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Tanmenet 

az óvoda-iskola átmenet támogató alapozó, fejlesztő feladatok gyűjteménye órai 

bontásban  
 

Az iskolába lépés első szakaszában, az alapozó időszakban szükség van a kompetenciák intenzív egyéni fejlesztésére. Az átmenet 

megsegítéséhez készült ez a tanmenet, melynek feladataival napi szinten lehet fejleszteni a nagy- és finommozgás koordinációját, az auditív 

és vizuális észlelést, a szóbeli kommunikációt, a beszédbátorságot, a beszédértést, a mozgáskoordinációt. A napi képességfejlesztő 

tevékenységek differenciáltan egyénileg, és csoportban rétegmunka keretében intenzíven alkalmazhatók.  

A változatos és élményszerű alapozással, gyakorlatokkal a gyermekek olvasás- és írástanulásához, anyanyelvi tapasztalásához szükséges 

alapvető képességeket lehet kibontakoztatni.  

A tanmenetet összeállította és a bevezetést írta: Siposné Kaszonyi Andrea (Kispesti Vass Lajos Általános Iskola) 

Budapest, 2018. szeptember 

   

Bevezetés az óvoda-iskola átmenetet támogató fejlesztő feladatok gyűjteménye („tanmenet”) 

használatához 

 

Felhasználási terület: magyar nyelv és irodalom órákon, felzárkóztató foglalkozásokon  

Cél: A gyermekek hatékony és eredményes fejlesztése, és az óvodából való zökkenőmentes átmenet biztosítása  

A tanévkezdés minden első osztályos gyermek számára nagy kihívást jelent. A tanulók különböző képességekkel érkeznek az iskolába, ezért 

az első héten felmérem a tanulók fejlettségi szintjét, és a bemeneti mérés után, az óvodai nevelés eredményeire támaszkodva, elkezdem a 

differenciált fejlesztést. Megkezdem a gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek figyelembevételével a differenciált fejlesztést a 

tanórákon és a felzárkóztató foglalkozásokon.    
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Az előkészítő időszak fejlesztési területeinek figyelembevételével készítettem egy feladatgyűjteményt órai bontásban, melyet a magyar 

nyelv és irodalom órákon és a felzárkóztató foglalkozásokon lehet használni az első évfolyamon. Az alapozó tanmenetet az első évfolyam 

oktatási tervéhez készítettem, mely az adott csoport felmérése után, személyes, kiscsoportos, illetve osztály szinten alkalmazható.   

 Az intenzív alapozó szakaszban a sok játékos feladat, a beszélgetőkör, mesehallgatás, biztosítja a derűs iskolai légkört, az óvoda és iskola 

közötti zökkenőmentes átmenetet.  A feladatokat gyakorlatközpontú órákra lehet beilleszteni, ahol a diákok tevékenyen vesznek részt a 

tanulás folyamatában. A tanulásszervezésben megjelenik a kooperatív technika, mely során az együttműködő tanulás, ismeretszerzés mellett 

a szociális készségük is fejlődik.   

A gyűjteményben öt terület fejlesztését emeltem ki. Az alapozást, a beszédet, beszédértést, olvasást, íráshasználatot és az anyanyelvi 

tapasztalatszerzést. A területeken belül, az adott fejlesztéshez feladatokat, gyakorlatokat írtam. Az alapozó időszakban a nagymozgást, a 

testtudatot, a folyamatos szemmel követést, a finommotorikát, a taktilis érzékelést, a vizuális észlelést és emlékezetet és az auditív észlelést 

és emlékezetet kell fejleszteni. A fejlesztő gyakorlatokat az óra elejére vagy az óra közepére építem be, a mozgásos feladatokkal egyben 

biztosítani lehet az első osztályos gyermek életkori sajátosságaiból adódó tényt, hogy nem képes 20 perc után figyelni, koncentrálni. 

Szükséges beiktatni pihenést, játékot, mozgásos gyakorlatokat.  

A taktilis csatornák fejlesztésére irányuló gyakorlatok a tapintást igénylő játékoknál jelennek meg. A zörejsorozat keltésével, az auditív 

fejlesztéssel kiküszöbölhetjük a tanulók helyesírási problémáit. Segít a magán- és a mássalhangzók időtartamának megfigyelésében. A 

hangok pontos észlelését a jó hallás, a tiszta kiejtés és a hangok egymástól való megkülönböztetése képességének fejlesztése segíti.  A 

tájékozódási gyakorlatok a testséma, a testrészek, a térbeli tájékozódás, a figyelem és az emlékezet képességeit fejlesztik. A játékos 

feladatokban, beszélgetőkörben történő beszélgetésekkel a tanulók szókincsét gazdagítom.   

A feladatok végrehajtásakor kiértékelem, diagnosztizálom a tanuló teljesítményét, s ennek megfelelően folytatom a munkát. A fejlesztő 

gyakorlatokkal a tanulók érdeklődése és motivációja fenntartható. A tanórákat minden esetben dicsérettel, biztatással zárom.  

A „tanmenet” használata a tanórákra való felkészülést segítette, nemcsak nekem, hanem egy-két érdeklődő kollégámnak is. A pozitív 

visszajelzések mutatják, hogy érdemes a meglévő feladatokat, gyakorlatokat rendszerezve, osztályra lebontva elkészíteni, összegyűjteni, 

mert a pedagógus órára való felkészülésében, a gyerekek egyénre szabott feladatainak kijelölésében gyakorlati segítséget ad.  

Az tanmenet feladatait, gyakorlatait a Sulinova adatbankból, és az általam összegyűjtött feladatokból, gyakorlatokból állítottam össze.  
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ALAPOZÁS  
1-2. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat fejlesztése 

élmény, tapasztalat 

alapján, saját testen  

A tanulók beszédének 

megfigyelése logopédussal  
Beszélgetőkör: Ki melyik 

oviból érkezett, mi volt az 

óvodai jele? 

(hátul a szőnyegen)   

Íróeszközök 

használatának 

megbeszélése, 

megfigyelése  

Vizuális fejlesztés: színes 

lapok szín szerinti 

csoportosítása (csoportban) 
(Pl. csak a pirosat, egy színt; árnyalatok 

szerint sötét vagy világos árnyalatot. 

Differenciáltan a csoport szintjéhez 

mérten.)   

