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1. Bevezetés 
 

Intézményünk - Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény – köznevelési alapfeladatai közé tartozik a fejlesztő nevelés-oktatás 
biztosítása. 

Első fejlesztő iskolai csoportunk 2003-ban alakult, mely ekkor még csak három napot 
működött, még mindegyik napon más-más pedagógus látta el a tanulók fejlesztését. Jelenleg 
egész héten működve, a személyi állandóságot szem előtt tartva, két fejlesztőiskolai csoportunk 
működik, egy intézményünkben, és egy csoport a településen működő Együtt – Egymásért 
Szociális és Gyermekotthon területén. A csoportos fejlesztőiskolai kereteken kívül számos 
súlyosan-halmozottan sérült tanulót látunk el egyéni fejlesztés keretén belül az otthonában. 

Fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulóink száma ötven fő körül mozog. Ez a magas 
ellátotti létszám a gyermekotthon közelségéből adódik. Az intézmény tanulói közül a fejlesztő 
nevelés-oktatást igénylők aránya 35%. A magas arány jól mutatja a terület súlyát, fontosságát, 
mely magas színvonalú, elkötelezett szakmai munkát követel meg az intézmény részéről, 
melyet a szakmapolitikai változások is alátámasztanak. Erre a szakmai igényre reagálva 
módosítottuk, készítettük el a fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs, rehabilitációs programját. 

A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő tanulók fejlesztő nevelés-oktatása a törvényi, 
jogszabályi keretek között a rehabilitációs program, és a tanév rendjét meghatározó éves 
munkaterv alapján, a szakmai protokoll alkalmazásával történik. 
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2.  A fejlesztő nevelés-oktatás meghatározása, indokoltsága 
 

2.1. A fejlesztő nevelést-oktatást meghatározó törvényi háttér 
 

•  2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 
 
15. § (1) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a 
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási 
intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-
oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermekeket lát el. 
(2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az 
évtől kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. 
(2a) A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában 
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, 
b) otthoni ellátás keretében, 
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 
(3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, 
amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a 
tankötelezettségét. A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter 
rendeletében foglaltak alkalmazásával, a sajátos nevelési igény típusának megfelelő 
gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatásával, a szülő igénye, a gyermek állapota és a 
szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának 
figyelembevételével kell megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet 
kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a gyermek állapota 
szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható. 
Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, 
a Nat-ra és a kerettantervekre, az intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, 
képzési idő rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének 
teljesítésére és a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 
 
(4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig 
köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek 
az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A fejlesztő 
nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk 
alapján osztják be fejlesztő csoportokba. 
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(5) Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - 
iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét 
a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében 
teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető 
a) otthoni ellátás keretében, 
b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

 

96§  54. Átmeneti rendelkezések 
6) A tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési támogatás terhére a 
sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához a szakmai munkaközösség és 
az iskolai szülői szervezet egyetértésével a pedagógiai programban foglaltak 
megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek, munkafüzetek, 
feladatlapok, eszközök és digitális ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv helyett, 
ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak 
tankönyvet. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv   
 
 

•  202/2012. (VII.27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 
 

•  229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
 
 

•  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
 

•  A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramo
k 
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2.2. Súlyos és halmozottan fogyatékosság meghatározása, a tanulók jellemzői 
 

„A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, 
hogy a testi struktúrák károsodása következtében az alapvető humán funkciók – mint a 
kommunikáció, a mozgás, a megismerő funkciók, az érzékelés-észlelés és az önkiszolgálás – 
minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű funkciózavar tapasztalható. Ennek 
következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az 
átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében 
jelentősen korlátozott lehet. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai 
életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A 
különböző fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, 
esetleg eltérő időben jelenhetnek meg.” (A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelvei 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok) 

Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók esetében leggyakrabban előforduló 
funkciózavarok, és ezek kombinációik: 

•  súlyos kommunikációs zavar, 

•  mozgáskorlátozottság, 

•  értelmi fogyatékosság, 

•  előfordulhat látási fogyatékosság, 

•  hallási fogyatékosság, 

•  figyelemzavar,  

•  magatartás-szabályozási zavar,  

•  autizmus spektrumzavar,  

•  továbbá egyéb társuló rendellenességek (pl. epilepszia). 
 

„A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, 
nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók 
speciális segítséget igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a 
dologi és a természeti világhoz való viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való aktív 
részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex 
segítségére, támogatására utaltak; személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása 
érdekében komplex fejlesztő nevelésre-oktatásra van szükségük. 

A fejlesztő nevelés-oktatás kialakításakor minden tanuló esetében figyelembe kell venni a 
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei egyes fogyatékosságokra 
vonatkozó releváns fejezeteit is.” (A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelvei 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok) 
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A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tanulási sajátosságai: 

•  Erősen kötődnek saját személyükre vonatkozó, térben és időben közel lévő tárgyakhoz, 
jelenségekhez. 

•  Kiemelten fontos számukra a körülöttük lévő világ tárgyainak, jelenségeinek közelbe 
hozása, megtapasztalása, mindezt a tanuló számára értelmes tevékenységbe ágyazva. 

•  Kommunikációba ágyazott cselekvéses tanulás biztosítása, tanulási szituáció 
megerősítése egyénileg kialakított kommunikációs formákkal. 

•  Tevékenységláncolatok, tevékenységtanulás kislépésekre bontott, de teljes egészében 
tanított, részleteiben célzottan gyakorolt elsajátítása. Fontos a teljes folyamat láttatása, 
megtapasztaltatása. 

•  Tevékenységtanulás nem több mint a szükséges mértékű segítség adásával. 

•  Egyéni motivációs bázis kialakítása, tanulási motiváció fenntartása. Ennek feltétele a 
tanuló alapos ismerete, erre alapozva reális célok kitűzése. 

 

Rehabilitációs programunkat meghatározza: „A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 
fejlesztő nevelésének - oktatásának irányelvei” című alapdokumentum. 

Az alapdokumentumból kiindulva figyelembe vettük: 

•  A fejlesztő nevelés-oktatás jogszabályi előírásait, 

•  A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának irányelveit, 

•  A területre vonatkozó gyógypedagógiai módszereket, eszközöket, gyakorlatot, 

•  A nevelés-oktatás helyi célkitűzéseit, lehetőségeit, 

•  A szülők, gondozó otthon elvárásait, 

•  A helyi lehetőségeket, adottságokat. 
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3. Habilitációs, rehabilitációs program 
 

3.1. Habilitációs, rehabilitációs programot meghatározó alapelvek  
                             az irányelvek alapján 

•  A kommunikáció és az interakció elve 
A körülöttünk lévő világ megtapasztalásához a súlyos és halmozottan fogyatékos 
tanulók számára az érzékelésen, észlelésen, testtel megtapasztalt tárgyak, átélt 
élethelyzeteken át vezet az út, mely kommunikációra épített szituáción keresztül 
lehetséges. A fejlesztő nevelés-oktatást át kell, hogy hassa a kommunikatív 
megközelítés. 
 

•  A normalizáció és a participáció elve 
A pedagógiai tevékenységgel szemben követelmény, hogy az életkörülmények 
alakításával segítse elő a lehető legmagasabb szintű társadalmi beilleszkedést. 
Magasabb szintű követelmények teljesítésére alkalmas tanuló számára biztosított a 
lehetőség az egyéni előre haladáshoz, vagy osztályfokának megváltoztatásához 
(2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4.§.41. alapján). 
 

•  A komplexitás, a személyiség-központúság, a szükségletorientáltság és a 
rehabilitáció elve 
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulóknak komplex pedagógiai ellátásra van 
szükségük. A komplexitás részét képezi az oktatás, fejlesztés, nevelés, különböző 
terápiák biztosítása, az ápolás és gondozás feladatai. Az aktív fejlesztés épít az átélés, 
az élménypedagógia hatásaira is. 
A sokoldalú, komplex fejlesztéshez alapfeltétel a teammunkában dolgozó magasszintű 
felkészültséggel rendelkező szakemberek biztosítása. 
 

•  A kooperáció és a tudatosság elve 
A pedagógus a tanulóval közösen vesz részt a tanulási folyamatban. A fejlesztő nevelés-
oktatás során folyamatos az együttműködés, az információ- és tapasztalatcsere a 
pedagógusok, szülők, asszisztensek, és a team munkát segítők közt. A fejlesztés 
eredményességéhez, a tanulók biztonságérzetének növeléséhez elengedhetetlen az 
elvárások egységes és következetes megfogalmazása. 
 

•  A differenciálás és az individualizáció elve 
Olyan pedagógiai gyakorlat alkalmazása szükséges, mely minden eszközzel illeszkedik 
a tanulók egyéni különbségeihez. A tanítás-tanulás gyógypedagógiai állapotfelmérés 
alapján, egyéni fejlesztési terv szerint történik, melyben egyénre szabott célok, 
feladatok kerülnek meghatározásra. Ez alapján egyénre szabottan történik az értékelés 
elvégzése is. 
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3.2. A fejlesztő nevelés-oktatás kiemelt feladatai 
 

•  A tanulóknak képességeikhez és szükségleteikhez megfelelő nevelésben, oktatásban 
kell részesülniük. 

•  A fejlesztésnek elő kell segítenie a társadalomba való lehető legteljesebb beilleszkedést, 
a képességek szintéhez igazodó lehető legmagasabb fokú önállóság elérését. 

•  A fejlesztésnek mindig megfelelő, a tanuló számára értelmes, a jövőre nézve 
előremutató tartalommal kell történnie. 

•  Az elvárások a gyógypedagógiai felmérés alapján az egyéni képességeknek 
megfelelően kerülnek meghatározásra, igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

•  A fejlesztő nevelés-oktatás keretében hangsúlyosan megjelenik az egyéni fejlesztés, a 
közösségi nevelés, a szocializációs folyamatok segítése. 

•  A fejlesztő terápiák programjainak illeszkedniük kell a rehabilitációs program tartalmi 
elemeihez. 
 

 

 

 

3.3. A fejlesztő nevelés-oktatás területei 
 

•  Kommunikáció, 

•  Mozgásnevelés, 

•  Érzékelés-észlelés, értelem fejlesztése, 

•  Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés, 

•  Érzelmi és szociális nevelés, 

•  Fejlesztő gondozás, 
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3.4. A nevelés-oktatás céljai 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott céloknak a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók 
nevelése, oktatása, fejlesztése során a személyiségállapothoz igazítottan kell megvalósulnia. A 
kompetenciaterületekhez tartozó célok elsősorban a képességek, készségek megalapozása, 
kialakítása útján valósulnak meg. 

Tevékenységünk céljait a tanulók szükségletei, a helyi adottságok, és a szülői igények 
határozzák meg. Célunk, hogy a tanulók képességeikhez mérten minél teljesebben 
beilleszkedjenek a család, lakókörnyezetük, azon keresztül a társadalom életébe. Célunk az 
egyéni képesség mellett elérhető lehető legnagyobb önállóság elérése.  

A célok elérése érdekében alkalmazott módszerek minden esetben igazodnak a tanulók egyéni- 
és életkori sajátosságaihoz, értelmi-, kommunikációs képességeikhez. 

Fejlesztési területekhez igazodva a részletes célmeghatározáskor a Nemzeti alaptanterv alapján 
a következő területeket vesszük figyelembe: 

•  Testi, lelki egészségre nevelés: az alapszükségletek kielégítése, a jó testi és lelki 
közérzet megteremtése. 

•  Önismeret, társas kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: önmaguk 
autonóm személyként való megtapasztalásuk segítése. Koncentrikusan bővítve a tágabb 
környezet megismerése. A választás, és önálló döntéshozatal lehetőségének biztosítása. 

•  Médiatudatosságra nevelés: alternatív és augmentatív kommunikáció tanításával az 
egyénileg elérhető legmagasabb szintű önállóság biztosítása. 

•  Tanulás tanítása: egymás jelzéseinek megértésének tanítása, tanuláshoz szükséges 
funkciók fejlődésének segítése, adott tevékenységek tanítása. 

•  Nemzeti öntudatra, hazafiságra nevelés: kultúra alapvető értékeinek közelségbe hozása, 
megtapasztalása, átélésének segítése. Alapvető emberi jogok biztosítása, 
megtapasztaltatása. 

•  Mozgás és kommunikációs kompetenciák szerepe: a mozgás az alapja a többi 
kompetencia fejlődésének, fejlődése a mozgásnevelés során valósul meg. 
Kommunikációs kompetenciák alapozását jelenti s szövegértés, és szövegalkotás 
fejlesztése. 
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3.5. A fejlesztő nevelés-oktatás pedagógiai szakaszai 
 

•  Bevezető szakasz 
o 6-9 éves kor közötti súlyos és halmozottan sérült tanulók készség- és 

képességfejlesztésének kezdeti szakasza, 
o a különböző fejlesztési területeken belül a körülöttünk lévő természeti-

társadalmi környezet elemi szintű megtapasztalása, 
o elsődleges csatornaként az érzékelés, percepció, a mozgás használata. 

 

•  Alapozó szakasz 
o a súlyos és halmozottan sérült 10-14 éves tanulók készség- és 

képességfejlesztésének alapozó szakasza, 
o önálló cselekvésre ösztönzéssel a szűkebb és tágabb környezet megismerése, 

ezáltal a megismerő funkciók fejlesztése. 
 

•  Fejlesztő szakasz 
o 15-23 éves kor közötti súlyos és halmozottan sérült tanulók készség- és 

képességfejlesztésének szakasza, 
o a megszerzett tapasztalatok, ismeretek beépítése a mindennapokba, szűkebb és 

tágabb környezet aktív részeseivé válás segítése, elérése. 

 

3.6. A továbbhaladás 
 

A programban rögzített témakörök szerint történik a tanulók fejlesztése. Az ismeretek évről 
évre koncentrikusan vagy spirálisan bővülnek, melyek elsajátításában a tanulók egyéni 
tempójuk szerint haladnak. Az évfolyamok közötti átmenethez nincs szükség megadott 
teljesítmények elérésére, követelmények teljesítésére, az évfolyamok között a továbbhaladás 
automatikus. A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók sajátos szükségleteiből, igényeiből 
adódóan nem lehet a nevelést és oktatást egységesen kialakított szerkezetbe rendezni. A 
pedagógiai munka szakaszolása, a gyógypedagógiai tevékenység tartalma életkori 
sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálást, koncentrikus bővítést jelent, mindenkor szem előtt 
tartva a tanuló adottságait, képességeit, érdeklődését. 

 

3.7. Átjárhatóság 
 

Ha a fejlesztő iskolai csoportba járó tanulók közül valaki a személyre szabott fejlesztés hatására 
olyan szintre jut, hogy a többi tanulóval együtt eredményesen oktatható az intézmény helyi 
tanterve szerint, meg lehet kísérelni az áthelyezését a szintjének megfelelő csoportba.  
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3.8. Fejlesztő nevelés-oktatás működésének szakmai protokollja 
 

Jelenleg a Kaposvári Tankerület körzetéből és egyéni esetekben körzeten kívülről is fogadunk 
a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok fejlesztő nevelés-
oktatásban való részvételt előíró határozatával rendelkező tanulókat.  

 Fejlesztő nevelést-oktatást a szakértői véleményekben előírtaknak megfelelően csoportos 
formában és egyéni fejlesztés keretén belül biztosítjuk.  

Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás meghatározott szakmai protokoll alapján 
történik, mely szorosan kapcsolódik a Fejesztő nevelés-oktatás habilitációs és rehabilitációs 
pedagógiai programjához. 

A fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokolljának használatával célunk, egy egységes, 
átlátható, rendszerbe illesztett eljárásrend, formanyomtatvány gyűjtemény alkalmazása, mely 
támogatja a területen dolgozók mindennapi munkáját, és egyben az intézménybe későbbiekben 
érkező új kollégák munkáját segíti. 

A szakmai protokoll a következőket tartalmazza: 

•  a fejlesztő nevelés-oktatás feladat- és tevékenységrendszerét, 

•  a fejlesztő nevelés-oktatás folyamatszabályozását, 

•  kötelezendően használatos dokumentumokat, felméréseket, űrlapokat, 
formanyomtatványokat, azok kitöltésének szempontjait. 

 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokollja az intézmény valamennyi fejlesztő nevelés-
oktatás területén dolgozó gyógypedagógusára, pedagógiai munkát segítő dolgozójára kiterjed, 
munkavégzésük során a protokollnak megfelelően kötelesek eljárni. 

A Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokollja című módszertani segédlet a Fejlesztő nevelés 
oktatás habilitációs és rehabilitációs pedagógiai programjának szerves részét képezi, annak 
mellékletében megtalálható.  
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3.9. A fejlesztési területek cél- és feladatrendszerének lebontása 

 
 

Fejlesztési terület 

 

Kommunikáció 

 

Jellemzők 

•  az iskolai oktatásba bekerülve a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációs 
eszköztára csekély, 

•  gyakran még saját környezetüktől is elszigetelten élik mindennapjukat, 

•  rendkívül nehezen fejezik ki önmagukat, megnyilvánulásaik gyakran nehezen értelmezhetők, 

 

Cél 

•  a másik ember megértésének elérése, 

•  önkifejezés, interakciók fejlesztésének elősegítése, 

•  tanulók és környezetük közötti kapcsolat kialakítása, 

•  kommunikációs lehetőségek megteremtése, kommunikációs eszköztár kiépítése, 

•  a tanulók képesek legyenek kifejezni szükségleteiket, igényeiket, képesek legyenek kapcsolatba 
lépni más emberekkel, ezáltal gyakoroljanak hatást környezetükre. 

 

Feladat 

•  a tanulótól jövő bármilyen megnyilvánulás értelmes közlésként való értelmezése, és annak 
megválaszolása, 

•  a tanuló – gyógypedagógus – gyógypedagógiai asszisztens közti bizalmas, bensőséges, 
állandóságra törekvő kapcsolat kialakítása, 

•  kommunikáció iránti igény felkeltése, megerősítése, 

•  a tanulók szükségleteinek kielégítése során annak kommunikációval való kísérése, fejlesztő 
gondozás megvalósítása, 

•  elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, választás lehetőségének biztosítása, 

•  nyelvi eszközök folyamatos alkalmazása a nevelés-oktatás során, 
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•  Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, egyénre szabott kommunikációs 
eszköztár kialakítása, 

•  tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése, 

•  szűkebb és tágabb környezetben való kommunikáció elsajátítása, ezáltal az önállóság növelése. 

 

Alapelvek 

•  fontos a beszédre, hangadásra ösztönző légkör-, mesterségesen kialakított beszédszituáció 
megteremtése, 

•  az augmentatív kommunikációs módszereket használó tanulók hangadásra, ill. beszédre való 
ösztönzéséről nem szabad lemondani, 

•  ismeretszerzés, a fogalmak bővítése konkrét tapasztaláson, cselekedtetésen alapuljon, 

•   bemutatás, szemléltetés során a való világ tárgyait, jelenségeit érzékeltetjük a tanulókkal, képekkel, 
filmekkel, csak olyasmit szemléltetünk, amit már a gyermekek jól ismernek, amiről tapasztalattal 
rendelkeznek, 

•   szóbeli közlések, instrukciók mindig rövidek és a tanulók számára érthető, egyértelmű formában 
megfogalmazottak, 

•  a gyakorlás, ismétlés a már meglevő ismeretek szinten tartását, elmélyítését szolgálja, 

•  az új ismeretek közlése mindig a már meglévők ismétléséhez kapcsolódva, az ismeretek körét apró 
lépésekkel bővítve történik, 

•  a tanulók ellenőrzése, értékelése folyamatosan, minden megnyilvánulásuk azonnali – lehetőleg 
pozitív – minősítésével történik, 

•  mindenfajta megnyilvánulást közlésként értelmezünk, még akkor is, ha a gyermekek azt nem 
közlésnek szánják, 

•  a tanuló véleményét, akaratát, gondolatait mindig, minden helyzetben figyelembe vesszük, és arra 
adekvát választ adunk, 

•  lehetőleg minden helyzetben biztosítani kell a kommunikációs eszközök hozzáférhetőségét, 
•  kétszemélyes helyzetekben, játékba ágyazottan, majd a csoportos foglalkozásokhoz és a tananyaghoz 

kapcsolódva (tevékenységi kontextusban modellálva) kell bevezetni a gyermekeket az aktív 
kommunikációba, 
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•  az optimális kommunikációfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel való szoros 
együttműködés, 

•  a tanulók spontán jelzéseit beépítve olyan kommunikáció kialakítására kell törekedni, amely 
lehetőleg nemcsak a legszűkebb környezet számára érthető. 

