
   FÚVÓ GYAKORLATOK

A szájkörüli 
izmok erősítése 
és az egyenletes 
levegőáramlás 
biztosítása

Fújás eszközök és tárgyak 
segítségével.

A gyermek érdeklődésének megfelelő tárgyakkal történjen. Előtte mi bemutatjuk a feladatot. 
(könnyű tárgyakkal kezdjük a sikerélmény biztosítása miatt)
• Nézd itt egy vattapamacs, toll, papírból virág, méhecske, katica Fújd el!
• Fújok neked buborékokat, pukkaszd ki!
• Majd te is fújj nekem!
• Fújd meg a papírforgót! Fújd meg a sípot!

Fújás gyertyával Fújás gyertyával
A gyertya folyamatos 
táncoltatása és p és t 
hanggal történő elfújása

A gyermekkel elénekeljük a dalt és utána elfújja a gyertyát.
• Énekeljük el az „Ég a gyertya ég” című dalt és a végén ne fújjuk el, hanem csak táncoltassuk 

meg a lángját!
• Aztán elfújhatod úgy, ha azt mondod „p,p,p” vagy „t,t,t”!

Fújás finommotorika 
fejlesztéssel 
összekapcsolva

Fújás finommotorika 
összekapcsolása

A gyermekkel krepp papír gyűrése és színes papír tépése
• Csináljunk ennivalókat a csibének (krepp papír gyűrése) fújása
• Csináljunk utat az autónak, (színes papír tépése) fújása.

Fújás 
iránymeghatározással

A fújás irányítása egy 
adott cél felé

A gyermek adott cél felé fújja a labdát vagy a vattapamcsot.
• Lőjük be a ping pong labdát a kapuba! A bohóc elvesztette a labdáját fújd oda hozzá!

Fújás intezintásának 
változtatása

A fújás intezításának 
tudatos irányítása

A gyermek nagy levegővel fújja a leveleket a fáról, majd kis levegővel, hogy csak egy-két levél 
pottyanjon le.
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   SZÍVÓ GYAKORLATOK

Illatok 
megkülönböztetése

Különböző illatok 
megtapasztalása és 
differenciálása

A gyermekek különböző illatokat szagolnak, majd megkülönböztetnek.
• Szagold meg a virág illatát!
• Szagold meg a citrom illatát!
• Szagold meg a fahéj illatát!
(Szókincsfejlesztéssel összekapcsolva)

Szívószállal szörp 
felszívása

Pohárból italok felszívása A gyermekkel szívószállal különböző sűrűségű italokat itatunk.
• Kóstold meg a szörpöt!
• Kóstold meg a narancslevet!
• Kóstold meg a tejet!
• Kóstold meg a joghurtot!

Szívószállal 
papírdarabok felszívása

Különböző vastagságú és 
méretű papírok felszívása 
szívószállal

Különböző vastagságú papírból vágunk ki kisebb nagyobb formákat és azt próbálják felszívni a 
gyerekek.
• Nézd, a fának hiányoznak a levelei, próbáljuk meg a fára rárakni a leveleket szívószállal! 

(papírból készült fa és levelek)
• A virágok hiányoznak a rétről, próbáljuk meg felszívni a virágokat és a rétre rakni! (papírból 

készült rét és virágok)

   SZÍVÁS-FÚJÁS DIFFERENCIÁLÁSA

Szívószállal folyadék 
felszívása és fújása

Pohárból folyadék 
felszívása és 
buborékoltatása

A gyermek elé helyezet pohárból víz felszívása és fújása.
• Itt van egy pohár, próbáld felszívni belőle a vizet! Most buborékokat csináljunk!
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   ORR ÉS SZÁJLÉGZÉS DIFFERENCIÁLÁSA

Orr és szájlégzés 
differenciálása

Orr és szájlégzés 
különválasztása játékosan

A gyermek elé helyezett papírgalacsinok elfújása orral történő fújással és szájjal történő fújással.
• Te vagy az elefánt, orroddal fújd el a labdákat! Majd oroszlán leszel, és a száddal fújd el a 

labdákat!

   LÉGZŐGYAKORLATOK

Légzőgyakorlatok Lazítás-feszítés játékos 
formában

Az egyik gyermek fekszik a földön, megkeressük rajta a szelepet, a másik gyermek a pumpa, aki 
elkezdi pumpálni a lufit.
• Itt egy lufi, ami nincs felfújva, kérlek, fújjuk fel, hogy nagy lufi legyen belőle! Hol legyen a 

szeleped? ( A gyermek a testén mutat egy pontot) Itt a szelep, kezdd el pumpálni, közben 
mondd: sz-sz-sz!

