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A főnévi ragok, jelek megértését, használatát a tipikus fejlődésnek megfelelően, megjelenésük 
sorrendjében gyakoroltatjuk. A toldalékok tanítását tárgyakkal való manipuláción keresztül 
végezzük, olyan tárgyakkal, melyeket a gyermek ismer, önállóan megnevez. 

  TÁRGYESET: - T
 
RECEPTÍV SZINT-utasítások végrehajtása: 

„Hozd ide a labdát! Csukd be az ajtót!...” 
 
EXPRESSZÍV SZINT: 

„Mit kérsz? Macit,…”

 
 
SZITUÁCIÓS JÁTÉKOKKAL:

 Bevásárlás 

Eszközök: bevásárlókosár, gyümölcsök, 
ennivalók,…

 
„Mit kérsz? Almát, körtét,…”

 
 Babafürdetés:

Eszközök: baba, kád, törölköző, fésű, szappan,…

 
„Mosd meg a baba kezét! 

Mit mostál meg: kezét, …”
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 Öltözködés: 

Eszközök: baba, sapka, sál, nadrág 
„Mit vesz fel Anna? Sapkát, sálat,…” 
 

Feladatlapon, játékokkal:

Én is tudok beszélni 1.

42–44 old. Mit rajzol? 
45–46.old.  Mit fog? 
47–48. old. Mit visz/szállít?

 

Mágneses öltöztető játék fiú, lány

 
 

  BIRTOKJEL: - É

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása: 

Állatok és eledelük megnevezése, egyeztetése –
apró tárgyakkal:

„Mit eszik a nyuszi? Keresd meg!

EXPRESSZÍV SZINT: 

„Mit eszik a nyuszi? Répát. Kié a répa? Nyuszié.”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 52–53. old. 

 Grafomotoros fejlesztés: Kié a…?
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 Memóriajáték: Kié a…?

  Nathan Szócsaládok 1., 2.

  Diset: Kié ez a …?

  BIRTOKOS SZEMÉLYJEL: - JA, - JE, -M, -D
 

A birtokos személyjel tanítását az egyes szám harmadik személlyel kezdjük, ezt követi az egyes 
szám első személyű alak és csak a terápia későbbi szakaszában a második személyű.

RECEPTÍV SZINT-utasítások végrehajtása: 

(Játékbabán) „Mutasd meg! Hol a szemed? Hol a baba feje! Hol a maci füle?”

EXPRESSZÍV SZINT: 

„Nézd! Ez a baba keze. Hát ez mi? Lába.”
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Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 35. old. 

  Alak-háttér egyeztetés:

„Mi hiányzik? Hol van a baba haja?”

  Bambinó Lück: Mi hiányzik? 

  HELYVISZONY: - BA, - BE

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása: 

„Tedd a labdát a kosárba! Tedd a söprűt a 
kukába!...”

EXPRESSZÍV SZINT: 
„Hová tetted a söprűt? Kukába. Hová tetted a 
labdát? Kosárba.”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 66–67. old. 
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  Manipuláció-színegyeztetés:

„Hová ugrik a zöld béka? A zöld házba....”

  Logico: Hová bújt a mókus? Odúba….

  Memóriajáték: Hová megy?

 
  Fő fogalom alá rendezés, csoportosítás: 

„Mi ez? Cica. A cica háziállat. Hová megy a 
cica? A házba. Mi ez? Mókus. A mókus vadállat. 
Hová megy a mókus? Az erdőbe…”
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  HELYVISZONY: - BAN, - BEN 

RECEPTÍV SZINT-manipuláció: 

„Nézzük meg mi van a kosárban? Csoki, tej, 
perec, citrom…”  
„Tedd a kanalat a pohárba! Tedd a hajót a 
kádba! Tedd a seprűt a kukába!” 

EXPRESSZÍV SZINT: 

„Hol van a kanál? Pohárban….”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 54–59. old. 

  Diset: Hol lakik a …?

  Ravensburger puzzle: Hol lakik…?
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  TÖBBESSZÁM JELE: - K

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása: 

„Nézd ez autó. Ezek autók.  Mutasd meg hol van 
amit mondok! Gomba, csigák,…”

EXPRESSZÍV SZINT: 

„Mi ez? Autó. Mik ezek? Autók…”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 62–63. old. 

  HELYVISZONY: - ON, - EN, - ÖN

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása, manipuláció: 

„Tedd ide a macit (rámutatunk a székre). Látod 
hol van a maci? A széken…”

 
EXPRESSZÍV SZINT: 
„Hol van a maci? Széken. Hol van a villa? 
Poháron…”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 70–71. old. 

  RÉSZESHATÁROZÓ: -NAK, 
-NEK, -NÁL, -NÉL 

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása, manipuláció: 

„Add a kockát a macinak! Add a repülőt a 
fiúnak! Mutasd meg kinél van a repülő!”
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EXPRESSZÍV SZINT:
„Kinek adtad a kockát? Macinak. kinek adtad a repülőt? Fiúnak…Kinél van a repülő? Fiúnál….”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 74–75. old. 
                                       108–109. old. 

  ESZKÖZHATÁROZÓ: - VAL, - VEL

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása, manipuláció: 

„Mutasd meg mivel játszik a fiú! Mutasd meg 
mivel játszik a maci!...”

EXPRESSZÍV SZINT: 

„Mivel játszik a fiú? Repülővel. Mivel játszik a 
maci? Kockával.”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 74–75. old. 

  Lexi Iskolás lesz: Mivel dolgozik a …?

  HELYVISZONY: - BÓL, - BŐL, -RA, -RE, -RÓL, -RŐL, -TÓL, -TŐL

RECEPTÍV SZINT-utasítások végrehajtása, manipuláció: 

„Vedd ki a cipőt a kádból! Tedd az asztalra! Vedd ki a szekrényből a csörgőt! Tedd a táskára! 
Vedd le az autót az asztalról! Tedd a lapátra! Vedd el az autót az asztaltól! Tedd a kockára!”
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EXPRESSZÍV SZINT: 

„Miből vetted ki a cipőt? Kádból. Hová 
tetted? Asztalra. Miből vetted ki a csörgőt? 
Szekrényből. Hová tetted? Táskára. Honnan 
vetted le az autót? Asztalról. Honnan vetted el 
az autót? Asztaltól…”

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 80–81. old. 
                                       100–103. old.

  Logico: Miről álmodik a …?

 

 

  HELYVISZONY: - HOZ, - HEZ, - HÖZ

RECEPTÍV SZINT-utasítások 
végrehajtása, manipuláció:

„Mutasd meg mihez tartozik ez a fej! Mutasd 
meg mihez tartozik ez a láb!”

EXPRESSZÍV SZINT, szintézis 
gyakorlat: 

„Mihez tartozik ez a fej? Macihoz. Mihez tartozik 
ez a láb? Fókához.»

Feladatlapon, fejlesztő játékkal.

Én is tudok beszélni 1. 94–95. old. 
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  Diset: Kihez tartozik a ….?

  Bambino Lück: Mihez tartozik a …?
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