Tükör előtt Ismerkedés, bemutatkozás  Az óvodai jel lerajzolása, 

színezése  
Színezés: a nyílnak 

megfelelően (Egy papírra 

formákat rajzolunk, a nyilakat 

rárajzolom, és csak azt a formát szabad 

kiszínezni, amerre a nyíl halad. A többi 
formát nem. A feladat előtt a nyíl útját, 

irányát meg lehet beszélni – jobbra, le, 

fel, balra stb.)  

Auditív fejlesztés: zörejek 

észlelése (kulcs, olló 

csattogása, papír tépése) 

Összeragadt testrészek 

játék: homlok, hát, tenyér 
(Párokba állnak, majd a könyök, váll, 

tenyér, hát összeérintésével kell a 

teremben, tornateremben végigmenni.)  

Légzőgyakorlat 

mozgással: gyertyafújás, 

papírgalacsin fújása 
(Gyertyafújás: körbeülünk. A kör 

közepére gyertyát kell tenni. Beszívjuk 

a levegőt, bent tartjuk, lassan kifújjuk, a 
gyertya lángját elfújjuk. Papírgalacsin 

fújása: színes krepp papírból a gyerekek 

galacsinokat sodornak, ezt finoman az 
asztalon átfújják egymásnak.)  

Játék: körjáték egész 

osztály („Koszorú, 

koszorú…”)szgy1 

Körberajzolják a jobb 

kezüket és kiszínezik 
(Páros munkában a gyerekek egymás 

jobb kezét körberajzolják, majd 

egyénileg kiszínezik.) 

 

Testrészek megnevezése 

páros játékban (Két gyermek 

egymás mellett áll, és egymásnak adnak 

instrukciókat, egymást egyben 
ellenőrzik. Pl.: Emeld fel a jobb 

kezedet! Érintsd meg a jobb kezeddel a 

jobb füledet! Tedd a jobb kezedet a 
jobb térdedre! Jobb hüvelykujjal a jobb 

bokádat érintsd meg!) 

 Mesehallgatás: Mazsolaszgy2       
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ALAPOZÁS  
3-4. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat fejlesztése: 

testrészekre rámutatás  
jobb kézzel, testrészek 

megnevezése  

 

Testérzet erősítő páros 

versenyek (A padok között 

kialakítunk két „folyosót”, a párok a 
labdát a fejükkel tartják, így mennek 

végig a kijelölt területen. Nyerhet az a 
pár, aki nem ejtette le a labdát. Vagy 

sorversenyt szervezünk: melyik csapat 

ment végig a „folyosón” a 
leggyorsabban.)   

A tanulók beszédének 

megfigyelése 

logopédussal  

Beszélgetőkör: a kedvenc 

játék  
  

Szemmozgást fejlesztő  
páros gyakorlat: pillangók 

szállnak a fára (Az egyik 

gyermek a fa, a másik a pillangó. A 
pillangó mindkét mutatóujjára szalagot 

kötünk. A pillangó rászáll a fa vállára 

és lassan halad lefelé a karon, a fa 

szemével követi a pillangó útját. Majd 

a másik oldalra is rászáll és végigmegy 

a fa karján, ott is követi a fa a 
szemével. Ha nem követi a pillangót, a 

pillangó megáll.   

Vizuális emlékezet 

fejlesztése: 4-5 db játékot 

teszek az asztalra. (Először 

nagyobb méretű játékot, macit, babát, 

labdát, legót, később kisebb méretűeket. 

A gyerekek megfigyelik a kirakott 

játékokat, majd egyedül vagy közösen 

elmondják, hogy mi volt az asztalon.) 

Megfigyelik, megnevezik a 

tárgyak sorrendjét.  

a) letakarom, megnevezik 

b) hunynak, megcserélem 

a sorrendet  
c) hunynak, elveszek  

 Hangstaféta (kilégzést 

segítő) játék (A gyerekek egy 

vonalban állnak, az első gyerek 

hangoztatja az „a” hangot, amikor már 

nem bírja, a könyökével jelez a mellette 
állónak, továbbadja az „a” hangot.) 

Mondóka tanulása: 

„Hüvelykujjam 

almafa…”szgy3 

Ujjak mozgását segítő 

gyakorlat: jobb kéz 

hüvelyk és mutatóujj 

összeérintése, bal kéz 

hüvelyk és középsőujj 

összeérintése 3-szor. A 

gyerekek csukott 

szemmel reprodukálják.  

 

 

ALAPOZÁS  
5-6-7. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
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Testtudat fejlesztése 

(indirekt): golyótovábbító 

sorverseny (Csoportban, 

körbeállnak, előtte leveszik a zoknit. A 
golyót jobbra indítjuk a jobb lábbal,  
leteszi a tőle jobbra lévő gyermek elé, 
így körbeadják. A golyót balra is lehet 
indítani. A csapatok versenyeznek, 
tehát azonos számú gyermek legyen a 
csoportokban, és egyszerre indítjuk.) 

Légzőgyakorlat, hűtés: 

szívj annyi levegőt 

gyorsan és zajtalanul, 

hogy kifújásával egy 

kávéskanálnyi forró teát 

langyosra hűts! A hűtés 

lassú és megszakítás 

nélküli legyen.  

- evőkanálnyit hűtünk… 

Mondóka:  
„Hüvelykujjam…”szgy3 

Finommotorika (ujjak 

mozgását segítő 

gyakorlatok)  

- cipőfűzés  
- kép kirakása   

  

Ujjak mozgékonyságát 

segítő gyakorlat: 

zongorázás levegőben, ujjak 

ki-be nyitása  

Vizuális fejlesztés: gombok 

válogatása színek szerint  

Ismétlés, testérzet erősítő 

páros versenyek:  

- testrészekre rámutatás 

(jobb oldalon) 

- rámutatás csukott 

szemmel 

Verbális fejlesztés: 

testrészek megnevezése 

(egy levegővétellel  
elmondani) 

Ismert mese kép alapján  
történő elmondása: A 

Kismalac és a farkasok 

(népmese)szgy4 

- az utolsó jelenet 

elmondása 

Finommozgást fejlesztő 

gyakorlat: előrajzolt nagy 

formák színezése  
iránymeghatározás nélkül 

Auditív fejlesztés 

(szituációs hangutánzások):  

-fáj a fogam, szívom „sz”  

-sírok, szipogok (orron át)  

-fáj a torkom (köhögök: 

„kh-kh”) 

Nagymozgás: 

labirintusban (székekből) 

irányok gyakorlása 
(Székekből labirintust rakunk ki, majd 
tanítói irányítással pl. jobbra, balra, 
előre stb., mászással végigmennek a 
gyerekek.) 

