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Önmegfigyelési gyakorlatok A teljes test 
megfigyelése 
tükörben, 
fényképen

Nézd meg magad a tükörben!
Figyeld meg mekkora vagy! 
Milyen a hajad, ruhád, 
cipőd?
Figyeld meg,  milyen voltál, 
amikor kicsi voltál?

A teljes test 
megfigyelését követő 
megnevezések 
utánmondással, majd 
önálló megnevezéssel.

Milyen a hajad, ruhád, cipőd?

Milyen voltál, amikor kicsi voltál? 
Mi változott?

Családtagok megfigyelése

Látogatás a beszéd birodalmába: 
40-41. old. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2: 
6. old.

A család tagjainak 
felismerése, 
jellemző jegyek 
alapján (életkor, 
nem, testalkat stb)

Melyik képen látod a 
nagymamát, nagypapát, 
apát, anyát….? 
Hol vagy te?

A család tagjainak 
megnevezése, 
jellemző jegyeinek 
megfogalmazása 
utánmondással, majd 
önálló megnevezése.

Kik ők? 
Hol a nagymama, nagypapa, anya, 
apa, testvér? 
Milyen a nagymama haja? 
És anyáé? 
Hát a tiéd?

Árnyképek felismerése 
Testséma fejlesztése 
alakállandósággal

Látogatás a beszéd birodalmába: 
42. old.

Különböző 
figurákat, 
embereket 
ábrázoló 
árnyképek 
azonosítása a valós 
formával.

Keresd meg az árnyékát! 
Hol van a nagypapa, apa, 
anya…stb.?

Az azonosított párok 
utánmondása, 
megnevezése.

Kinek az árnyéka? 
Ez az árnyék kihez tartozik? 
Ki ő? 
Miből látod, hogy ez az árnyéka? 
Mit figyeltél meg?
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Arcok azonosítása 
Testséma fejlesztése alak-
háttér differenciálással

Látogatás a beszéd birodalmába: 
43. old.

Vonalakkal átszőtt 
mintából jellemző 
családtagok 
perceptuálisa 
képen.

Hova búj anya, apa, 
nagymama….stb.?
Mutasd meg, színezd ki!

A háttérből kiemelt 
családtagok 
utánmondása, 
megnevezése.

Ki ő? 
Kit találtál meg? 

Testrészek 
(cranio-caudális irányban
-főbb testrészek)
fej, nyak, törzs, has, hát, kar, 
láb

Látogatás a beszéd birodalmába: 
54-55. old. 
Látogatás a beszéd birodalmába 2:
27., 29. old. 
Én is tudok beszélni 1. 
35. old.

Főbb testrészek 
tudatosítása a 
gyermeknél, 
önmagán, babán, 
egymáson (lehet 
mondókával is 
összekötni-lásd. 
mozgás-beszéd 
összerendezésénél 
a mondókák)

Mutasd meg a fejed, nyakad, 
karod, hasad, hátad, 
lábad…..! 
Hol van a baba feje, nyaka, 
hasa,, háta, karja, lába…stb.?

Játsszunk orvososat! 
Vizsgáljuk meg a baba fejét, 
karját, hasát! 
Hallgassuk meg a hátát! 
Ütögessük meg a lábát!

Önmagán, babán, 
egymáson, illetve 
képen mutatott/
érintett testrészek 
utánmondása, 
megnevezése.

Mi ez? 
Melyik része ez a babának? 
Mit érintettem meg?

Játsszunk orvososat! 
Most én vizsgálom a babát. Mit 
emeltem fel? 
Melyik részét hallgatom meg? 
Melyik részét kopogtatom?

Testrészek felismerése 
a vizualitás kizárásával, 
testrészek célzott stimulációja

A gyermek 
bekötött szemmel 
mutatja meg saját 
testrészeit.
Különböző 
tárgyakkal, 
eszközökkel, 
anyagokkal 
érintjük meg a 
gyermek egy-egy 
testrészét.

Csukd be a szemed, majd 
érintsd meg a karod, hasad, 
hátad, lábad…!

Az érzékelést követően 
a gyermek megnevezi 
(nehézség esetén 
utánmondja) a stimulált 
testrész nevét.

Csukd be a szemed és figyelj, hol 
érintettelek meg? 
Hol fújt rád levegőt a hajszárító? 
Hol böktelek meg, hol dörzsölt meg 
a süni?
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A fej/arc részei

Látogatás a beszéd birodalmába: 
54. old.

A fej/arc részeinek 
tudatosítása 
a gyermeknél 
(szem, orr, száj, 
fül / homlok, 
szemöldök, 
szempilla, arc,  áll 
stb.) önmagán, 
babán, egymáson 
(mondókával 
összekötve is)

Mutasd meg a szemed, orrod, 
szád, füled, hajad…..stb.!

Önmagán, babán, 
illetve képen, mutatott/
érintett fej/arcrészek 
utánmondása, 
megnevezése.

