polcra ezt a kesztyűt! (A kezébe adom a kesztyűt.)

F���������� �����������:
Figyelem: tájékozódás síkban. ● Gondolkodás: csoportosítás, osztályozás, halmazalkotás, 
szabályfelismerés, összehasonlítás, gyűjtőfogalmak szerinti rendezés, rendszerezés. ● Vizu-
ális emlékezet: változás megfigyelése. ● Szociabilitás: igaz állítások megfogalmazása, rend, 
rendetlenség állapot felismerése.

Rendrakás a fürdőszobában

G����������: 
– Közösen vigyük be a megvásárolt tisztasági szereket a fürdőszobába, és rendezzük a helyük-

re azokat!
– A gyerek takarítson közösen a szüleivel, és a tárgyak helyrerakásánál is kapjon feladatot!

F���������: 48. 
►  Tegyük a megjelölt helyre a hiányzó tárgyakat a fürdőszoba rajzán!
▲  A matricán lévő eszközöknek hol van a helyük?
▼  Mit kell ide rakni? (Rámutat a megfelelő helyre.) ● A szappant hová tegyem?

F���������� �����������:
Emlékezet: az eszközök helyének megtanulása. ● Szociabilitás: szokásrend kialakítása, 
rendrakás szokássá alakítása. ● Figyelem: a valóság reprodukálása síkban. ● Vizuális érzé-
kelés: formaegyeztetés.
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II.A tennivaló megtalálása

G����������:
– Tegyünk fel találós kérdéseket! („Mit tennél, ha…” kezdetű kérdések, amelyek a tisztaságra, 

rendre, a helységek belső hangulatára vonatkoznak.)

F���������: 76. 
►  A tény megállapítása (piszkos a cipő). A problémamegoldó cselekvés megfogalmazása (ki 

kell tisztítani a cipőt).
▲  Nézd meg a képen, milyen ez a cipő! Mit kell csinálni? Hajtsd ki a lapot, és nézd meg, mit 

csinál a lány!
▼  Milyen foltos a lány ruhája? Nyisd ki a lapot! Beteszi a mosógépbe, hogy tiszta legyen!

F���������� �����������:
Gondolkodás: problémamegoldás, ok-okozati viszony meglátása. ● Figyelem: lényeges in-
formáció kiemelése. ● Kommunikáció: beszédfejlesztés, mondatalkotás, aktív és passzív 
szókincs bővítése.

Az eszköz megtalálása

G����������: 
– A ház körüli feladatokba vonjuk be a gyerekeket! Beszélgessünk velük, magyarázzuk el nekik 

a cselekvéseket, mutassuk meg a szerszámokat, eszközöket!
– Tegyünk fel találós kérdéseket! A magyar irodalomban sok tárgynevekre vonatkozó találós 

kérdés van (Ákom, bákom, berkenye 1985).

F���������: 67., 77., 78. 
►  Nevezzük meg a cselekvésekhez tartozó eszközöket, és találjuk meg őket!.
▲  Mit csinál a lány? Keresd meg az eszközök közül, mit használ!
▼  A lány locsolókannával öntözi a virágokat. Rakd a kép mellé a kannát!

F���������� �����������:
Gondolkodás: problémamegoldás, ok-okozati viszony felismerése. ● Figyelem: lényegki-
emelés. ● Kommunikáció: beszéd, mondatalkotás. ● Emlékezet: ismeretbővítés, eszközök 
nevei.
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A természet megismerése, a virág fejlődése

G����������: 
– Ültessünk növényeket közösen a gyerekekkel cserépbe, amelyeket naponta tudunk fi gyelni, 

észleljük a növekedésüket, változásukat!
– Követhető a fejlődés a hagymás virágok ültetésekor, érdekes látvány a bimbó nyílása és 

virággá alakulása. Ez a változás napról napra történik, megfi gyelése során nem vesztik el 
a gyerekek az érdeklődésüket. A naponkénti változást rajzban is érzékeltessük!

– Állítsunk sorba fényképeket a családtagokról: kisbaba, iskolás fi ú, felnőtt, öreg néni! A nö-
vekedés, öregedés, elmúlás kérdésével foglalkozzunk!

F���������: 81.
►  Észleljük a virág növekedését, és kövessük a minta szerinti három lépésben: kicsi, közepes, 

nagy!
▲  Nézd meg, hogyan növekszik ez a piros virág! Ültesd el növekedő sorrendben a kék virágot is!
▼  Nézd meg a piros virágokat! Kicsi, egyre növekszik, végül egész nagyra nőtt. Nézd meg 

a kék virágot, ugyanígy növekszik, ültesd el sorba, ahogy mutatom! 

F���������� �����������:
Figyelem: növekedés, fejlődés folyamata. ● Gondolkodás: sorozatalkotás, sorrendbe rende-
zés. ● Észlelés: időérzékelés, változás észlelése. 
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II.ÍZLÉST, IGÉNYESSÉGET FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 

 ÖLTÖZKÖDÉS 

Színezés, rajzolás

G����������: 
– Készítsünk elő szép színes ceruzákat, színező eszközöket, rajzoljunk, színezzünk közösen a 

gyerekekkel! Az elkészült munkákat nézzük meg közösen, és formáljunk véleményt! A tanári 
segítés mértéket ad a véleményalkotásban: halvány vagy erős vonalakkal dolgozott, illenek-e 
színek egymáshoz, sikerült-e szépen követni a formákat.

F���������: 14., 15., 16.
►  Színezzünk adott szempontok szerint (hasonló tárgy alapján, hasonló kép alapján, saját 

ötlet szerint)! ● Adjunk változatos instrukciókat a színezéshez! Segítsünk az eszközök (fi lc-
toll, ceruza, zsírkréta) kiválasztásában!

▲  Színezd ki olyan színűre, amilyen ruhákat mutatok! ● Színezd ki olyan színűre, amilyet a 
képen látsz! ● Színezd ki úgy, ahogy szeretnéd!

▼  Ragasztgass színes pöttyöket a rajzra! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������:
Szociabilitás: kreatív személyiségfejlesztés alkotással. ● Finommotorika: ceruzahasználat, forma-
tartás. ● Figyelem, vizuális érzékelés, utánzás: mintakövetés, színfelismerés, színkövetés.