 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

•  Bobath-módszer, 

•  evés-ivás terápia, 

•  bemutatás, 

•  motiválás, 

•  gyakoroltatás, 

•  cselekedtetés, 

•  ellenőrzés, értékelés, 

•  valós és valósághű 
szemléltetés, 

•  beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, PECS, 

•  babzsákmódszer, 

•  iskolán kívüli programok 
szervezése, 

•  integrált programokon való 
részvétel, 

•  tanulmányi kirándulás 

•  egyénre szabott segítségadás, 

•  Bobath-labdák (különböző méretű és 
formájú) 

•  ékpárnák, matracok, 
•  speciális székek 
•  speciális poharak: kétfülű, átalakítható 

fülű, puha, összenyomható, orrnál 
kivágott, 

•  speciális evőeszközök: hajlított nyélű 
(jobbra, balra kanyarodó), 

•  vastagított, formált, cserélhető nyelek az 
evőeszközökre, 

•  rágókák, 
•  tapadó alátétek, 
•  terápiás fogkefék: puha szőrű, szivacs, 
•  jeges tömlők, jég, 
•  gumikesztyűk, 
•  szívószál, 
•  gyertyák, 

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 

tevékenységre nevelés, 
•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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•  egyéni és kiscsoportos 
foglalkozások, 

•  egyénre szabott 
multikommunikációs forma 
alkalmazása, mely magába 
foglalja és kombinálja a gesztust, a 
jelbeszédet, a maradék beszédet 
vagy hangokat, a mimikát, a 
kommunikációs rendszereket  
eszközöket, 

•  pozitív élmények alapján történő 
inspiráció, (a beszéd tartalma: itt 
és most, arról beszélek, amit teszek 
vagy amit tenni fogok, amit a 
másik cselekedeteiből, érzéseiből, 
kívánságaiból, szándékaiból, 
jelzéseiből érzékelek. Egyszerű 
mondatok, szavak, fogalmak.) 

•  élethelyzetek játékos modellálása, 
reprodukálása. 

 

•  könnyű labdák: szivacs, hungarocell, 
papír, pingpong labda, 

•  „pipa”, 
•  tollpehely, 
•  szappanbuborék, buborékfúvók, 
•  sípok, „ördögnyelv”, 
•  lufi,  
•  Zizi, 
•  méz, szörp, csoki, tejföl, stb. 
•  fültisztító, 
•  tükör, 
•  játéktárgyak, 
•  tárgyképek, rajzok, fotók, 
•  didaktikai játékok (lottó, memória, puzzle, 

dominó, stb.) 
•  bábok, 
•  különböző logopédiai segédkönyvek és 

segédanyagok (Logopédia Gmk. 
kiadványai, egyéb kiadványok), 

•  a szűkebb-tágabb környezetünk tárgyai, 
jelenségei, 

•  modellek, makettek, 
•  elemes játékok, 
•  mesekönyvek, vers-, mondóka-, 

énekgyűjtemények, 
•  AAK-s eszközök, szoftverek, 
•  kommunikátorok, 



18 

 

 

 

Fejlesztési terület 

 

Mozgásnevelés 

 

Jellemzők 

•  központi idegrendszeri károsodás miatt gyakran fennáll mozgáskorlátozottság, 

•  szenzomotoros területen fejlődési elmaradások tapasztalhatók, 

•  helytelen testtartás gyakorisága, 

 

Cél 

•  a testséma kialakítása, 

•  a mozgás örömének átélése, 

•  önálló cselekvésre ösztönzés, 

•  mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, 

•  károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, 

•  az állapotromlás megelőzése, 

•  a mindennapos tevékenységekhez szükséges motoros feltételek kialakítása. 

 

Feladat 

•  a szenzomotoros ingerhiányos állapot csökkentése célzott ingerléssel, passzív mozgatással, 
facilitált mozgásokkal, 

•  önindított mozgások ösztönzése, 

•  akaratlagos mozgások feltételeinek megteremtése, 

•  testkép, testséma kialakítása, fejlesztése, 

•  pozicionálás, testhelyzet-korrekció, helytelen testtartás és testhelyzet megszüntetése, kóros 
mozgásminták gátlása, 

•  a mozgásfejlődés elősegítése, a fejkontrolltól egészen a felállásig, 

•  manipuláció, kézhasználat kialakítása, fejlesztése, 

•  kommunikáció motoros feltételeinek javítása, kialakítása, fejlesztése, 



19 

 

 

Alapelvek 

•  a mozgásfejlesztésnek a kiemelt célú mozgásnevelés foglalkozások mellett a gyerekek egész napi 
tevékenységébe integráltan kell folynia, tevékenységüket át kell szőnie, 

•  szükséges, hogy a tanulóknak legalább a hét négy napján legyen mozgásnevelés foglalkozásuk, 

•  törekedni kell a fiziológiás mozgások lehetőségek szerinti helyes kivitelezésére, de elsődleges 
szempont a mozgás – bármilyen, az egészséget nem veszélyeztető módon történő – végrehajtása, 

•  további alapelv a már megtanult legmagasabb szintű mozgásformák alkalmazása, elvárása – a 
végrehajtáshoz elegendő időt, illetve segítő eszközt biztosítva, 

•  a különböző foglalkozásokon a gyermekek lehetőleg aktuális egészségi és mozgásállapotuknak 
megfelelő testhelyzetekben legyenek, 

•  játékosság elve, 

•  a mozgásanyag összeállításánál, tanításánál figyelembe kell venni a mozgáskorlátozottság mellé 
társuló egyéb fogyatékosságokat, zavarokat, így az értelmi fogyatékosságot, az esetleges érzékelési-
észlelési zavarokat, stb. 

•  a gyakorlatok tervezésénél szem előtt tartjuk a következő szempontokat: 
- lassú tempó,    
- több ismétlés,  
- egyszerű feladatok, 

•  a mozgásfunkciók gyakoroltatása, kiépítése csak apró lépésenként történhet. 
 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

•  a fizioterápia módszerei, 
•  komplex mozgásterápia 

módszerei, 
•  adaptált testnevelési 

mozgásanyag és játékok, 
•  továbbá: 

•  az általános tornateremi felszerelés mellett:  

− állítógép, 
− babzsák, 
− bokasúlyzó, 

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 

tevékenységre nevelés, 
•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
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− passzív 
segítségnyújtás, 

− aktív mozgáskiváltás, 
− bemutatás, 
− folyamatos szóbeli 

irányítás, 
− gyakorlás, 
− korrigálás, 
− motiválás, 
− játékosság, 
− differenciálás, 
− igazi/valós 

tevékenységbe 
ágyazott 
mozgásfejlesztés. 

 

− egyensúlyozó eszközök (pl. 
egyensúlyozó deszka, félhenger), 

− gomboló, fűző modell, 
− gumiasztal, 
− gumikötél, 
− gurulózsámoly, 
− hinta, 
− hálós hintaágy, 
− hengerek (különböző méretben), 
− járókorlát, 
− kézügyességet fejlesztő speciális 

játékok, 
− lépcső, lejtő, 
− labdák (különböző méretű, anyagú, 

fogású, keménységű, súlyú labdák, 
Bobath-labdák), 

− léggömb, 
− masszázsgép, 
− párnák (ék, henger – különböző 

méretben), 
− súlypárnák, súlymellény, 
− tangentor, 
− terápiás háromkerekű kerékpár, 
− tornabot, 
− tükör, 

•  továbbá egyéb használati és 
játéktárgyak, amelyekkel a gyermekek 
kapcsolatba kerülnek, 

•  gyógyászati és rehabilitációs 
segédeszközök, pl.: 
− kéz- és lábsínek, 

•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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− járógépek, 
− adaptált járókeretek, 
− kerekesszékek. 
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Fejlesztési terület 

 

Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése 

 

Jellemzők 

•  fejlesztő nevelés-oktatásba kerüléskor szinte csak a gondozáshoz kapcsolódó passzívan átélt 
tapasztalatok jelentik a külvilághoz való kapcsolódást (etetés, öltöztetés, testápolás), 

•  helyzetükből adódóan befelé figyelnek, 

 

Cél 

•  a valóság, a környező világ birtokbavétele, 

•  a környezet, ezen belül a dologi-, az emberi- és a természeti világ jelenségeinek megértése, 

•  valóságmegismerés bővítése a figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, 
gondolkodási funkciók bevonásával. 

 

Feladat 

•  szenzomotoros funkciók fejlesztése, 

•  a külvilág felé fordulás elérése, a dologi világ megélésének elősegítése, új tapasztalatok 
megszerzésének segítése, 

•  önindított mozgások gyakoriságának növelése,  

•  érzékelés és mozgás összekapcsolása, összerendeződésének segítése, 

•  minél többrétű térbeli tapasztalatszerzéssel a tér felfedezésének segítése, 

•  időbeli tájékozódás elősegítése, 

•  közvetlen tapasztalatszerzés biztosítása a természeti világ jelenségeiről, az azokkal kapcsolatos 
tevékenységeket maguk a tanulók is végezhessék, 

•  a valóság ábrázolásának segítése, 

•  utánzás tanítása, utánzásra késztetés, 

•  szimbolikus játékok alkalmazása, 

•  egyéni segítségnyújtással rajzolás elősegítése, 

•  verbális, vagy AAK-s eszközökkel segített önkifejezés támogatása, 

•  elemi gondolkodási funkciók fejlesztése, 
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•  egyszerre több szempontra figyelés elősegítése, 

•  konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, 

•  cselekvések logikai struktúrájának kialakítása, tevékenységszervezés segítése, 

•  a tér, az idő, a tartam, a sorozatok, a halmazok elemi fogalmainak elsajátítása. 

 

Alapelvek 

•  a tanuló figyelme, koncentrálása, együttműködése alapját képezi minden pedagógiai és terápiás 
tevékenységnek, ezért a figyelemfejlesztés minden foglalkozás feladatai között szerepel, 

•  a napirend kialakításánál és a célok, elvárások megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 
halmozottan sérült gyerekektől komoly figyelmet és erőfeszítést követelnek azok a 
tevékenységek is, amelyeket ép társaik már rutinszerűen végeznek (pl.: étkezés, WC-használat, 
játék, stb.), ezért a nagy koncentrációt igénylő feladatok között lazító gyakorlatokat vagy pihenést 
kell biztosítani, 

•  kiemelten fontos a megfelelő szemléltetés, a valós, cselekvésen keresztüli megtapasztaltatás,  

•  szemléltetés, kommunikáció támogatása, segítése egyénre szabott AAK-s eszközök, módszerek 
használatával, 

•  az adott tartalom különböző észlelési területek felől, különbözőképpen történő megismertetése, 
•  a kis lépésekben való haladás elve,  
•  gyakori ismétlés, ellenőrzés, 
•  a tanmenet összeállításánál alapelv, hogy az ismeretek egymásra épüljenek és koncentrikusan 

bővüljenek, 
•  a gondolkodási műveletek fejlesztése sohasem elszigetelten, öncélúan történik, hanem mindig a 

heti témakörbe ágyazva, játékos formában vagy természetes, valóságos, életszerű helyzetekben, 

•  a fejlesztési feladatok kiválasztása és meghatározása egyénre szabottan, tervszerűen, az egyéni 
szükségleteknek megfelelően történik, 

•  az érzékelés-észlelés alapját képezi minden tevékenységnek, ezért a fejlesztése valamennyi 
foglalkozás feladatai között szerepel, 

•  a mozgás- és cselekvőképesség súlyos korlátozottsága következtében elmaradt tapasztalatokat 
konkrét, közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül pótoljuk, 
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•  az érzékelési, észlelési képességek fejlesztése általában nem elszigetelten, öncélúan történik, 
hanem a heti témakörbe ágyazva, játékos formában, vagy természetes, valóságos, életszerű 
helyzetekben. 

 
 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

Egyéni és csoportos foglalkozások 
keretében:  

•  szomato –, tiflo –, 
szurdopedagógiai és logopédiai 
módszerek, 

•  a bazális stimuláció elemei, 
•  alternatív kommunikációs 

technikák, 
•  kompenzáló technikák, 
•  evésterápia, 
•  gondozási feladatok terápiás 

végzése, 
•  tanulmányi séták, kirándulások, 
•  bemutatás, 
•  valós és valósághű szemléltetés, 
•  egyénre szabott segítségnyújtás, 
•  játékosság, 
•  cselekedtetés, 
•  gyakoroltatás, 
•  beszélgetés, 

A szűkebb-tágabb környezet tárgyai, személyek, 
élőlények, a természet jelenségei, erői, képek, 
hangfelvételek, festékek, hangszerek, zene, 
diavetítő, magnó. 

•  szűkebb és tágabb környezetünk tárgyai, 
élőlényei, erői, a természet jelenségei, 

•  modellek, 
•  képek (fénykép, grafika, jelkép…), 
•  fotóalbum, 
•  üzenő füzet, 
•  tárgyi emlékek pl.: nyaralásról, sétáról, stb. 
•  játéktárgyak,  

•  mesekönyvek, fényképek, diaképek, rajzok, 
jelképek, feladatlapok, 

•  kommunikációs táblák, 

•  festékek, ceruzák, papírok, 

•  magnetofon, diktafon, hangfelvételek a 
környezetünkről, zenei CD-k 

•  hangszerek,  

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 

tevékenységre nevelés, 
•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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•  ellenőrzés, értékelés alkalmazása, 
 

 

•  festékek, zsírkréták, színes ceruzák, színes 
papír, 

•  gyurma, agyag, 
•  diavetítő, magnetofon, diktafon, 
•  tükör, 
•  egyensúlyfejlesztő eszközök (pl.: hinta, 

billenődeszka). 
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Fejlesztési terület 

 

Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés 

 

Jellemzők 

•  állapotukból adódóan a külvilág megtapasztalása, megértése nehezített számukra, 

•  befelé, önmagukra figyelnek, 

 

Cél 

•  kreatív tevékenységek ösztönzése, 

•  műalkotások hozzáférhetővé tétele, megtapasztalásuk segítése, 

•  önálló, kreatív alkotás létrehozása, 

•  élményforrások feltérképezése, azok beépítése a szabadidő hasznos eltöltésébe. 

 

Feladat 

•  elemi művészeti tapasztalatok szerzésének segítése, elemi esztétikai élmények hozzáférhetővé 
tétele, közvetítése, 

•  esztétikai elemek beillesztése a nevelési helyzetekbe, 

•  művészeti tevékenységek több érzékszervre ható hatásainak kihasználása, 

•  egyéni élményforrások beépítése a szabadidős tevékenységekbe, választás lehetőségének 
biztosításával, 

•  felerősített szenzoros visszajelzések adása, 

•  aktív cselekvésre ösztönzés, 

•  elemi művészeti tevékenységek megismerése, végzése, 

•  alkotás, kreatív tevékenykedés élményének megtapasztalása, 

•  tágabb kulturális világ hozzáférhetővé tétele. 

 

Alapelvek 

•  a foglalkozások során mindig tartsuk tiszteletben az alkotás szabadságát, 

•  a témakezelés legyen rugalmas és interaktív,  

•  törekedjünk a csönd és elmélyülés, valamint az önkifejezés és beszélgetés megfelelő arányának 
megtalálására, 
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•  valósuljon meg a lehetőségekhez mért legaktívabb kommunikáció, 

•  mindenfajta művészeti megnyilvánulást alkotásként értelmezzünk,  

•  ne javítsunk bele a művekbe, hanem tartsuk őket tiszteletben, 

•  fejezzük ki örömünket és bátorítsuk a tanulókat további önkifejezésre, 

•  kezdetben értékeljünk pozitívan minden aktivitást, még ha az eszközhasználat, a megnyilvánulás 
nem is tökéletes, 

•  ne korrigáljunk kezdetben, később is inkább csak ajánljuk fel az általunk jobbnak vélt 
lehetőséget, 

•  biztosítsuk a helyi lehetőségekhez mért integrált közösségi programokon való részvétel 
lehetőségét 

 
 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

•  szabad festés különféle 
festékekkel,  

•  vizes, ragasztós alapon festés,  
•  asszociációs gyakorlatok, 
•  festékfolyatás, tussal kihúzás,  
•  belelátó gyakorlatok, 
•  festés versre, zenére, kötött 

témára, 
•  montázs-technikák., 
•  ragasztások, 
•  dramatikus megjelenítés, báb, 
•  formázás agyaggal, 

gyurmával, 
•  modellezés különféle 

alapanyagokból, 

•  a természet kincsei:  
− ágak, 
− levelek, 
− termések, 
− kövek, stb. 

•  festékek:  
− tempera, 
− ujjfesték, 
− vízfesték, 
− üvegfesték, 
− textilfesték, 
− ruhafesték, 
− tus, 

•  papírok:  
− karton, 

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 

tevékenységre nevelés, 
•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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•  mondókák, énekek, versek 
meghallgatása, megjelenítése, 

•  zenehallgatás, 

•  beszélgetés, 

•  tanulmányi séta, 

•  közös tánc, 

•  közös zenélés, 

•  közösségi rendezvényen való 
részvétel. 

− rajzlap, 
− selyempapír, 
− A0-s papírok különféle színekben, 
− újságpapír, 
− színes papír, 

•  érdekes formájú üvegek, síküveg, 
•  textildarabok különféle színekben, 

minőségben, filc, 
•  ecsetek:  

− változó méretű és jellegű ecsetek, 
− szivacsok, 
− hengerek, 

•  agyag, különféle tulajdonságú gyurmák, 
•  dobozok, hurkapálca, különféle ragasztók, 

gombok, 
•  arcképek, fényképek, 
•  művészeti albumok, verseskötetek, 

mesekönyvek, CD-k, gyertyák, füstölők, 
•  audiovizuális eszközök, 
•  ritmushangszerek, zajkeltő tárgyak: 

− xilofon, 
− metallofon, 
− csőhangsor,  
− hangzóbot, 
− csengőkészlet, 

•  egyéb hangszerek: 
− gitár 
− furulya. 
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Fejlesztési terület 

 

Érzelmi és szociális nevelés 

 

Jellemzők 

 

•  személyes érzelmek kifejezése nehezített, 

•  nehézséget okoz más emberek érzelmeinek megértése, 

•  nincs tapasztalatuk más emberekkel való együttműködésben, 

•  nehezített számukra önmaguk egyedi, autonóm lényként való megtapasztalása, 

 

Cél 

•  az én pozitív megtapasztalása, 

•  megnyílás a közvetlen-, majd a tágabb közösség felé, 

•  kommunikáció társadalmilag elfogadott, kulturált formáinak gyakorlása, 

•  személyes érzelmek kifejezése, 

•  a másik ember érzelmeinek megértése, 

•  együttműködés kialakítása, segítése. 

 

Feladat 

•  az „én” és „nem én” megkülönböztetése, 

•  egyediség megtapasztalása, 

•  szituációhoz kötötten az érzelmek differenciált kifejezésének tanítása, 

•  az „én” pozitív megélésének segítése, 

•  szociális kapcsolatok bővítése, támogatása, 

•  környezet aktív felfedezésének támogatása, 

•  kapcsolatfelvétel társakkal, környezettel, 

•  kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése, ezek megtanulása, gyakorlása, 

•  kapcsolatfelvételre alkalmak teremtése, hozzá egyénilek szükséges segédeszközök biztosítása, 

•  kommunikáció fenntartásának segítése, 

•  konfliktusok kezelése, 
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•  érzelmek kinyilvánításának segítése. 

•  közösségben való viselkedés elfogadott formáinak tanítása, gyakorlása, 

•  tágabb környezetben elfogadott viselkedési szabályok elsajátítása. 

 

 

Alapelvek 

•  az érzelmi és szociális nevelés az egész napot átszővi,  
•  a közösségi szokásokat a nap folyamán valamennyi élethelyzetben szem előtt kell tartani, 
•  a pedagógusok és segítőik minden megnyilvánulásukkal önkéntelenül is nevelnek, mintául 

szolgálnak, erre tudatosan is törekedniük kell, 
•  a tanulóknak optimális érzelmi és szociális fejlődéséhez szükségük van mind csoportos, mind 

kétszemélyes helyzetekre, 
•  a gyermekek fejlődésében különösen nagy szerepe van a feltétlen szeretet és elfogadás 

biztonságot adó érzésének, 
•  mindenfajta fejlesztésnek és tanulási szituációnak érzelmi bázison kell alapulnia, 
•  az érzelmek, indulatok megélését, kifejezését, ezeken keresztül pedig értelmezését és feloldását 

kell elősegíteni, nem pedig az elfojtását, 
•  a szülőkkel való szoros együttműködés (pl.: üzenő füzeten keresztül, személyes beszélgetések) 

elengedhetetlenül szükséges a tanuló teljesebb megismeréséhez, és a fejlesztés 
eredményességéhez. 

 
 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

•  beszélgetések, 
•  dramatizálás:  

– bábjáték, 
– szerepjáték, 

•  üzenő füzet, 
•  bábok, 
•  jelmezek, 
•  játéktárgyak, társasjátékok,  

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
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•  csoportos foglalkozások:  
– közös játék, 
– éneklés-zenélés, 
– tánc, ringatózás, mozgás 

zenére, 
– közös alkotás, 
– vizuális művészetterápia, 
– közösen átélt élmények, 
– kirándulások, 
– verses, mesés 

foglalkozások, 
•  kétszemélyes helyzetek:  

– beszélgetések 
– páros játék  
– tánc, ringatózás, mozgás 

zenére 
•  Babzsák-fejlesztő program, 

•  videó modellálás, 

•  képes szociális történetek, 

•  képes szabályleírások 
alkalmazása, 

•  Én-könyv készítése, 

•  képes csoportnapló 
bevezetése. 

•  fejlesztő játékok, 
•  hangszerek, 
•  papírok, festékek, ecset, agyag, 
•  gyurma, 
•  magnó, kazetták, 
•  Én-könyv, 
•  személyes fotók, fotók a csoportról, 

környezetről, 
•  babzsák, 
•  szabálykártyák, 
•  képes tevékenységsorok, 
•  számítógép, 
•  nyomtató, 
•  laminálógép,  
•  faliújság, 
•  fényképezőgép. 

