Részképesség fejlesztés
Beszéd és nyelvi funkciók fejlesztése:
1.Fújó-, szívó gyakorlatok
•

Lufifújás, szappanbuborék fújás

•

Gyurmából labirintust építünk, ping-pong labdát végigfújunk szívószállal

•

Szívószállal vattagombóc felszívása, edénybe helyezése

2. Szókincs fejlesztése:
•

Főfogalom bővítése: azonos fogalomkörbe tartozó szavak gyűjtése.

•

Sorolj fel háziállatokat/gyümölcsöket/zöldségeket/virágokat/színeket/szerszámokat

3. Grammatika fejlesztése:
Boltos játék: játszható tárgyakkal, élelmiszerekkel, képekkel.
Lehet újságpapírból kivágni azokat, amiket a „boltban” meg szeretnénk venni. Mit
kérsz/mit vettetek? - kenyeret, salátát, paprikát, hagymát
4. Beszédészlelés fejlesztése:
Hangosan ketyegő órát (akár mobiltelefont, ha időzítőre állítunk, az is ketyeg)
elrejtünk a házban, lakásban. Feladat a hangforrás megtalálása.
5. Beszédmegértés fejlesztése:
2-3 elemből álló cselekvéssor végrehajtása. Pl. húzz egy vonalat a papírra, tedd a
ceruzád a papír fölé és állj fel a székről. Az utasítások szabadon bővíthetők.
6. Verbális emlékezet fejlesztése:
Visszhang-játék: hangok ismétlése növekvő elemszámmal: á, ő/ á, ő, i/ á, ő, i, é... stb.
Ismételd meg, amit mondok!
Finommotorika fejlesztése:
•

Előzőleg felsorolt boltos játéknál újságpapírból kivágjuk a megvásárolni kívánt
terméket.

•

Só-liszt-gyurmázás: különböző mozgásokkal a kézfej izomzatának erősítése: lapítás,
sodrás, gömbölyítés, nyújtás. Pl. palacsinta, kígyó, hóember készítése.

•

20 dkg liszt

•

20 dkg apró szemű só

•

125 ml víz

•

1,5-2 evőkanál étolaj

Grafomotorika fejlesztése:
•

Vonalvezetés, színezés gyakorlása: akinek van lehetősége nyomtatásra.
http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html

Tájékozódás fejlesztése testen, térben, síkban:
1. Testen:
Körberajzolás: krétával kint a szabadban, vagy nagyobb méretű csomagolópapíron
bent körberajzoljunk a gyereket. Testrészek megnevezése után, fel lehet öltöztetni
évszaknak megfelelően, fonalból hajatvágni, hogy minél jobban hasonlítson a
gyerekre.
2. Térben:
Indulnak a játékok: tárgyak, játékok kirakása instrukció alapján. „Menjen a kutya
jobbra, a motor balra, a cica felfelé, a repülő lefelé” .
3. Síkban:
Szintén nyomtatható feladatlapok, különböző irányú ábrák kiszínezése jobb-bal, fel-le,
ferde irányokban.
Földre helyezzünk újságpapírt, ezen kell az utasításoknak megfeleően haladnia a
kinevezett kincs felé. „Lépj kettőt jobbra, egyet balra, kettőt előre stb.”

Vizuális képességek fejlesztése:
1. Vizuális percepció fejlesztése:
Szem-kéz koordináció fejlesztése: célbadobás labdával, repülővel, karikával.
Letölthető, nyomtatható feladatlapon a korábban megosztott honlapon.
Alakállandóság fejlesztése (különböző forma, szín, méret alapján történő
válogatások), alak-háttér differenciálása (szobában keress tárgyakat, ami kör alakú),
vizuális megfigyelő- és emlékezőképesség fejlesztése (azonosság, különbözőség
kiemelése).

http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html
2. Vizuális emlékezet fejlesztése
Mi változott meg?: figyeljük meg a szobát, ahol játszunk és a társakat, akikkel
játszunk. Menjen ki a gyerek a szobából, egy dolgot változtassunk meg (pl. eddig
össze volt fogva a hajunk, engedjük ki, tűrjük fel a pulcsinkat stb). Mi változott meg?
Hallási figyelem fejlesztése:
Figyeld a zajokat: zajok felismerése csukott szemmel. Pl. cipzár, víz csorgatása, olló
csattogása, csat hangja stb.
Sorrendiség fejlesztése:
1. Beszéd-, nyelvi sorozatok
Beszéljünk kínaiul: értelmetlen hangsorok ismétlése. pl. keficsko, majuklet, feksanju
2. Vizuális sorozatok
Gyöngyfűzés minta alapján, gyöngyöket megadott sorrendben kell felfűzni.
Minta rajzolása pl. kör, háromszög, kör, háromszög stb.
3. Ritmustapsolás
Ritmusvisszhang: letapsolunk egy ritmust, a gyereknek ezt kell visszautánoznia.

