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 SPONTÁN FELFIGYELÉSI REAKCIÓK: ZÖREJEK, ZAJOK MEGFIGYELÉSE

A gyermekek 
környezetében lévő 
hangokra hívjuk fel a 
figyelmet.

A gyermek figyelmének 
felhívása a szűkebb és 
tágabb környezetében 
keletkezett hangokra

Szűkebb környezetben:
Hallottad, leesett egy kocka! 
Hallottad becsapódott az ajtó!

Tágabb környezetben: 
Hallod a szirénázó mentőautó 
hangját!
Hallod a harang hangját!

A zörejek, zajok hangjának az 
utánzása

Amikor a gyermek hallja a 
hangot, mondja: Hallom!

A gyermekek utánmondással mondják a 
hangutánzó szavakat.
Leesett a kocka! Kopp, kopp…
Becsapódott az ajtó. Bumm, bumm…

A mentőautó szirénájának a hangja! 
Ni-nó, ni-nó…
A harang hangjának a hangja! 
Bim-bam, bim-bam…

 KONDICIONÁLT JÁTÉKREAKCIÓK: ZÖREJEKKEL, ZAJOKKAL

A gyermekek 
környezetében lévő 
hangokra figyelünk.

A környezetben 
keletkezett hangokra 
történő cselekedtetés

Megszólaltatok egy tárgyat, amikor 
a gyermek meghallja, beledob egy 
golyót a dobozba.

Több tárgyat szólaltatok meg 
egymás után. Ezek közül például 
csak a kulcs csörgésnél kell golyót 
dobni a dobozba.

Séta körben, amíg csörög a kulcs, 
mikor elhallgat, székre ülünk/
leguggolunk.

A zörejt, zajtkeltő eszközök 
megszólaltatása és hangjának az 
utánzása.

Amikor a gyermek hallja a 
hangot, mondja: Hallom!

Ének: Sétálunk, sétálunk, egy 
kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

A gyermekek utánmondással mondják a 
hangutánzó szavakat.

Hallom! 
Csirr-csörr…
Nyissz-nyassz… 
Kopp-kopp

Együtt énekeljük a dalt, amikor nem 
halljuk a zörejt, zajt, akkor mi is 
elhallgatunk.
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 ZÖREJEK, ZAJOK MEGFIGYELÉSE

A környezetből 
összegyűjtött tárgyak 
hangját mutatjuk be.

Tárgyak hangjának 
felismerése

Megszólaltatok először kettő tárgyat 
(kulcsot, fadarabokat), bemutatom 
melyiknek milyen a hangja.
Majd letakarom kendővel, vagy a 
hátam mögé rejtem, és az egyiket 
hangoztatom, majd megkérdezem.

Melyiknek a hangját hallottad? 
Mutasd meg!

Fokozatosan nehezíthetjük a 
feladatot három tárggyal (kulcs, fa, 
olló)

A zörej, zajkeltő eszközök képét 
felemeli, ha hallja a hangját!

A zörejt, zajtkeltő eszközök 
megszólaltatása és hangjának 
utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Gyere, játszunk ezekkel a tárgyakkal!
Rázd meg a kulcsot! Milyen hangot 
hallunk, ha megcsörgetjük a kulcsot?
Kulcs hangját: csirr-csörr. 
Kopogj a fával!
Milyen hangot hallunk, ha kopogunk a 
fával?
Fa hangját: kopp-kopp
Vágj az ollóval!
Milyen hangot hallunk, ha az ollóval 
vágunk?
Az olló hangja: nyissz-nyassz

 ZÖREJEK, ZAJOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Tárgyak hangjának 
megkülönböztetése

Kendő alatt vagy a hátam mögött 
két tárgy (pl.: kulcscsomó, 
magokkal töltött műanyag flakon) 
van. Bemutatom, melyiknek hogy 
szól a hangja. 
Két hangot hall a gyermek egymás 
után, el kell döntenie, egyforma 
hangokat hallott (ugyanazt a 
tárgyat szólaltattam meg kétszer) 
vagy különbözőket. 
Ugyanazt hallottad? Különböző 
hangokat hallottál? Egyformán 
szóltak, vagy nem egyformán?

Ha ugyanazt hallja, tapsolhat.

A zörejt, zajt keltő eszközök 
hangjának az utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Gyere, játszunk ezekkel a tárgyakkal!
A kulcs csörög: csirr csörr, 

a fa kopog: kopp-kopp, 

olló nyisz-nyasz.
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 HANGSZEREK HANGJÁNAK MEGFIGYELÉSE

Az összegyűjtött 
hangszerek hangját 
mutatjuk be.

