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  FŐNEVEK

(Könnyen kimondható, tartalmilag egyszerű, a gyermekhez közelálló dolgok megnevezésétől 
haladunk a nehezebb ejtésű, a gyermek környezetétől távolabb eső szavak felé).

RECEPTÍV SZINT (passzív szókincs 
fejlesztése) tárgyakkal történő 
manipulációval: 
„Nézd, mi van a kezemben: kutya. Hol van még? 
Mutasd meg! Ez is kutya. Nézd, most mi van 
a kezemben: vonat. Hol van még? Ez is vonat. 
Nézd ez autó. Hol van még autó? Keresd meg. 
Autó-autó……”

EXPRESSZÍV SZINT (utánmondás 
motiválása, önálló megnevezés): 
„Látod ez kutya. Hol van még? Mutasd meg! 
Mondd te is: kutya!...”

 Fogantyús puuzle-val-alak-háttér 
egyeztetéssel egybekötve: 

„Mi ez? Kutya. Hol a helye? Tedd oda! Mi ez? 
Cica. Hol a helye? Tedd oda!”

                                           

 Taktilis érzékelés fejlesztésével: 

Tárgyak megnevezése:„Mi ez? Baba, labda, 
autó…”, letapogatása, majd letakarása kendővel. 
„Mit fogsz?...



2. OLDAL

 Analízáló - szintetizáló készség 
fejlesztéssel, alak-háttér differenciálással 
- Fő fogalom alá rendezéssel (állat-jármű) 
egybekötve: 

„Nézd ez egy hajó. Hová kell tenni? Hol a másik 
fele? Mondd te is: hajó…! A hajó jármű. Mi ez? 
Cica. Hová kell tenni? A cica állat.”

 Taktilis érzékelés fejlesztésével - Ügyes 
bocival:

Tárgyak megnevezése: „Mi ez? Bácsi, olló, 
csillag…”, letapogatása, majd boci álarc felvétele 
után: „Mit fogsz?...

                                                    

 Analógiás soralkotással: 

„Mi ez? Autó. Mi ez? Csiga. Mi ez? Autó. Most mi 
jön? Csiga…Olvassuk el!”

RECEPTÍV SZINT (passzív szókincs 
fejlesztése) tárgy-kép egyeztetéssel:

 „Nézd, mi van a kezemben: cica. Hol van még? 
Tedd oda! Látod ez is cica. Nézd, most mi van a 
kezemben: kutya. Hol van még? Tedd oda! Látod 
ez is kutya.  Nézd ez szék. Hol van még szék? 
Keresd meg. Szék-szék….” 
 
EXPRESSZÍV SZINT (utánmondás 
motiválása, önálló megnevezés): 

„Látod ez gomba. Mondd te is: gomba. Mi ez? 
Bohóc. Mi ez? Fagyi….”



3. OLDAL

RECEPTÍV SZINT (passzív szókincs 
fejlesztése) tárgy-kép egyeztetéssel: 

„Nézd, mi van ezen a képen: béka. Hol van még? 
Tedd oda! Látod ez is béka. Nézd, ezen mi van: 
fiú. Hol van még? Tedd oda! Látod ez is fiű.  
Nézd ez nyuszi. Hol van még nyuszi? Keresd 
meg! Nyuszi-nyuszi...” 
 
EXPRESSZÍV SZINT (utánmondás 
motiválása, önálló megnevezés):

„Látod ez egy cumi. Mondd te is: cumi. Mi ez? 
Lány. Mi ez? Hinta…”

                                              

 Közvetlen verbális emlékezet 
fejlesztéssel - Egy, majd két, három kép 
visszakérése:

„Mondjuk el a képek nevét: kacsa, kesztyű,… 
Most figyelj! Kérem: kacsa! Kérem: cipő! Most 
két képet fogok kérni: csiga, óra!”

                                          

 Közvetlen vizuális emlékezet 
fejlesztéssel: 

„Nézd meg jól ezeket a képeket! Mi ez? Banán, 
labda,...”

                                         

„Jól nézd meg őket, mert egyet lefordítok majd. 
Mi hiányzik?”

                                       

 



4. OLDAL

„Most kettőt fordítok le. Miket fordítottam le?”

                            

„Most mindet lefordítom, mondd el, miket 
fordítottam le!”

                                     

 Alak-háttér differenciálással egybekötve: 

„Mi ez? Alma. Hol van még alma? Mondd te is: 
alma-alma.”

                                       

  Fő fogalom alá rendezés képek 
csoportosításával (konyhai eszközök-
bútorok): 

„ Ez asztal. Az asztal bútor, ide teszem. Ez bögre, 
a bögre konyhai eszköz, ide teszem. Mi ez?...”



5. OLDAL

 Fő fogalom alá rendezés-háziállatok-
puzzleval: 

„Mi ez? Ló. A ló házi állat. Hol a helye?...”