 

 

 

•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 
tevékenységre nevelés, 

•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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Fejlesztési terület 

 

Fejlesztő gondozás 

 

Jellemzők 

•  fejlesztő nevelés-oktatásba kerülés kezdetekor az önellátás szintjének alacsony volta, 

•  emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának kialakulatlansága, 

 

Cél 

•  önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, 

•  önellátás szintjének emelése, 

•  személyi függőség, kiszolgáltatottság csökkentése, 

•  alapvető életmódbéli szükségletek elsajátítása, 

•  emberi szükségletek kulturált kielégítésének megtanulása. 

 

Feladat 

•  szobatisztaságra nevelés, 

•  alapvető tisztálkodási szokások kialakítása, 

•  együttműködés kialakítása az öltözés, vetkőzés terén, önállóságra nevelés, 

•  étkezéshez kapcsolódó tevékenységekben az együttműködés kialakítása, önállóságra nevelés, 

•  alapvető egészségtudatos tevékenységek, ismeretek belsővé válása, 

•  szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

 

Alapelvek 

•  a gondozási feladatok elvégzésének idejét és módját befolyásolják a családban már kialakult 
szokások, a tanulók értelmi és mozgásos lehetőségei, 

•  a napirend kialakításánál figyelembe kell venni a gondozási és önkiszolgálási feladatok optimális 
idejét és időtartamát, 

•  a gondozási és önkiszolgálási feladatok – terápiás – végzése fontos, ám időigényessége miatt 
óvakodni kell attól, hogy a tanulók életének egyedüli központi kérdésévé váljon, 
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•   a súlyosan-halmozottan sérült tanulóknak sem csak testi szükségleteik vannak, ők is igénylik a 
kommunikációt, a személyes kapcsolatokat, a játékot, a tapasztalatok és ismeretek szerzését, mint ép 
társaik (illetve amennyiben nem, úgy ezen igények kialakításán fáradozni kell), 

•  az iskolának, a környezetnek el kell ismernie a tanulók intimitásra, szexualitásra vonatkozó igényét. 
 
 

 

Módszerek 

 

Eszközök 

 

Megjelenés tevékenységterületei  

•  bemutatás 
•  cselekedtetés 
•  gyakoroltatás 
•  terápiás étkezés 
 

 

•  tisztálkodási eszközök, 
•  rögzített és speciálisan kialakított 

tisztálkodási eszközök, 
•  speciális szék, asztal, 
•  speciális tányér, 
•  csúszásgátló alátét, 
•  kivágott pohár, kifelé hajló peremmel, 
•  kétfülű pohár,  
•  csőrös pohár,  
•  szívószál, 
•  speciális evőeszközök 
•  speciális nyéllel ellátott 

evőeszközök, 

•  saját ruházat, 

•  pelenka, 
•  bili, 
•  WC, 
•  gyerekülőke, 
•  speciális WC-ülőke, 
•  dobogó, lábtartó, kapaszkodók, 

•  Kommunikáció óra,  
•  Mozgásnevelés, 
•  Ember és természet, 
•  Kreativitásra, játékra, szabadidős 

tevékenységre nevelés, 
•  Fejlesztő gondozás, önkiszolgálás, 
•  Érzelmi és szociális nevelés. 
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•  (speciális) mosdó, kád, zuhanyfülke, 
csaptelepek, 

•  tisztálkodási eszközök, 
•  rögzített és speciálisan kialakított 

tisztálkodási eszközök, 
•  zsebkendők, 
•  lábtörlő, 
•  képes folyamatleírások, 
•  szabálykártyák, 
•  képes szociális történetek, 
•  AAK-s eszközök. 
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3.10. Órarend, heti terv 
 

      Hétfő         Kedd         Szerda     Csütörtök   Péntek 

1. Kommunikáció Kommunikáció Kommunikáció Kommunikáció Önkiszolgálás, 
egészséges 
életmódra 
nevelés  

2. Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés 

Érzelmi és 
szociális 
nevelés 

Ember és 
természet 

Ember és 
természet 

Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés 

3. Önkiszolgálás, 
egészséges 
életmódra 
nevelés 

Érzelmi és 
szociális 
nevelés 

Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés 

Önkiszolgálás, 
egészséges 
életmódra 
nevelés 

Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés 

4. Mozgásnevelés Mozgásnevelés Mozgásnevelés Mozgásnevelés Önkiszolgálás, 
egészséges 
életmódra 
nevelés 

 

A heti terv csupán útmutatás, mely az adottságoknak, a tanulói csoportjellemzőknek, 
szükségleteknek megfelelően változhat. 

Foglalkozás neve Heti óraszám Éves óraszám (36 hét) 

Kommunikáció 4 óra            144 óra 

Mozgásnevelés             4 óra            144 óra 

Ember és természet             2 óra             72 óra 

Kreativitásra, játékra, szabadidős 
tevékenységre nevelés 

            4 óra           144 óra 

Érzelmi és szociális nevelés             2 óra             72 óra 

Önkiszolgálás             4 óra           144 óra 
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3.11. A foglalkozások és fejlesztési területek keresztkapcsolatai 
 

Egy-egy foglalkozás keretén belül több terület célzott fejlesztése történik, így azok nem 
választhatók külön, szerves egységet alkotnak, szorosan egymásra épülnek. 

  

Kommuni-
káció 

Mozgás-
nevelés 

Ember és 
természet 

Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés 

Érzelmi 
és 
szociális 
nevelés 

 

Önkiszol-
gálás 

 

  

 

X 

    

Kommunikáció – 
a másik ember 
megértése, az 
önkifejezés és az 
interakció 
fejlesztésének 
elősegítése 

X X X X 

 

 

X 

Mozgásnevelés – a 
testséma 
kialakítása, a 
mozgás örömének 
átélése és az önálló 
cselekvés 
ösztönzése 

X X X X X 

 

 

X 

Az érzékelés-
észlelés és az 
értelem 
fejlesztése, a 
valóság kognitív 
birtokbavétele – a 
dologi, az emberi 
és a természeti 
világ jelenségeinek 
megértése 

X X X X X 

 

 

 

X 
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Kreativitásra, 
játékra, 
szabadidős 
tevékenységre 
nevelés - Az 
emberi lét 
esztétikai 
dimenziójának 
megtapasztalása és 
a kreatív 
tevékenységek 
ösztönzése 

X X X X X 

 

 

 

 

X 

Érzelmi és 
szociális nevelés - 

az én pozitív 
megtapasztalása, 

megnyílás a 
közösség felé, a 
kommunikáció 

kulturált 
formáinak 
elsajátítása 

X X X X X 

 

 

 

X 

Fejlesztő 
gondozás - 
önkiszolgálás, 
egészséges 
életmódra nevelés, 
az önállóság és 
önellátás 
képességének 
elsajátítása, az 
emberi szükséglet-
kielégítés 
kultúrájának 
megismerése 

X X X X X 

 

 

 

 

X 
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3.12. A fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvevő tanuló értékelése 
 

A fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanulók értékelése egyénileg, a Fejlesztő nevelés-
oktatás szakmai protokollja alapján, az abban meghatározott eszközökkel, szempontok 
figyelembevételével történik. 

A tanulók saját egyéni fejlesztési tervek alapján kapják meg egész évben a komplex 
fejlesztésüket. Az egyéni fejlesztési tervek a pedagógiai program figyelembe vételével 
készülnek el. Minden év elején 8- 12 heti megfigyelés után a tanulókat a Strassmeier fejlődési 
skála és az Informális felmérés fejlesztő iskolai tanulók számára használatával felmérjük. Ezen 
felmérések után állítjuk össze a különböző területeken belül az egyéni fejlesztési terveket.  

A tanulók diagnosztikus értékelése minden esetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a 
megmaradt, illetve a meglévő képességeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a gyermek 
képességstruktúrájában található hiányosságokat, funkciózavarokat is. A hiányok, zavarok 
számbavétele a reális célkitűzések megfogalmazását kell, hogy segítse.  

A pedagógiai diagnózis célja annak feltérképezése, hogy mit tud a gyermek, és azt hogyan 
tudja, illetve melyek személyes szükségletei. A gyermek korábbi tapasztalatai mellett a 
diagnózis kitér a tanuló viselkedésének, tanulási és tevékenységi képességeinek elemzésére is 
természetes és „mesterséges” helyzetben. A tanulókkal foglalkozó szakmai team minden 
félévben és tanév végén értékelést készít a tanulók haladásáról. Ez az értékelés lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szakmai team egységbe foglalja tapasztalatait, kontrollálja önmaga munkáját és a 
pedagógiai tervet. Az értékelés tartalmazza a tanuló minden egyes fejlesztési területen elért 
eredményeit és nehézségeit, javaslatokat tesz az újabb fejlesztési terv elkészítésére vagy a 
meglévő kiegészítésére, módosítására. A tanév végi értékelés egyben a tanuló 
bizonyítványaként is szolgál, melynek egy példánya a haladási naplóhoz csatolandó, egy 
példányát a szülő kapja, egyet pedig eljuttatunk a Szakértői Bizottsághoz. 

Értékelés ideje Értékelés formái, felülete 

Év közben •  Szóban folyamatosan a szülők és a tanulók felé, 

•  Kréta felületen szöveges értékeléssel, 

Fél évkor •  Kréta felületen egyénre szabott szöveges értékelés a 
fejlesztési terveknek megfelelően, 

Év végén •  Kréta felületen egyénre szabott szöveges értékelés a 
fejlesztési terveknek megfelelően, 

•  Írásbeli értékelés a központilag kiadott értékelési lapon. 
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3.13. A fejlesztő nevelés-oktatás személyi és tárgyi feltételei 
 

A feladat ellátásában részt vevő szakemberek: 

•  gyógypedagógusok, 

•  gyógypedagógiai asszisztensek, 

•  iskolaorvos, 

•  védőnő, 

•  ápoló, 

•  dajka. 

A fejlesztő nevelést-oktatást végző csapat szükség szerint kiegészül külső szakemberekkel: 

•  neurológus, 

•  pszichiáter, 

•  ortopéd-szakorvos, 

•  egyéb szakorvos. 

A munkát végző team tagjai a szülők bevonásával rendszeresen konzultálnak egymással. 

 

Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás egyéni illetve csoportos formában történik.             
A csoportos formában történő fejlesztő nevelés-oktatás két helyszínen valósul meg: 

•  iskolán belül a tanulók számára kialakított tanteremben,  

•  abban az intézményben, amely a tanulók ápolását, gondozását ellátja.  
 

Az egyéni fejlesztés formájában biztosított fejlesztő nevelés-oktatás három helyszínen valósul 
meg: 

•  abban az intézményben, amely a tanuló ápolását, gondozását ellátja, 

•  családban nevelt tanuló esetében a lakhelyén, saját otthonában, 

•  családban nevelt tanuló esetében szülői igény esetén az iskolában, erre a célra kialakított 
fejlesztőteremben.  

A csoportok a fejlesztéshez szükséges eszközökkel felszereltek, s az igényeknek megfelelően 
saját erőből illetve pályázati lehetőségekből folyamatosan bővítjük azokat.  
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Rehabilitációt segítő fejlesztő eszközök: 

•  nagymozgások kialakítását, koordinációját segítő speciális eszközök, 

•  egyensúlytendenciát, egyensúlyérzéket fejlesztő eszközök, 

•  mozgáskoordináció fejlesztésére alkalmas speciális eszközök, 

•  finommozgást fejlesztő speciális eszközök, 

•  szem-kéz koordinációt fejlesztő eszközök, 

•  tájékozódási képességet fejlesztő eszközök, 

•   ajak és nyelvgyakorlatok kivitelezését szolgáló eszközök, 

•  helyes beszédlégzés kialakítására alkalmas eszközök, 

•  szókincsbővítésre alkalmas eszközök, 

•  kommunikációt, döntési helyzet megélését segítő speciális fejlesztőeszközök, 

•  kommunikációs helyzetgyakorlatokat bemutató audiovizuális eszközök, 

•  érzékelést, bazális stimulációt fejlesztő eszközök, 

•  akusztikus ingereket keltő, hallási figyelmet fejlesztő eszközök, 

•  akusztikus észlelést segítő, figyelemfejlesztést szolgáló eszközök, 

•  tárgyak tulajdonságainak egyeztetésére, megismertetésére alkalmas eszközök, 

•  analizáló, szintetizáló képességet fejlesztő speciális eszközök, 

•  problémamegoldást, problémamegoldó gondolkodást segítő fejlesztőeszközök, 

•  érzelmek, helyes szociális viselkedés megismerését szolgáló fejlesztőeszközök, 
audiovizuális bemutató eszközök, 

•  a testi-lelki higiéniás szokásrendszer fejlesztését szolgáló demonstrációs eszközcsomag, 

•  helyes szokás- és szabályrendszer kialakítását szolgáló speciális eszközök. 

 

Jutalmazás eszközei, módjai: 

A tanulók sajátosságaiból adódóan egyénre szabott jutalmazást, motivációt alkalmazunk, ez 
lehet: 

•  szóbeli dicséret, 

•  matrica, 

•  pirospont, 

•  kedvelt nasi, 

•  kedvelt tevékenység. 
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3.14. A fejlesztő nevelés-oktatás kapcsolatrendszere 
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42 

 

4. Fejlesztő iskola működési rendje 
 

 Tanév rendje  

A tanév rendje a mindenkori érvényben lévő EMMI rendelet alapján a következő:  

•  Az oktatási év: Tárgy év szeptember 01-től a következő év június 15-ig tart.  

•  Nyitvatartási rend, nevelés nélküli napok és szünetek: A fejlesztő iskola nyitva tartása, 
szünetei, nevelés nélküli munkanapjai a Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést- Oktatást végző Iskola, 
Kollégium Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nyitvatartási rendjéhez 
igazodik.  

•  Szüneteink: Őszi szünet, Téli szünet, Tavaszi szünet, Nyári szünet.  
A szünetek a tanév rendjének megfelelően kerülnek kiadásra, melyek időpontjáról az 
adott tanév első szülői értekezletén tájékoztatást kapnak a szülők.                        
Az intézmény vezetője legfeljebb 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot rendelhet 
el, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés 
nélküli munkanap idejéről legalább 7 nappal a zárva tartás előtt a szülőket értesíteni 
kell. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, 
valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok 
ellátására használja fel. 
 
 

 A nyitvatartási rend és a napirend  

A nyitvatartási rend és a napirend a székhelyintézményünkben és az ápolást, gondozást végző 
otthon helyszínén különbözik.  

 A székhelyen (Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola, Kollégium Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.): 

•  A fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola nyitvatartási ideje: hétfőtől-csütörtökig 7.30-
16.00-ig, pénteken 7.30-14.00-ig. 

•  A fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola napirendje:    
o 7.30-8.00 gyülekező, 
o 8.00-8.30 szabad játék, 
o 8.30-9.10 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 9.10-9.40 tisztálkodás, tízórai, 
o 9.40-10.00 bekapcsolódás az iskolai nagyszünetbe, 
o 10.00-10.40 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 10.50-11.30 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 11.30-12.00 tisztálkodás, ebéd, 
o 12.00-12.40 pihenő, szabad játék, 
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o 12.40-13.00 átöltözés mozgásfoglalkozáshoz, 
o 13.00-13.40 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 13.40-14.00 visszaöltözés, 
o 14.00-14.40 szabad játék, 
o 14.40-15.20 tisztálkodás, uzsonna, 
o 15.30-16.00 hazamenetel. 

 

A székhelyen kívüli ellátási helyszínen (Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon 7570 
Barcs, Táncsics Mihály u. 22.): 

•  A fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola nyitvatartási ideje: hétfőtől-csütörtökig 7.40-
13.00-ig.                   

•  A fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola napirendje:  
o 7.40-8.00 összekészülődés, csoportszoba elfoglalása, 
o 8.00- 8.40 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 8.40-9.20 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 9.20-9.40 tisztálkodás, tízórai,  
o 9.40-10.00 szabad játék, 
o 10.00-10.40 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 10.40-11.20 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 11.20-11.50 szabad játék, 
o 11.50-12.30 tanóra (egyéni és csoportos foglalkozások), 
o 12.30-13.00 tisztálkodás, öltözés, visszamenetel az ápolási egységekbe. 

A feladatellátási helyen kívül működő csoport működési rendjét meghatározza a 
Szociális és Gyermekotthon napirendje. 

 

 Az egyéni fejlesztés ideje:  

•  Szociális és Gyermekotthonban alkalmazkodva az ottani napirendhez hétfőtől 
péntekig 8.00-12.00, 14.00-16.00-ig, 

•  családban nevelt, otthonában ellátott tanuló esetén egyeztetve a családdal, és az 
intézményi mikróbusz menetrendjével, 

•  családban nevelt, szülői igényre az intézményben ellátott tanuló esetében 
egyeztetve a családdal, és igazodva a fejlesztőterem beosztásához. 
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 Szülőkkel, gondozóotthonnal való kapcsolattartás formái 

 
•  egyeztetett időpontban fogadóórán személyes megbeszélés, 
•  szülői értekezletek, 
•  tanulók átvételekor, átadásakor szóban konzultálva, 
•  elektronikus csatornákon, 
•  üzenőfüzeten keresztül, 
•  telefonon, 
•  Kréta felületen, 
•  Szülőklub alkalmaival, 
•  Közös kirándulások család bevonásával. 
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1. Bevezetés 
 

 Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a fejlesztő nevelés-oktatás területe, a súlyos-
halmozottan sérült gyermekekkel való munka, foglalkozás a gyógypedagógia egyik 
legnehezebb területe. 

Nehézsége minden területen, minden összefüggésben markánsan megjelenik:  

•  Jelen van a tanulói összetételben, melyet súlyos-halmozottan sérült tanulók tág életkort 
felölelő csoportja alkot. A tanulók széles körű egyéni sajátosságokkal, egyéni 
szükségletekkel, jelentős akadályokkal élnek, melyek megnehezítik a velük való 
foglalkozást.  

•  A gyakran előforduló közösségi szociális készségek akadályozottsága miatt nehezített 
az intézményi tanulói közösséghez való tartozás megélése, közvetítése. 

•  Szülői elvárások közt egyaránt fellelhetők túlzó mértékű elvárások, és előfordul 
lemondás, a területen végzett munka kevéssé értékelése. 

•  A területen dolgozók szempontjából a tanulókhoz vezető másfajta, egyéni utakat jelent, 
egyénileg eltérő visszajelzéssel, és sikerélménnyel. 
 

A területen végzett munkára nem alkalmas mindenki. Gyakran nehéz megtalálni az elhivatott 
munkára képes, abban örömét lelő gyógypedagógusokat, gyógypedagógiai asszisztenseket, 
ápolókat. Fontosnak tarjuk, hogy a területen dolgozók érezzék intézményi közösségük 
megbecsülését, melyből akár szükség esetén töltekezhetnek is. 

A terület szakmai protokolljának elkészítésével ehhez a nehéz, embert próbáló munkához 
kívántunk egységesen alkalmazható, biztos szakmai támpontokat, fogódzókat adni, melyek 
egyben hozzájárulnak a fejlesztő nevelés-oktatás területén végzett szakmai munka 
színvonalának emeléséhez. 
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2.  Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokollja 
 

Intézményünkben - Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény - 2003 óta működik fejlesztő nevelést-oktatást ellátó fejlesztőiskolai 
csoport. Köznevelési alapfeladataink közé tartozik a fejlesztő nevelés-oktatás biztosítása a 
tanulók 6-23 éves koráig. 

Jelenleg a Kaposvári Tankerület körzetéből és egyéni esetekben körzeten kívülről is fogadunk 
a megyei szakértői bizottságok fejlesztő nevelés-oktatásban való részvételt előíró határozatával 
rendelkező tanulókat.  

Fejlesztő nevelést-oktatást a szakértői véleményekben előírtaknak megfelelően csoportos 
formában és egyéni fejlesztés keretén belül biztosítjuk.  

A fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokolljának megalkotásával célunk volt egy egységes, 
átlátható, rendszerbe illesztett eljárásrend, formanyomtatvány gyűjtemény létrehozása, mely 
támogatja a területen dolgozók mindennapi munkáját, és egyben az intézménybe későbbiekben 
érkező új kollégák munkáját segíti. 

 

2.1. Súlyos-halmozott fogyatékosság meghatározása 

„A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, 

hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók - mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két 

területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az 

érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így 

tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen 

korlátozott lehet. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A 

fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő 

időben jelenhetnek meg. 

A fenti fejlődésbéli eltérések és tevékenységbéli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, 

nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók 

speciális segítséget igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a 

dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való aktív 

részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex 

segítségére, támogatására utaltak; személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása 
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érdekében nevelés-oktatásra van szükségük.” (3. számú melléklet a 32/2012.(X.8.) EMMI 

rendelethez) 
 

 

2.2. A fejlesztő nevelés-oktatás feladat- és tevékenységrendszere 
 

  A fejlesztő nevelés-oktatás feladat- és tevékenységrendszerének ismertetésén keresztül 
szeretnénk bemutatni, hogy az egyéni vagy csoportos keretek között fejlesztőiskolai ellátás 
keretén belül feladatot ellátó gyógypedagógusok a tanév során milyen feladatokat látnak el.  