Mi ez? Melyik része ez a babának? 
Mit érintettem meg?

Testrészek részletesebben

Látogatás a beszéd birodalmába: 
55, 71 old. 

Testrészek 
tudatosítása 
részletezettebben 
a gyermeknél (váll, 
könyök csukló, 
tenyér, ujjak, 
comb, lábszár, 
térd, boka…stb.) 
önmagán, babán, 
egymáson

Mutasd meg a vállad, 
könyököd, tenyered…stb.!

Önmagán, babán, 
illetve képen, mutatott/
érintett testrészek 
utánmondása, 
megnevezése.

Mi ez? Melyik része ez a babának? 
Mit érintettem meg?

Érzelmek kifejezése, mimika

Ellentétes érzések kifejezése

Hasonló érzések kifejezése, 
fokozás

Látogatás a beszéd birodalmába: 
56-57 old.

A gyermek 
megismertetése 
alapvető 
érzelmekkel, 
melyek 
arckifejezéssel, 
testtartással 
bemutathatók. 
Személyes 
bemutatással, 
majd képekkel

Melyik kisfiú szomorú? Ki 
az, aki örül? Hol van, aki 
fáradt?...stb.

Nézd, én vidám vagyok? 
Milyen az, aki nem vidám, 
mutasd meg!

Most mosolygok,most 
nevetek, most hahotázom. Te 
is utánozd!

A bemutatott érzelmek 
utánmondása, 
megnevezése. 

Milyen vagyok, mit érzek most?

Most vidám vagyok. Mi az 
ellentéte, mutasd és mondd is!

Nézd,mit csinálok?! Mosolygok. 
Most még vidámabb vagyok. Ezt, 
hogy hívjuk? Nevetek. Most még 
ennél is vidámabb vagyok. Ezt 
hogy mondjuk? Hahotázom.
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Érzékszervek nevei, érzékelés 
típusai

Látogatás beszéd  
birodalmába 2: 30. old.

Érzékszervek 
tudatosítása a 
gyermeknél.
Szem-látás
Fül-hallás
Orr-szaglás
Kéz-tapintás
Nyelv- ízlelés

Különböző képek társítása 
ahhoz a testrészhez, amivel 
érzékeljük.

Mivel, melyik érzékszerveddel 
veszed észre, hogy a labda 
piros, a füst büdös, a csengő 
hangos, a cica bundája 
selymes, a sütemény édes? 
Mutasd meg!

Itt azt hallja a fülünk, hogy a 
gép zúgása hangos. Keressük 
meg az ellentétét! Hol van 
valami olyan, ami halk?
Itt azt látja a szemünk, hogy 
az elefánt nagy. Keressük 
meg az ellentétét! Hol van az, 
ami kicsi?

Érzékszervek, valamint 
hozzájuk kötődő 
fogalmak utánmondása, 
megnevezése. 
Érzékszervekkel 
érzékelhető ellentétes 
érzetek utánmondása, 
megnevezése.

Mivel, melyik érzékszerveddel 
veszed észre, hogy a labda piros, 
a füst büdös, a csengő hangos, a 
cica bundája selymes, a süti édes?  
Mondd el!

Itt azt hallja a fülünk, hogy a gép 
zúgása hangos. Itt az óra ketyegése 
milyen? Halk.
Itt azt látja a szemünk, hogy 
az elefánt nagy. Itt mit látunk, 
mekkora az egér? Kicsi.

Analízis-szintézis gyakorlatok

Hiányfelismerés, kiegészítés

Látogatás a beszéd birodalmába: 
105. old.

Az emberi test 
részekre szedése, 
majd összerakása 
főbb testrészekre 
bontható figurából

Hiányzó testrészek 
felfedezése, 
pótlása.

Nézd, itt egy baba. Szét 
tudjuk szedni. Vedd el a baba 
karját! Vedd el a baba lábát. 
Vedd el a baba fejét!...stb.

Nézd, itt szétfújta a szél a 
babánkat. Segíts nekem, 
rakjuk össze!
Tedd ide a karját, lábát, 
törzsét, nyakát, fejét…stb.!

Nézd, ennek a babának 
hiányzik valamelyik része! 
Keresd meg, tedd a helyére!

Az emberi test 
részekre szedését 
kísérő utánmondások, 
megnevezések.

Az emberi test 
összerakását kísérő 
utánmondások, 
megnevezések.

A hiányzó testrészek 
utánmondása, 
megnevezése.

Nézd, itt egy baba. Szét tudjuk 
szedni. Mit vettem el? A karját! 
Most vedd el a másik karját! Mit 
vettél el, mondd is!
Nézd, rakjuk össze a babát. Mit 
tettél ide? Mondd is!

Nézd, ennek a babának hiányzik 
valamelyik része!  Mi hiányzik. 
Tedd oda és mondd a nevét!


