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Analógiás tőmondatok

Igék tanításával összekapcsolva
Néhány alany és néhány állítmány 
variációjával

Én is tudok beszélni 1.: 
19–26. old.

Képek kiválasztása 
tőmondatok 
megértése alapján

A gyermek kiválasztja azt a 
képet, amelyen az alany és az 
állítmány is helyes. 

Keresd meg, amit mondok!

A baba ül. A baba áll. A baba 
eszik. A maci eszik. stb.

Képekről tőmondatok 
alkotása

A gyermek utánmondással majd 
önálló mondatalkotással megnevezi 
az előtte lévő képeket.

Ki ő és mit csinál?

A baba ül. A baba áll. A baba eszik. A 
maci eszik…stb.

Tőmondatok alkotása
A cselekvést végző alanyok 
változatos köréhez más-más 
állítmány kapcsolódik
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 
37–38. old., 62. old.

Látogatás a beszéd 
birodalmába 2:
13–14. old.

Én is tudok beszélni 1.: 
27–32. old.

Képek kiválasztása 
a tőmondatok 
megértése alapján

A gyermek kiválasztja a 
helyes képet.
Keresd meg, amit mondok!
A lány ugrál. A bácsi mesél. A 
néni porol. stb.

Verbális emlékezet 
fejlesztésével összekapcsolva.
Mutasd meg azokat a 
képeket, ahol:
A fiú kopog. A lány köt.

Képekről tőmondatok 
alkotása

A gyermek utánmondással majd 
önálló mondatalkotással megnevezi 
az előtte lévő képeket.

Ki ő és mit csinál?
A bácsi kopog. A lány köt. A fiú térdel.

Sorozat alkotással
Alkothatunk sorozatokat azonos 
ige mellett változó alannyal, illetve 
fordítva is.
Mit csinál a ló?
A ló fut. A ló eszik. A ló iszik.
A ló fekszik. A cica fekszik. A majom 
fekszik.
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Egyszerű bővített mondatok: 
tárgyeset, birtokos személyjel

Látogatás a beszéd 
birodalmába: 
48–51. old., 58–59. old.
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 
24–26., 31 old.
Én is tudok beszélni 1.: 
35., 42–49. old.

Tárgyak, képek 
kiválasztása 
egyszerű bővített 
mondatok 
értelmezése, a 
bővítmények 
megértése alapján

A gyermek kiválasztja a 
helyes képet.
Keresd meg, amit mondok!
A fiú labdát rajzol. A Néni 
nyuszit fog. A motor virágot 
szállít. 

Hol a fejed? Hol a lábad? Hol 
a baba keze? Hol a maci füle?

Képekről tárgyraggal 
bővített mondatok 
alkotása

A gyermek utánmondással majd 
önálló mondatalkotással megnevezi 
az előtte lévő képeket.

Mit rajzol a néni? Mit fog a bácsi?
Mit szállít a vonat?

Ez a fülem. Ez a maci lába. Ez a cica 
farka.

Tőmondatok, névszói 
állítmány 
(főnévi, igei, melléknévi)

Én is tudok beszélni 1.: 
51. old.

Eseményképek 
feldolgozása 
kérdés-felelet 
formájában.

A gyermek megmutatja a 
képen.

Hol van a csúszda? Ki az, aki 
homokozik?

Melyik kislány ruhája 
pöttyös?

Kérdésekre adott 
névszói állítmányú 
válaszok.

Utánmondással, majd önálló 
mondatalkotással képekről, 
kérdésekre adott válaszok 
formájában. Először egyszavas, 
majd szókapcsolati formájú 
tőmondatokban.

Mi van a képen? Csúszda.

Mit csinál a fiú? Homokozik/ A fiú 
homokozik.

Ennek a fiúnak milyen az inge? 
Kockás/ A fiú inge kockás.
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Tőmondatok egyes és többes 
számban (főnevek és igék 
többes száma)
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 74. old.
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 38–40. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
62–65 old.

Tárgyakkal, 
cselekedtetéssel, 
majd képekkel. 
Először a 
többes szám 
fogalmának biztos 
értelmeztetésével. 