Válogatás a ruhák között

G����������: 
– Vásároljunk közösen ruhát a gyereknek! A vásárlás ne tömegben, zsúfolt, hangos körülmé-

nyek között történjék!
– Nagyobb (de kontrolált) választékból válassza ki a gyerek a neki tetsző ruhát a vásárlás vagy 

a válogatás során, próbálgathat, közösen véleményezhetjük, szempontokat adhatunk!
– Figyeljük meg az egymáshoz illő dolgokat, a mágneses lapokat így csoportosíthatjuk: pöty-

työs ruha, pöttyös bögre, pöttyös játék mackó.
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F���������: 1., 2., 3., 4., 5., 6.
►  A gyermek válogasson ruhákat saját ízlése szerint!
▲  Te melyik ruhát vennéd fel?

F���������� �����������:
Szociabilitás: személyiségfejlesztés, affektív területek érzékenyítése.

 ÉTKEZÉS 

Az asztal igényes megterítése

G����������:
– Készítsünk asztali díszeket adott alkalmakhoz illően!
– Tálaljuk az ételeket ízlésesen díszítve, szép eszközökkel!
– Közösen díszítsünk szendvicseket, édességeket, vidám motívumok felhasználásával!
– Készítsünk születésnapi ünnepre gyümölcsszobrot, zöldségszobrot! 
– A könyvesboltokban, újságárusnál, internetes blogokban sokféle ötletet találunk tálalás-

hoz, ételek készítéséhez. Válogassunk ezekből, a gyerekekkel együtt keressünk mintákat, 
ötleteket! 

– A képek válogatásakor kérdezzük a gyerekeket, értékeljék, fogalmazzanak meg véleményt a 
látottakról! 

– Többféle valós eszközből válogassanak összeillő tányért, bögrét! 
– Többféle szalvétából lehessen választani saját ízlés szerint.

F���������: 23. 
►  Terítsük meg az asztalt a séma szerint! 
▲  Terítsd meg szépen, igényesen az asztalt!
▼  Terítsük meg közösen az asztalt! Figyeld meg az eszközök helyét!

F���������� �����������:
Szociabilitás: az esztétikus terítésre való igényesség, a saját ízlés kialakítása példamutatással.

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   54 2019. 07. 03.   12:23



55

II.Szép, esztétikus eszközök használata

G����������: 
– A gyerekek színezzenek, rajzoljanak a maguk által választott minta szerint!
– Adjunk tanácsokat, mintákat a színezés változatossá tételére!

F���������: 44. 
►  Színezzük ki, lássuk el mintával a bögréket!
▲  Színezd ki szép színekkel a bögréket! ● Színezd ki a minta szerint a bögréket! ● Használj 

több színt a színezésre! ● Figyeld meg a bögrék mintázatát, kövesd azokat!
▼  Színezés öntapadó jelölőpöttyökkel. (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������:
Vizuális észlelés: harmonikus, szép színek választása, alkalmazása.

Kedvenc ételek

G����������:
– Tegyünk fel egymásnak kérdéseket! Mi a kedvenc ételed? Milyen tortát kérsz születésnapodra?
– Mi a kedvenc gyümölcsöd? 
– Járjunk közösen vásárolni piacra, nézegessük a kirakott friss zöldségeket, gyümölcsöket!
– Készítsünk születésnapi zsúrra közösen szendvicseket, amelyek színesek, mókásan díszítet-

tek! Legyen a kínált ételek között sok gyümölcs, többféle zöldség, ötletesen tálalva!

F���������: 40. 
►  Válasszuk ki a kedvenc ételeinket!
▲  Melyik ételt szereted? Rakj mellé szív matricát!
▼  Szereted a kifl it? (egyenként megnevezem az ételeket) Rakj mellé szív matricát!

F���������� �����������:
Szociabilitás, gondolkodás: a választás lehetősége, a választás öröme döntési helyzetekben.
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Az egészséges étkezés

G����������:
– Beszélgessünk a gyerekekkel az egészségről! Hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek fi gyelnie 

kell a saját egészségére! 
– Tudatosítsuk, hogy az egészséget egészséges ételekkel is meg lehet őrizni!
– Biztassuk a gyerekeket azzal, hogy az étkezés hat a növekedésre és az izomerőre! Fontos, 

hogy szépen együnk, hogy nagyra nőjünk, erősek legyünk, nagyot tudjunk ugrani, gyorsan 
tudjunk futni, nehéz dolgokat tudjunk cipelni, tudjunk segíteni a szüleinknek, okosak le-
gyünk, tudjunk fi gyelni, tanulni!

– Minden valós helyzetben hívjuk fel a gyerekek fi gyelmét a helytelen étkezés káros következ-
ményeire is: fájni fog a hasad, fájni fog a torkod, csúnyák lesznek a fogaid!

– Tanítsuk meg, mit szabad, és mit nem!

F���������: 35. 
►  A lapon lévő képek mellé kell ragasztani a szabad vagy a nem szabad matrica jelet attól 

függően, hogy melyik ehető és melyik nem.
▲  Nézd meg jól a képeket! Ragassz zöld pipát az ehető és piros ikszet a nem ehető dolgokhoz!
▼  Nézzük meg a képeket! A kifl i ehető? Ragaszd mellé a zöld pipát!

F���������� �����������:
Szociabilitás: szabályok tanulása, döntési helyzet gyakorlása. 

F���������: 41.  
►  A képeken egészségtelenül étkező gyerekeket lehet látni, a fülek kinyitásakor észre kell 

venni, hogy milyen betegség lett a helytelen cselekvés következménye.
▲  Mit csinál a fi ú? Nyisd ki az ajtót! Mi történt?
▼  Nézd meg, milyen sokat eszik a fi ú! Nyisd ki az ajtót! Mi fáj a fi únak?

F���������� �����������:
Szociabilitás: a felelősség értelmezése. ● Gondolkodás: összefüggések, következmények 
felismerése. Fontos lenne az eddigiek mellett pozitív példát bemutató tartalom is! 
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II.
 TISZTÁLKODÁS 

A nemek közötti tisztelet

A tisztálkodás tanításakor, épp íg y az öltözködésnél is, a tanító feladata a szemérmes viselkedési formák 
említése és azok betartására való fi g yelmeztetés.
A nemenként különválasztott öltözködést, WC-használatot kisebb korban nehéz megvalósítani. A későbbi jó 
szokások kialakításához azonban érdemes idejében gondot fordítani arra, hog y a lányoknak, fi úknak külön 
helye leg yen az öltözködéshez, zuhanyozáshoz, WC-használathoz. A gátlástalan, másokat fi g yelmen kívül 
hag yó magatartás kellemetlen, zavaró jelenség eg y igényes közösségben.