   ARTIKULÁCIÓS IZMOK ÜGYESÍTÉSE

Mimikai izmok 
fejlesztése

Mimikai izmok globális 
fejlesztése

A gyermekkel különböző mimikai izmok ügyesítése
• Gyere, bohóckodjunk! Legyünk vidámak! Legyünk szomorúak! Legyünk viccesek! Legyünk 

mérgesek!
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Ajakgyakorlatok Ajakizomokat ügyesítő 
gyakorlatok

A gyermekkel az ajakizmok erősítését végezzük, játékosan.
Hangadás nélkül végzett gyakorlatok
• Dobjunk anyának, apának sok puszit!
• Halacskák legyünk tátsuk nagyra a szánkat! pá-pá
• Papírdarabot tegyünk a gyermek kezére és „p” hangot ejtsünk.
• Ajkakkal zizi, ropi, papírdarab megtartása, (egyre hosszabb ideig)
• Kiscsibék legyünk és szedegessünk fel magokat (zizit) a tálból.
• Próbáljuk a ropit megtartani az ajkunkkal, hogy ne essen le.
• Mosolyogjunk anyának és utána küldjünk neki puszit!
• Alsó-felső ajakak eltüntetés: Felső ajakunkat tüntessük el az alsó ajakunkkal!
• Az alsó ajakunkat tüntessük el a felsővel!
• Mindkettő ajakunkat tüntessük el! Alsó ajkunkat harapjuk be!
• Felső ajkunkat harapjuk be!
• Beharapott alsó ajakra cuppantsunk!
• Beharapott felsőajakra cuppantsunk!
• Csücsörítsük az ajkunkat és mozgassuk meg előre, felfelé!(nyuszi)

Hangadással végzett gyakorlatok
P, B, M hangok ejtése önállóan, váltakozva vagy ciklizálva (pápápá, bábábá, mámámá, stb.)
(Bábbal is lehet végezni, közben a száját nyitogatja!)
Á, Í, Ó hangok izolált hangoztatása.
Ajakterpesztés-kerekítés
• Legyünk Jancsi bohóc, aki azt mondja: így!
• Legyünk Pali bohóc, aki azt mondja: úgy!
Ajakterpesztés-ajakkerekítés váltakozva:
• Most vitatkozzanak: így-úgy, így-úgy;
• Utánozzuk a mentő hangját: éő-éő;
• Utánozzuk a malac hangját: ui-ui;
• Utánozzuk a csacsi hangját: iá-iá,
• Utánozzuk a baba hangját: oá-oá;
• Utánozzuk a farkas hangját:au-au.
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Hangutánuzó 
gyakorlatok

Állatok, járművek 
hangjainak utánzása 
tárgyakkal, képekkel

Izolált hangokkal történő hangutánzás
• Mit mondd az oroszlán? á-á
• Mit mondd a maci? m-m
Itt az oroszlán nagyot tud üvölteni á-á-á, a kutya ugat mérgesen u-u-u, a maci nagyon morog 
m-m-m, az autó brrr (ajakpergetéssel), vonat s-s-s, a repülő zs-zs-zs, a traktor t-t-t stb.

Két hang összekapcsolásával történő hangutánzás:
malac: ui-ui, farkas: au-au, csacsi: iá-iá, bárány: be-be, ló: gyi-gyi, liba: gá-gá mentő: éő-éő stb.

Három hang összekapcsolásával történő hangutánzás:
kutya: vau-vau, kacsa: háp-háp, csibe: csip-csip, egér: cin-cin stb.
• Melyik állat mondja, hogy á-á?
(Kép-tárgy egyeztetésével is gyakorolhajuk: Melyik állathoz/járműhöz melyik kép tartozik?)

Nyelvgyakorlatok Nyelvizmokat erősítő, 
koordinációt fejlesztő 
gyakorlatok

Tükör nélkül végezzük a nyelvizomzat játékos erősítését, koordinációjának fejlesztését.

Szájtéren kívül végzett gyakorlatok
A nyelv öltögetése
• Mi vagyunk a kis kígyók, kidugjuk a nyelvünket és vissza.
• A nyelvre zizi helyezése, majd ki-be öltése.
• A kiskígyó szereti a joghurtot/nutellát/mézet!
• Joghurt/nutella/méz lenyalása a felső ajakról.
• Majd az alsó ajak bekenése joghurttal/nutellával/mézzel és lenyalogatása.
• Harangozik a nyelvünk! (A nyelv a szájtéren kívül jobbra-balra mozog)

Szájtéren belül végzett gyakorlatok indirekt formában
• Csettintés: Így megy a lovacska!
• Nyelv felemelése: A kismadár így énekel: lá-lá
• Nyelv jobbra-balra mozgatása: Gombócot csinálunk a nyelvünkből, amely ide-oda gurul.
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Rágógyakorlatok Rágáshoz szükséges izmok 
erősítése

A gyermekkel különböző keménységű ételeket kóstoltatunk (Ízérzékelés fejlesztését és a szókincs 
fejlesztését is szolgálja)

• Kóstoljuk meg a kekszet! (puhábbal kezdjük és fokozatosan haladunk a keményebb felé)
• Kóstoljuk meg a ropit!
• Kóstoljuk meg a kenyeret!
• Kóstoljuk meg a körtét!
• Kóstoljuk meg az almát!
• Kóstoljuk meg a répát!
• Kóstoljuk meg a karalábét!