  Mesehallgatás: 

Mazsolaszgy2 

    

 

ALAPOZÁS  
8-9. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Testtudat fejlesztése: 

golyótovábbító sorverseny 
Légzőgyakorlat:  

- hűtés 

- a hét napjai (kiejtés 

erősen, közepesen, halkan) 

Beszélgetőkör: Mit 

tervezel a hétvégére?  
Finommozgást fejlesztő  

- a kesztyű öt ujja  

- pálcika illesztése 

megrajzolt formára  

Gyorsposta auditív játék: 

szót súgok, tovább kell adni  
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Testrészekre rámutatás a 

másik kézzel, másik 

oldalon és középen  

Testséma mondóka 

tanulása: „Ez itt a fejem, 

ez itt a nyakam...”szgy5 

(Sorban állunk, a mondókát mutatjuk a 
testen. Majd a tanító szembe áll, mutatja 

a jobb kezét, a gyerekek a tükörkép, ők 
a bal kezüket emelik.)  

Mesehallgatás: A kiskakas 

gyémánt félkrajcárjaszgy6 
  Vizuális  

- tárgyak szétválogatása 

azonosság, különbség 

szerint (alak, nagyság, 

szín)  

Nagymozgás fejlesztése  

- mászás, kúszás, csúszás - 

- mászás térden, tenyéren 

(bundás kutyus) (Az 

osztályteremben kialakított térben vagy 

tornaszobában a tanító által kitalált 

mesére, pl.: A kutyus lopakodva mászik 
előre a kiscsibe felé, majd hátrál. 

Közben fejét feltartva figyeli.  
A tanító figyeli a gyerekeket, ha kell, 
segítséget nyújt.    

       

 

ALAPOZÁS  
10-11. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testséma mondókaszgy5 

- fent, lent, középen 

tükörjátékkal (Sorban állunk, a 

mondókát mutatjuk a testen. Majd a 
tanító szembe áll, mutatja a jobb kezét, 

a gyerekek a tükörkép, ők a bal kezüket 

emelik.)   

Légzőgyakorlat: léggömb 

felfújása, átfújása (A 

léggömböt felfújják a gyerekek, majd a 
pad végéről a padon egymásnak 

felváltva átfújják.)   

 

Beszélgetés képről  
- mese elmondása  
A kiskakas gyémánt  
félkrajcárja  

Szemmozgást fejlesztő 

gyakorlat: szivárvány (A 

gyerekek kis terpeszben állnak, a kar 
oldalsó középtartásban, tenyerek 

felfelé, az egyik kézben babzsák van. A 

kezeket egyszerre felemelik, szemmel 
követik a babzsák útját, a fej fölött a 

másik kézbe átadva, lehozzuk oldalsó 

középtartásba. Többször ismételjük.) 

Tapintás: érzékelő zacskóba 

helyezett tárgyak kitapintás 

utáni felismerése  

Mozgások testséma  
javítására  
-törzsfordítások 

különböző kartartással, 

csukott szemmel  

Hangerőváltással: a 

testséma mondókaszgy7 

elmondása 

Képről (5. melléklet) 

tájékozódás 

Merre néz a kiskakas? 

(jobbra, föl, le, előre, 

hátra)  

Ujjlazító gyakorlat,  

finommotorika: 

képalakítás tépéssel (A 

meghallgatott meséhez – A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja – színes lapokból 

tépéssel képet alakítani: dombot, 
krajcárt, kastélyt.)  

Verbális fejlesztés: a 

zacskóból kihúzott 

tárgyakról egy állítást 

mondani  
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-golyók a lábujjak között 
(Eszközkészlet: két csomag normál 
vagy kisméretű üveggolyó, a golyók 
nem helyettesíthetők más tárggyal.  
Fontos, hogy a lábfej ne legyen 
alátámasztva, ne érjen a földre. Kérjük 
meg a gyermekeket, hogy aznap 
zokniban érkezzenek.  
A gyermek a földön ül, előtte 4 golyó 
van. Az egyik lábát keresztezi a másik 
fölött úgy, hogy a két térde egymáson 
nyugodjon, és a földön maradt lába 
érinti a talajt. Kézzel, külön-külön 

beteszi a felül lévő lábujjai közé az 
üveggolyókat, majd csak a lábujjai 
mozgatásával „kimozgatja” azokat. 
Ezután lábat vált és megismétli a 
gyakorlatot. Ez ismétlődik 2-szer, 3-

szor. Ha már jól megy a feladat, meg 
lehet próbálni úgy is, hogy mindkét láb 
lábujjai közé elhelyezik a 4-4 golyót, 
majd az összes lábujjak egyidejű 
mozgatásával veszik ki azokat.) 

 

  

    Színezés: a kiskakas 

mellett lévő kép 

kiszínezése (1-4. melléklet 1. 

kép) 

Ceruzafogást segítő 

mondóka tanulása „Két 

domb között…”szgy8 

  

 

ALAPOZÁS 
12-13-14. ÓRA 

BESZÉD 
BESZÉDÉRTÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

OLVASÁS 

ÍRÁS 
ÍRÁSHASZNÁLAT 

ANYANYELVI 
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE 

Testséma: a testrészeket 

keresztmozgással 

megérintik 

Légzőgyakorlat: 

léggömbfúvás 

Beszélgetőkör: „Hívogat 

az iskola….” (ének-

játék)szgy9 

Kézlazító gyakorlat  

- zongorázás, integetés, 

csukló körzése  

- gyurmázás, őszi 

gyümölcsök   

Memória játék őszi 

gyümölcsökkel 
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Babzsák átadása a 

szemben álló társnak, 

megnevezik a kezüket 

(jobb kezemből bal 

kezedbe) 

Settegve-suttogva  
- Szilágyi Domokos: 

Lepke-dalszgy10 

megtanulása 

- mutogatással a vers 

mondása 

Képről mondatalkotás:  
elöl, hátul, előtte, mögötte 

szavak használata   

Finommotorika: csukott 
szemmel az elkészített  
gyümölcsöket kitapintani   

Auditív: Mit mond a kis 

robot? „Sz-i-l-v-a…”, 

megfejtésként mutasd fel a 

gyurmagyümölcsöt. (Egyenként 

hangoztatom az őszi gyümölcsök nevének 

hangjait, a gyerekek összerakják, majd a 

kapott gyurmagyümölcsöt, pl. a „szilvát” 
felmutatják. Előzőleg gyurmából az őszi 

gyümölcsöket megformázzák.)  
Nagymozgás: bébifóka (A 

teremben leterítünk egy plédet, és azon 

egész testén spirálszerűen végiggördül. 
A kar a test mellett legyen. Gurulj, mint 

a játékos fóka!)   

gyík (Kúszás ellentétes kar-láb 

mozgással.) 