A hangszerek 
hangjának a 
megfigyelése

Megszólaltatok először két 
hangszert (dob, cintányér)
Majd letakarom kendővel, 
vagy a hátam mögé rejtem és 
megkérdezem.
Melyiknek a hangját hallottad?

Ha nem tudja megnevezni meg is 
mutathatja.
Majd fokozatosan lehet nehezíteni 
is a feladatot, három tárggyal (dob, 
cintányér, triangulum)

A hangszer képét felemelheti, 
ha hallja a hangját. Hangszerek 
hangjához- mozgás kapcsolása.

pl: Ha a dob hangját hallod 
guggolj le, ha a cintányér hangját 
emeled fel a kezed!

A hangszerek megszólaltatása és 
hangjuknak utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Gyere, játsszunk ezekkel a hangszerekkel!

Dobolj! Hallgasd a hangját!
dob-dob

Cintányérokat üsd össze!
Hallgasd a hangját! cin-cin

Üsd meg a háromszöget!
Hallgasd a hangját! Bim-bam, bim-bam.

 HANGSZEREK HANGJÁNAK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Hangszerek hangjának 
megkülönböztetése

Kendő alatt vagy a hátam mögött 
két hangszert megszólaltatok 
egymás után. A gyermek eldönti, 
hogy ugyanazt a hangszert hallotta 
e kétszer vagy két különbözőt.

Ugyanazt hallottad? Két különböző 
hangszert hallottál? Egyformán 
szóltak, vagy nem egyformán?

Ha ugyanazt hallja, tapsolhat.

A hangszerek hangjának 
utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Gyere, játsszunk ezekkel a hangszerekkel!

Dobolj: dob-dob

Üsd a cintányért: cin-cin.

Üsd meg a háromszöget: bim-bam
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 ÁLLATOK HANGJÁNAK MEGFIGYELÉSE, AZONOSÍTÁSA

Az állatok hangjának 
megismerése és 
azonosítása

Az állat hangjának 
felismerése és a 
játékállattal való 
azonosítása

Az állathangok felismerése, 
azonosítása.
A gyermek elé rakok két állatot, 
majd fel kell ismernie a hangjukat.

Melyiknek a hangját hallod? 
Kérem! Vau-vau, miáu-miáu

Fokozatosan lehet nehezíteni 
három, négy, öt állat közül is ki 
tudja választani, azt, amelyiknek a 
hangját mondom.

Telefonról vagy számítógépről is 
lehet lejátszani állathangokat.

Az állatok hangjának az utánzása A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Mit mond a kutya? (vau-vau), 

Mit mond a cica? (miáu-miáu), 

Mit mond a kacsa? (háp, háp), 

Mit mond a ló?(nyihaha- nyihaha), 

Mit mond a malac? (ui-ui)

 ÁLLATOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

Állatok hangjának 
megkülönböztetése

Kendő alatt vagy a hátam mögött 
két állatot megszólaltatok egymás 
után. A gyermek eldönti, hogy 
ugyanazt az állathangot hallotta 
kétszer, vagy két különbözőt.
 
Ugyanazt hallottad? Mind a kettő 
malac volt?

Ha ugyanazt hallja, tapsolhat.

Az állatok hangjának az 
utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Gyere, játszunk ezekkel az állatokkal!
Mit hallottunk? Mit mond a malac? ui-ui
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 JÁRMŰVEK HANGJÁNAK MEGFIGYELÉSE, AZONOSÍTÁSA

A járművek 
hangjának 
megismerése és 
azonosítása

A járművek hangjának 
felismerése és 
azonosítása

A járművek hangjának felismerése, 
azonosítása.
A gyermek elé rakok két járművet 
és fel kell ismernie a hangjukat.

Melyiknek a hangját hallod? 
Kérem! Brüm-brüm, si-hu-hu

Fokozatosan lehet nehezíteni 
három, négy, öt jármű közül is ki 
tudja választani azt, amelyiknek a 
hangját mondom.

Telefonról vagy számítógépről is 
lehet lejátszani járművek hangját. 

A járművek hangjának utánzása A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Mit mond az autó? (brüm-brüm), 

Mit mond a vonat? (sihu-sihu), 

Mit mond a hajó? (lics-locs), 

Mit mond a repülő?(zs-zs),

Mit mond a traktor? (t-t)

 TESTHANGOK MEGFIGYELÉSE, AZONOSÍTÁSA

Testünkkel történő 
hangadás felismerése

Testrészeinkkel történő 
hangadás felismerése 
és azonosítása

Testhangok megismerése, 
azonosítása.
Megszólaltatok egy hangot 
magamon.

Elkezdek tapsolni!
Figyelj: taps-taps.
Most kopogok: kopp-kopp.
Most dobbantok a lábammal: 
dobb-dobb.
Fordulj el! Figyelj milyen hangot 
hallassz? Mutasd meg!