Az ellátandó feladatok köre felöleli a súlyos-halmozottan sérült tanulók megismerését, 
közvetlen fejlesztésükkel kapcsolatos feladatokat, szülőkkel, társszakemberekkel való 
kapcsolattartást, és az adminisztrációs feladatokat egyaránt. 

A feladat- és tevékenységrendszer időbeli beosztása felelősökkel, előírt dokumentációval 
ismertetve megtalálható a Fejlesztő nevelés-oktatás folyamatábrája című mellékletben (1. sz. 
melléklet).  

A tanév során elvégzendő feladatok leírása: 

•  A fejlesztőiskolai munka kezdetekor a tanuló jobb megismerése céljából 
elengedhetetlen az alapos információ gyűjtés a gyermek megelőző élethelyzetéről, 
szokásairól, esetleges egészségügyi problémáiról, érdeklődési köréről, egyéni 
sajátosságairól, illetve egyéb, a család, a gondozók által fontosnak ítélt jellemzőkről. 
Ezt az információgyűjtést szolgálja a Szülői kérdőív (2. sz. melléklet) felvétele, illetve 
aktualizálása a tanév elején. 
 

•  A tervező munka a pedagógiai diagnosztikán alapul, mely súlyos-halmozottan 
fogyatékos tanulók esetében nem egyszeri vizsgálatot jelent, hanem folyamat-
diagnosztikát, 6-8 hetes megfigyelést, diagnosztikus értékelés, informális felmérések 
elkészítését. Bemeneti mérésként alkalmazzuk a Strassmeier fejlődési skálát (5. sz. 
melléklet). A skála alapján mindegyik tanulónál elkészített Profil-lap által jól követhető 
a tanulók fejlődési üteme, ez különösen igaz a legsúlyosabb állapotú, egyéni 
fejlesztésben részt vevő tanulókra. Az évenkénti bemeneti méréseket diagramon tudjuk 
ábrázolni, így szemléletesebbé tehetjük a tanulók, a csoport fejlődési ütemét. A Profil-
lap az informális felméréssel kiegészítve az egyéni fejlesztési terv alapjául szolgál. 
 
 

•  A pedagógiai diagnosztikát kiegészítjük- a különösen csoportos fejlesztésben részt vevő 
tanulók esetében hasznos információkat nyújtó- saját fejlesztésű, Informális felmérés 
fejlesztőiskolai tanuló számára (4. sz. melléklet) elnevezésű felmérő nyomtatvány 
kitöltésével. A felmérésen területekre, félévekre lebontva négy év munkája követhető 
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nyomon. Először elvégezzük a tanév eleji megfigyelés időszakában, majd tanév végén, 
így az abban kapott információk alapot szolgáltatnak a tanév tervezéséhez és a tanév 
végi értékelés összeállításához.  
 

•  A tanulók képességeiről szerzett információk feldolgozása után, arra alapozva 
következik az Egyéni fejlesztési terv (7. sz. melléklet) kidolgozása, melyben a meglévő 
képességekből kiindulva megjelennek a célok, feladatok, alkalmazni kívánt módszerek 
és a hozzájuk szükséges eszközök.  
 
 

•  Az Egyéni fejlesztési tervet csoportos fejlesztés esetében jól kiegészíti a napokra, 
hetekre lebontott, tanulónként alkalmazott Havi terv (8. sz. melléklet). A havi terv 
feladatok oszlop soraiba a gyógypedagógus által beírhatók az időszak feladatai, a 
hetekre, napokra lebontott oszlopokban pedig jelölhetők az egyes feladatok, amikre az 
adott tanulónál, az adott napon, időszakban éppen fókuszálunk. A lap végén helye van 
a megjegyzéseknek, a tapasztalatok szerepeltetésének. A heti terv kifüggeszthető a 
faliújságra, így mindig szem előtt van, egy átgondolt, tudatos, szülők, segítő személyzet 
által követhető, fejlesztőmunkát támogató dokumentum. Az abban szerepeltetett 
tevékenységek, a hozzájuk fűzött megjegyzések segítséget jelentenek az elektronikus 
naplóban vezetett havi szöveges értékelések elkészítéséhez. 
 

•  Tanév végi állapot felmérésére az informális felmérés mellett, azoknál a tanulóknál, 
akiknél a pedagógus szükségesnek ítéli kiegészítésként használható a TARC 
készségszintmérő lap (9. sz. melléklet). A felmérések adatait elemezve készítjük el a 
tanév végi Értékelési lapot (10. sz. melléklet), melynek tartalmát megbeszéljük a 
szülőkkel, példányait az Értékelési lap kitöltésének szempontjai című segédletben 
(11. sz. melléklet) szerepelteknek megfelelően kezeljük. 
 

•  Fejlesztő nevelés-oktatás keretében dolgozó pedagógus a megtartott óráit köteles a 
KRÉTA elektronikus naplóban vezetni, ezen a felületen történik a csoportnaplók 
vezetése, a tanulók havi értékelése, a hiányzások követése. 
 

•  A súlyos-halmozottan sérült tanulók nevelését, oktatását a Fejlesztő nevelés-oktatás 
szakmai protokolljában leírtak alapján végezzük. A fejlesztések a szakértői 
véleményekben foglaltaknak megfelelően egyéni, illetve csoportos keretek között 
történnek. Az egyéni fejlesztések Egyéni fejlesztési terv alapján történnek, a csoportos 
fejlesztések tanmenethez igazodnak. A tanmenet tanulói csoport állapotához való 
aktualizálását a gyógypedagógus minden tanév elején, illetve szükség szerint elvégzi. 
 

•  Szakértői kontrollvizsgálat esedékességekor a tanulóval foglalkozó gyógypedagógus 
kitölti a Szakértői vélemény iránti kérelem formanyomtatványt (12. sz. melléklet), 
aminek tartalmát a szülővel/gondozóval ismerteti, aki azt aláírásával látja el. A 
Szakértői vélemény iránti kérelemhez mellékletként csatolandók a diagnosztikus 
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felmérés adatai. Szakorvosnál történő vizsgálat esetén szakorvos/szülő/gondozó 
kérésére a tanulóval foglalkozó gyógypedagógus az adott tanulóról Pedagógiai 
véleményt készít a Szempontok pedagógiai vélemény elkészítéséhez fejlesztőiskolás 
tanulók esetében (6. sz. melléklet) című segédlet alapján. 
 

•  2011. évi CXC. törvény 15.§ (4), és 45.§ (3) bekezdése értelmében a fejlesztő nevelés-
oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, 
amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet 
részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét.  A tankötelezettség 
meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola 
igazgatója dönt. Az igazgató a döntését Tankötelezettség meghosszabbítása tárgyú 
határozatba foglalja (13. sz. melléklet). 
 

•  Az adott gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus a Tanulói portfólió elemeiben (16. 
sz. melléklet) leírtaknak megfelelően gyűjti össze a tanuló iskolai élete során keletkező 
dokumentumokat. 
 

•  Külön konzultációs űrlapot (3. sz. melléklet) vezetünk a szülői értekezletekről, és a 
munkaközösségi megbeszélésekről. Szülői értekezletre sor kerül a tanév kezdetekor, 
félévkor, és a tanév végén, illetve egyéb rendkívüli esetben is összehívható. 
Munkaközösségi megbeszélés havonta egy alkalommal történik, illetve aktuális 
feladathoz kapcsoltan szükség szerint szervezhető. Értekezletekkel kapcsolatos egyéb 
szabályozások az intézményi dokumentumokban megtalálhatók. 
 

•  Tankönyvkeret terhére történő taneszköz rendeléshez a tanulónként szükséges 
taneszközök összeírását minden fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanuló számára 
a vele foglalkozó gyógypedagógus készíti el. Az összeírt listákat a terület 
munkaközösség vezetője összesíti, egyezteti felettesével, majd a tankönyvfelelős által 
meghatározott időre átadja a tankönyvfelelősnek, aki lebonyolítja az igénylés 
továbbítását. 
 

•  A tanuló intézményünkbe történő felvételekor a szülők/gondviselők Szülői 
hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és videó felvétel készítéséhez és felhasználásához 
című nyomtatványt töltenek ki (14. sz. melléklet). A nyomtatvány kitöltésével 
nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak, vagy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy 
gyermekükről az iskolai eseményekkel, tevékenységekkel kapcsolatos rendezvényeken 
fényképfelvétel, illetve hang és videó felvétel készüljön. Ezen kitöltött, aláírt 
nyilatkozatokat a csoportvezető pedagógus a tanulói portfóliókban őrzi. 
 

•  Fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanuló szülei számára a tanulóval foglalkozó 
pedagógus ajánlata alapján lehetőség van fejlesztőeszközök kölcsönzésére. A 
kölcsönzés az Eszközkölcsönző lap (15. sz. melléklet) kitöltése után intézményvezetői/ 
intézményvezető helyettesi engedélyezéssel történik. 
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•  Fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanulók szülei számára a Fejlesztő nevelés-
oktatás munkaközösség évente három alkalommal, a szülőket érintő témákban 
Szülőklubot szervez. A Szülőklub célja, hogy az érintett családok kompetenciáit 
növeljük, ismereteiket bővítsük, az őket érintő témákban aktuális információhoz 
jutásukat elősegítsük, és nem utolsósorban közösségi összetartozásukat erősítsük, 
segítsük, valamint lehetőséget adjunk az egymástól való tanulásra, a tapasztalatcserére. 
A szülőklub idejére igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk. A családok 
közösséghez való tartozását, egymás jobb megismerését, a közös élményszerzést 
szolgálja a munkaközösség által szervezett tanév végi szabadidős közösségi program a 
tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal, segítőszemélyzettel közös kirándulás. 
 

•  Az egyes tanulóknál előforduló, szociális területet érintő akadályozottság miatt 
nehezített a fejlesztőiskolai csoporttal az intézményi közösségi programokon való 
részvétel. Közösségi szociális készségek fejlesztése keretén belül törekszünk ezen 
nehézségek mérséklésére, de el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan tanulóink, akik erre 
képtelenek, számukra ez különösen nagy megterhelést jelent. Ezen tanulókat nem lehet 
kényszeríteni az ilyen eseményen való részvételre, az intézményi közösségi program 
ideje alatt ők az általuk ismert személyzet felügyelete alatt saját ismert csoportjukban 
tartózkodhatnak. 
 

 

3. Összefoglaló 
 

     Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokollja az intézmény valamennyi fejlesztő nevelés-
oktatás területén dolgozó gyógypedagógusára, pedagógiai munkát segítő dolgozójára kiterjed, 
munkavégzésük során a protokollnak megfelelően kötelesek eljárni. 

Jelen Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokoll 2020.szeptember elsejétől módosításig, vagy 
visszavonásig érvényes. 

A szakmai protokollt felül kell vizsgálni, amennyiben a nevelőtestület 50%-a + 1 fő írásban 
kéri. 
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5. Mellékletek 
 

1. Fejlesztő nevelés-oktatás folyamatszabályozása 
2. Szülői kérdőív 
3. Konzultációs űrlapok: 

a.) Feljegyzés szülői értekezletről 
b.) Feljegyzés munkaközösségi megbeszélésről 

4. Informális felmérés fejlesztő iskolai tanuló számára 
5. Strassmeier fejlődési skála 
6. Szempontok pedagógiai vélemény elkészítéséhez fejlesztőiskolás tanulók esetében 
7. Egyéni fejlesztési terv formanyomtatványa 
8. Havi terv 
9. TARC készségszint felmérőlap  
10. Értékelési lap formanyomtatványa 
11. Értékelési lap kitöltésének szempontjai 
12. Szakértői vélemény iránti kérelem formanyomtatványa 
13. Tankötelezettség meghosszabbítás formanyomtatványa 
14. Szülői hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és videó felvétel készítéséhez és 

felhasználásához nyomtatvány 
15. Eszközkölcsönző lap nyomtatvány 
16. Tanulói portfólió eleme
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1. sz. melléklet FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA        
                           

  Tevékenység Felelős Határidő Dokumentum 

1. 
Új tanulók esetében szülői kérdőív 
kitöltése, meglévő tanulóknál aktualizálás Gyógypedagógus 

Szeptember 1 hete, 
illetve aktuálisan 
csoportba érkezéskor Szülői kérdőív 

2. Konzultáció a szülőkkel, gondozókkal Gyógypedagógus 
Szeptember, illetve 
folyamatos Feljegyzés 

3. 
Pedagógiai megfigyelés, informális 
felmérés Gyógypedagógus 

Szeptember-október, 
Május-június Informális felmérőlapok 

4. 
Strassmeier fejlődési skála felvétele  

Gyógypedagógus Október Profillap 

5. 

Tanmenet aktualizálása a 
csoportsajátosságoknak megfelelően 

Munkaközösség vezető, 
gyógypedagógus Szeptember-október Tanmenet 

6. 
Tanmenet szerinti haladás Munkaközösség vezető, 

gyógypedagógus Folyamatos Tanmenet 

7. Pedagógiai jellemzés Gyógypedagógus Alkalom szerint Pedagógiai jellemzés 

8. 
Egyéni fejlesztési terv elkészítése az 
informális felmérés és a Profillap alapján Gyógypedagógus Október  Egyéni fejlesztési terv, havi terv 

9. Egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata Gyógypedagógus 
Félévkor, illetve 
szükség szerint Egyéni fejlesztési terv 

10. 
TARC- készségszintmérő lap és informális 
felmérés kitöltése Gyógypedagógus Május vége 

TARC mérőlap, informális 
felmérőlapok 

11. 
Év végi szöveges értékelés elkészítése, 
szülői példányok átadása Gyógypedagógus Június Értékelési lap 
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12. Szülői tájékoztatás Gyógypedagógus Folyamatos Jelenléti ív 

13. Egyéni fejlesztések Gyógypedagógus Folyamatos Elektronikus napló 

14. Csoportos foglalkozások Gyógypedagógus Folyamatos Elektronikus napló 

15. Kréta elektronikus napló vezetése Gyógypedagógus Folyamatos Elektronikus napló 

16. 
Elektronikus naplóban tanulói egyéni 
előrehaladás értékelése Gyógypedagógus Havonta Elektronikus napló 

17. Egyeztetés a Gyermekotthonnal 
Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség vezető 

Szeptember, június, 
illetve alkalom 
szerint Feljegyzés 

18. Dokumentumok ellenőrzése 
Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség vezető 

Negyedévente, 
elektronikus naplózás 
ellenőrzése havonta 
naplózárást követően 
 Naplók, iratanyag 

19. 
Kontrollvizsgálat esedékességekor 
vizsgálatkérő nyomtatvány kitöltése Gyógypedagógus 

Szekértői 
véleményben 
jelzettekhez igazodva 

Szakértői vizsgálat iránti 
kérelem nyomtatvány 

20. Tankötelezettség hosszabbítások Igazgató, igazgatóhelyettes 

16. életévet betöltött 
tanuló esetében, 
betöltést követő tanév 
szeptember 1 hete 

Tankötelezettség 
meghosszabbításáról szóló 
határozat 

21. Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség vezető 
havi 1 alkalom, 
illetve szükség szerint Feljegyzés 

22. 

Különböző statisztikákhoz, 
intézményvezetői kérésre adatok 
szolgáltatása 

Munkaközösség vezető, 
gyógypedagógus Szükség szerint Különböző kimutatások 
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23. 
Aktuális tanévre vonatkozó 
munkaközösségi munkaterv elkészítése 

Munkaközösség vezető, a tagok 
bevonásával Szeptember vége Munkaterv 

24. Tanév végi, félévi, beszámoló elkészítése Munkaközösség vezető 
Szeptember - január-
június Munkaközösségi beszámolók 

25. Tanulói portfólió vezetése Gyógypedagógus Folyamatos Tanulói portfólió dosszié  

26. 
Tankönyvkeret terhére fejlesztőeszköz 
rendeléshez eszközlista összeállítása 

Gyógypedagógus, 
munkaközösség vezető Április Eszközlista 

27. 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és 
videó felvétel készítéséhez és 
felhasználásához című nyomtatvány 
kitöltése Gyógypedagógus Csoportba kerüléskor 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat 
fénykép- és videó felvétel 
készítéséhez és 
felhasználásához című 
nyomtatvány 

28. Fejlesztőeszköz kölcsönzés Gyógypedagógus Alkalom szerint Eszközkölcsönző lap 

29. 

Tanulócsoport számára, szülők 
bevonásával közös kirándulás szervezése, 
lebonyolítása 

Munkaközösség vezető, 
gyógypedagógus Június Fotók, faliújság, jelenléti ív 

30. 
Aktuális témákhoz igazítva Szülőklub 
szervezése 

Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség vezető február-május 

Jelenléti ív, fotó dokumentáció, 
faliújság, 

31. 
Tanulók állapotához igazítva részvétel az 
intézmény tanulókat érintő eseményein Gyógypedagógus Alkalom szerint Fotók, faliújság 
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2. sz. melléklet   SZÜLŐI KÉRDŐÍV                                        

 

Név: ……………………………………………………… 

Becenév: …………………………………………………. 

Születési idő: …………………………………………….. 

Szülők neve: …………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………... 

Anya telefonszáma: ……………………………................ 

Apa telefonszáma: ……………………………………….. 

Más értesítendő személy telefonszáma: ……………….... 

Tanuló TAJ száma: ……………………………………… 

Ismert allergia (étel, gyógyszer, egyéb): ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Láz, akut fájdalom esetén adható gyógyszer: ……………………………………………….. 

Krónikus betegsége: …………………………………………………………………………... 

Rendszeresen szedett gyógyszer: …………………………………………………………….. 

Kedvenc ételek: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Étel, amit egyáltalán nem eszik meg: ………………………………………………………... 

Kedvenc ital: …………………………………………………………………………………... 

Ital, amit egyáltalán nem iszik meg: …………………………………………………………. 

Milyen evőeszközt tud használni: ……………………………………………………………. 

Van-e olyan tárgy, amihez fokozottan ragaszkodik: ……………………………………….. 

Van-e olyan szokása, aminek sorrendjét fontos betartani: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Szobatiszta-e: ……………………… 

Ha igen, hogyan jelzi szükségletét: …………………………………………………………... 
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Melyek kedvenc játékai, tevékenységei: ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Milyen dolgok iránt érdeklődik leginkább: 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vannak-e olyan dolgok, amik zavarják, amiktől fél: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Viselkedés problémák otthon, vagy máshol: ………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hogyan szokták otthon megnyugtatni: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Öltözésnél, tisztálkodásnál mit tud egyedül végezni: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hogyan fogadja a környezet-, a személyek vonatkozásában bekövetkező változásokat: 
…………………………….......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hogyan kommunikál: ………………………………………………………………………… 

Saját jelzések, szavak, amiket meghatározott dologok jelentésére használ: ……………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Bármi olyan dolog, amiről szívesen tájékoztat minket: …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Válaszadásával hozzájárult gyermeke minél jobb megismeréséhez, általa segítette a fejlesztő 
munka optimális tervezését.  

Köszönjük segítségét! 
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3/a sz. melléklet   

 

                         FELJEGYZÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRŐL, SZÜLŐKKEL      

                                                 TÖRTÉNT MEGBESZÉLÉSRŐL                          

 

Megbeszélés, értekezlet ideje: …………………………. 

Helyszín: ………………………………………………… 

Téma: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Jelen lévők neve: 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

 

Megbeszéltek rövid összefoglalása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Jelenlévők aláírása, mellyel kifejezik, hogy az elhangzott tartalmakat megismerték, azok 
leírt összefoglalásával egyetértenek: 

…………………………………………...        ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

                                                                                    ……………………………………. 

                                                                                                     osztályfőnök 
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3/b sz. melléklet 

 

                     FELJEGYZÉS MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉSRŐL   

                                          

Megbeszélés, értekezlet ideje: …………………………. 

Helyszín: ………………………………………………… 

Téma: …………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Jelen lévők neve: 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

…………………………………………                  …………………………………………… 

 

Megbeszéltek rövid összefoglalása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Jelenlévők aláírása, mellyel kifejezik, hogy az elhangzott tartalmakat megismerték, azok 
leírt összefoglalásával egyetértenek: 

…………………………………………...        ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

……………………………………………       ………………………………………………… 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

                                                                                    ……………………………………. 

                                                                                              munkaközösség vezető 

 

 

 



22 

 

4. sz. melléklet 

 

 

 

 

                                       INFORMÁLIS FELMÉRÉS FEJLESZTŐ ISKOLAI TANULÓ SZÁMÁRA  
 
 
 
 
 
 

                                                                              Tanuló neve:…………………………………………………………………….. 

 
                                                                        Felmérést kitöltő személy:……………………………………………………..      

 

                                                                        Megfigyelés időpontjai:………………………………………………………... 
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SZOCIÁLIS VISELKEDÉS 

 

s.sz. 

 

Szociális viselkedés                                    Tanév: 

…./…. 

  I.félév 

…/… 

II.félév 

…./…. 

  I.félév 

…/… 

II.félév 

…./…. 

  I.félév 

…/… 

II.félév 

…./… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Társaival kapcsolatot teremt.         