 Színezés 

- képek kiválasztása 

- mi való az 

iskolatáskába?  

   

 

ALAPOZÁS  
15-16. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Nagymozgás: gyík Légzőgyakorlat: 

gyertyafújás 
Beszélgetőkör: Mire 

gondolsz? 
Finommozgás: A cica az 

erdőben (Fonalgombolyag végére 

hurkot kötünk, a gyerekek domináns 

hüvelykujjára tesszük, a gombolyagot 
leengedjük a földre. A csuklót úgy kell 

mozgatni, hogy a fonal áthaladjon a 

tenyéren a kisujj és a gyűrűsujj között, 
majd a kisujjat megkerülve ismét 

áthalad a tenyéren és a hüvelykujj és a 

mutatóujj között. 8-as formát kell 
kialakítani fonallal, nem szabad a 

másik kézzel segíteni.) 

Játék: Egy aranyat leltem – 

figyelem- és 

feszültségkezelés, 

önfegyelem (A gyerekek körben 

ülnek felhúzott lábakkal, a lábak alatt egy 

dobókockát körbe adnak, közben 
mondják: „Egy aranyat leltem, vajon kinél 

lehet? A körön kívül egy gyermek nézi, 

hogy hol, kinél lehet a dobókocka. Ha 
sikerül kitalálni, helyet cserélnek, a másik 

fogja nézni, keresni a dobókocka útját.)  
   Szemmozgás: pillangók 

szállnak a fára  

Vizuális: tekints ki az 

ablakon, sorolj fel 

emlékezetből tárgyakat 

Testtudat: golyótovábbító 

sorverseny 

Lepke-dal ismétlése  Találós kérdés: Lábamon 

nem járok, mégis tovább 

állok. (hal, giliszta, kígyó) 

 Repül a babzsák, 

ujjgyakorlat 
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Direkt: testrészekre 

rámutatás másik kézzel, 

másik oldalon (Először csak az 

egyik oldalt nevezzük meg. Fogd meg a 
jobb kezeddel a jobb válladat! Majd: 

Fog meg a jobb kezeddel a másik 

válladat!) 

Artikulációs gyakorlat: 

-a-a… alma, ablak, 

asztal… Mondd utánam! 

Mesehallgatás: 

Mazsolaszgy2 

Rajzolás: A cica az 

erdőben (képzeld el!) 

 

 

ALAPOZÁS  
17-18. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS 

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat fejlesztése:  

- egész test 

körberajzolása, 

kiszínezése  
 

Légzőgyakorlat: léggömb 

átfújása a szemben lévő  
szomszédnak 

(fúvógyakorlat-lágy 

szájpadtorna)  

Mesehallgatás: A 

tűzmadárszgy11 

 

Rajz: belső kép  
lerajzolása önállóan  

Szemmozgás: pillangók 

szállnak a fára…  

  

Vizuális emlékezet:  
koncentráció a látottakra  

Nézd meg, mit teszek! 

Jegyezd meg! Mutasd meg! 
(Kosárból hat tárgyat teszek ki egy 
asztalra, 1-2 percig megfigyelik, 
visszateszem a kosárba. Egy gyereket 
kiválasztok, és neki kell ugyanabban a 
sorrendben kirakni a látott tárgyakat.)   

Nagymozgás: bébifóka, 

kukac (A szőnyegre feküdjenek le 

hanyatt zárt lábakkal. A fejüket emeljék 

fel és integessenek a lábfejükkel. A 

gyakorlatot pihentetés után 4-5-ször 
ismételjük.) 

Hallás fejlesztése:  
Hol szólsz kispajtás? (Egy 

gyereket kiválasztunk, bekötjük a 

szemét. Rámutatunk egy gyerekre, aki 

kiad egy hangot. A hunyónak ki kell 

találnia a hangból, hogy ki volt.) 

  
Dallamfelismerés: pl. 

„Virágéknál…”szgy12, 

„Bóbita…”szgy13 

A nyelvi kommunikáció 

fejlesztése: hangszín, 

hangerő   
Weöres Sándor: 

Kacsaúsztató című verse 
szgy14 

 

Finommozgás:  
fészekrajzolás  
zsírkrétával  

 

Ujjak mozgékonysága:  
repül a babzsák  
  
Differenciáltan 

- kockák az ujjak közt 
(Három dobókockát a mutató, középső 

és kisujj ujjperce közé kell szorítani. 

Ha ez jól megy, a kart előre nyújtani a 
kockákkal, majd a 4. kockát a kézfejre 

tenni, fellendíteni és tenyérrel elkapni. 
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- babzsák fordítása (Állnak a 

gyerekek, mindkét kéz előre, az egyik 

kézhátról átteszik a másik kézhátra a 

babzsákot.) 

- képkirakás  

 

ALAPOZÁS  
19-20-21. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Nagymozgás: babzsák a 

fejen (egyensúlyozás), 

kukac 

Légzőgyakorlat: fújás 

gyakorlatok 
Beszélgetőkör az 

időjárásról, öltözködésről 
Finommozgás: A cica az 

erdőben  
Auditív: hangutánzások 

- megégett a kezem, „F” 

fújom  

- öregapó pipázik „PPP” 
Testtudat: kettősérintés 

gyakorlat (Két vagy három 

csoportban egymás mögé állnak a 
gyerekek, becsukják a szemüket, a 

tanító az utolsó gyereket két helyen 

megérinti, a tanuló továbbadja. A 
végén meg kell beszélni, hogy mi volt 

az első érintés.) 

Hangutánzó szavak 

ismétlése: bim-bam, csit-

csat… 

Csanádi Imre: Négy 

testvér című verseszgy15 
Differenciáltan  

- repül a babzsák (Állnak a 

gyerekek, előre nyújtott kar, tenyérrel 
lefelé, a kézfejen a babzsák, 

fellendítjük és ugyanazzal a kézzel, de 

már tenyérrel elkapják.) 

Játék: „Erre csörög a 

dió…”szgy16 

    Ceruzafogó 

mondókaszgy16 
- színezés: őszi kép 

 

 

ALAPOZÁS 
22-23. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Testtudat: kettős érintős 

gyakorlat 
Légzőgyakorlat: ping-

pong labda célba fújása 
(A pad végén az egyik tanuló megfogja 

a kiskosarat és ebbe, egymásnak 

felváltva a gyerekek a pingpong labdát 

belefújják.)   