G����������:
– Tanítsuk meg a gyerekeknek a fi ú- és lánymosdó öltöző általánosan elfogadott és leggyak-

rabban használt jelét!
– Hívjuk fel a fi gyelmüket, ha valahol külön férfi  és női öltöző áll rendelkezésre!
– Mutassunk példákat a környezetünkben a férfi ak és a nők különválasztására (sport, ruhabolt, 

fodrászat, illatszerek stb.)!
– Fordítsunk gondot arra, hogy a lányoknak, fi úknak külön helyük legyen az öltözködéshez, 

zuhanyozáshoz, WC-használathoz!

F���������: 60. 
►  Ismerkedjünk meg a jelekkel!
▲  Tedd a megfelelő jelhez a fi ú-lány alakot.
▼  Ez a lány WC. Tedd ide a lányalakot!

F���������� �����������:
Szociabilitás: helyes szokások rögzítése, tudatosítása, gyakorlása. ● Kommunikáció: jel és 
jelentés összekapcsolása.

A tisztaság igénye a mindennapokban

G����������: 
– A szituációba ágyazottan beszéddel, magyarázattal kísérve végezzük a cselekvést, hangsú-

lyozva az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés fontosságát!
– Nézzünk képeket, rövid oktatófi lmeket, amelyek a tisztaság fontosságáról szólnak!
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F���������: 58., 59. 
► Ismerje fel a gyermek és fogalmazza meg, hogy mikor szükséges kezet vagy fogat mosni!
▲  Mikor kell kezet mosni? Keresd meg a képeket hozzá! ● Mit kell tenni ebéd előtt? ● Mit 

kell tenni lefekvés előtt?
▼  Csokit evett a lány. Fogat kell mosnia! Mutasd a képet! (vagy én mutatom a képet)

F���������� �����������:
Szociabilitás: igény kialakítása a tisztaságra, az egészség fogalmának megismerése alapszin-
ten, a tisztálkodás fontosságának tudatosítása. ● Kommunikáció: beszédkészség, mondat-
alkotás. ● Emlékezet: ismeretbővítés, általános tájékozottság.

Tiszta, piszkos

G����������: 
– Konkrét helyzetekben mindig emeljük ki a helyeset és az értékeset! A szándékot, az igyeke-

zetet is értékeljük pozitívan! 
– Hangsúlyozzuk az egészség és tisztaság összefüggéseit, kényszeresség és félelem érzés erősí-

tése nélkül fi gyelmeztessünk a betegség elkerülésére!

F���������: 61., 62.
►  Rendeljük az ápolatlan külsőt ábrázoló képhez az azt elhárító cselekvés képét! Fogalmaz-

zon meg a gyermek felszólításokat!
▲  Milyen ez a fi ú? Mit kell csinálnia? Mit mondjunk neki? (Moss kezet! Fésülködj meg!)
▼  Milyen piszkos a lába! Zuhanyozik, így tiszta! 

F���������� �����������: 
Kommunikáció: beszédfejlesztés, felszólítások megfogalmazása, megértése, jelzése. ●
Vizuális érzékelés: képlátás, a látottak értelmezése, lényegkiemelés. ● Szociabilitás: helyes 
szokásrend kialakítása, megerősítése. ● Önellenőrzés: formaegyeztetésen keresztül.

Színezés

G����������: 
– Készítsünk elő szép színes ceruzákat, színező eszközöket, rajzoljunk, színezzünk közösen a 

gyerekekkel! Az elkészült munkákat nézzük meg közösen és formáljunk véleményt! A tanári 
segítés mértéket ad a véleményalkotásban: halvány vagy erős vonalakkal dolgozott, illenek-e 
színek egymáshoz, sikerült-e szépen követni a formákat.
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II.
F���������: 65., 66. 
►  Feladat: A gyermek színezze ki a lapokat adott instrukció szerint.
▲  Színezzétek olyanra, amilyen a tietek! ● Színezzétek ki úgy, ahogy szeretnétek! 
▼  Ragasztgass színes pöttyöket a rajzra! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������: 
Szociabilitás, affektív területek: jókedvű alkotás öröme. ● Emlékezet: ismeretbővítés, 
a tanultak rögzítése játékosan. ● Finommotorika: ceruzahasználat, formatartás színezés 
közben.

 KÖRNYEZETRENDEZÉS 
A rend, a tisztaság nyugalmat, békességet tükröz. A rendetlenség megakadályozza azt, hogy 
támpontokat, viszonyítási pontokat tudjon a gyerek kialakítani magának a térben. A belátható, 
megszokott környezetben érzi magát jól, mer önállóan mozogni, tevékenykedni. Segíti a gye-
rekek eligazodását a térben, ha a dolgok a rendes, megszokott helyükön vannak, ezek egyben 
minták a rendrakáshoz is. Az önálló kezdeményezések, önkiszolgálási tevékenységek rendben 
tartott, kiszámítható környezetben várhatók el. A rendetlenség, a kuszaság rossz példa, és kel-
lemetlen közérzetet, nyugtalanságot vált ki a benne élőben. A jó közérzet feltétele az is, hogy 
környezetünk tárgyai szépek legyenek, tiszták és igényesek. Fölösleges, tönkrement tárgyakat 
ne tartsunk a teremben vagy a lakásban, ne nyomasszon a túlzsúfoltság. A rendrakás, a taka-
rítás, a lakás vagy terem gondozása, díszítése legyen rendszeres, közösen végzett tevékenysége 
a családnak vagy a csoportnak, törekedjünk a rend iránti igény kialakítására és megtartására 
(Stein 2015).

A tárgyak helye

A saját ruha megismerése mellett jó, ha a ruháinak, dolgainak is megtalálja a helyét a g yerek. A rendrakás-
kor, a szekrénybe helyrerakáskor jó lehetőség adódik a különbségtételre, csoportosításokra. Ruhásszekrénybe 
valók a ruhák, játékospolcra a játékok. Ezt nézzék meg a valóságban és a képeken is.
Nehezebb feladat különválogatni a ruhaneműket: zoknik helye, trikók helye, cipők helye. Könnyebben ta-
nulnak a g yerekek, ha a dolgaiknak állandó, látható helye és jele van. Ez segítség lehet a szülőknek is a 
háztartási munkák g yorsabb befejezéséhez, a pedagógusnak a keveredések elkerüléséhez. Rendrakáskor jól 
megtanítható a saját és mások ruháinak megkülönböztetésére: az enyém, a testvéremé, az osztálytársamé.

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   59 2019. 07. 03.   12:23



60

G����������:
– Találja meg a gyermek az összekevert ruhák helyét, a cipők párját!
– Válasszuk külön a ruhaneműket! A fi ókokra, ruhatartó dobozokra erősített kis képekkel 

könnyítsük a rendszer kialakítását: zoknik helye, trikók helye, cipők helye!
– Mosás után a gyerekekkel együtt hajtogassuk a ruhákat, és rakjuk a helyükre azokat!