A gyermek kiválasztja a 
képpárok közül:
Hol van a kép, ahol  „A fiú 
ágyaz?” és ahol a  „ A fiúk 
ágyaznak?”

Kérdésekre adott 
válasz, egyes és többes 
számú mondatok 
alkotásával, majd 
eseményképek 
feldolgozásával.

Ki ez?  Medve. Kik ezek? Medvék.  
Mit csinál? Biciklizik. Mit csinálnak? 
Bicikliznek.

Tőmondatok jelen és múlt 
időben
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 131. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
72–73. old.

Tárgyakkal, 
cselekedtetéssel, 
majd képekkel.

A gyermek kiválasztja a 
képpárok közül a múlt 
idejű formát, ami az adott 
cselekményt megelőző 
történés.
Hol szakadt el a gyöngy?

Képpárok 
feldolgozásával, 
utánmondással, 
kérdésekre adott 
válasszal.

Múlt idejű történés utánmondásával, 
majd önálló megnevezésével. 
Mi történt a gyönggyel? Mit csinál a 
lány?

Tőmondatok és egyszerű 
bővített mondatok
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 92 old.
Én is tudok beszélni 1.: 
78–79. old.

Képekkel 
feldogozva, az értés 
differenciálása 
különböző 
bővítmények 
esetén.

Hol van az a kép, hogy
„A teherautó követ hozott.” „A 
daru felemeli.”

Képpárok 
feldolgozásával, 
utánmondással, 
kérdésekre adott 
válasszal.

„Mit hozott a teherautó? Mit csinál 
vele a daru?”

Kívánságot kifejező 
mondatok
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 128. old.
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 84. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
82–83. old.

Az óhajtó 
mondatszerkezet 
értelmezése képek 
kiválasztásával.

Hol van az a kép, hogy
„A rigó szeretne rászállni a 
kerítésre”.

Képek alapján 
utánmondással, majd 
kérdésekre adott 
válasszal, önálló 
megnevezéssel.

„Mit szeretne csinálni a fiú?”
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Egyszerű bővített mondat. 
Tárgyas igeragozás I.
 
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 59. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
84. old.

Eseménykép 
feldolgozásával. 
Képen részletek 
megkeresésével.

Hol látod azt a képen, hogy 
„ A lány gyúrja a tésztát.”

Logopédus által 
megalkotott 
bővített mondatok 
utánmondásával, 
majd kérdésekre adott 
válaszokkal.

„Mit csinál a lány a tésztával?” 
„Gyúrja.” „ A lány gyúrja a tésztát.”

Tőmondat két állítmánnyal

Én is tudok beszélni 1.: 
85. old.

Képekkel, 
dupla állítmány 
értelmezésével.

„Mi az, ami sós és ropogós?” Képekről 
utánmondással, 
kérdésekre adott 
válasszal, önálló 
megnevezéssel.

„Milyen a perec? Sós és ropogós. A 
perec sós és ropogós.”

Tárggyal és helyhatározóval 
bővített egyszerű mondat
Én is tudok beszélni 1.: 
86–91. old

Tárgyakkal, majd 
képekkel. 

„Tedd a pulóvert a 
szekrénybe! Tedd a 
kalapácsot a ládába!”

Tárgyak majd képek 
rendezését követő 
válaszadással, önálló 
megnevezéssel.

„Mit tettem a ládába? Hová tettem a 
pulóvert?”

Egyszerű bővített mondat. 
Tárgyas igeragozás II.

Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 60. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
92. old.

Képpárok 
értelmezésével, 
múlt és jelen idejű 
mondatpárok 
válogatásával.

Hol látod azt a képet, hogy: 
„ A nagypapa fenyőfát vett.” 

Képekkel, kérdésekre 
adott válaszokkal, 
önálló megnevezéssel.

Mit csinál vele apa? „Elülteti.”
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Tárggyal és –ról,-ről ragos 
helyhatározóval bővített 
egyszerű mondat, tárgyas 
ragozású állítmánnyal

Látogatás a beszéd 
birodalmába: 111–112. old.
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 71. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
100–103. old.