2. Kialakult játékban részt vesz.         

3. Felé irányuló kapcsolatteremtést elfogad.         

4. Együttműködő.         

5. Figyelme leköthető.         

6. Jutalomnak örül.         

7. Irányítással elfogadja a tevékenységváltást.         

8. Játéktárggyal megfelelően játszik.         

9. Nevére reagál.         

10. Cselekvéseket tud utánozni.         

11. Alkalmazza az alapvető üdvözlési, udvariassági 
formulákat. 

        

12. Utasítást végrehajt.         

13. Érti az alapvető érzelmeket.         
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14. Képes követni a szabályokat.         

15. Képes sorra kerülést kivárni.         

16. Tud segítséget kérni.         

17. Nyilvános helyen elfogadhatóan viselkedik.         

18. Veszélyérzete korának megfelelő.         

19. Játékokat, tárgyakat elpakol.         

20. Két tárgy, tevékenység között képes választani.         

21. Több tárgy, tevékenység közt képes választani.         

22. Elkezdett tevékenységét befejezi.         

23. Felismeri saját tulajdonát.         

24. Felismeri mások tulajdonát.         

25. Jelzi, ha ő szeretne következni.         

26. Képes részt venni iskolai közösségi eseményeken.         

27. …….egyéb fontosnak ítélt………….         

28.          
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KOMMUNIKÁCIÓ 

 

s.sz. 

 

Kommunikáció                                          Tanév: 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Gesztusokkal kísért közlést megért.         

2. Tagolt szóbeli közlést megért.         

3. Kérését képes kifejezni.         

4. Igen – nem választ jelez.         

5. Képes tárgyat, tevékenységet elutasítani.         

6. Válaszol a köszönésre.         

7. Személyére vonatkozó kérdésre válaszol.         

8. Képes szavakat után mondani.         

9. Megnevez tárgyakat.         

10. Megnevez ismerős személyeket.         

11. Leír tevékenységeket, eseményt.         

12. Nevén szólítja a másikat.         

13. Kérdéseket tesz fel.         

14. Folytatást kér.         
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15. Szívesen kommunikál, ha van mondanivalója.         

16. 6 – 20 felismerhető szót használ.         

17. Beszéde érthető, viszonylag tiszta.         

18. Általában megért tiltásokat.         

19. Egyszerű utasításokat követ.         

20. Megérti a tér viszonyait jelző szavakat.         

21. Egyszerű igék egész sorát megérti.         

22. Több melléknevet megért.         

23. Egyszerű mondatokban beszél.         

24. Különböző, helyzetnek megfelelő arckifejezéseket 
megért. 

        

25. Különböző, helyzetnek megfelelő arckifejezéseket 
használ. 

        

26. Néhány gesztust használ, hogy kísérje beszédét.         

27. …….egyéb fontosnak ítélt………….         

28.          
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ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 

 

 

s.sz. 

 

Értelmi képességek                                  Tanév: 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Nevét megmondja / nevére reagál.         

2. Szülei nevét megmondja / szülei nevét felismeri.         

3. Társai nevét megmondja / társait névről felismeri.         

4. Össze tud egyeztetni tárgyakat.         

5. Tárgyat képpel egyeztet.         

6. Képet képpel egyeztet.         

7. Az alapszíneket felismeri, egyezteti.         

8. Szétválogat különböző tárgyakat.         

9. Színek szerint tud tárgyakat válogatni.         

10. Forma szerint szétválogat tárgyakat.         

11. Méretben különböző tárgyakat szét tud válogatni.         

12. Kételemű mozgássort képes utánozni.         

13. Három mozdulatból álló sort utánoz.         
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14. Ismerős esemény két képét helyes sorrendbe rakja.         

15. Két képből álló sorozatot tárgyakkal tud utánozni.         

16. Tekintete rámutatással irányítható.         

17. Szívesen nézeget képeket, könyveket.         

18. Szét tud válogatni képeket.         

19. Testrészeit megnevezi / megmutatja.         

20. Össze tud egyeztetni tárgyakat kiegészítőjükkel.         

21. Megérti a több – kevesebb szót.         

22. Megérti a nehéz – könnyű fogalmakat.         

23. Megérti a hosszú – rövid fogalmakat.         

24. Megérti az egyszerű rutinokat, az „után” szót 
egyszerű helyzetekben. 

        

25. Érti a fontos napi időpontokat, tájékozódik a 
napirendben. 

        

26. Három, vagy több megnevezett tárgyat kiválaszt.         

27. Két részből álló utasítást végrehajt.         

28. …….egyéb fontosnak ítélt………….         
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FINOMMOTORIKA 

 

 

s.sz. 

 

Finommotoros képességek                        Tanév: 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Fogja a ceruzát, kusza vonalakkal firkál.         

2. Spontán rajza lengővonalas firka.         

3. Sokszoros köröket rajzol.         

4. Ábrázolás szándékával rajzol.         

5. Figurái felismerhetők.         

6. Minta után rajzol.         

7. Kezdetleges fej-láb embert rajzol.         

8. Rajzán minden főbb testrész megtalálható.         

9. Rajzán apróbb részletek is megtalálhatók.         

10. Papírhatárt betartja.         

11. Ceruzafogása megfelelő.         

12. Kezessége kialakult.         

13. Satírozással színez.         
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14. Színezésnél vonalhatárt tart.         

15. Mutatóujjal tud mutatni.         

16. Cukorkát kicsomagol.         

17. Könyvben tud lapozni.         

18. Össze pattintható játékokat szétszed.         

19. Össze pattintható játékokat összerak.         

20. Ajtó kilincsét tudja használni.         

21. Fagyöngyöt tud fűzni.         

22. Gyurmagolyót tud gyúrni.         

23. 6 db-s puzzle-t összerak.         

24. Tud ollóval vágni.         

25. Tud kigombolni / zipzárt lehúzni.         

26. Szalvétát félbehajt.         

27. …….egyéb fontosnak ítélt………….         

28.          
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NAGYMOZGÁSOK 

 

 

s.sz. 

 

Mozgás                                                       Tanév: 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Biztosan áll.         

2. Biztosan jár.         

3. Járás közben képes vinni / húzni.         

4. Tud ugrálni.         

5. Fel – le megy a lépcsőn.         

6. Tud futni.         

7. Labdába belerúg.         

8. Dobja a labdát.         

9. Mászókán felmászik.         

10. Akadályt átlép.         

11. Tud fél lábon állni.         

12. Emelkedőről leugrik.         

13. Triciklizni tud, közben kormányoz.         
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14. Képes guggolni.         

15. Emelt útvonalon képes végig haladni.          

16. Játékos utánzógyakorlatokat utánoz.         

17. Feléje rúgott labdát visszarúgja.          

18. Labdát elkap.         

19. Célba dob.          

20. Labdát földhöz dob, és elkap.         

21. Lábujjhegyre áll, lábujjhegyen jár.         

22. Nagymozgásokban kitartó.         

23. Akadálypályát végig visz.         

24.          

25.          

26.          

27. …….egyéb fontosnak ítélt………….         

28.          
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ÖNKISZOLGÁLÁS 

 

 

s.sz. 

 

Önkiszolgálás                                             Tanév: 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

…/… 

I.félév 

…/… 

II.félév 

1. Szobatiszta.         

2. Toalett használatához nem igényel segítséget.         

3. Szükségletét jelzi.         

4. WC használatkor nadrágját le-fel húzza.         

5. Le tudja húzni maga után a WC-t.         

6. Képes fenekét megtörölni.         

7. WC használat után kezet mos.         

8. Kanállal önállóan eszik.         

9. Villával önállóan eszik.         

10. Pohárból önállóan iszik.         

11. Darabos ételt jól rág.         

12. Kancsóból pohárba önt.         

13. Alaplap segítségével képes teríteni.         
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14. Kézmosásnál képes a csapot megnyitni, elzárni.         

15. Hatékonyan megmossa kezét.         

16. Megtöröli a kezét.         

17. Felismeri, hogy mikor szükséges a mosakodás.         

18. Képes arcát megmosni.         

19. Önállóan vetkőzik.         

20. Önállóan öltözik.         

21. Cipőt felhúz.         

22. Képes összehajtani a levetett ruhát.         

23. Meg tudja különböztetni a ruhák elejét-hátát.         

24. Hőmérséklet változásainak megfelelően váltja 
ruháit. 

        

25. Segítséggel fogat mos.         

28. …….egyéb fontosnak ítélt………….         

Alkalmazandó jelölések:  

- igen válasz esetén: I 
- nem válasz esetén: - 
- kialakulóban van: / 
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                                                                              ÖSSZEGZŐ ÍV 

 

Időszak:…………. tanév 

 

Fejlesztési 
terület: 

 

Szociális 
viselkedés 

 

Kommunikáció 

 

Értelmi 
képességek 

 

Finommotorika 

 

Nagymozgások 

 

Önkiszolgálás 

Készségek, 
képességek, 
melyre a 
fejlesztés 
építhető: 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kitűzött célok: 
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Időszak:…………. tanév 

 

Fejlesztési 
terület: 

 

Szociális 
viselkedés 

 

Kommunikáció 

 

Értelmi 
képességek 

 

Finommotorika 

 

Nagymozgások 

 

Önkiszolgálás 

Készségek, 
képességek, 
melyre a 
fejlesztés 
építhető: 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kitűzött célok: 
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Időszak:…………. tanév 

 

Fejlesztési 
terület: 

 

Szociális 
viselkedés 

 

Kommunikáció 

 

Értelmi 
képességek 

 

Finommotorika 

 

Nagymozgások 

 

Önkiszolgálás 

Készségek, 
képességek, 
melyre a 
fejlesztés 
építhető: 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kitűzött célok: 
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Időszak:…………. tanév 

 

Fejlesztési 
terület: 

 

Szociális 
viselkedés 

 

Kommunikáció 

 

Értelmi 
képességek 

 

Finommotorika 

 

Nagymozgások 

 

Önkiszolgálás 

Készségek, 
képességek, 
melyre a 
fejlesztés 
építhető: 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kitűzött célok: 
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5. sz. melléklet        
 

Forrás: https://www.scribd.com/document/67491681/Strassmeier-fejl-skala 

 

                        Strassmeier fejlődési skála   
                                          Profil-lap 
 
Név: 
Születési idő:   
Dátum:      1. 2. 3. 

84  
81  
78  
75  
72  
69  
66  
63  
60  
57  
54  
51  
48  
45  
42  
39  
36  
33  
30  
27  
24  
21  
18  
15  
12  
9  
6  
3 

 
 

0 A B C D E 
 Önellátás Finom- Nagy- Nyelv-  Gondolkodás 
   motorika mozgás beszéd Érzékelés 

 
Felmérést végezte: 
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     A.  Önellátás-szociális fejlődése 

      
1. 1    Tud szopni és nyelni. 
é 2    Lába után nyúl, illetve kezét a szájához veszi. 
l 3    Alkalmat teremt arra, hogy felvegyék. 
e      

4    Reagál a kapcsolat megszakadására. t    

5    Egy játék tárggyal három percig önállóan játszik. é    

6 
   

Tiltakozás nélkül hagyja magát öltöztetni. v    
     

 7    Megpróbál kapcsolatot felvenni és felhívja magára a figyelmet. 
 8    Segítséggel iszik csészéből vagy pohárból. 
 9    Megrágja az ételt. 
      

 10    Az ujjai segítségével eszik 
 11    „Kukucs”- játékot (bújócskát) játszik. 
 12    Négyből háromszor reagál „nem” vagy „állj” utasításra. 
      

2. 13    Öltözésnél segítségként emeli a karját 
é 14    Más gyerekek jelenlétében játszik, de velük még nem. 
l 15    Érdeklődéssel nézi a tükörképét. 
e      

16    Zokniját le tudja húzni, a cipőjét még nem. t    

17    Segítség nélkül (önállóan) iszik csészéből vagy pohárból. é    

18 
   

Három egyszerű utasításból kettőt követ. v    
     

 19    Önállóan eszik kanállal – lepotyogtatás még megengedett. 
 20    Babát, mackót simogat „szeretget”. 
 21    Segít a játékok elpakolásában is. 
      

 22    Élvezi a fogócskát. 
 23    Rövidebb időre megmarad ismerősöknél. 
 24    Levetkőzik – kigombolás még nem követelmény. 
      

3. 25    Elkerüli az egyszerű veszélyforrásokat (forró kályha stb.) 
é 26    Műanyag szívószállal iszik 
l 27    Verbálisan közli kívánságait 
e      

28    Megtöröli a kezét. t    

29    Kívánságra, kérésre osztozik másokkal. é    

30 
   

Kanállal eszik és alig potyogtat le valamit. v    
     

 31    Magától visszavonul bóbiskolni vagy pihenni. 
 32    Villával eszik, de egy keveset még szétken. 
 33    Lehúzza a nadrágját, ha WC-re megy. 
      

 34    Megmossa a kezét. 
 35    Jelzi, ha vécére kell mennie– nappal és éjjel egyaránt. 
 36    Megpróbál segíteni a házimunkában (söprés, portörölgetés). 
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4. 37    Felveszi a kabátját. 
é 38    Rövid történeteket végig hallgat. 
l 39    Önállóan enged magának a vízcsapból inni. 
e      

t 40    Kimegy a WC-re (vetkőzés, öltözés, kézmosás nem követelmény). 
41    Villával és kanállal önállóan eszik, csak keveset potyogtat le. é    

42 
   

Nagyobb súrlódások nélkül játszik gyerekekkel. v    
     

      

 43    Szívószállal iszik, anélkül, hogy meghajlítaná. 
 44    Felveszi a zokniját és cipőjét (megkötni még nem kell) 
 45    Fogat mos. 
      

 46    Könnyen leválasztható az anyáról. 
 47    Megmossa az arcát. 
 48    Konstruktívan játszik és épít, anélkül, hogy azonnal lerombolná. 
      

5. 49    Esténként teljesen levetkőzik. 
é 50    Nagyobb gombokat gombol. 
l 51    Másoknak előad, pl. verset mond vagy énekel. 
e      

      

t 52    A ruhadarabok eleje és háta közt különbséget tesz. 
53    Játék után néhány dolgot felszólítás nélkül helyre tesz. é    

54 
   

Közepes méretű gombokat gombol. v    
     

      

 55    A vécén teljesen önálló, beleértve az öltözködést és a kézmosást. 
 56    Önállóan öltözik a cipőkötést kivéve. 
 57    Késsel megkeni a kenyeret. 
      

 58    Kisebb felfedező körutakat tesz (nem messzire) a házon kívül. 
 59    Versenyez. 
 60    Önállóan öltözik és megpróbálja bekötni a cipőjét. 
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     B. Finommotorika 

      
1 1    Keze nyitott vagy lazán ökölben van. 
. 2    Kezét nézegeti, ujjaival játszik. 
é    

3    A csörgőt rövid ideig megtartja a kezében, figyeli 
l    

4    Fog és elenged. e    

5 
   

Közelebb fekvő (látóterébe eső) tárgyak után nyúl, t    

é     melyek keze ügyétől kissé messzebb esnek. 
v 6    Csípőfogással (hüvelykujj-mutatóujj) kisebb golyókat megfog. 

 7    A kockát egy kisebb edénybe (csészébe) bedobja, majd kiveszi. 
 8    Könyvet lapozgat. 

2 9    Kinyújtott mutatóujjal biztosan eltalál (elpöcköl) apróbb tárgyakat. 
. 

10 
   Célnak megfelelően, de még nem egészen korrekten fogja a 

rajzkrétát. 
é    

11    Golyót- utánzással- az üvegbe dobja (kézbe adott golyóval). 
l    

12    A golyót felveszi az asztalról és az üvegbe dobja (utánzással). e    

13 
   

4-5 fakockából tornyot épít. t    

é 14    Kicsomagolja a cukorkát. 
v 15    Laponként lapozza a könyvet. 

 16    3 db. kb. 24 mm átmérőjű gyöngyöt felfűz. 
3 17    6 kockából tornyot épít. 
. 18    Függőleges és vízszintes kréta vonalakat után rajzol. 
é    

19    Négy kísérletből háromszor megfogja a felé guruló labdát. 
l    

20 

   Kisebb konstrukciós játék elemeit (pl. Legó Plastikant stb.) 
összerakja. e    

21 
   

Legalább 4 db 12 mm átmérőjű gyöngyöt felfűz. t    

é 22    Papírlapot egyszer meghajlítja, bemutatás után. 
v 23    Ujjaival helyesen fogja a rajzkrétát. 

 24    Gyurmából az asztalon „hurkát” („kukacot”) sodor 
4 25    9 kockából tornyot épít. 
. 26    Ollóval nyír, bár még nehézkesen és pontatlanul. 
é    

27 
   Bemutatott minta alapján kört után rajzol (nem kell pontosnak 

lennie). 
l    

28    30mp alatt 10 golyót dob az üvegbe. e    

29 
   

Ügyesen bánik az ollóval, de vonal mentén még nem nyír. t    

é 30    Megadott keresztformát (+) lekövetéssel átrajzol. 
v 31    Krétával előrajzolt „V” és „H” formát után rajzol. 

 32    25mp alatt dob 10 golyót az üvegbe. 
5 33    Minta alapján keresztet (+) megrajzol. 
. 34    Megfelelően használja a ceruzát. 
é    

35    A ceruzával leköveti az előre megrajzolt rombuszformát. 
l    

36    Megpróbál egy szalagot megkötni (nem kell sikerülnie). e    

53 
   

20 másodperc alatt dob10 golyót az üvegbe. t    

é 38    Minta alapján ember alakot rajzol (fej, törzs, lábak). 
v 39    Négyzetet rajzol. 

 40    Ollóval vonal mentén nyír. 
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     C. Nagymozgás 

       
 1    Hason fekvésben fejét rövid időre megemeli. 

1 2    Ülő helyzetben fejét fél percig függőlegesen tartja. 
. 3    Néhány másodpercig önállóan megül. 
é    

4    Néhány percig önállóan megül. l    

5    

Kúszással vagy mászással előre felé mozog. e    

6 
   

Felhúzza magát állásba. t    

é 7    Bútorokba kapaszkodva, azok mentén lépeget. 
v 8    Kisszéken egyenesen megül. 
2 9    Rövid ideig segítség nélkül megáll. 
. 10    Rövidtávon önállóan megy.  
é 11    Nagyobb labdát dob vagy rúg (célirányosság nem követelmény). 
l    

12    Földön ülésből feláll, falba vagy bútorba kapaszkodás nélkül. e    

13 
   

Felügyelettel járkál a lakásban vagy az udvaron. t    

14 
   

Kapaszkodással felmegy a lépcsőn (után lépéssel) é    
v 15    Biztonságosan jár, és ritkán esik el. 

     

 16    Guggoló helyzetben játszik, támaszkodás nélkül. 
3 17    Álló helyzetben, támaszkodás nélkül elrúgja a labdát. 
. 18    Bútorokra felmászik, akadályokat legyőz. 
é    

19    Kapaszkodással felmegy a lépcsőn váltott lábbal. 
l    

20    Kapaszkodás nélkül megy fel a lépcsőn (váltott lábbal). e    

21 
   

Páros lábbal helyben ugrál. t    

é 22    Bemutatás után lábujjhegyen jár. 
v 23    Egy másodpercig megáll kapaszkodás nélkül egy lábon. 

 24    Triciklivel közlekedik. 
4 25    Hajlított karral elkap egy nagyobb labdát. 
. 26    3 métert megy lábujjhegyen. 
é    

27    3 méterre elviszi a vizes poharat. 
l    

28    Kapaszkodás nélkül fel – és lemegy a lépcsőn (után lépéssel). e    

29 
   

Kapaszkodás nélkül fel - és lemegy a lépcsőn (váltott lábbal). t    

é 30    20cm – t ugrik páros (zárt) lábbal. 
v 31    Páros lábbal leugrik a heverőről. 

 32    Ugrál vagy szökdel, az ugróláb cseréje nélkül. 
5 33    Egy lábon ugrál. 
. 34    Kapaszkodás nélkül fel – és lemegy a lépcsőn (váltott lábbal). 
é       

35    4-8 másodpercig egy lábon megáll. 
l    

36    Tyúklépéssel jár (sarkon a lábujjak elé lép). e    

53 
   

Az ugró láb váltogatásával ugrál. t    

é 38    Háton fekvésből feláll megfordulás és kéztámasz nélkül. 
v 39    9 vagy több másodpercig megáll egy lábon. 

 40    
4 kísérletből kétszer 2m-ről beletalál teniszlabdával egy kb. 25cm. 
átmérőjű körbe. 
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D. Beszéd 
 
 
 

1. 1    Spontán gügyög, különböző ingerekre nevetéssel reagál. 
 

é 2    Hangokra mosollyal reagál. 
 

l 3    Zajforrásokat lokalizál, csengő hangjára fejét fordítja. 
 

e        

4    Érzelmi színezetű hangokat ad.  

t    
 

5    Étkezés előtt jelentősen aktívabb lesz.  

é    
 

6 
   

Kitartóan gügyög.  

v    
 

       

 7    Szótag párokat használ (pl. ma-ma, da-da). 
 

 8    Szavakra vagy gesztusokra megfelelően reagál.( pl.„pá-pá”). 
 

 9    Zenére gőgicsél vagy sikongat. 
 

       
 

 10    Egyszerű utasításokat követ (pl.„Fogd meg a labdát!”). 
 

 11    Szívesen nézeget képeket. 
 

 12    Mutatással közli kívánságait. 
 

        

2. 13    A környezet zajait utánozza. 
 