F���������: 7. 
►  Párosítsuk a cipőket! ● Keressük meg a jobb és a bal oldalit!
▲  Párosítsd a cipőket! ● Keresd meg a mutatott cipő párját!
▼  Melyik cipő tartozik a rózsaszínhez…?

F���������� �����������:
Szociabilitás: szokások kialakítása, cipők rendben tartása. ● Gondolkodás: azonosság látása 
a párosításkor. 

Rend, rendetlenség

G����������: 
– A terem rendjéért napi felelősöket jelöljünk ki! A felelősök között hirdessünk versenyt, 

amelynek az eredményét hetente összegezzük! Adjunk jutalmakat is! 
– Alakítsunk ki követhető napirendet, heti rendet, amelyben a takarításra, rendrakásra fordí-

tott idő is szerepel! Értékeljük a kialakított rendet, örüljünk közösen a tisztaságnak! Vigyáz-
zunk a rend megtartására, törekedjünk a megóvására!

F���������: 74., 75. 
►  Rendet kell csinálni a szobában! Ki kell találni, hová kerültek a szanaszét hagyott ruhák!
▲  Nézd meg, milyen ez a szoba! Hasonlítsd össze a másik szobával! Mi van rendetlenül? 

Keresd meg, hol a helye! ● Többféle ruhakép közül válogasd ki azt, ami a rendetlen képen 
szerepel! ● Melyik szoba tetszik neked? Hol lennél szívesen?

▼  Mi van az asztal alatt? ● Hasonlítsd össze a két szobát! Hová került ez a piros pulóver? 

F���������� �����������:
Szociabilitás: normák, értékek közlése, a rend igénylése. ● Vizuális észlelés: helymeghatá-
rozás, téri tájékozódás. ● Figyelem: ugyanaz, ugyanolyan.
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II.A szemét

G����������: 
– Minden tevékenységünk után tegyünk rendet! Gyűjtsük össze a szemetet!
– Gyűjtsük szelektíven a szemetet! Ne pazaroljunk, gondoljuk meg, hogy mit dobunk ki!
– Figyeljük meg a gyerekekkel közösen az utcai szemeteskukákat. Figyeljük meg az utcán a 

kukásautókat!
– Legyen a gyerekek rendszeres feladata a szemét ürítése, a megfelelő tárolóba helyezése!
– Jelöljünk ki felelősöket, akik fi gyelnek a tisztaságra, akik kiviszik a szemetet!

F���������: 84.
►  A szemetet tegye a gyermek a megfelelő kukába! Különítse el a papírt és a műanyagot!
▲  Melyiket dobod a kék kukába? Melyiket a sárgába? ● A kék és a sárga kukák képét (átraj-

zolás, fénymásolás után) ragassza a gyermek a teremben lévő szelektív szeméttárolókra!
▼  Dobd ezt a papírt a kék kukába! Dobd ezt a palackot a sárga kukába!

F���������� �����������:
Szociabilitás: társadalmi normák megismerése, a környezettudatosság elemei. ● Gondolko-
dás: főfogalmak alkotása, csoportosítás, papírszemét, műanyag szemét. ● Vizuális észlelés: 
színek szerinti csoportosítás.

A saját tulajdon

G����������: 
– A helyes, pozitív, jóleső viselkedést emeljük ki, hangsúlyozzuk, állítsuk mintaként!
– Játsszunk szerepjátékokat, amelyekben adás, kapás, csere fordul elő! Verbalizáljuk a tevékeny-

ségeket! Használjuk ki a közösség interakcióit, fejezzük ki, tisztázzuk a birtoklás viszonyait!
– Mondjunk meséket a jószívűségről és az irigységről!

F���������: 79.
►  Gyakoroljuk az egymástól való kérést, a tárgyak cserélgetését egymással az enyém, tied, 

övé viszony kialakítása érdekében! ● Játsszunk szerepjátékot (kölcsönadás, kölcsönkérés 
helyzetei)! 

▲  Mi van a lány piros dobozában? Rakd be ugyanezeket a piros dobozba! Ez az övé. Enyém a 
sárga doboz, kérek a lánytól egy perecet, belerakom. Ez az enyém. A fi ú poharat ad a lány-
nak. Cserélgessük a dobozokban lévő tárgyakat! ● Kössük szituációhoz a kéréseket: Éhes 
a fi ú, adj neki egy kifl it! Nagyon szeretem a banánt, kérek szépen egy banánt! Köszönöm! 
Te mit kérsz? Tessék! Szívesen! 
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▼  A lány ad nekem egy kanalat. Rakd az én sárga dobozomba! ● A fi ú ad nekem egy almát. 
Rakd a dobozomba! Ez az enyém! ● Én adok a lánynak egy almát.

F���������� �����������:
Kommunikáció: az interakció udvarias formái. ● Szociabilitás: énkép, önértékelés, jószí-
vű, udvarias, kedves tulajdonságok, szituációkhoz kapcsolva.

Kreativitás

G����������:
– Kedvünkre rajzolgassunk. Használjunk sokféle színt! Engedjük a fi rkálást, a fi rkálás okozta 

örömöket! Nagy méretű felületeken adjunk lehetőséget a rajzoláshoz! Rajzoljunk együtt a 
gyerekekkel! Rajzoljuk le környezetünk szép tárgyait, rajzoljunk le növényeket, nekünk tet-
sző témákat!

F���������: 86.
►  Színezze ki a gyermek a virágokat!
▲  Színezd ki a virágot olyanra, amilyenre szeretnéd! ● Színezd ki a virágokat az adott minta 

alapján!
▼  Filctollal vagy puha színes ceruzával színezgesd a virágokat! ● Ragasztgass színes pöttyö-

ket a rajzra! (Öntapadó jelölőpöttyök – herma.)

F���������� �����������:
Szociabilitás: játékos időtöltés. ● Affektív területek érzékenyítése alkotás útján.
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III. ÚTMUTATÓ
A GYŰJTEMÉNYHEZ
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Lap-
szám Oldalszám

1.
ÖLTÖZTETŐS LÁNYALAK 
A lányt a következő lapokon található ruhákkal lehet felöltöztetni 
adott szempontok szerint. Az évszakokat ábrázoló dobókocka  
(18. lap) is kijelölheti a választást.

20., 21.,  
34., 54.