Versmondás ismétlés  

Csanádi Imre: Négy 

testvér című verseszgy15  

- rajzolás: Mi jut eszedbe 

a versről? 

Szem-kéz koordináció: 

mozgó tárgyak követése 

szemmel (mutatóujjal 

kísérheti) 

Verbális: kakukktojás 

kiválasztása csoportok 

közül (gyümölcsök, 

zöldségek, állatok) (Őszi 

gyümölcsös tálba sárgarépát rakunk. A 
gyerekekkel beszélgetünk a 
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- számlálás egyesével, egy 

levegővel 
- ceruzafogást javító 

mondóka szgy42 (Mondóka 

közben a tanító figyeli a gyerekek 
ceruzafogását, szükség szerint javítja.) 

gyümölcsökről. Kérdést teszünk fel, hogy 
melyik nem gyümölcs? Emlősállatok közé 

egy madarat is beleteszünk. Képek: kutya, 

macska, sertés, szarvasmarha, róka, nyúl, 
juh, sas.) 

Testséma mondóka 

elmondása  

  

Lepke-dal: hangszínváltás   Ének: „Én elmentem a 

vásárba…”szgy18 
- kerítést készítünk  
(vázolás teljes karral a 

levegőbe)  

- az állatoknak 

morzsoljunk kukoricát 

papírból  

- csipegessük fel 

  

Nagymozgás: hullahopp 

karika körbejárása kívül-

belül, először jobb oldali, 

majd baloldali irányba 

Artikulációs gyakorlat: 

mondd utánam „e-e” 

Megy, ketten, perec… 

Mesehallgatás  

Mazsolaszgy2 

- képrajzolás 

  

 Mondóka tanulása: Ence-

Benceszgy19 

    

 

ALAPOZÁS  
24-25. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Testséma: testrészek 

keresztirányú megérintése 

nyitott és csukott szemmel   

Légzőgyakorlat: 

nejlonzacskó fújása, 

„Hasat ki! Mellet ki!” 
(A gyerekek a szőnyegre háttal 
lefekszenek, mindenki kap egy 
dobókockát. Beszívják a levegőt, 

közben a dobókockát a hasukra teszik.  

Beszélgetőkör: család  
-képről mondatalkotás  
-családtagok szerepe 

Szem-kéz koordináció: a 

szem fixációs  
működésének erősítése  

- sasszem  
(A tanító egy tárgyat, pl. babát vagy 

autót fel-le mozgat, a gyerekek követik, 

Auditív: hangszerek 

hangjának megismerése, 

csukott szemmel 

felismerése 
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Kilégzésnél vigyázni kell, hogy ne 

essen le! Beszívják a levegőt, közben a 

mellkasra teszik a dobókockát.  
Kilégzésnél, megint vigyázni kell, hogy 

ne essen le!) 

majd a tárgy egy részét fixálják, 

„lefényképezik”10 mp-ig. Utána a 

tanító megkérdezi pl., hogy Milyen 

színű a baba ruhája?)   

Játékos feladat: „Alma, 

alma…”szgy20 

- mondóka tapsolása 

keresztiránnyal (felső kar, 

alsó kar, ujjpercek, 

ujjbegyek) 

Weöres Sándor: 

Rongyszőnyegszgy21 
Képek színezése, 

összekötése  
Ujjak mozgékonyságát 

segítő gyakorlat 

- harkály (Egy 60 cm-es 

függőlegesen tartott fa rudat alul 

megfog a gyermek, majd az ujjak 
ritmikus elemelkedésével és 

visszahelyezésével a kezét csúsztatja 

felfelé a fán. A rudat egyenesen kell 
tartani.) 

- fonal ragasztása adott 

vonalakra 

Alak-háttér differenciálása: 

- válogatások megadott 

szempontok szerint (Élőlények 

és tárgyak képét a csoport asztalára teszi 

egy kosárban a tanító, a tanulók 

szétválogatják – tárgyak, élőlények.)  

- formák azonosítása minta  
szerint (1-4. melléklet 3. kép: Az 

azonos ábrákat egyforma színnel kell 
kiszínezni.) 

 A beszédfolyamatosság, a 

durva- és finommotorika 

fejlesztése 

Mesehallgatás: A mókus 

és a farkas (népmese)szgy22 

 

  

Testrészek elmondása, 

mutatása 
Lépegető: mondókaszgy23 

közben helyben járunk… 

Fantáziarajz készítése a 

meséhez 
  

 

ALAPOZÁS  
26-27-28. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat: „Dobi, dobi 

hátát…”szgy24 
Légzőgyakorlat: mély 

belégzés, egy levegőre a 

hét napjai 

Beszélgetőkör: Csillagok 

az égen (este, éjszaka) 
Szem-kéz koordináció 

- pillangók szállnak 
Vizuális: különbözőségek 

megfigyelése 

Nagymozgás: kukac Mondóka: Ence Bence 

eljátszása, szavak 

továbbadásaszgy25 

Mesehallgatás  

Mazsolaszgy2 
Finommotorika: 

gyurmázás (csillagok) (Az 

esti csillagok témához kapcsolódva 
gyurmából csillagok formázása. 

Először nagyot, majd egyre kisebbet. A 

gyurmát először gömbölyítjük, lapítjuk, 
formázzuk az ujjunkkal.) 

Játék: metakommunikációs 

gyakorlat  
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Tájékozódási gyakorlat 

Vers megtanulása 

mozdulatokkal: 

„Jobb és bal az én két 

felem, Lábam, csípőm, 

vállam…”szgy26 

 Rajzolás  

- ceruzafogás figyelése,  

- ceruza mondóka 

Alak-háttér 

differenciálása: Rajzold 

meg a csillagokat!  
(1-4. melléklet 2. kép)  

„Egy aranyat 

leltem…”szgy27 

 

ALAPOZÁS  
29-30. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Testtudat: testrészekre 

rámutat, mindkét oldal 

megnevezése középvonal 

keresztezéssel  

Légzőgyakorlat: léggömb 

átfújása szembe a 

szomszédnak  

Beszélgetőkör: Mi jut 

eszedbe a kék színről?  
Finommotorika: Ujjak 

mozgékonyságát segítő 

gyakorlat  
- kockák az ujjak közt  

Auditív: vízparti állatok 

hangjának utánzása  

    Képről mondatalkotás 

(vízparti kép)  
  Alak-háttér differenciálása:  

kacsák megtalálása, 

színezése (1-4. melléklet 4. kép: 

Színezd ki a kacsákat!) 
Nagymozgás: kukac Mondóka: „Tó vize, tó 

vize…”szgy28  
 Mesehallgatás  

A mókus és a farkasszgy22 
Játék: Mit rajzoltam a 

hátadra?  