é 14    Két egyszerű szót utánoz. 
 

l 15    Rákérdezésre legalább egy testrészét megmutatja. 
 

e        

16    Két szavas aktív szókincse van.  

t    
 

17    Cipőjét, ruháját, játékát megmutatja.  

é    
 

18 
   

10 szavas szókincse van.  

v    
 

       

 19    3 különböző tárgy képét mutatja. 
 

 20    Egyes szavakat megismétel, amiket hallott. 
 

 21    A „Mit szeretnél?” kérdésre két kívánságot közöl. 
 

        

 22    Kérésre megnevez a környezetből 3 tárgyat. 
 

 23    Két szavas mondatot használ. 
 

 24    Háromból két utasítást követ. 
 

        

3. 25    Két tevékenységet megnevez. 
 

é 26    A „Hogy hívnak?” kérdésre megmondja keresztnevét. 
 

l 27    4-5 bemutatott tárgyat megnevez. 
 

e        

28    Megérti a „nagy” és „kicsi” fogalmát.  

t    
 

29    Három szavas mondatokat használ.  

é    
 

30 
   

Két számnevet megismétel.  

v    
 

       

 31    10 igen gyakran használt tárgyat megnevez. 
 

 32    
Használja az „én”, valamint az „engem”, ”nekem”, “enyém”         
kifejezéseket. 

 

 33    5 percig figyelmesen hallgat egy történetet. 
 

        

 34    Vezeték és kereszt nevét is megmondja. 
 

 35    5 szótagból álló mondatot megismétel. 
 

 36    15 tárgyból tízet megnevez.  
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4 37    Három számot után mond. 
. 38    Megmondja a keresztnevét és a nemét. 
é    

39    

Öt állatot megnevez. l    

    

40 
   

Többes számot (esetet) használ. e    

t 41    Képeket az „állat” , „játék” és „étel” fő fogalmak alá rendez 
é 42    Egyszerű dalt énekel. 
v     

     

43 
   

Négy szavas mondatokban beszél.     

 44    
Spontán elmesél–közelmúltban bekövetkezett élményeket, 
eseményeket 

 45    Megválaszolja a „Mit csinálsz, ha éhes vagy?”  
     

      

 46    Fesztelenül beszélget, egyszerűbb párbeszéddel próbálkozik. 
 47    Ellentétpárokat tud mondani (hideg–meleg, világos–sötét,) 
 48    Öt szavas mondatot megismétel.      

      

5 49    Egyszerű gyermekmondókákat után mond. 
. 50    90%-n tisztán beszél. 
é    

51    

„K”, „F” és „D” hangokat tud képezni. l    
    
     

e 
     

52    Három utasítást helyes sorrendben tud követni. 
t    

53    Legalább hat színt megnevez. 
é    

54    

Megpróbál új szavakat spontán használni. v    
    
     

      

 55    Két szó jelentését a használat körülírásával definiálja. 
 56    Három egyszerű szót formálisan definiál (Mi a labda, ágy, ruha,) 
 57    Általában ötszavas mondatokat használ. 
     

      
 58    Használja a múlt időt. 
 59    Nem használ infantilis fordulatokat (bébi-nyelvet) 
 60    Fantázia dús történeteket mesél.      
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E. Gondolkodás, érzékelés– észlelés 
 
 
 

1 1    Mozgó tárgyakat tekintetével követ. 
 

. 2    Felismer néhány hozzá közel álló „gyakran látott” személyt  

é    
 

3    A környezet tárgyait fixálja.  

l     

     

4    Az asztalról leesett kanalat követi tekintetével.  

e    
 

5 
   

Reagál egy arc eltűnésére „kukucs–játék”. 
 

t    
 

é 6    Kitartóan próbálkozik, ha szeretne valamit megnevezni.  

     

v 7    Guruló labda után néz. 
 

 8    Reagál a saját tükörképére. 
 

 9    Játékot zsinórnál fogva húz  

      

 10    Lehúzza a kockára terített kendőt. 
 

 11    Utánzásképpen dobol egy ütővel. 
 

 12    Leemeli a csészét, ami alatt egy elrejtett tárgy van.  

      

2 13    Két fakockát össze üt. 
 

. 14    Firkálást próbál utánozni.  

é    
 

15    Nagyobb elemeket belehelyez egy lyukas táblába.  

l     

     

16    Spontán firkál.  

e    
 

17 
   

Egy baba négy testrészét megmutatja. 
 

t    
 

é 18    Kezdeményezés szintjén megpróbál használni háztartási eszközöket.  

     

v 19    Felszólításra két személyt megmutat. 
 

 20    Két ütővel dobolást utánoz. 
 

 21    Hat tárgyat felismer a környezetében vagy a képeskönyvben.  

      

      
 

 22    Három lyukas hengert egymásba dug. 
 

 23    Egy babának öt testrészét megmutatja (szem, orr, kéz, láb, haj) 
 

 24    .Érti a „több” kifejezést (szeretne valamiből többet).  

      

3 25    Megfigyelhetők a birtokos gondolkodás kezdetei. 
 

. 26    Formatáblába behelyezi a kört, négyzetet és háromszöget  

é    
 

27    Az „egy”-ről kialakult számfogalma van.  

l    
 

     

28    Három pár lottó-játék képet párba rendez.  

e    
 

29 
   

Két eldugott tárgyat megtalál. 
 

t    
 

é 30    Felszólításra a baba hat testrészét megmutatja.  

     

v 31    Érti a fölé-fölött, alá-alatt viszonyszavakat. 
 

 32    
Ismeri különböző használati tárgyak funkcióját. (Mutasd meg, mit lehet 
megenni, felvenni) 

 

 33     Öt kockát sorba rak  

     
 

       

 34    Építőkockát színek szerint szortíroz (piros és kék). 
 

 35    
Külső személy által megérintett testrészét megmutatja (csukott 
szemmel) 

 

 36    Pirosat, kéket és sárgát felszólításra megmutatja.  
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4 37    Három lerajzolt tárgy funkcióját ismeri (kanál, fésű, csésze). 
. 38    A tárgy kiemelésével kettőig számlál 
é    

39    3-4 részből álló puzzle- t összerak. 
l    

    

40    Köröket és négyzeteket ábrázoló kártyákat csoportba rendez. e    

41 
   

Fakockából hidat épít. t    
é 42    Megérti: Mi repül, megy, jár, úszik? (hal, madár, autó képei). 

    

v 43    Négyből kétféle zajt felismer felvételről: autó, telefon, írógép, 
 44    Kialakult a kettő számfogalma 
 45    Megérti a nagyobb, hosszabb kifejezéseket 
     

      

 46    Három részre vágott képet (kutya) összerak. 
 47    A felvételről hallott hangokat „hangos”-k vagy „halk”-k jellemezi. 
 48    4 geometriai formát egymáshoz rendel, (kör, négyzet, háromszög, 

hatszög). 
     

5 49    Meg tudja mondani, mit csinálunk nappal és éjjel. 
. 50    A tárgy kiemelésével háromig számlál. 
é 51 

   

A labdát és az autót formálisan vagy használatuk leírásával definiálja.    

l    
    

52    Ember alakot rajzol két részből (fej, törzs). e    

53 
   

Megoldja a következő feladatot: Adj ide három autót, három kockát. t    
é 54    Megtudja mondani, mit csinálunk a szemünkkel, fülünkkel. 

    

v 55    6 kockából felszólításra piramist vagy hidat épít. 
 56    12 részből álló puzzle-t összerak 
 57    Tudja, miből készül a ház. 
     

 58    Megérti: miért vannak könyveink, házunk…? 
 59    Anyagokat megkülönböztet (Miből van a kanál, cipő, asztal?). 
 60    Felismeri, megnevezi a pénzérméket (forint)      
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6. sz. melléklet 

                              

                              SZEMPONTOK PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY                   

               ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FEJLESZTŐ ISKOLÁS TANULÓK ESETÉBEN 

                                                                                 

 

Szociális viselkedés 

A tanuló egyéni, vagy csoportos ellátásban részesül? Mióta tagja a csoportnak? Hogyan fogadja 
el, és tartja a szabályokat? Irányítást elfogad-e, mennyire együttműködő? Milyen a kapcsolata 
társaival, a pedagógiai személyzettel? Mivel motiválható? Tapasztalható-e nála problémás 
viselkedés? A szociális szabályok betartásához, a térben és időben való tájékozódáshoz milyen 
segítséget igényel? Utasításokat végrehajt-e? 

 

Értelmi képességek 

Milyen a feladatelfogadása? Mennyire képes elmélyülten tevékenykedni? Figyelme mennyire 
irányítható? Képes-e végig vinni a feladatait? Milyen tevékenységek keltik fel érdeklődését? 
Volt-e formális, informális képességfelmérése, annak mi volt az eredménye? Milyennek ítéli 
meg a tanuló képességeit, milyen konkrét dolgokat tud? 

 

Kommunikáció 

Hogyan kommunikál környezetével? Használ-e valamilyen alternatív kommunikációs eszközt? 
Tud-e segítséget kérni, hogyan teszi ezt? Milyennek ítéli a beszédértését? Mennyit és hogyan 
beszél, illetve kommunikál? Tud-e választani, hogyan jelzi azt? Tud-e elutasítani? Megérti-e az 
utasításokat? Képes-e verbális utánzásra? Alkalmazza-e az alapvető udvariassági formulákat? 

 

Játék 

Mivel, mit játszik szívesen? A játékeszközöket funkciójuknak megfelelően használja-e? Tud-e 
társaival együtt tevékenykedni? Betartja-e a játékok szabályait? 
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Érzelmi élet 

Milyen a tanuló alaphangulata? Mi okoz számára örömet, bánatot, illetve ezeket hogyan jelzi? 
Mivel lehet megnyugtatni? Hogyan reagál a változásokra? 

 

Mozgás 

Milyen mozgásformákra képes? Mekkora a mozgásigénye? Milyennek ítéli a 
mozgáskoordinációját? Milyen a kézügyessége? Van-e olyan finom motorikus tevékenység, 
amit szívesen végez, amiben ügyes? 

 

Önkiszolgálás 

Étkezésben, öltözködésben, tisztálkodásban, toalett használatban mennyire önálló, milyen 
segítséget igényel?  

 

Összegzés 

A tanuló erősségei, amelyekre a fejlesztése épül. Fejlesztés során kitűzött elsődleges célok, 
irányok. Bármi egyéb, fontosnak ítélt információ. 
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7. sz. melléklet 

 

 

  

FEJLESZTÉSI TERV 

……/…….  tanév 

 

 

 

 

Tanuló neve: ………………………………………                                                                  Készítette: ……………………………………….. 

                                                                                                                                                                                         gyógypedagógus 

Ellátási forma: …………………………………….                                                                                          
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Fejlesztési terület: KOGNITÍV képességek fejlesztése 

Jelenlegi fejlettségi szint: 

 

Cél: 

 

Feladatok, tevékenységek: 

 

 

Megvalósítás időszaka: (pl. folyamatos….) 

 

Módszer: 

 

Eszközök: 

 

Esetleges módosítás, időközi megjegyzések: 
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Fejlesztési terület: KOMMUNIKÁCIÓ fejlesztése 

Jelenlegi fejlettségi szint: 

 

Cél: 

 

Feladatok, tevékenységek: 

 

 

Megvalósítás időszaka: (pl. folyamatos….) 

 

Módszer: 

 

Eszközök: 

 

Esetleges módosítás, időközi megjegyzések: 
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Fejlesztési terület: NAGY-, és FINOMMOZGÁSOK fejlesztése 

Jelenlegi fejlettségi szint: 

 

Cél: 

 

Feladatok, tevékenységek: 

 

 

Megvalósítás időszaka: (pl. folyamatos….) 

 

Módszer: 

 

Eszközök: 

 

Esetleges módosítás, időközi megjegyzések: 

 



54 

 

 

Fejlesztési terület: SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK fejlesztése 

Jelenlegi fejlettségi szint: 

 

Cél: 

 

Feladatok, tevékenységek: 

 

 

Megvalósítás időszaka: (pl. folyamatos….) 

 

Módszer: 

 

Eszközök: 

 

Esetleges módosítás, időközi megjegyzések: 
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Fejlesztési terület: ÖNKISZOLGÁLÓ KÉSZSÉGEK fejlesztése 

Jelenlegi fejlettségi szint: 

 

Cél: 

 

Feladatok, tevékenységek: 

 

 

Megvalósítás időszaka: (pl. folyamatos….) 

 

Módszer: 

 

Eszközök: 

 

Esetleges módosítás, időközi megjegyzések: 

 



56 

 

8.  sz. melléklet  HAVI TERV: év/hó/naptól-napig                                

Tanuló neve:      

 

Feladatok H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P 

fogmosás bevezetése                     

kézmosásban 
önállóság növelése 

                    

öltözés-vetkőzés 
gyakorlása 

                    

kézmozgás erősítése, 
ügyesítése 

                    

WC kártyával WC 
használat gyakorlása 

                    

terítésben segédkezés                     

gesztussal kísért 
utasítás végrehajtása 

                    

verbális utasítás 
végrehajtása 

                    

szociális játék 
folytatásának kérése 

                    

páros játék felnőttel                     

páros játék kortárssal                     

fizikai prompt 
halványítása 

                    

tevékenység szervezés 
vizuális segítséggel 

                    

mentalizáció fejleszt.                     

beszélgetési készség 
fejlesztése 

                    

közösségi szociális 
készség fejlesztése 
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Feladatok H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P 

mozgás utánzása                     

verbalitás utánzása                     

tevékenység végig 
vitele 

                    

elpakolás                     

választás                     

várakozás gyakorlása                     

birtoklás felismerése                     

magányos játék 
fejlesztése 

                    

szociális játék 
fejlesztése 

                    

csoportos 
tevékenységben 
részvétel 

                    

igény kifejezése, 
jelzése 

                    

válasz adása                     

nonverbális jelzés 
használata 

                    

beszélgető lap 
bevezetése 

                    

ritualisztikus 
viselkedés módosítása 

                    

étkezési helyzet 
elfogadása 

                    

új ízekkel ismerkedés                     

akadémikus 
készségek fejlesztése 
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Alkalmazott jelölések: 

•  adott napnál a kiválasztott feladat jelölése: X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P H K Sz Cs P 

problémás 
viselkedések 
csökkentése 

                    

WC tréning                     

beszédértés javítása                     

aktív-passzív szókincs 
bővítése  

                    

csend megértése                     

                     

…. egyéb………….                     
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Megjegyzések kezelése: 

•  a feladatok végrehajtása során tapasztaltak leírása 

Hét 

 

Tapasztalatok 

1. hét 
 

 

 

 

 

2. hét 
 

 

 

 

 

3. hét 
 

 

 

 

 

4. hét 
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9. sz. melléklet                                             
Forrás: 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Kommunikci_fejldse_s_fejlesztse_rtelmile

g_akadlyozott_szemlyeknl/102_a_tarcmdszer.html 

 

        TARC                                   
 
Általános adatok: 
A gyerek neve: ____________________________________________________ 
Születési dátuma:___________________________________________________  
A vizsgálat időpontja:  
A gyermek életkora (évek + hónapok száma): 
A vizsgálatot végző intézmények neve és címe: 
 
 
A felvevő neve: ____________________________________________________ 

 
A korábbi vizsgálatok ezzel a felmérőlappal (ha létezik):  
Dátum:   
 
A felvevő neve: 
 
 
 
Adatok a fogyatékosságról: 
 
Az értelmi akadályozottság foka 
 

1.       Legsúlyosabb  
2. Súlyos  
3. Középsúlyos  
4. Enyhe   
5. Határeset (felső)  

 
 
További fogyatékosságok 
 

6. Látássérült   
7. Hallássérült   
8. Ágyban fekvő   
9. Celebrál paretikus   
10. Epilepsziás   
11. Autisztikus  
12. Érzékelési avarok   
13. Egyéb: ____________________________________________________  
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A mindennapos tevékenységek vizsgálata 
 
 
Utasítás: az egyes részek ezen a területen fokozatos (számozott) itemeket tartalmaznak. Azt 
az egy kijelentést kell megjelölni, amely a jelenlegi készségszintnek a leginkább megfelel. 
 
 

I. Szobatisztaság  

 
1. Jelenlegi készségszint (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 
 

1. ellenáll vagy elmulasztja, ha WC-re kell menni – úgy tűnik, hogy előnyben 

részesíti a bepisilést/bekakilást  
 

2. csak akkor megy, ha kiviszik WC-re –gyakran bepisil/bekakil  
 

3. akkor megy, ha kikísérik a WC-re – ritkán pisil/kakil be  
 

4. kimegy a WC-re, ha erre felszólítják  

 
5. magától megy ki a WC-re, - alkalmanként figyelmeztetni kell erre, időnként 

„baleset” történik  

 
6. magától kimegy a WC-re – soha nem kell emlékeztetni – soha nem pisil/kakil be  

 
 
 

2. Napközben a nadrágjába/ pelenkájába pisil, általánosan (a legjellemzőbbet 

megjelölni):  

 
1. naponta több mint háromszor  
 
2. naponta háromszor  

 
3. naponta kétszer  
 
4. naponta egyszer  
 
5. ritkán  
 
6. soha  
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3. Napközben a nadrágjába/pelenkájába kakil, átlagosan (a legjellemzőbbet megjelölni): 
 
 
 
1. naponta több mint kétszer  
 
2. naponta kétszer  
 
3. naponta egyszer  
 
4. ritkán  
 
5. soha  
 
 
 

II. Mosakodás (kézmosás) 
 
 
 
A Jelenlegi készségszint (a legjellemzőbbet megjelölni): 
 

 
1. ellenkezik, ha meg akarják mosni a kezét  
 
 
2. csak úgy mossa meg a kezét, ha minden mozdulatát irányítják  
 
 
3. csak úgy mos kezet, ha ott van valaki és segít  
 
 
4. egyedül kezet mos, ha erre bíztatják  
 
 
5. önállóan kezet mos, időnként szükség van felszólításra  
 
 

 
                                          III. Étkezés  

 
A.   Evőeszköz használata (a legjellemzőbbet megjelölni):  

 
1. etetni kell  
 
2. csak az ujjait használja  
 
3. csak a kanalat használja  
 
4. kanalat és villát használ, ha azokat a kezébe adják  
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B. Általános viselkedés, evés közben (a legjellemzőbbet megjelölni): 

 
1. leginkább játszik az étellel  
 
2. rendszertelenül eszik  
 
3. szétkeni az ételt  
  
4. rendesen eszik  
 
5. tisztán eszik  
 
 
 
C. Ivás (a legjellemzőbbet megjelölni): 
 
 
 
1. tiltakozik ellene  
 
2. vár, amíg segítenek neki  
 
3. a csésze vagy pohár megtartásához segítségre van szüksége  
 
4. tartja a csészét vagy poharat, alkalmanként kiönti  
 
5. csészéből vagy pohárból önállóan iszik  
 
 
 
D. Általános viselkedés, étkezési helyzetben (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 
 
1. sok a rendetlenkedés  
 
2. néhány zavaró viselkedés– elem  
 
3. néha-néha zavaró magatartás  
 
4. semmi probléma, gondosan, figyelmesen étkezik  
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                                            IV. Ruházat használata 
 
 
 
A: A vetkőzés készségszintje (a legjellemzőbbet megjelölni): 
 

 
1. egy ruhadarabot sem vesz le önállóan  
 
2. csak a cipőjét és a zokniját veszi le önállóan  
 
3. a legtöbb ruhadarab levételénél segítségre van szüksége  
 
4. a ruhadarabok többségét segítség nélkül veszi le  
 
5. minden ruhadarabot levesz segítség nélkül  
 
 
 
B. Az öltözködés készségszintje (a legjellemzőbbet megjelölni): 
 

 
1. egy ruhadarabot sem vesz fel önállóan  
 
2. a ruhadarabok többségének felvételénél segítségre szorul  
 
3. néhány ruhadarabot önállóan felvesz  
 
4. a ruhadarabok többségét önállóan veszi fel  
 
5. minden ruhadarabot önállóan vesz fel, többé-kevésbé helyesen  
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                                    A motoros ügyesség vizsgálata 
 
 
 
 
Utasítás: az I. A és a II. A rész kategorizált (betűkkel jelölt) itemeket tartalmaz: minden olyan 
itemet meg kell jelölni, mely tartalmilag megfelelő. A I. B. és a II. B részfokozatos (számozott) 
itemeket tartalmaz: itt a legjellemzőbbet (egyet!) kell megadni. 
 