2.
ÖLTÖZTETŐS FIÚALAK
A fiút a következő lapokon található ruhákkal lehet felöltöztetni 
adott szempontok szerint. Az évszakokat ábrázoló dobókocka  
(18. lap) is kijelölheti a választást.

20., 21.,  
34., 54.

3.
ŐSZI ÉS TAVASZI RUHÁK
Az 1. és 2. lapra illeszthető mágnesek, fiú- és lányruhák vegyesen.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

20., 21., 30., 
34., 54.

4.
TÉLI RUHÁK
Az 1. és 2. lapra illeszthető mágnesek, fiú- és lányruhák vegyesen.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

20., 21., 30., 
34., 54.

5.
NYÁRI RUHÁK
Az 1. és 2. lapra illeszthető mágnesek, fiú- és lányruhák vegyesen.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

20., 21., 30., 
34., 54.

6.
ESŐS IDŐBEN
Az 1. és 2. lapra illeszthető mágnesek, fiú- és lányruhák vegyesen.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

20., 21., 30., 
34., 54.

7.
CIPŐK PÁRBAN
A különböző formájú és színű cipők kipattinthatók, párosíthatók,  
a formatáblába visszahelyezhetők. A lap színes hátulja segít rend- 
szerezni a munkatankönyv kipattintható kartonjait.

37., 60.

8.

MI HIÁNYZIK RÓLA? 
A kinyitható fülek segítségével megfigyelhetjük a gyerekek öltö-
zékét és annak változásait: lány cipőben / cipő nélkül, fiú kabát-
ban / kabát nélkül, lány sapkában / sapka nélkül, fiú kesztyűben 
/ kesztyű nélkül. A lap alján szereplő ruhadarabok segítenek a 
változások felismerésében.

21., 35.

9.
MI VÁLTOZOTT? 
A kinyitható fülek segítségével megfigyelhetjük a lány öltözékét és 
annak változásait: felhajtott kapucni / lehajtott kapucni, felhúzott 
cipzár / lehúzott cipzár, befűzött cipő / kifűzött cipő.

21., 35.
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10.
TANULD MEG HASZNÁLNI! 
A lap segítségével megismerkedhetünk a ruhazárakkal: az ing 
gombjával, a tépőzáras cipővel és a kabát cipzárjával. 

29., 38.

11.
UTÁNOZD A MOZDULATOT! 
A színes alakok mozdulatai alapján gyakorolhatjuk a terpeszállást,  
a középtartást, a magastartást és az előrehajlást.

28.

12.

A TÉLI ÖLTÖZKÖDÉS RENDJE
A téli öltözködés fázisait kipattintható kártyák segítségével gyako-
rolhatjuk. A sorozatképek hat állapotot jelenítenek meg: a fiú (1)  
felhúzza a nadrágot, (2) felveszi a pulóvert, (3) kabátot, majd  
(4) sapkát vesz, (5) a ház előtt áll a hóban, végül (6) elindul szán-
kózni. A sorozatot három fázisra (1., 4. és 5. kép) egyszerűsíthet-
jük.  
A lap színes hátulja segít rendszerezni a munkatankönyv kipattint-
ható kartonjait.

38.

13.

MELYIK RUHÁNAK A MINTÁJA?
A különböző mintájú ruhák egy-egy darabja kipattintható, a négy-
szögek visszahelyezésével játékosan gyakoroltathatjuk a minta-
egyeztetést. A különböző mintájú ruhákból kipattintható négyszö-
gek visszahelyezése. A minták megegyeznek az étkészlet mintáival, 
így az ezekkel való megfeleltetés is lehetséges. A lap színes hátulja 
segít rendszerezni a munkatankönyv kipattintható kartonjait.

36.

14. SZÍNEZŐ
Tavaszi ruhába öltözött fiú. 53.

15. SZÍNEZŐ
Téli ruhába öltözött lány. 53.

16. SZÍNEZŐ
Nyári ruhába öltözött lány. 53.

17.

MI HIÁNYZIK A LÁNYRÓL?
A lány téli időjárásnak megfelelően van felöltözve, de hiányzik róla  
a kesztyű, a csizma és a sapka.
A hiányzó ruhadarabok a munkatankönyv végén találhatók meg  
tapadófóliára nyomtatva.

37.

18.

HATOLDALÚ DOBÓKOCKA PALÁSTJA AZ ÉVSZAKO-
KAT ÁBRÁZOLÓ KÉPEKKEL
Ragasszuk össze a kockát, majd dobjunk vele, és az évszak szerint 
öltöztessük fel a gyerekeket! Aki kérdőjelet dob, maga választhatja 
ki az évszakot.

20., 34.
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19.
EVŐESZKÖZÖK
A lapon található kések, villák, kanalak és szalvéták kipattinthatók  
és a 22. lapra helyezhetők. 

22., 39.

20.
TÁNYÉROK
A lapon található tányérok kipattinthatók és a 22. lapra helyezhe-
tők.

22., 39.

21.
POHARAK
A lapon található poharak, bögrék és vizeskancsó kipattintható  
és a 22. lapra helyezhető.

22., 39.

22.
ASZTALTERÍTŐ
Az asztalterítő mintájával ellátott fémlap a terítéses feladatok alap-
jául szolgál.

39.

23.
MEGTERÍTETT ASZTAL
A terítés helyes módja, ezt lemásolva gyakorolhatunk a mágneses 
eszközökkel.

22., 39., 54.

24.
TERÍTS MEG!
A terítés papírból készült körvonalas sémája, amelyre valós eszkö-
zöket helyezhetünk, így gyakorolhatjuk a terítést.

39., 42.

25. SZÍNEZŐ
Megterített asztal. 24.

26.

MI HIÁNYZIK?
A megterített asztalról hiányzik a tányér, a pohár, a szalvéta és a  
kancsó. A papírt a 22. lapra helyezzük, és a hiányzó eszközök kör-
vonalaira rátesszük a megfelelő tárgyakat a 19., 20., 21. lap mágne-
ses darabjai közül.

41.

27. A KONYHA REGGEL
A reggeli terítéshez ad kommunikációs témát és mintát. 40.

28. A KONYHA DÉLBEN
Az ebédhez való terítéshez ad kommunikációs témát és mintát. 40.

29. A KONYHA ESTE
A vacsorához való terítéshez ad kommunikációs témát és mintát. 40.
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30.

NÉGYOLDALÚ DOBÓKOCKA PALÁSTJA A NAPSZAKO-
KAT ÁBRÁZOLÓ KÉPEKKEL
Ragasszuk össze a kockát, majd dobjunk vele, és a napszaknak 
megfelelő étkezéshez terítsünk meg! Aki kérdőjelet dob, maga vá-
laszthatja ki az étkezést.