- rajzolás (Párban kell játszani, a 

tanító felmutat a rajzolónak egy formát 
pl. kört, négyzetet, háromszöget, 

hullámvonalat, ezt a másik gyerek 

hátára lerajzolja, a másiknak ki kell 
találni. Majd cserélnek.) 
- a Tó vize 

mondókáhozszgy28  
rajz (víz, hullám, kacsa…) 
1-4. melléklet 4. kép 

  

Tájékozódási gyakorlat: 

- vers ismétlése mozgással 

(„Jobb és bal…”) 

  Meseillusztráció (A tanító 

felolvas egy mesét, majd a gyerekekkel 
beszélgetnek a meséről. Utána 

különböző technikákkal illusztrációkat 

készítenek: színes ceruza, zsírkréta, 
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vízfesték, tépés, ragasztás. Az 
illusztráció kapcsolódhat egy 

meserészlethez, helyszínhez, 

szereplőkhöz.) 
 

ALAPOZÁS  
31-32. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Nagymozgás és 

finommotorika: 

mondókáraszgy29 lépegető 

helyben járással (Mondóka 
közben helyben járva, emeljük fel a jobb 

kezünket, jobb lábbal kezdjük! „Aki 

nem lép egyszerre…”) 

Légzőgyakorlat: „Hasat ki, 

mellet ki!” 
Beszélgetőkör: virágok Szemmozgás: pillangók 

szállnak a fára 
Vizuális emlékezet: képek 

megfigyelése pár  
percig  

Mire emlékszel? 

Tájékozódási gyakorlat 

- testtudat: „Dobi, dobi, 

háta…”szgy24 

Mondókatanulás:  

„Kezünk ring a levegőben,  
Mint a hullám jó  
időben…”szgy30 

Mesehallgatás  
Fésűs Éva: A pitypang 

bóbitájaszgy31 

- meseillusztráció 

készítése 

Finommotorika fejlesztése  

- harkály  

- képek összerakása 

Verbális: mondatalkotás a 

szavakkal  

Játék: Tűz-víz…(Teremben és 

szabadban egyaránt játszható. A 

játékvezető „víz-tűz” vezényszavakat 

mond. Víz szónál a gyerekek leülnek a 

székre és felhúzzák a lábukat, a tűz szónál 

egy körbe kell állni. Aki eltéveszti, kiáll 

vagy ő lesz a kikiáltó. A szabadban székek 
helyett padra ülhetnek a gyerekek vagy 

leguggolnak, körbe állás helyett lehet 

például fához szaladni.) 
 

ALAPOZÁS 
33-34. ÓRA 

BESZÉD 
BESZÉDÉRTÉS 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

OLVASÁS 

ÍRÁS 
ÍRÁSHASZNÁLAT 

ANYANYELVI 
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE 

Nagymozgás  Légzőgyakorlat: léggömb 

átfújása  
Beszélgetőkör: hónapok Fonalgyakorlatok 

(Fonalmotring lefejtése, feltekerése 
állóhelyzetben.) 

  

Vizuális emlékezet: képek 

megfigyelése, azután a 

látott tárgyak színezése (5-6 

képet felteszek a táblára vagy kivetítem – 
6. melléklet –, utána leveszem és az előre 
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megrajzolt és kiosztott lapon – 7. 
melléklet – a látott képeket emlékezetből 

kell a gyerekeknek kiszínezni. ) 

Finommotorika  Vers  

Osváth Erzsébet: Jött 

Őszanyószgy32  

 Mesehallgatás Festés: váll, kar lazítása Figyelemfejlesztő játék: 

Menj ki, mi változott meg? 
(Egy gyereket meg kell figyelnie a többi 

tanulónak, egy kimegy, addig valamit 
változtatunk a megfigyelt gyermeken, pl. 

felhajtjuk a nadrágja szárát. Aki kiment, 

bejön, és ki kell találnia, hogy mi 
változott.)  

Testtudat fejlesztése Nyelvtörők 
„Roppant bottal 

koppantottam…” szgy33 

Illusztráció 

  Szobor játék (A tanulók sétálnak, 

és tapsra szoborrá kell változni, nem 

szabad megmozdulni.  
Lehet úgy is játszani, hogy aki 

megmozdul, kiesik a játékból.) 

 

ALAPOZÁS  
35-36-37. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Nagymozgás fejlesztése: 

bébifóka  
Légzőgyakorlat: 

szappanbuborék fújása  
Beszélgetőkör: Milyen 

gépeket ismertek? 
Szemmozgás: 

göncölszekér (Térdelőtámasz, a 

bal kezünket hátrafelé lent mozgatjuk, 

majd felfelé emelve kört rajzolunk, 
közben a térdünket előrehúzzuk, és úgy 

helyezzük le a térdet és a kart. A bal 

kézről a jobb kézre átmegy a tekintet és 
ugyanezt megcsinálják a mozgást 

szemmel követve.) 

Vizuális emlékezet: 

mozgásutánzás (Csoportban, 

osztályban lehet játszani. Egy gyerek 

kiáll, és egy mozgássort mutat, a többi 
tanulónak utánoznia kell.) 

Testtudat fejlesztése:  

golyótovábbító verseny 
Hallásfejlesztés: gépek 

hangjainak felismerése 
Tárgyak nevének 

megnevezése, 

mondatalkotás (Iskola témakör: 

tolltartó, ceruza, radír, iskolatáska, 
füzet, könyv. Ősz témakör: gereblye, 

esőkabát, gumicsizma, esernyő, kosár. 

Szabadidő: játék, labda, társas, kisautó, 
kártya, könyv. A tanulók a tárgyakkal 

mondatot alkotnak. Segíthetünk 

kérdőszavakkal, mondatokkal.) 

Ujjgyakorlatok: (A két kézen 

lévő ujjak összeérintése.)  

 

tárgyak rajzolása 

zsírkrétával 

Tárgy megfigyelése és 

lerajzolása 
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Egyensúly gyakorlat 
(Babzsákot a gyerekek a fejükre teszik, 
és így kell a teremben sétálni.) 