 Memóriával:

 „Mondjuk el mi van ezeken a képeken: virág, 
labda,… Most lefordítom őket, húzz két képet és 
mondd el mi van rajta. Ha egyforma képet húztál 
tedd félre és még egyszer jössz…”

 IGÉK

Analógiás mondatalkotás cselekvésbe ágyazottan 
– azonos cselekvő, változó cselekvés:

RECEPTÍV SZINT (passzív szókincs 
fejlesztése): 

„ Mutasd  meg melyik baba eszik!  Melyik baba 
áll?”

 
EXPRESSZÍV SZINT (utánmondás 
motiválása, önálló megnevezés): 

„Nézd ez a baba áll. Mit csinál ez a baba? Mondd 
te is: áll. Hát ez a baba? Ül. …”

                                       

 Analógiás mondatalkotás képekkel 
(expresszív - receptív szint)– azonos 
cselekvés, változó cselekvő: 

„Mit csinál ez a maci? Alszik. Hát a cica mit 
csinál?... És ez a maci mit csinál? Eszik... Mutasd 
meg, melyik maci alszik! Hol van a nyuszi, aki 
eszik?”

                            



6. OLDAL

  MELLÉKNEVEK

  Színek (alapszínek piros, kék, sárga, 
zöld) tanítása csoportosítással – receptív-
expresszív szint:

„Nézd ennek a házikónak piros a teteje, ebben 
laknak majd a piros békák. Hol van piros béka? 
Mutasd meg!...Ez a béka milyen színű? Kék. 
Hová kell tenni?...Mutasd meg hol van a zöld 
béka!”

                                         

  Mátrixszal:

„ Mondd el milyen állatok vannak itt! Hát ezek 
milyen színek?Nézd ez egy piros majom, látod, 
ide teszem. Ez milyen állat? Milyen színű? Mit 
gondolsz hová kell tenni,”

  Nagyság megkülönböztetése 
párosítással (receptív-expresszív szint):

„Nézd mi ez? Labda. Látod ez a labda kicsi. Nézd 
ez is labda, de ez nem kicsi, ez a labda nagy. 
Mutasd meg, melyik a kicsi labda! Melyik a nagy 
labda? Mondd te is: Kicsi labda-nagy labda...”

  Nagyság megkülönböztetése 
csoportosítással (recesszív-expresszív 
szint): 

„Nézd ez egy vödör, meg ez is egy vödör. Ez 
a vödör kicsi, látod ez nagy. A kicsi vödörbe 
tesszük a kicsi kockákat, ilyeneket. Mutass 
egy olyan kockát, amelyik kicsi. Most mutass 
egy nagy kockát! Hová kell tenni? Tedd oda! 
Mondjuk is: kicsi kocka, nagy kocka….”



7. OLDAL

  Anaógiás soralkotás gyöngyfűzéssel: 

„ Fűzzünk egy szép gyöngyöt, én elkezdem: 
kicsi gyöngy, nagy gyöngy, kicsi gyöngy,… Most 
milyen következik? Olvassuk el!”

  Képek párosításával (receptív-
expresszív szint): 

„Nézd itt a kutyamama. A kutyamama nagy. 
Hol van a kicsi kutya? Látod: kicsi kutya, nagy 
kutya,…!”

 

 Sorbarendezés méret szerint-fokozás 
(receptív-expresszív szint): 

„Látod sorba raktam az autókat, ez a legnagyobb, 
ez kisebb, ez a legkisebb.  Most te rakd sorba 
a babákat, úgy ahogy én raktam az autókat! … 
Mutasd meg melyik a legkisebb labda, melyik a 
legnagyobb baba…!”

  SZÁMNEVEK (receptív-expresszív 
szint)

Mi ez? Ez egy autó. Hát ezek mik? Autók. Hány 
van? Számoljuk meg: 1, 2,… Látod egy autó, sok 
autó,…Mutasd meg, hol van sok csiga!...

                                  



8. OLDAL

  ELLENTÉTEK
„Nézd ez itt egy egér, milyen ez az egér? Kicsi. 
Nézd ez egy elefánt, milyen az elefánt? Nem 
kicsi, hanem nagy. Keressünk még ilyen párokat! 
Ez itt egy arc, milyen ez az arc? Vidám. Melyik 
lehet a párja…..”

  Memória játékkal: 

„Most lefordítom a képeket, keressük meg a 
párokat. Mit húztál? Ház. Milyen ez a ház? 
Alacsony. És ez mi? Nyuszi. Milyen a nyuszi? 
Gyors. Ezek párok?... „

  Puzzleval: 

„Mi ez? Busz. Látod, ezen a buszon sokan 
utaznak, tele van. Keresd meg a párját! Milyen ez 
a busz? Nem utazik rajta senki, ez a busz üres…”

 Memória játékkal: 

„Most lefordítom a képeket, keressük meg a 
párokat. Mit húztál? Medvét. Milyen ez a medve? 
Erős. Mit húztál még? Nyuszi. Milyen ez a 
nyuszi? Gyors. Ezek párok?,,,”



9. OLDAL

  IGEKÖTŐK 

  Mutasd meg hol van: 

„felakaszt!... Mit csinál a kislány? Leveszi a poharat a polcról. …”

  Mutasd meg hol van: 

„eldob!... Mit csinál a bácsi?...”

  

                                                                                  

          

                                                                               