39., 40.

31.
ÉTELEK KÉPEI
A lapon ábrázolt ételek kipattinthatók és a 22. lapra helyezhetők.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal  
együtt is használhatók.

23.

32.

MELYIK EVŐESZKÖZ SZÜKSÉGES?
Az ételeknek megfelelő evőeszközöket kiválasztjuk és a tányér 
mellé helyezzük. A hiányzó evőeszközök sziluettje segítséget nyújt.  
A papírt a 22. lapra helyezzük, és a hiányzó eszköz körvonalára 
rátesszük a megfelelő tárgyat a 19. lap mágneses darabjai közül.

41.

33.

MENNYI VAN BENNE?
A kihajtható fülek segítségével a cselekvések és a mennyiségvál-
tozások közötti ok-okozati viszony felismerését segíthetjük. A fiú 
eszik: tele a tányérja / mind megette: üres a tányérja; a lány tölt az 
üres poharába / megtöltötte, tele a pohara.

43.

34.

MENNYI VAN BENNE?
A kihajtható fülek segítségével a cselekvések és a mennyiségválto-
zások közötti ok-okozati viszony felismerését segíthetjük. A lány 
tör az egész tábla csokiból / kevés maradt; a fiú iszik a teli pohár-
ból / mind megitta, üres a pohara.

43.

35.
MELYIK EHETŐ, MELYIK NEM?
A lapon ételek és nem ehető tárgyak szerepelnek, a karikákba pipát 
és piros X-et helyezhetünk, ezek a munkatankönyv végén találha-
tók tapadófólián.

56.

36.

ÉTELEK EGÉSZBEN ÉS SZELETELVE 
A kihajtható fülek segítségével a cselekvések és a rész-egész viszony 
közötti ok-okozati viszony felismerését segíthetjük. Apa kenyeret 
vág: egész kenyér / kenyérszeletek, anya almát hámoz: egész alma / 
felvágott alma darabjai.

31., 43.

37.

ÉTELEK EGÉSZBEN ÉS SZELETELVE 
A kihajtható fülek segítségével a cselekvések és a rész-egész vi-
szony közötti ok-okozati viszony felismerését segíthetjük. Anya 
citromot szeletel: egész citrom / citromkarikák, apa szalámit szele-
tel: rúd szalámi / szalámikarikák.

31., 43.
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38.
MIKOR KELL HASZNÁLNI A SZALVÉTÁT?
A kihajtható fülek segítségével a szalvéta használati módjait gyako-
rolhatjuk. A fiúnak piszkos a szája / megtörli szalvétával, a lány  
kicsomagolja a perecét a szalvétából / megeszi.

44.

39.
MIKOR KELL HASZNÁLNI A SZALVÉTÁT?
A kihajtható fülek segítségével a szalvéta használati módjait gyako-
rolhatjuk. A lány csokit eszik / megtörli a csokis kezét, a fiú hajto-
gatja a szalvétát / a tányérja mellé helyezi.

44.

40.
MELYIK A KEDVENC ÉTELEM?
A lapon különböző ételek képei vannak, a mellettük lévő karikában  
a kedvelt ételeket piros szívvel jelölhetjük, ezek a munkatankönyv 
végén találhatók tapadófólián.

55.

41.

MITŐL BETEGEDHETEK MEG?
A kihajtható fülek segítségével a mértéktelenség egészségre ártal-
mas következményeinek felismerését segíthetjük. A fiú túl sokat 
eszik / megfájdul a hasa, a lány édességet eszik mértéktelenül / 
megfájdul a foga, a fiú túl sok fagylaltot fogyaszt / megfájdul  
a torka.

56.

42.
RAKJ RENDET AZ ASZTALON! 
Az asztalon heverő, felfordított tárgyakat látunk. Ki kell választani 
ugyanezeket a tárgyakat a 19., 20. és 21. lap darabjai közül, és rend-
ben elhelyezni a 22. lapon.

44.

43.
MI VAN A KOSÁRBAN? 
A képen egy bevásárlókosárban különböző ételek egymást kicsit 
takarva láthatók. A lapot a 22. lapra tesszük, és felé helyezhetjük  
a megfelelő ételeket a 31. lap mágneses tárgyai közül. 

45.

44. SZÍNEZŐ
Mintás bögrék. 24., 55.

45.
ESZKÖZÖK A TISZTÁLKODÁSHOZ
A lapon ábrázolt ételek kipattinthatók és a 46. lapra illeszthetők.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

24., 45.

46. FÜRDŐSZOBA RÉSZLETKÉPE
Fémlap, ráhelyezhetők a 45. lap tárgyai. 24., 45.

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   68 2019. 07. 03.   12:23



III.

69

Lap-
szám Oldalszám

47.
TALÁLJ HOZZÁ HASONLÓT!
Azonos funkciójú, de egy-egy tulajdonságban eltérő eszközök,  
különböző formájú vagy színű tárgyak összekapcsolása. A lapot  
a 46. lapra helyezzük, és rátapasztjuk a 45. lap mágneses eszközeit.

46.

48.

RENDEZD BE A FÜRDŐSZOBÁT! 
A nagyméretű, kihajtható lapon egy fürdőszoba képe látható.  
A használati tárgyak helye üres, de azok kerete mutatja a megol-
dást. Az elhelyezendő tárgyak a munkatankönyv végén találhatók 
tapadófólián.

50.

49.
MI VÁLTOZOTT? 
A kihajtható fülek segítségével a piszkos és a tiszta fogalmát gyako-
rolhatjuk. A fiú szája, keze és lába piszkos, kihajtva pedig tiszta.

47.

50.

MITŐL LETTEK PISZKOSAK A GYEREKEK?
A kihajtható fülek segítségével a különböző cselekvések és a pisz-
kos testrészek közötti összefüggéseket gyakoroltathatjuk. A fiú 
lekváros kenyeret eszik / piszkos lett a szája, a lány fest / piszkos 
lett a keze.

47.

51.

MITŐL LETTEK PISZKOSAK A GYEREKEK?
A kihajtható fülek segítségével a különböző cselekvések és a pisz-
kos testrészek közötti összefüggéseket gyakoroltathatjuk. A lány 
sárba lép mezítláb / piszkos lett a lába, a fiú virágot ültet / piszkos 
lett a körme.

47.

52.