Játék: Hol szólsz, 

kispajtás? (Egy gyereket 

kiválasztunk, bekötjük a szemét. 
Rámutatunk egy gyerekre, aki kiad egy 

hangot. A hunyónak ki kell találnia a 

hangból, hogy ki volt.) 

      

 Artikulációs gyakorlatok: 

Ádám bátyámszgy34 

   

 

ALAPOZÁS  
38-39. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Nagymozgás fejlesztése: 

labdás gurulás, ebihal 
(Labdás gurulás: hanyatt fekvés, kar fent 

a fül mellett, kézben a labda és ezzel 

gurulás. Ebihal: hason fekvés, karok a 
test mellett, lábak zárva, a karokat 

megemeljük, a jobb kart a lábak felé 
mozgatjuk, majd a másik oldallal 

ugyanezt végezzük.) 

Légzőgyakorlat: 

gyertyafújás 
 

Beszélgetőkör 
 

Ujjak mozgékonyságát 

segítő gyakorlat: repül a 

babzsák 
 

Vizuális észlelési feladatok: 

fonallabirintus   

Direkt testtudat fejlesztése: 

„Mozdulj a varázsjelre!” 

játék (A gyerekek felállnak, a tanító 

háttal áll. Mondja és mutatja a feladatot, 
pl. Fogd meg a jobb kezeddel a bal 
combodat, de csak „varázsjelre”, ami 

lehet koppintás, kulcs zörej, furulya 
hang mutathatják a gyakorlatot. A 
jeladást lehet nehezíteni, hogy több 

zörejt adunk, figyelniük kell, mert csak 
az adott hangra lehet mutatni.) 

Mondóka utánmondással 

Ritmus-mondóka: Adj tovább 

ritmust! (A gyerekek a tanítóval körbe 

állnak, a tanító letapsol egy ritmust, a 
tőle jobbra álló átveszi, ez így megy 

tovább addig, míg a kezdőhöz visszaér.) 

Mesehallgatás  

Illusztráció 
Formák átrajzolása, 

színezése (A4-es lap 3-szor 

meghajtva. A négyzetekbe nagy 

formákat rajzolok, kört, háromszöget, 
négyzetet, hullámvonalat, ezt kell 

vastag ceruzával először átrajzolni, 

színezni. A formákat fokozatosan 
kisebbítem, differenciálom.) 

Szem-kéz koordináció 

- sasszem 

- vezesd végig a csónakot a 

kanyargó folyón (8. melléklet) 
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ALAPOZÁS  
40-41. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat fejlesztése: 

„Dobi, dobi hátát…” 
Weöres Sándor: Faiskola 

című versénekszgy35 

meghallgatása  

Beszélgetőkör: faiskola 
  

Írás fejlesztés  

- harkály  

- fonal gyakorlat 

Figyelemfejlesztő játék: 

Menj ki, mi változott meg?  

Nagymozgás: hal, fóka Szituációs játék (Témák: 

vásárlás, iskolába érkezés, játék a 

játszótéren. Vásárlás eszközei: kosár, 

játékpénz; szereplők: vevők, eladók. 

Iskolába érkezés: köszönés, fogadás; 

szereplők: gyerekek, tanítók. 
Játszótéren: gyerekek beszélgetnek, mit 

játszanak?) 

Mesehallgatás  Szobor játék (A tanulók sétálnak, 

tapsra szoborrá kell változni, nem szabad 

megmozdulni. Lehet úgy is játszani, hogy 

aki megmozdul, kiesik a játékból.) 

Egyensúlygyakorlat 

babzsákkal (Babzsákot a gyerekek 

a fejükre teszik, és így kell a teremben 
sétálni.) 

Beszélgetés saját 

élményekről 
Spontán megnyilatkozás Festés csoportban: faiskola   

 

ALAPOZÁS  
42-43. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Nagymozgás: hal, fóka Légzőgyakorlat: 

papírgalacsin fújása 
Beszélgetőkör  Finommozgás: gyurmázás Képek megfigyelése pár  

percig  
Mire emlékszel? 

Testtudat fejlesztése: 

golyókutató 

csoportverseny 

Hangerő gyakorlása 

Tamkó Sirató Károly: 

„Világos ez!”szgy36 

Mesehallgatás  

Rémusz bácsi meséiszgy37 
Szemmozgás: 

göncölszekér 
  

  Képekről szavak gyűjtése, 

mondatalkotás (Kirakunk vagy 

kivetítünk egy képet, először szavakat 

gyűjtünk, lehet csoportosítva, tárgyakat, 
személyeket vagy cselekvéseket. A 

szavakat mondatba foglaljuk.) 

 Illusztráció     



18 

 

 

ALAPOZÁS  
44-45. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

OLVASÁS  ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Nagymozgás fejlesztése: 

kutya, lopakodó macska, 

oroszlán (Kutya: négykézláb 

mászás előre, hátra. Lopakodó macska: 

térdelő támasz alkartámasszal, fej előre 

néz, mászás előre, vissza. Oroszlán: 

térdelőtámasz, sarokra ülés, a tenyér 
lent marad, kar kinyúlik, fejét térdére 

hajtja, hirtelen térdelőtámasz, körbenéz, 

majd visszaereszkedik.) 

Légzőgyakorlat: torna, 

„Hasat ki, mellet ki!” 
Beszélgetőkör: találós 

kérdések  
 

Fonal játék  Auditív észlelés fejlesztése 

zörejekkel, hangutánzással  
 

Testtudat fejlesztés: 

golyókutató csapatverseny 
Hangszín 

Nemes Nagy Ágnes: 

Szorgalomszgy38 
 

  
  

A cica az erdőben  
  

Játék a hangokkal 
 

Testföldrajz fejlesztése  
mondókávalszgy39 

(A mondókát együtt mondjuk és 
mutogatjuk a ritmusra figyelve.) 

   Festés: szabadon 

választott téma  
  

 

ALAPOZÁS  
46-47. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Testtudat fejlesztése: 

összeragadt testrészek 
Beszélgetőkör: képről 

mondatalkotás (9. melléklet)  
Váll, kar lazítása  

- motring tekerése  

- firkálós feladat 

zsírkrétával (Egyéni munka. 

Csomagolópapírra marokra fogott 

zsírkrétával a jobb felső sarokból az 

óramutató járással ellentétesen 
rajzolunk egy kört, sok kört, egyre 

Figyelem fejlesztése 

- korongos játék (Páros feladat. 