(Testséma fejlesztést is be lehet 
kapcsolni!)

A testünkkel történő hangadás 
ismétlése

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a hangutánzó szavakat.

Utánozz engem, mit csináltam! Mondjuk 
is, hogy szólt!

Taps-taps, kopp-kopp, dobb-dobb
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 EMBERI HANGOK FELISMERÉSE, AZONOSÍTÁSA

Az emberi hangok 
felismerése és 
azonosítása

Emberi hangok felismerése, 
azonosítása.
A gyermek háttal áll a többieknek. 
Valaki a csoportból megszólal, a 
gyermek kitalálja, ki volt az.

Hallottad valakinek a hangját, ki 
lehetett? Mutass rá!
A gyermek saját hangját, 
családtagok hangját is fel lehet 
venni telefonra és azt is le lehet 
játszani. A gyermeknek fel kell 
ismernie, hogy ki szólalt meg.

Az emberi hangadás és 
felismerése.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a választ.

Kinek a hangját hallottad?
(Apa, anya, Tomi, Peti, én)

 IRÁNYHALLÁS FEJLESZTÉSE

Egy adott hangot 
adó tárgyat kell 
megkeresni a 
szobában.

A hang felismerése 
és hangforrás 
megtalálása.

Hang irányának jelzése 
zászló emeléssel.

Ébresztő óra vagy felhúzható 
babajáték elrejtése és megkeresése.
Hallod az óra hangját? Keresd 
meg! Hol van?

Ha a gyermeket nem zavarja, 
bekötjük a szemét kendővel, vagy 
lehunyja a szemét. A jobb vagy a bal 
fülénél megszólaltatok egy tárgyat 
vagy hangszert, a gyermek azt a 
kezét emeli fel, amelyik oldalról a 
hangot hallotta.
Közelről indítok, és egyre 
távolodom.

Emeld a magasba azt a zászlót, 
amelyik oldalról hallod a csörgőt! 
Melyik fülednél hallod? Emeld az a 
karod magasra!

A hangot adó eszköz hangjának 
az utánzása.

A gyermek utánmondással majd önállóan 
mondja a tárgy hangját.
Hallottad az óra hangját?
Tikk-takk, tikk-takk

Amikor a gyermek emeli a kezét, mondja a 
tárgy hangját.
Hol hallod a csörgőt? Emeld a zászlót! 
Csörr-csörr.
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 SZUPRASZEGMENTÁLIS ELEMEK MEGFIGYELÉSE

Tempó, hangerő, 
hangmagasság, 
hangszín felismerése, 
azonosítása

Tempó: lassú-gyors. Olyan 
tempóban lépkedünk, amilyen 
tempóban a mondókát halljuk 
(lehet felvételről, vagy mondhatom 
én is, és a gyerekek is)

Hallgasd! Most gyors! Gyorsan 
lépünk. Most lassú! Lassan lépünk!
(Hangszerrel is lehet ritmust adni)

Hangerő: halk- hangos
Körben sétálunk, amikor hangos 
a hangszer hangja óriásjárásban 
sétálunk, amikor halk, 
törpejárásban.

Hallgasd! Most halk, leguggolunk 
csendben. Most hangos, 
nyújtózkodunk, mint az óriások.

(Lehet a mondókával is változtatni 
a hangerőt)

Hangmagasság: magas-mély
Megmutatjuk a mackót és a 
kisegeret. Rá kell mutatni a 
gyermeknek, hogy melyik állat 
hangján mondom:
Kip-kop kopogok, találd ki, hogy ki 
vagyok!
(Medve: mély, dörmögős hang; 
egér: magas hang)

Mondóka mondogatása, lépés 
tempójának utánzása

Hangerő fokozása, hangszer 
hangjának utánzása

Állatok megnevezése, 
Magas és mély hangok utánzása

.

A gyermekek velem együtt mondja a 
mondókát, nevezi meg a lépéseket.

Gyertek! Sétáljunk együtt! Lép, lép, lép, 
Aki nem lép egyszerre nem kap rétest 
estére… Lassan. Most gyorsan lép, lép,
lép…

A gyermekek utánozzák a hangszer 
hangját, és a hangerőt is.

Gyertek, sétáljunk körben! Hangosan 
csörög a csörgő! Csirr-csörr. Most halkan 
csörög: csirr-csörr.

A gyermek utánmondással, majd önállóan 
nevezi meg az állatokat, és utánozza a 
hangjukat.

A macinak ilyen mély a hangja: 
brumbrum.
Az egérnek ilyen magas: cin-cin
Melyik állat kopogtat? Milyen a hangja, 
mondd te is!