A KÉZMOSÁS FOLYAMATA
A kézmosás fázisait kipattintható kártyák segítségével gyakorolhat-
juk. A sorozatképek öt cselekvést jelenítenek meg: a fiú (1) keze 
piszkos, kinyitja a vízcsapot, (2) piszkos kezét a folyó víz alá tartja, 
(3) beszappanozza, (4) elzárja a vízcsapot, majd (5) megtörli a kezét. 
A sorozatot könnyítésképpen három fázisra (1., 3. és 5. kép) egysze-
rűsíthetjük. A lap színes hátulja segít rendszerezni a munkatankönyv 
kipattintható kartonjait.

48.

53.

A FOGMOSÁS FOLYAMATA
A fogmosás fázisait kipattintható kártyák segítségével gyakorolhat-
juk. A sorozatképek öt cselekvést jelenítenek meg: a lány (1) fogk-
rémet nyom a fogkefére, (2) vizet enged a fogmosópoharába, (3) 
mossa a fogát, (4) kiöblíti a száját, majd (5) elkészült a fogmosással. 
A sorozatot könnyítésképpen három fázisra (1., 3. és 5. kép) egysze-
rűsíthetjük. A lap színes hátulja segít rendszerezni a munkatankönyv 
kipattintható kartonjait.

48.
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54.

MIT HASZNÁLJAK? 
A lap segítségével az egyes tisztálkodási cselekvések és a hozzájuk 
tartozó eszközök összekapcsolását gyakoroltathatjuk. A lapot a 46. 
lapra helyezzük, és rátapasztjuk a 45. lap mágneses eszközeit: kéz-
mosás / szappan, fésülködés / fésű.

45.

55.

MIT HASZNÁLJAK? 
A lap segítségével az egyes tisztálkodási cselekvések és a hozzájuk  
tartozó eszközök összekapcsolását gyakoroltathatjuk.  
A lapot a 46. lapra helyezzük, és rátapasztjuk a 45. lap mágneses  
eszközeit: fogmosás / fogkefe, arctörlés / törülköző.

45.

56.

MIT HASZNÁLJAK? 
A lap segítségével az egyes tisztálkodási cselekvések és a hozzájuk 
tartozó eszközök összekapcsolását gyakoroltathatjuk.  
A lapot a 46. lapra helyezzük, és rátapasztjuk a 45. lap mágneses  
eszközeit: körmöt kefél / körömkefe, körmöt vág / olló.

45.

57.

MIT HASZNÁLJAK? 
A lap segítségével az egyes cselekvések és a hozzájuk kapcsolódó 
tisztálkodási eszközök megfeleltetését gyakoroltathatjuk. A lapot  
a 46. lapra helyezzük, és rátapasztjuk a 45. lap mágneses eszközeit: 
tüsszent / zsebkendő, hajat mos / sampon.

45.

58.

MIKOR MOSSAK KEZET?
A lap olyan cselekvéseket ábrázol, amelyek előtt vagy után kezet  
kell mosni: a tömegközlekedés használata után, étkezés előtt és 
után, valamint a WC használata után. A kipattintható kártyákat ösz-
szekeverhetjük a következő lap kártyáival, így gyakorolhatjuk, hogy 
mikor kell fogat és mikor kezet mosni. A lap színes hátulja segít 
rendszerezni a munkatankönyv kipattintható kartonjait.

58.

59.

MIKOR MOSSAK FOGAT? 
A lap olyan cselekvéseket ábrázol, amelyek előtt/után fogat kell 
mosni: ébredés után, csokievés után, lefekvés előtt.  
A kipattintható kártyákat összekeverhetjük az előző lap kártyáival, 
így gyakorolhatjuk, hogy mikor kell fogat és mikor kezet mosni.  
A lap színes hátulja segít rendszerezni a munkatankönyv kipattint-
ható kartonjait.

58.

60.
FIÚ WC, LÁNY WC
A kihajtható fülek segítségével a férfi és a női WC-t ábrázoló pik-
togramok értelmezését segíthetjük.

57.
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61.

ÁPOLT KÜLSŐ, ÁPOLATLAN KÜLSŐ
A képen helytelen állapotok szerepelnek. Instrukció formájában 
hozzájuk kell kapcsolni a szükséges tisztasági cselekvéseket: a fiú 
piszkos kézzel lapoz a / mosson kezet, a lány kócosan ül az isko-
lában / fésülködjön meg. A megfelelő cselekvések képei a munka-
tankönyv végén találhatók tapadófólián. Kiválasztásukat a körvo-
nalak geometriája segíti.

25., 58.

62.

MIT KELL CSINÁLNIUK A GYEREKEKNEK?
A képen helytelen állapotok szerepelnek. Instrukció formájában 
hozzájuk kell kapcsolni a szükséges cselekvéseket: a lány koszos 
lábbal fekszik az ágyban / mosson lábat, a fiú engedi túlfolyni a 
vízcsapot / zárja el. A megfelelő cselekvések képei a munkatan-
könyv végén találhatók tapadófólián. Kiválasztásukat a körvonalak 
geometriája segíti.

25., 58.

63.

MI VAN A TISZTASÁGI CSOMAGBAN?
A lány tisztasági csomagjában tisztasági szerek vannak, mellette 
üres táska, ahová be lehet helyezni ugyanezeket a tárgyakat.  
A lapot tegyük a 46. lapra, és illesszük rá a megfelelő tárgyakat  
a 45. lap kipattintható mágnesei közül!

48.

64.

RAKD ÖSSZE A KETTÉVÁGOTT TÁRGYAKAT!
A lapon lévő tárgyak két részre vannak vágva, részeik külön kár-
tyákként kipattinthatók. Keverjük össze a kártyákat, majd rakjuk 
ki az eszközöket. A fésű, a fogkefe, az olló és a tusfürdő mintájául 
szolgálhatnak a 45. lap mágneses tárgyképei. A lap színes hátulja 
segít rendszerezni a munkatankönyv kipattintható kartonjait.

46.

65. SZÍNEZŐ
Tisztálkodáshoz kapcsolódó eszközök képei. 25., 59.

66.
A KÖRNYEZETRENDEZÉS ESZKÖZEI
A lapon a környezetrendezéshez kapcsolódó tárgyak szerepelnek, 
kipattinthatók, fémlapra illeszthetők. A formatáblába visszahelyez-
hetők. A későbbi feladatlapokkal együtt is használhatók.

59.

67.
ILLESZD RÁ A FORMÁT! 
A lapon lévő tárgyakra, amelyek a környezetrendezéshez kapcso-
lódnak, a következő lap sziluettjeit illeszthetjük rá. 

26., 49., 51.

68.
ILLESZD RÁ A FORMÁT!
A lapon az előző lap tárgyainak negatív sziluettjei szerepelnek  
négyzet formájú, kipattintható fólialapokon. 