 

I. Finommotoros képesség  
 

A. Segítséggel használ (minden jellemzőt megjelölni):  
 
 
 
a) ollót  
 
b) színes ceruzát  

 
c) vízfestéket  
 
d) összerakó-játékot  
 
e) képeskönyvet  
 
f) babát-bábokat  
 
g) játékautót  
 
h) ceruzát  
 
 
B. Viselkedés finommotoros tevékenységközben (a legjellemzőbbet megjelölni)  

 
1. mindent tönkretesz, ha nem figyelnek rá  
 
2. ellenkezik, ha azt akarjuk, hogy a tárgyakat/ anyagokat konstruktívan használja 
 
3. jobban kedveli, ha csak nézi, miközben mások használják a tárgyakat/anyagokat  
 
4. segítséggel és/vagy felügyelettel használja a tárgyakat/anyagokat  
 
5. aktívan segít és kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, időnként segítség és 

felügyelet nélkül  
 
6. aktívan és kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, általában segítség és 

felügyelet nélkül  
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II. Nagymotoros koordináció  
 
 
 

A. Készségek (minden jellemzőt megjelölni):  
 
 
 

a) jár/megy  
b) fut/szalad  
c) egy lábon szökdel  
d) két lábon ugrik  
e) átugrik valamit  
f) felmászik (valamire)  
g) hintázik  
h) triciklivel közlekedik  
i) csúszdázik  
j) mászik   
k) bukfencezik  
l) lehajol  
m) labdát dob  
n) labdát elkap  
o) homokozik, anélkül, hogy megenné  
p) veszély nélkül pancsol a medencében  

 
 
 
B. Viselkedés nagymotoros tevékenység közben (a legjellemzőbbet megjelölni):  

 
1. ágyban fekvő, vagy sok segítségre van szüksége  

 
2. inkább másokat néz/figyel  

 
3. a különböző eszközöktől/berendezésektől fél  

 
4. segítséggel az eszközök/berendezések többségét használja  

 
5. minden eszközt/berendezést segítség nélkül használ  

 

 

 

 

 

 



67 

 

III. Iskola előtti készségek (minden jellemzőt megjelölni) 
 

 
a) nyálzását kontrollálni nem tudja  
 
b) kabátját önállón leveszi  
 
c) kabátját önállóan felveszi  
 
d) kockát egymásra rak  
 
e) segítség nélkül feláll  
 
f) fekvésből önállóan fel tud ülni  
 
g) hüvelyk-és mutatóujjával fog (csípőfogás)  
 
h) járás közben helyesen tartja fejét  
 
i) kezében lévő tárgyakat elenged  
 
j) helyes, vagy megközelítően helyes testtartása van  
 
k) nagymozgásokat pl. ugrás, tapsolás stb. leutánoz  
 
l) háromrészes összerakó puzzle–t helyesen rak össze  
 
m) nagyméretű gyöngyöket felfűz egy zsinórra  
 
n) papírt hajtogat  
 
o) tárgyakat egyik kezéből a másikba átvesz  
 
p) finommozgásokat utánoz  
 
q) saját ruhadarabjait begombolja  
 
r) tárgyakat szín, méret és/vagy forma szerint válogat  
 
s) cipőjét beköti  
 
t) megfésülködik  
 
u) saját ruhadarabjain kinyitja és behúzza a zipzárt  
 
v) kesztyűjét önállóan felveszi  
 
w) csukott ajtót ki tud nyitni (nyomással vagy kilinccsel)  
 
x) alapszíneket egymáshoz rendel  
 
y) keretek között fest, vagy rajzol (előreadott formák)  
 
z) tárgyak körvonalait megrajzolja  
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A kommunikációs képesség vizsgálata (beszéd) 
 
 
 
 
Utasítás: Ebben a fejezetben az I. és II. részfokozatos itemeket tartalmaz, itt a legjellemzőbbet 

(egyet!) kell megjelölni. A III. részt kategorizált itemeket tartalmaz: minden jellemzőt kell 

jelölni. 
 
 

I. A beszélt nyelv megértése (a legjellemzőbbet megjelölni)  
 

1. inkább tárgyakra, mintsem személyekre reagál  

 
2. hajlamos arra, hogy a személyek közléseit figyelmen kívül hagyja, kevés vagy 

semmilyen  
 

3. szemkontaktus  
 

4. inkább a hang hangzására, mintsem a szavakra reagál  
 

5. valamelyest megfigyelhető a beszédértés (pl. néhány utasítást követ)  
 

6. megért néhány szót és reagál rájuk  
 

7. általában érti, amit neki mondanak, és megfelelően reagál  
 
 
 
 
 
 

II. Nyelvhasználat (a legjellemzőbbet megjelölni) 
 
 
 

1. nem ad hangot, vagy beszédre emlékeztető szavakat  
 

2. morog, dörmög  
 

3. kiejtett hangokat, szavakat megpróbál utánozni  
 

4. néhány érthető szót használ  

 
5. rövid mondatokat, fordulatokat használ, hogy kifejezze magát pl.: „tejet 

szeretnék”, ”ne tedd” stb.   
6. egy felnőttel értelmesen tud beszélgetni  
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III. Iskola előtti készségek (minden jellemzőt megjelölni):  
 
 
 
a) szót fogad a „nem” vagy „hagyd abba„ utasításra  
 
b) nevére szemkontaktussal válaszol  
 
c) kérdésre megmondja a nevét  
 
d) felismeri társait  
 
e) felismeri környezete tárgyait  
 
f) az „én” névmást helyesen használja  
 
g) bizonyos tárgyakra vagy személyekre rámutat, ha kérdezik  
 
h) felszólításra tárgyakat, személyeket megnevez  
 
i) különböző hangokat használ  
 
j) zenére reagálás, örül neki  
 
k) megfelelően követ néhány utasítást  
 
l) adott színre rámutat, ha valaki megnevezi  
 
m) megnevezi a pirosat, sárgát, kéket, ha megkérdezik „Milyen szín ez?”  
 
n) a legtöbb színt megnevezi, ha rámutatunk  
 
o) néhány tárgyat kép alapján megnevez  
 
p) sok tárgyat megnevez kép alapján  
 
q) ötig önállóan számol (mechanikusan)  
 
r) tíz fölött is önállóan számol  
 
s) valódi tárgyakat egyeztetni tud képpel  
 
t) nyomtatott betűket írva felismeri a saját nevét  
 
u) megnevezi a hét napjait  
 
v) egy dallamot el tud énekelni  
 
w) egyszerű dalokat egyszerű szavakkal elénekel  
 
x) egyszerű számtani kifejezéseket megért, pl.: „Mennyi?”  
 
y) megérti a következő ellentéteket: nagy-kicsi, lassú-gyors, ki-be, meleg-hideg  
 
megérti a következő fogalom párokat: be-ki, fel-le, alatt-fölött, első-utolsó 
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A szociális magatartás vizsgálata 
 
 
 
Utasítás: Az I. A-tól I. G-ig részek fokozatos itemeket tartalmaz: a legjellemzőbbet 
 
(egyet!) kell megjelölni. A II. részben kategorizált itemek vannak: itt minden jellemzőt meg 
kell jelölni. 
 
 
 

I . Megfigyelt viselkedés  
 
 
 
A. A csoportban (a legjellemzőbbet megjelölni):  

 
 
 

1. gyakran és erősen zavaróan viselkedik  
 

2. időről időre feltűnő magatartást tanúsít  
 

3. a többiekkel általában megfelelő a kapcsolata és jól irányítható  
 

4. megfelelően viselkedik a csoportban  
 
 
 
B. Egyénileg (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 
 

1. gyakran viselkedik furcsán, agresszív tárgyakkal vagy személyekkel szemben  
 

2. gyakori sztereotip vagy autó agresszív viselkedés, pl.: csukló forgatása 
 

3. harapdálás, fej ütögetése, szemgolyó nyomkodása 
 

4. ritkán feltűnő vagy sztereotip viselkedés  
 

5. semmilyen szokatlan magatartás  
 
 
 
C. Utasítások követése (a legjellemzőbbet megjelölni):  

 
1. hajlamos negatívan reagálni vagy azt tenni, amit ő akar  

 
2. nem hallgat az utasításra, vagy azért mert nem akar, vagy azért mert nem érti azokat 
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3. sikertelenül próbál utasítást követni  
 

4. csak egy utasítást követ (pl.: „állj fel” vagy „ülj le”)  

 
5. két részből álló utasítást tud követni (pl.:„Fogd meg a labdát és hozd ide nekem”) 

 
6. három vagy több utasítást tud követni (pl.:”Menj oda a polchoz, vedd le a labdát és hozd 

ide nekem!”)  

 
 
D. Felnőttekkel való interakció (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 
1. aktívan keresi a nem oda illő interakciót  
 
2. elutasítja a kapcsolatot  
 
3. közlekedik, de nem keresi az interakciót  
 
4. részben fel tud venni megfelelő kapcsolatot  
 
5. gyakran megfelelő kapcsolatot vesz fel  
 
 
 
E. Interakció a kortársakkal (a legjellemzőbbet megjelölni):  

 
1. nem odaillően viselkedik  
 
2. kerüli az azonos korúakkal a kapcsolatot  
 
3. közeledik, de nem keresi az interakciót  
 
4. részben fel tud venni megfelelő interakciót  
 
5. gyakran megfelelő kapcsolatot vesz fel a kortársakkal  
 
 

 
F. Közreműködés a csoporttevékenységben (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 
1. nem figyeli a csoportot vagy visszahúzódik  
 
2. inkább figyel a csoport tevékenységközben, mintsem részt vesz benne  
 
3. általában csak a felnőttek utasításaira reagál  
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4. felnőttek és kortársak javaslataira részt vesz a tevékenységben  
 
 
 
G. Átlagos szociális kontroll (a legjellemzőbbet megjelölni):  
 
 

1. gyakran feltűnően, sztereotip módon vagy furcsán viselkedik, vagy erősen 

visszahúzódik  
 

2. gyakran mutatja ki egyet nem értését, dührohamai vannak  
 

3. hamar kiabálni kezd  
 

4. időnként sírós  
 

5. általában jó az önkontrollja  
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II. Iskola előtti készségek (minden jellemzőt megjelölni) 
 
 
 
1. integet vagy más jelzést ad búcsúzáskor  
 
2. megfelelően reagál, ha az anyja vagy apja elmegy  
 
3. örül, ha az anyja vagy apja visszatér  
 
4. mosolyra, nevetésre hasonló magatartással válaszol  
 
5. más hasonló korú gyerekkel életkoruknak megfelelően játszik  
 
6. idegenekkel szemben nem szégyellős  
 
7. másokat megfigyel és hasonló helyzetben utánozni próbálja őket  
 
8. üdvözöl valakit, ha belép  
 
9. kitartóan képes figyelni  
 
10. általában barátságos és kedves  
 
11. csak ritkán/vagy soha nem tesz nem ennivaló tárgyakat a szájába  
 
12. ha szükség van rá, keresi mások segítségét  
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Összesítő lap 
 

Erre a lapra a vizsgált gyermek nyers pontszámainak összegét írjuk. 

 
A gyermek neve: 

 
Dátum: 

 
Születési dátum: 

 
Megfigyelő: 

 
 
 
 
  Az egyes részek Az alapterületek  A fő területek 

 

  pontszáma pontszáma  Pontszáma 
 

                  
 

Mindennapos tevékenység A. (6) I. (17)    
 

I. Szobatisztaság 
                   

B._ (6)            
 

                     

  C._ (5)            
 

                  

II. Mosakodás A. (5) II. (5)    
 

                    

III. Étkezés A. (4) III. (18)    
 

                     

  B.  (5)            
 

                     

  C. (5)            
 

                     

  D. (4)            
 

                

IV. A ruházat használata A. (5) IV. (10)  Mindennapos tev. 
 

                   

(50) 
 

  B.  (5)           
 

                  

                 

 Motoros ügyesség A. (8) I. (14)    
 

I. Finommotoros 
                   

B.  (6)            
 

 ügyesség                   
 

II. Nagy motoros A. (16) II. (21)    
 

 

koordináció 
                   

 B.  (5)            
 

                

III. Iskola előtti III. (26) III. (26)  Motoros ügyesség 
 

 készségek.                (61) 
 

              

 Kommunikáció I. (6) I. (6)    
 

I. Beszédmegértés                   
 

II. Nyelvhasználat II. (6) II. (6)    
 

               

III. Iskola előtti készségek III. (26) III. (26)  Kommunikáció 
 

                 (38) 
 

            

Szociális magatartás A. (4) I. (33)    
 

I. Megfigyelt viselkedés 
                 

B.  (4)            
 

                   

  C. (6)            
 

                   

  D. (5)            
 

                   

  E.  (5)            
 

                  

  F.   (4)            
 

  G. (5)            
 

           

II. Iskola előtti készségek II. (12) II. (12)  Szoc. magatartás 
 

                 (45) 
 

                     

  A zárójelben lévő számok a kategóriában     Összes nyers (194) 
 

elérhető legmagasabb pontszámot jelentik.     pont:        
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10. sz. melléklet 
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11. sz. melléklet        
             

                    ÉRTÉKELÉSI LAP KITÖLTÉSÉNEK SZEMPONTJAI       

 

 

Nyomtatvány 
címe: 

 

Értékelési lap 

 

Kitöltésének 
célja: 

 

Fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanuló fejlődésének, 
állapotának értékelése a tanév végén. 

 

Kitöltést végző: 

 

A tanuló fejlesztését végző gyógypedagógus. 

 

Kitöltés 
határideje: 

 

Aktuális tanév június 10. 

 

Nyomtatvány 
aláírói: 

 

Kitöltést végző gyógypedagógus, intézményvezető, vagy 
intézményegység vezető. A nyomtatványt elkészülte után a 
gyógypedagógus intézményi pecséttel látja el. 

 

Példányszám: 

 

3 példányban készül, ebből  

•  1 példány postázásra kerül a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság részére, 

•  1 példányt a gyógypedagógus a tanév végén átad a tanuló 
szülője, gondozója részére, 

•  1 példány a tanulói portfólióba kerül megőrzésre. 
 

 

Megjeleníteni 
szükséges 
általános 
adatok: 

 

 
•  Tanuló neve, születési helye, ideje, anyja neve, 
•  Gondviselő neve, lakcíme, 
•  Tanuló lakhelye/tartózkodási helye, 
•  A fejlesztő nevelés-oktatásban való részvételt meghatározó 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság neve, címe, szakvélemény kelte, száma. 
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Értékelés elvei: 

 
•  pozitívumokra való koncentrálás, 
•  a tanuló önmagához mért legkisebb fejlődésének észrevétele, 

megjelenítése, 
•  meglévő képességek, funkciók kiemelése, 
•  hiányosságok számbavétele megbélyegzés nélkül, 
•  reális célkitűzések megjelenítése, 
•  annak megjelenítése, hogy mit tud a tanuló, és azt milyen 

szinten tudja, 
 

 

Kitöltésben 
megjelenő 
tartalmak: 

 
•  területenként az erősségek, amelyekre a fejlesztést építettük, 
•  területenként a tanév kiemelt fejlesztési céljainak 

megjelenítése, 
•  területenként a tanév során elért eredmények, állapot leírása, 
•  a tanév során végzett munka összegzése, 
•  jövőre vonatkozó javaslatok, esetleges kérések 

megfogalmazása a család, gondozók, illetve a Szakértői 
Bizottság felé, 
 

 

Értékelési 
lapban 
megjelenítendő 
területek: 

 

A megjelenítendő területek megfelelnek a fejlesztési tervben 
meghatározott területeknek: 

•  Általános állapot bemutatása (testi, hangulati, viselkedésbéli 
jellemzők), 

•  Kognitív képességek, 
•  Nagymozgások állapota, 
•  Finommozgások állapota, 
•  Kommunikáció milyensége, 
•  Szociális készségek, képességek, 
•  Önkiszolgálás szintje. 
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12. sz. melléklet 
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13. sz. melléklet 
 
Szivárvány EGYMI                                                                                                  
OM azonosító: 038806        Ikt.sz.: 
7570 Barcs, Széchenyi u. 2.  
Ügyintéző: ……………….. 
Tárgy:……….tankötelezettségének meghosszabbítása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
         
Igazgatói döntés alapján ……………………… (sz.: ………., a.n.:…….., 
gondviselő:…………., lakcím:……………… tartózkodási hely:………….., oktatási azonosító 
száma:………….), fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanuló – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 15.§ (4), és 45.§ (3) bekezdése értelmében – tankötelezettsége 
meghosszabbítva annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. 

Jogorvoslat 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37.§-ában meghatározottak szerint a döntés ellen a 
tanuló gondviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül 
eljárást indíthat. Az eljárást megindító keresetet ………….., a KK Kaposvári Tankerületi 
Központ igazgatója részére kell címezni, és a Szivárvány EGYMI igazgatójához kell eljuttatni. 

Indokolás 

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt 
venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet 
részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét.  A tankötelezettség meghosszabbításáról a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

Barcs, 20….. ….. …...                 

                                                                                                            

 ……………………………. 

                                                                                                                 igazgató 

 
 
Kapja:    1. ……………….gondviselő, cím……… 
               2. Irattár 
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14. sz. melléklet 
 

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL 
KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ 

1. Alulírott ……………………………………… (anyja neve:………………………..; 
lakcím:…………………………; személyi igazolvány száma:……………………), és 
alulírott ……………………………………… (anyja neve:………………………..; 
lakcím:…………………………; személyi igazolvány száma:……………………), mint a 
………………………….gyermek törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy 
valamennyi iskolai (Barcsi Szivárvány EGYMI 7570 Barcs, Széchenyi utca 2.) 
tevékenységgel összefüggő eseményen, valamint iskolán kívüli sport, kulturális, illetve 
tanulmányi rendezvényen résztvevő gyerekekről, valamint pedagógusokról 
fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készülhet.   
 

2. Jelen nyilatkozat aláírásával előzetesen 

□ kifejezetten hozzájárulok  

□ nem járulok hozzá 

 , hogy a gyermekemről iskolai (Barcsi Szivárvány EGYMI) tevékenységgel összefüggő 
eseményen, valamint iskolán kívüli sport, kulturális, illetve tanulmányi rendezvényen 
fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön.   

3. Az iskola népszerűsítése érdekében a gyermekemről készült fényképfelvétel, illetve hang 
és videofelvétel a nyilvánosság számára hozzáférhető iskola internetes honlapjára, facebook 
oldalára való feltöltéséhez, illetve a nyomtatott kiadványokban való megjelentetéséhez, 
valamint az ennek során megvalósuló adatkezeléshez, és tároláshoz   
 
□ kifejezetten hozzájárulok  
 
□ nem járulok hozzá 
 

4. Az adatkezelés jogalapja a törvényes képviselő  az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes hozzájárulása. Az 
adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a 
visszavonásig tart.  
Az adatkezelésre a Barcsi Szivárvány EGYMI jogosult, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, 
adattovábbításra nem kerül sor.  

Barcs, 20……….év…………………hó ……….nap 

________________________ 

  Törvényes képviselő * 

_____________________________ 

Törvényes képviselő 
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15. sz. melléklet 

Eszközkölcsönző lap      Ikt. szám: 

  
Alulírott ………….…….................................…………………………………………… ………(szülő neve) aláírásommal igazolom, hogy  
……………………………………….………………….………(gyermek neve) részére a mai napon a Barcsi Szivárvány EGYMI-ből 
(7570 Barcs, Széchenyi u. 2.) kikölcsönzőm az alábbi eszközöket. Vállalom, hogy az eszközöket rendeltetésszerűen használom. Az 
eszközöket a kölcsönzési idő lejártakor az iskolába sértetlenül, tiszta állapotban visszahozom. Amennyiben az eszközök megsérülnek, vagy 
elvesznek, úgy azok aktuális beszerzési árát az intézmény részére megfizetem.  

Sorszám   Eszköz neve  
Leltári 
száma  

A 
kölcsönzés 

kezdete  
A kölcsönző 

aláírása  

A kiadó 
pedagógus 

aláírása  

A 
kölcsönzés 

vége  

A kölcsönző 
aláírása  

A 
visszavevő 
pedagógus 

aláírása  

1.                       

2.                          

3.                          

 
Az eszköz 
kiadását 
engedélyezem:   

      
 
 

ig. aláírása   

 
 

      p.h.   
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16. sz. melléklet 
 

                                         TANULÓI PORTFÓLIÓ ELEMEI                              

 

 

Fejlesztés dokumentumai: 

 

•  szakértői-, és kontroll vélemények, 
•  szülői kérdőív, 
•  Strassmeier fejlődési skála Profil-lapja, 
•  informális felmérés, 
•  pedagógiai jellemzés, 
•  egészségügyi állapot dokumentumai, zárójelentések, 
•  egyéni fejlesztési terv, 
•  napra, hetekre lebontott havi terv, 
•  TARC készségszintmérő lap (készítése opcionális), 
•  gyógypedagógiai értékelő lap, 

 
 

A tanuló munkái: 

 

•  tanuló által készített munkadarabok, 
•  estleges fotó-, videó-dokumentáció, 

 
 

Tanulói portfólió formája: 

 

•  tanulónként külön dossziéban összegyűjtve, 
 

 

Tárolási helye: 

 

•  fejlesztőteremben elhelyezett szekrényben, mindenképp az intézmény épületében. 
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Tanulói dossziéban tárolandó egyéb dokumentumok: 

•  Tankötelezettség hosszabbításáról szóló határozat másolata, 
•  Szülői hozzájáruló nyilatkozat fénykép- és videó felvétel készítéséhez és 

felhasználásához,  
•  Eszközkölcsönző lap.  
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1. Bevezetés 
 

 

Intézményünkben - Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény – a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő tanulók fejlesztő nevelés-
oktatása a törvényi, jogszabályi keretek között a rehabilitációs program, és a tanév rendjét 
meghatározó éves munkaterv alapján, a szakmai protokoll alkalmazásával történik. Jelen 
dokumentum e szabályzók alapján, tartalmukat figyelembe véve készült el. 

Fejlesztő nevelő – oktató munkát segítendő céllal íródott a Haladási ütemterv Fejlesztő 
nevelés-oktatásban résztvevő osztályok számára című módszertani segédletünk. 