Az egyik tanuló kirak hat korongot, egy 

papírral letakarja, a másik gyereknek ki 

kell rakni ugyanazt. Osztályszinten a 
tanító teszi ki a táblára a korongokat, 

megnézik a gyerekek, a tanító leveszi. 

Mindenki, egyénileg kirakja a padjára. 
Együtt ellenőrzik.) 

Játék a hangokkal: Mire 

emlékszel? 
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beljebb kerülnek a körök. Majd másik 
színnel ugyanezt végezzék el, a tanító 

háttal bemutatja a feladatot.) 

Sas és a nyuszi játék (A sas 

köröz a nyuszi felett a réten,  
sas áll és két karját kitárva körbejárja a 

nyuszit. A nyuszi háton fekszik, majd 

megrémül és felhúzza a lábát, térdét 

átkulcsolja és a fejét is ráhajtja. Amikor 

a sas veszély elmúlik, visszafekszik a 

hátára.) 

Emlékezet fejlesztése 

képpel: Rajzold le, mire 

emlékszel? 

  Megfigyelőképesség  
fejlesztése (szobor játék), 

Mi változott meg? 

  

 Gyertyafújás  Játék: szótovábbítás (A 

gyerekek két csoportban egymás mögött 

állnak. Az utolsó gyerek fülébe súgok 
egy szót, tovább kell adni. ) 

  

 Kányádi Sándor: 

Költögetőszgy40 
     

 

ALAPOZÁS  
48-49. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

OLVASÁS  ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Nagymozgás fejlesztése: 

öreg medve, fiatal medve, 

ebihal (Öreg medve: térdelőtámasz, 

négykézláb mászni előre, mindig azonos 

kar láb lendüljön egyszerre.   
Fiatal medve: kéztámasz, nyújtott láb, 

azonos kar, láb lendüljön, feszesen 
nyújtott lábbal kell járni. 

Beszélgetőkör  Ujjak mozgékonyságát 

segítő gyakorlat  
Alak-háttér színezése  Szem- kéz koordináció 

- sasszem 

Húzzuk a szekeret 

mondókávalszgy41 

 

- ritmus mozgással (A 

mondókát mozgással kísérjük: húzás, 

karkörzés, csuklómozdulat, 

tenyérmozgás, lábelemelés, ujjak 
nyitogatása, taps) 

  Két kövér úr (A kezeket hátra 

kell tenni, majd először a hüvelykujjal 

kell köszönni, megint hátra teszik a 

kezüket, mutatóujjal kell köszönni… 
végén a kisujjal.) 

 

Játék: Mi a kakukktojás? 
(Őszi gyümölcsös tálba sárgarépát 

rakunk. A gyerekekkel beszélgetünk a 

gyümölcsökről. Kérdést teszünk fel, 
hogy melyik nem gyümölcs?  Más: 

Emlősállatok közé egy madarat is 

beleteszünk. Képek: kutya, macska, 
sertés, szarvasmarha, róka, nyúl, juh, 

sas.) 
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Testrészekre rámutatás 

mindkét oldal 

megnevezésével 

Soralkotás,  
iránygyakorlat gyufával (A 

tanító mondja az irányokat jobb, bal fel, 

le, a gyerekek ennek megfelelően teszik 
a gyufaszálakat. A gyufa foszforos feje 

adja az irányt.) 

Harkály Játék: Dínom-dánom (A 

gyerekek zörejt adó tárgyakat vesznek a 
kezükbe – kulcs, csörgő, csörgődob, 

papírzacskó, triangulum, cintányér, 

sípoló gumifigura – közben verset 
szavalva vidáman, jókedvűen sétálunk 

vagy körben állunk.) 

  

   Fonallal formák kirakása 
(10. melléklet) 

    

 

ALAPOZÁS  
50-51. ÓRA  

BESZÉD  
BESZÉDÉRTÉS  

SZÖVEGALKOTÁS  

 
OLVASÁS  

ÍRÁS  
ÍRÁSHASZNÁLAT  

ANYANYELVI  
TAPASZTALATSZERZÉS 

ELŐKÉSZÍTÉSE  

Nagymozgás fejlesztése: 

hernyó, béka (Hernyó: hanyatt 

fekvés, lábak felhúzva talpra, zárva, a 
vállat felemeljük a fej irányába, majd a 

hát és a csípő következik, majd megint 

váll, hát, csípő. Ezt addig mozgatjuk, 
amíg a behajlított láb kiegyenesedik. 

Béka: guggoló támasz, a két kéz a térd 

között támaszkodik a földön, előre 
ugrás, elrugaszkodás, a kéz és a láb 

egyszerre mozogjon.)  

Beszélgetőkör: A 

járművekről mi jut az 

eszedbe? (Körbeülünk, mindenki 

mond egy szót vagy mondatot.) 

Csipp-csepp játék (Az 

asztallap szélére helyezik a kezüket, a 
hüvelykujj alul támaszt, a többi ujjat 

finoman sorban felemelik.) 

Hangutánzás: járművek 

hangjai (Járművek hangját kell 

lejátszani, majd a gyerekek kitalálják, 
hogy melyik jármű hangját hallották és 
utánozzák.)  

Szem- kéz koordináció  

- sasszem 

Testrészekre rámutatás 

szeriális nehezítéssel 
  Göncölszekér Találd ki, mire 

gondoltam? (Kérdéseket tesznek 

fel kosárban lévő tárgyakra, igennel 
vagy nemmel lehet válaszolni, így kell 
kitalálni a gondolt tárgyat.)   

Mozgásutánzás 

Ritmusos, mozgásos 

feladatok babzsákkal 
 Fonal ragasztása megadott 

formára 
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Mellékletek 

 

1-4. melléklet: képek 

5. melléklet: kakas 

6. melléklet: állatok 

7. melléklet: állatok színező 

8. melléklet: csónak 

9. melléklet: beszélgetőkör 

10. melléklet: fonal 

 

Szöveggyűjtemény 

Fejlesztő feladatok gyűjteménye az alapozó tanmenethez 
(Ezek a feladatok a Tanmenet megfelelő helyein is megtalálhatók.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/1-4_melleklet_kepek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/5_melleklet_kakas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/6_melleklet_allatok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/7_melleklet_allatok-szinezo.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/8_melleklet_csonak.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/9_melleklet_beszelgetokor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/10_melleklet_fonal.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/Szoveggyujtemeny_Alapozo_tanmenethez_.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/OPN_archiv/Fejleszto_feladatok_Alapozo_tanmenethez.pdf