26., 49.
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69.
SZOBA KÉPE POLCCAL
A fémlapon a 72. oldalon lévő mágneses tárgyképek helyez- 
hetők el.

49.

70. ELŐSZOBA KÉPE FOGASSAL ÉS VÁLLFÁVAL
A fémlapon a 3–6. lapon lévő mágneses tárgyképek helyezhetők el. 26., 50.

71.
KONYHAI POLC KÉPE
A konyhai polcra a 21. és 31. lap mágneses tárgyképei  
(poharak, gyümölcsök) helyezhetők el.

26., 50.

72.

JÁTÉKOK, VIRÁGOK
A lap mágneses képei kipattinthatók, fémlapokra helyezhetők.  
A tárgyképek csoportosításra, főfogalmak alkotására alkalmasak.  
A formatáblába visszahelyezhetők. A későbbi feladatlapokkal 
együtt is használhatók.

26., 50.

73.
NYITHATÓ SZEKRÉNY POLCOKKAL
A lapot fémlapra helyezve a szekrény belsejében a mágneses ruhák 
(3–6. lap) és játékok (72. lap) képei illeszthetők. 

26., 50.

74.

HOGYAN RAKJAK RENDET? 
Rendetlen szoba képe: a mágneses tárgyképeken is megjelenő 
ruhadarabok rendetlenül vannak elhelyezve a szobában. Kiválo-
gathatjuk és összegyűjthetjük a képen összevisszaságban ábrázolt 
tárgyak mágneses képeit.

60.

75.

RENDET RAKTAM!
Rendes szoba képe: az előző lapon megjelenő ruhák itt a helyükön 
vannak. Azonosíthatjuk a rendetlen és a rendes szoba tárgyait,  
ruháit. Kiválogathatjuk és összegyűjthetjük a képen ábrázolt tár-
gyak mágneses képeit.

60.

76.

MI A TEENDŐ?
A kihajtható fülek segítségével a helytelen állapotokhoz instrukció 
formájában cselekvéseket kapcsolhatunk: piszkos a cipő / tisz-
títsa ki a lány, kiömlött a víz / törölje le az asztalt a fiú, szemetes 
a terem / söpörjön fel a fiú, piszkos a lány ruhája / tegyük be a 
mosógépbe.

51.

77.

MIVEL DOLGOZZAK? 
A lap segítségével az egyes cselekvések és a hozzájuk kapcsolódó 
környezetrendezési eszközök megfeleltetését gyakoroltathatjuk.  
A lapot fémlapra helyezzük, és rátapasztjuk a 66. lap mágneses  
eszközeit: a lány cipőt tisztít / cipőkefével, a fiú felsöpör / seprűvel.

51.

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   72 2019. 07. 03.   12:23



III.

73

Lap-
szám Oldalszám

78.

MIVEL DOLGOZZAK?
A lap segítségével az egyes cselekvések és a hozzájuk kapcsolódó 
környezetrendezési eszközök megfeleltetését gyakoroltathatjuk.  
A lapot fémlapra helyezzük, és rátapasztjuk a 66. lap mágneses  
eszközeit: a lány virágot locsol / locsolókannával, a fiú kidobja  
a szemetet / a szemeteskukába.

51.

79.

ENYÉM-TIÉD JÁTÉK 
A lapon szereplő kipattintható színes dobozokba a korábbi lapok 
tárgyait helyezhetjük. Összegyűjthetjük a képen lévő fiú és lány 
dobozában szereplő tárgyakat a 19. és a 31. lapok mágneses darab-
jaiból, de más tárgyakat is használhatunk. A tárgyak cserélhetők, 
egymásnak adhatók, a színes dobozokba rakhatók. A cél a tulaj-
donhoz és a cseréhez kapcsolódó kommunikációs helyzetek, társas 
viszonyok érzékeltetése, a megfelelő kommunikációs és társas  
viselkedés gyakoroltatása. A lap színes hátulja segít rendszerezni  
a munkatankönyv kipattintható kartonjait.

61.

80.

HELYES, HELYTELEN TÁRSASJÁTÉK
A lapon lévő társasjáték helyes és helytelen állapotokat ábrázoló 
mezőkből áll. A lap szélén lévő kocka számaira mutatva a játéko-
sok megfelelő lépésekben haladnak előre. Ha helytelen állapotokat 
ábrázoló mezőre lépnek, megállnak, és a következő játékos lép. 
A továbbhaladáshoz a játékosoknak ki kell fejezniük, hogy miért 
helytelen az adott állapot, és mi a teendő.
A lap hátoldalán a konyha padlója szerepel egy lapáttal, amelyre 
majd a szemeteket kell összegyűjteni. A lapot fémlapokra helyez-
zük, és a 83. oldal mágneses tárgyait ráillesztjük, majd a szemetet  
a lapátra tereljük.

27.

81.

A VIRÁG NÖVEKEDÉSE 
A lapon a virág fejlődésének három lépése látható. Az alatta lévő 
cserepekbe egy másik virág fejlődésének három fázisát kell elhe-
lyezni. A virágok képei a munkatankönyv végén találhatók tapadó-
fólián.

52.

82.

VIRÁGOK
A lapot, amelyen virágok szárai láthatók cserepekben és vázákban, 
fémlapra helyezzük, és ráillesztjük a 72. lap mágneses tárgyai közül 
a virágokat. Instrukciókat adhatunk, hogy melyiket válasszuk 
a különböző alakú és színű virágok közül.

27.

83.
SÖPÖRD FEL A SZEMETET! 
A szemetet ábrázoló képek a társasjáték lapjának hátoldalára  
(80. lap) helyezhetők, seprűvel (66. lap) a szemetesbe terelhetők. 
Csoportosíthatjuk a szemetet.

33.

NT_98660_Önkiszolg_KK.indd   73 2019. 07. 03.   12:23



74

Lap-
szám Oldalszám

84.

HOVÁ DOBJUK A SZEMETET?
A lapon szereplő sárga, nyitott fedelű kukába és kék, nyitott fedelű 
kukába különböző instrukciók szerint csoportosított szemetet 
dobhatunk. Helyezzük a lapot fémlapra, így a 83. lap mágneses 
tárgyai tapadnak a kukákra. 

61.

85.
RAJZOLJ VONALAKAT!
A seprű, a kefe és a virág rajzán a szaggatott vonalakat egyenes 
vonallal átrajzolhatjuk. 

33.

86. SZÍNEZŐ
Virágok vázában, cserépben. 33., 62.
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