Hosszabb 
mondatok 
értelmezése az 
adott morfológiai 
elemmel, képek 
feldolgozásával.

Hol látod azt a képet, hogy:
„ A kutya lerágja a húst a 
csontról.”

Képekkel, 
utánmondással, 
kérdésekre adott 
válasszal, önálló 
megnevezéssel.

„ A baba lerántja a terítőt az 
asztalról.”
„Mit csinál a baba?”
„Miről rántja le a terítőt?
„Mit ránt le a baba?”

Okhatározói alárendelt 
összetett mondat
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 72–73. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
107. old.

Az okhatározói 
szerkezet 
értelmezése 
mondatokban.

„Az egyik kép nem illik a 
többi közé, mert nem könnyű. 
Melyik az, keresd meg!”

Kérdésekre 
adott válasszal, 
utánmondással, önálló 
mondatalkotással.

Miért nem illik a sorba a zsák?
Mert nem könnyű. A zsák nem illik a 
sorba, mert nem könnyű.

Tiltó mondat
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 130. old. 
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 85. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
110. old.

A felszólító 
módú mondatok 
értelmezése! 
Cselekedtetéssel, 
képek 
válogatásával. 

„Hozz egy ceruzát! Rajzolj egy 
házat!”
Hol látod azt, hogy az óvó 
néni mondja a gyerekeknek: 
„ Ne vedd el a játékot a 
társadtól!”

Képekkel, kérdésekre 
adott válaszokkal, 
beszélgetéssel, 
élmények fedidézésével.

„Mit mondhat az óvó néni a 
gyerekeknek?”
„Ne szaladj el az óvó nénitől!”

Kapcsolatos, mellérendelt 
összetett mondat, halmozott 
állítmányú egyszerű mondat
Én is tudok beszélni 1.: 
112–113. old

Képpárok 
értelmezésével.

Hol van az a kép, hogy:
„ A vadász lelövi a 
vaddisznót.”
Mi következhet ez után? 
Keresd meg!

Képpárok feldolgozása 
kérdésekre adott 
válaszokkal, 
majd önálló 
mondatalkotásokkal.

„Mit csinál a vadász?
Mi történik ez után?”
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Állító és tagadó mondat
Látogatás a beszéd bir.: 
120–121. old. 
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 79–80. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
115. old.

Állító és tagadó 
mondatok 
értelmezése.

„Keresd meg, ahol a lány 
ugrál! Keresd meg, ahol a 
lány nem ugrál!”

Képekről, kérdésekre 
adott válaszokkal.

„Mit csinálnak a kenguruk? Ez igaz? 
Miért nem igaz? Kik kaszálnak?”

Társhatározóval és 
helyhatározóval bővített 
mondat
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 53–54 old.
Én is tudok beszélni 1: 
116. old.

Képek 
válogatásával, a 
társhatározó és 
a helyhatározó 
értelmezésével.

Hol látod azt, hogy:
„ A fiú bábszínházba megy a 
nagypapával.”

Képekről, kérdésekre 
adott válaszokkal:

„Kivel megy a fiú bábszínházba? Hová 
megy a fiú a nagypapájával?”

Okhatározói alárendelt 
összetett mondat különböző 
igeidejű állítmánnyal
Én is tudok beszélni 1: 
117–118. old. 

Képekről, az 
okhatározói 
szerkezet 
értelmezésével.

Hol van az a kép, hogy…
„Erzsi sír, mert leesett a 
fagyija.”

Képekről, kérdésekre 
adott válaszokkal.

„Miért sír Erzsi, mi történt?”

Egyszerű bővített mondat 
jövő időben
Látogatás a beszéd 
birodalmába: 133. old.
Látogatás a beszéd 
birodalmába 2: 92. old.
Én is tudok beszélni 1.: 
119–120. old.

A jövő idő 
értelmezése képek 
válogatásával.

Keresd meg azt, hogy…
„ Az oroszlán át fog ugrani a 
karikán.”

Képekről, kérdésekre 
adott válaszokkal.

„Mi fog történni? Mit fog csinálni az 
oroszlán?”