Ciklizálás, rögzítő sorok

A fonémák kialakulásának 
sorrendjében:
(p, m, b, v, t, d, n, k, g, h)
Magánhangzókkal párosítva
(a, e, u, é, i, ő, ü)

Két magánhangzóval 
kombinálva, nagymozgással

Nagymozgásokkal 
összekötve történő 
ciklizálás

Nagymozgással összekapcsolva 

• Mondd utánam! (közben)
• A labda, amikor pattan: pa-pa
• Amikor ugrálunk: ap-ap
• Amikor lépegetünk: papa-pipi
• Amikor leguggolunk: apa-ipi
• Amikor tapsolunk: pap, pip

Két magánhangzóval 
kombinálva, 
finommotorika 
fejlesztéssel

Finommotorika 
fejlesztéssel összekötve 
történő ciklizálás

Finommotorikával össekapcsolva:

• Mondd utánam! (közben)
• Szőlőszemeket nyomdázunk festékbe mártott parafadugóval: pa-pa
• Gyurmába nyomjuk a magokat: ap-ap
• Különböző méretű magok palackba rakosgatása: papa-pipi
• Krepp papírdarabokat tépünk és gyűrünk: apa-ipi
• Homokot szórunk sablonra: pap-pip
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Két magánhangzóval 
kombinálva, 
formaazonosítással

Formaazonosítással 
(tárgy-tárgy, tárgy-kép, 
kép-kép egyeztetéssel) 
összekötve történő 
ciklizálás

Formaazonosítással összekapcsolva

Tárgy-tárgy egyeztetése 
• Mondd utánam! (közben)
• Keresd meg az almákat! pa-pa
• Keresd meg a körtéket! ap-ap

Tárgy-kép egyeztetéssel
• Az alma képére tedd rá az almát a körte képére a körtét! papa-pipi

Kép-kép egyeztetéssel
• Az alma képére tedd rá az alma képét a körte képére a körte képét! apa-ipi
• Keresd meg a képen (több gyümölcs közül) az almát és körtét! pap-pip

Három 
magánhangzóval 
kombinálva, 
nagymozgással

Ciklizálás 
nagymozgásokkal 
egybekötve

Nagymozgással egybekötve:

• Mondd utánam!(közben)
• A labda amikor pattan: pa-pi-pó
• Amikor ugrálsz: ap-ip-óp
• Amikor lépegetünk: papa-pipi-pópó
• Amikor leguggolunk: apa-ipi-ópó
• Amikor tapsolunk: pap, pip, póp



8. OLDAL

A BESZÉD MOTOROS 
ELŐFELTÉTELEINEK 
KIALAKÍTÁSA

  EXPRESSZÍV SZINT   FELADATOK

Három 
magánhangzóval 
kombinálva, 
finommotorika 
fejlesztéssel

Ciklizálás finommotorika 
fejlesztéssel egybekötve

Finommotorikával egybekötve:

• Mondd utánam! (közben)
• Szőlőszemeket nyomdázunk festékbe mártott parafadugóval: pa-pi-pó
• Gyurmába nyomjuk a magokat: ap-ip-óp
• Különböző méretű magok palackba rakosgatása: papa-pipi-pópó
• Krepp papírdarabokat tépünk és gyűrünk: apa-ipi-ópó
• Homokot szórunk sablonra: pap-pip-póp

Három 
magánhangzóval 
kombinálva, 
formaazonosítással

Ciklizálás 
formaazonosítással 
(tárgy-tárgy, kép-tárgy, 
kép-kép egyeztetéssel) 
egybekötve

Formaazonosítással egybekötve:

• Tárgy-tárgy egyeztetése
• Mondd utánam (közben)
• Keresd meg az almákat! pa-pi-pó
• Keresd meg a körtéket! ap-ip-op
• Kép-tárgy egyeztetéssel
• Az alma képére tedd rá az almát a körte képére a körtét! papa-pipi-pópó
• Kép-kép egyeztetéssel
• Az alma képére tedd rá az alma képét a körte képére a körte képét! apa-ipi-ópó
• Keresd meg a képen (több gyümölcs közül) az almát és a körtét! pap- pip-pop