Haladási ütemtervünkkel módszertani segédanyag formájában segítséget, támaszt kívánunk 
nyújtani a Fejlesztő iskolai csoportokban tanító gyógypedagógusoknak. 

Az ütemtervben a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben szereplő, 
a fejlesztő nevelés – oktatás területeire vonatkozó ajánlások alapján tantárgyakra vonatkozóan 
lebontva megtalálhatók az elsajátításra javasolt témák, az azokhoz tartozó tananyagok, azok 
céljai, az elsajátításhoz szükséges feladatok, javasolt módszerek, eszközök leírása. 

A Haladási ütemterv egy váz, egy mankó kíván lenni az éves munka során, melynek 
egymásra épülő, egymással összefüggő témaköreinek tartalma a tanulók egyéni sajátosságai, 
egyéni szükségletei szerint bővíthető, illetve szűkíthető. 

A dokumentum használatával kapcsolatos instrukciók az Összefoglalás című fejezetben 
olvashatók. 
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2.  Ütemterv foglalkozásokként bontásban   
 

2.1. Kommunikáció 
Időszak, óraszám 1. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Protetikus környezet 
megismerése, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése, abban való 
eligazodás, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 
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•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése (napirend, 
heti rend), 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása 
az aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása az 
aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 
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•  Babzsák, •  Babzsák, 

Munkarend •  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A protetikus környezet elemeinek milyenségét, szintjét a tanulók aktuális fejlettségi állapota, egyéni 
szükségleteik határozzák meg. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Protetikus környezet 
megismerése, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése, abban való 
eligazodás, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 
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•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése (napirend, 
heti rend), 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása 
az aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása az 
aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
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rutinszerű tevékenységek 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A protetikus környezet elemeinek milyenségét, szintjét a tanulók aktuális fejlettségi állapota, egyéni 
szükségleteik határozzák meg. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Protetikus környezet 
megismerése, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

 

Biztonságos légkör kialakítása, 

Cselekvési rutinok kialakítása, 

Egyéni kommunikációs bázis 
személyre szabása, 

Protetikus környezet elemeinek 
felelevenítése, 

 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése, abban való 
eligazodás, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása, 

•  Protetikus környezetben 
való eligazodás, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, •  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 
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•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
megismerése (napirend, 
heti rend), 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása 
az aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Egyéni kommunikációs 
bázis személyre szabása az 
aktuális állapotnak 
megfelelően, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek felelevenítése 
(napirend, heti rend, 
feladatcsík), 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Babzsák módszer, 

•  Protetikus környezeti 
elemek használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
rutinszerű tevékenységek 
közben, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken, napi 
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rutinszerű tevékenységek 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

•  Protetikus környezet 
elemeinek elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A protetikus környezet elemeinek milyenségét, szintjét a tanulók aktuális fejlettségi állapota, egyéni 
szükségleteik határozzák meg. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 4 órában 

Témakör Tanév eleji felmérés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

Eszközök •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, 

Munkarend •  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

Munkaszervezés módja •  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az informális felmérések eredményeire alapozva készülnek el a tanulók egyéni fejlesztési tervei. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 4 órában 

Témakör Tanév eleji felmérés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

Eszközök •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, 

Munkarend •  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 
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Munkaszervezés módja •  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az informális felmérések eredményeire alapozva készülnek el a tanulók egyéni fejlesztési tervei. 
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Időszak, óraszám 6. hét, heti 4 órában 

Témakör Tanév eleji felmérés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések 
elvégzése, 

Megfigyelés, felmérések elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók állapotának 
megismerése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

•  Megfigyelés, 

•  Informális felmérések, 

Eszközök •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, •  Informális felmérőlapok, 

Munkarend •  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációkhoz kapcsoltan, 
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Munkaszervezés módja •  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

•  Rutin cselekvésekhez, 
szituációkhoz kapcsolódó 
eszközök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az informális felmérések eredményeire alapozva készülnek el a tanulók egyéni fejlesztési tervei. 
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Időszak, óraszám 7. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tekintet irányítása, 
szemkontaktus kialakítása, 
használata, 

Tekintet irányítása, 
szemkontaktus használata, 

Tekintet irányítása, szemkontaktus 
használata, 

Cél, elvárt eredmény •  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 
•  Tekintet irányítása, 

szemkontaktus 
használata, 

•  Közlés fogadására való 
nyitottság érzékeltetése, 

•  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 
•  Tekintet irányítása, 

szemkontaktus 
használata, 

•  Közlés fogadására való 
nyitottság érzékeltetése, 

•  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 
•  Tekintet irányítása, 

szemkontaktus használata, 
•  Közlés fogadására való 

nyitottság érzékeltetése, 

Feladat •  Tekintet, figyelem 
irányítását célzó játékok, 

•  Szemkontaktus 
kialakítása 
kapcsolatfelvétel közben, 

•  Szemkontaktus 
használata 
tevékenységek közben, 

•  Tekintet, figyelem 
irányítását célzó játékok, 

•  Szemkontaktus 
kialakítása 
kapcsolatfelvétel közben, 

•  Szemkontaktus 
használata 
tevékenységek közben, 

•  Tekintet, figyelem 
irányítását célzó játékok, 

•  Szemkontaktus kialakítása 
kapcsolatfelvétel közben, 

•  Szemkontaktus használata 
tevékenységek közben, 

•  Nyitott, kommunikációra 
ösztönző légkör kialakítása, 
érzékeltetése, 
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•  Nyitott, kommunikációra 
ösztönző légkör 
kialakítása, érzékeltetése, 

•  Csoportszokások 
kialakítása a 
kapcsolatfelvétel, 
üdvözlés terén, 

•  Nyitott, kommunikációra 
ösztönző légkör 
kialakítása, érzékeltetése, 

•  Csoportszokások 
kialakítása a 
kapcsolatfelvétel, 
üdvözlés terén, 

•  Csoportszokások 
kialakítása a 
kapcsolatfelvétel, üdvözlés 
terén, 

Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

Eszközök •  AAK-s eszközök, 

•  Léggömb, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Babzsák, 

•  Útvonalpályák, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Léggömb, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Babzsák, 

•  Útvonalpályák, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Léggömb, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Babzsák, 

•  Útvonalpályák, 

Munkarend •  Csoportban szőnyegen 
körben ülve, 

•  Szőnyegen játszva, 

•  Csoportban szőnyegen 
körben ülve, 

•  Szőnyegen játszva, 

•  Csoportban szőnyegen 
körben ülve, 

•  Szőnyegen játszva, 
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Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos az egyezményen alapuló csoportszokások kialakítása, hogy a csoportban órát adók ismerjék 
azokat, és alkalmazkodjanak hozzájuk. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Üdvözlési formák elsajátítása, Üdvözlési formák gyakorlása, Üdvözlési formák gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Üdvözlési formák 
elsajátítása, 

•  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 

•  Üdvözlési formák 
elsajátítása, 

•  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 

•  Üdvözlési formák 
elsajátítása, 

•  Környezettel való 
kapcsolatfelvétel, 

•  Szokások kialakítása, 

Feladat •  Csoportszokások 
kialakítása a 
kapcsolatfelvétel, 
üdvözlés terén, 

•  Kapcsolatfelvétel 
módjainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Üdvözlési formák 
gyakorlása, 

•  Csoportszokások 
kialakítása a 
kapcsolatfelvétel, 
üdvözlés terén, 

•  Kapcsolatfelvétel 
módjainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Üdvözlési formák 
gyakorlása, 

•  Csoportszokások kialakítása 
a kapcsolatfelvétel, 
üdvözlés terén, 

•  Kapcsolatfelvétel 
módjainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Üdvözlési formák 
gyakorlása, 

Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  
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Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos az egyezményen alapuló csoportszokások kialakítása, hogy a csoportban órát adók ismerjék 
azokat, és alkalmazkodjanak hozzájuk. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportkommunikáció 
szabályainak megismerése, 
elfogadása, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Együttműködés 
kialakítása, 
 

•  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Együttműködés 
kialakítása, 
 

•  Kommunikációs 
alapszabályok elsajátítása, 

•  Közös figyelem kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Együttműködés kialakítása, 
 
 

Feladat •  Csoportkommunikáció 
szabályainak 
megismerése, betartás 
gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak 
felelevenítése, betartás 
gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, 
betartás gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 
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Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A csoport kommunikációs szabályainak betartása a tanév során folyamatos figyelmet kíván. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportkommunikáció 
szabályainak megismerése, 
elfogadása, tiltás megértése, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, 
tiltás elfogadása, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, tiltás 
elfogadása, 

Cél, elvárt eredmény •  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Biztonság fokozása,  

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Biztonság fokozása, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Kommunikációs 
alapszabályok elsajátítása, 

•  Közös figyelem kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Biztonság fokozása, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

Feladat •  Csoportkommunikáció 
szabályainak 
megismerése, betartás 
gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak 
felelevenítése, betartás 
gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak felelevenítése, 
betartás gyakorlása 
kommunikációs 
helyzetekben (közös 
figyelem, kivárás, 
kapcsolatfelvétel-, 
együttműködés formái), 
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•  Tiltás megértésének, 
betartásának gyakorlása 
szituációkhoz kötötten, 

•  Tiltás megértésének, 
betartásának gyakorlása 
szituációkhoz kötötten, 

•  Tiltás megértésének, 
betartásának gyakorlása 
szituációkhoz kötötten, 

Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Szabálykártyák,  

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Szabálykártyák, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Szabálykártyák, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások 
kialakítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 



29 

 

•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alapvető tiltások megértése és betartása a biztonság érdekében komoly jelentőséggel bír. 
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Időszak, óraszám 11. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása, 
gesztusok megértése, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása, 
gesztusok megértése, 

Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása, gesztusok 
megértése, 

Cél, elvárt eredmény •  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Kommunikációs 
alapszabályok 
elsajátítása, 

•  Közös figyelem 
kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Kommunikációs 
alapszabályok elsajátítása, 

•  Közös figyelem kialakítása, 

•  Kivárás képességének 
fejlődése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

Feladat •  Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Közös figyelem 
kialakítását szolgáló 
gyakorlatok, 

•  Kivárás, sorra kerülés 
gyakorlása, 

•  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Közös figyelem 
kialakítását szolgáló 
gyakorlatok, 

•  Kivárás, sorra kerülés 
gyakorlása, 

•  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 

•  Csoportkommunikáció 
szabályainak gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Közös figyelem kialakítását 
szolgáló gyakorlatok, 

•  Kivárás, sorra kerülés 
gyakorlása, 

•  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 
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megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések kialakítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
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•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a csoportban dolgozó felnőttek azonos gesztusjeleket használjanak a napi rutinhoz kapcsolódó 
szituációk során. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Napi rutin során használatos 
gesztusok megismerése, 
megértése, 

Napi rutin során használatos 
gesztusok felelevenítése, 

Napi rutin során használatos 
gesztusok felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Napi rutin során 
használatos gesztusok 
megismerése, megértése, 

•  Kommunikációs igény 
felkeltése, 

•  Több kommunikációs 
csatorna megismerése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Napi rutin során 
használatos gesztusok 
felelevenítése, 

•  Kommunikációs igény 
erősítése, 

•  Több kommunikációs 
csatorna megismerése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

•  Napi rutin során használatos 
gesztusok felelevenítése, 

•  Kommunikációs igény 
erősítése, 

•  Több kommunikációs 
csatorna megismerése, 

•  Mindennapos helyzetek 
egyezményes kifejezése, 

Feladat •  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 
megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

•  Kapcsolatfelvétel 
gyakorlása szituációhoz 
kötötten, 

•  Minél több 
kommunikációs csatorna 
megismerése, 

•  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 
megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

•  Kapcsolatfelvétel 
gyakorlása szituációhoz 
kötötten, 

•  Minél több 
kommunikációs csatorna 
megismerése, 

•  Napi rutintevékenység 
során használt gesztusok 
megismerése, megértése 
szituációhoz kötötten, 

•  Kapcsolatfelvétel 
gyakorlása szituációhoz 
kötötten, 

•  Minél több kommunikációs 
csatorna megismerése, 
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•  Kommunikáció 
ösztönzése örömteli 
helyzetek, cselekvési 
rutinok által, készülődve 
a Mikulásnapra,  

•  Kommunikáció 
ösztönzése örömteli 
helyzetek, cselekvési 
rutinok által, készülődve 
a Mikulásnapra, 

•  Kommunikáció ösztönzése 
örömteli helyzetek, 
cselekvési rutinok által, 
készülődve a Mikulásnapra, 

Módszerek •  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

•  Reggeli kör, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 

•  Együtt cselekvés,  

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Babzsák, 
•  Gyertya, 
•  Napi rutinhoz kapcsolódó 

eszközök, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

•  Szőnyegen körben ülve 
elhelyezkedve,  

•  Egyéb szituációhoz 
kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések 
kialakítása, 

•  Egyezményes 
csoportszokások, 
gesztusjelzések kialakítása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a csoportban dolgozó felnőttek azonos gesztusjeleket használjanak a napi rutinhoz 
kapcsolódó szituációk során. 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Én megismerése: külső 
jellemzők, 

Én megismerése: külső 
jellemzők, szokások, 

Én megismerése: külső jellemzők, 
szokások, 

Cél, elvárt eredmény •  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

Feladat •  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők 
azonosítása, 
megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzők 
képeinek csoportosítása, 
válogatása, tanulókhoz 
kötése, 
 

•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját 
magán, majd másokon, 

•  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők, 
szokások azonosítása, 
megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzőket, 
szokásokat bemutató 
képek csoportosítása, 
válogatása, tanulókhoz 
kötése, 
 

•  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők, szokások 
azonosítása, megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzőket, 
szokásokat bemutató képek 
csoportosítása, válogatása, 
tanulókhoz kötése, 
 

•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját magán, 
majd másokon, 
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•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját 
magán, majd másokon, 

Módszerek •  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők, 
szokások fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők, szokások 
fotói, 

Munkarend •  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A téma további megerősítése az Érzelmi és szociális nevelés órákon történik meg. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Én megismerése: külső 
jellemzők, szokások, 

Én megismerése: külső 
jellemzők, szokások, viselkedés, 

Én megismerése: külső jellemzők, 
szokások, viselkedés, 

Cél, elvárt eredmény •  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról, 

•  Önismeret fejlődése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

Feladat •  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők, 
szokások azonosítása, 
megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzőket, 
szokásokat bemutató 
képek csoportosítása, 
válogatása, tanulókhoz 
kötése, 
 

•  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők, 
szokások azonosítása, 
megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzőket, 
szokásokat bemutató 
képek csoportosítása, 
válogatása, tanulókhoz 
kötése, 
 

•  Tükör segítségével külső 
jellemzők megismerése, 

•  Külső jellemzők, szokások 
jellemző viselkedés 
azonosítása, megnevezése,  
tapasztalása, 

•  Külső jellemzőket, 
szokásokat bemutató képek 
csoportosítása, válogatása, 
tanulókhoz kötése, 
 

•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját magán, 
majd másokon, 
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•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját 
magán, majd másokon, 
 

•  Karácsonyhoz köthető 
szokásaink felelevenítése 
szituációhoz kötötten, 

•  Test- és arcrészek 
megmutatása saját 
magán, majd másokon, 
 

•  Karácsonyhoz köthető 
szokásaink felelevenítése 
szituációhoz kötötten, 

 
•  Karácsonyhoz köthető 

szokásaink felelevenítése 
szituációhoz kötötten, 

Módszerek •  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Együtt cselekvés, 
•  Tapasztaltatás 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők fotói, 

•  Magnó, zenei CD, 

•  Ünnepi kellékek, képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők, 
szokások fotói, 

•  Magnó, zenei CD, 

•  Ünnepi kellékek, képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tükör, 

•  Magasságmérő, 

•  Külső jellemzők, szokások 
fotói, 

•  Magnó, zenei CD, 

•  Ünnepi kellékek, képek, 

Munkarend •  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt állva, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
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Munkaszervezés módja •   Ünnepet jellemző 
kellékek előkészítése, 

•  Ünnepet jellemző 
kellékek előkészítése, 

•  Ünnepet jellemző kellékek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A téma további megerősítése az Érzelmi és szociális nevelés órákon történik meg. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Én megismerése: családi 
kapcsolatok, 

Én megismerése: családi 
kapcsolatok, csoporttársak, 

Én megismerése: családi 
kapcsolatok, csoporttársak, 

Cél, elvárt eredmény •  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról és másik 
emberrel való 
kapcsolatról, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról és másik 
emberrel való 
kapcsolatról, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Ismeretek és 
tapasztalatszerzés saját 
magukról és másik emberrel 
való kapcsolatról, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

Feladat •  Családtagok képeinek 
kiválasztása, 
megnevezése, adott 
tanulóhoz kötése, 

•  Családtagok és saját 
képek összekötése a 
jellemző tárgyak, 
szituációk képeivel, 

•  Családtagok, 
csoporttagok képeinek 
kiválasztása, 
megnevezése, adott 
tanulókhoz kötése, 

•  Családtagok, 
csoporttagok és saját 
képek összekötése a 
jellemző tárgyak, 
szituációk képeivel, 

•  Családtagok, csoporttagok 
képeinek kiválasztása, 
megnevezése, adott 
tanulókhoz kötése, 

•  Családtagok, csoporttagok 
és saját képek összekötése a 
jellemző tárgyak, szituációk 
képeivel, 

Módszerek •  Babzsák módszer, •  Babzsák módszer, •  Babzsák módszer, 
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•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Válogatás, 
•  Párosítás, 
•  Megnevezés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Válogatás, 
•  Párosítás, 
•  Megnevezés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Bemutatás, 
•  Válogatás, 
•  Párosítás, 
•  Megnevezés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Családtagok fotói, 

•  Tanulók saját fotói, 

•  Jellemző tárgyak, kedvelt 
cselekvési szituációk 
fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Családtagok fotói, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Tanulók saját fotói, 

•  Jellemző tárgyak, kedvelt 
cselekvési szituációk 
fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Családtagok fotói, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Tanulók saját fotói, 

•  Jellemző tárgyak, kedvelt 
cselekvési szituációk fotói, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Szükséges fotók előre 
elkészítése, 

•  Szükséges fotók előre 
elkészítése, 

•  Szükséges fotók előre 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a családi fotókat a tanulót körülvevő gondozók-, ellátó 
személyzet fotói helyettesítik. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Döntéshozatal: választás két 
tárgy közül, 

Döntéshozatal: választás több 
tárgy közül, 

Döntéshozatal: választás több tárgy 
közül, választás két tevékenység 
közül, 

Cél, elvárt eredmény •  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet 
befolyásolásának 
megtapasztalása, 

•  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet 
befolyásolásának 
megtapasztalása, 

•  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet befolyásolásának 
megtapasztalása, 

Feladat •  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és egy kevésbé 
kedvelt tárgy, étel közül, 

•  Választás felajánlása két 
kedvelt tárgy, étel közül, 

•  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és több kevésbé 
kedvelt tárgy, étel közül, 

•  Választás felajánlása több 
kedvelt tárgy, étel közül, 

•  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és több kevésbé 
kedvelt tárgy, étel, és két 
tevékenység közül, 
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•  Választás felajánlása több 
kedvelt tárgy, étel, és két 
tevékenység közül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, azok 
fotói, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, azok 
fotói, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, 
tevékenységek fotói, 

•  Választótábla, 

Munkarend •  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 

•  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 

•  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 
sportpályán, 

Munkaszervezés módja •  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

•  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

•  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A felkínált választásnál fontos, hogy elfogadjuk azt, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy az csak 
véletlenszerű volt. A tanuló csak így tanulja meg a választás jelentőségét. 
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Időszak, óraszám 17. hét, heti 4 órában 

Témakör Kapcsolatfelvétel 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Döntéshozatal: választás több 
tárgy közül, 

Döntéshozatal: választás több 
tárgy közül, választás két 
tevékenység közül, 

Döntéshozatal: választás több tárgy 
közül, választás több tevékenység 
közül, 

Cél, elvárt eredmény •  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet 
befolyásolásának 
megtapasztalása, 

•  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet 
befolyásolásának 
megtapasztalása, 

•  Önálló döntéshozatal 
előkészítése, 

•  Választási helyzet 
megélése, 

•  Környezet feletti kontroll 
megtapasztalása, 

•  Környezet befolyásolásának 
megtapasztalása, 

Feladat •  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és egy kevésbé 
kedvelt tárgy, étel közül, 

•  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és több kevésbé 
kedvelt tárgy, étel és két 
tevékenység közül, 

•  Választás gyakorlása, 
választás jelzésének 
megismerése, elsajátítása 
(tekintet, rámutatás, 
megnevezés), 

•  Választás felajánlása egy 
kedvelt és több kevésbé 
kedvelt tárgy, étel, 
tevékenység közül, 
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•  Választás felajánlása 
kettő, majd több kedvelt 
tárgy, étel közül, 

•  Választás felajánlása több 
kedvelt tárgy, étel, és két 
tevékenység közül, 

•  Választás felajánlása több 
kedvelt tárgy, étel, 
tevékenység közül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Választás, 
•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, azok 
fotói, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, azok 
fotói, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Választásra felkínált 
tárgyak, ételek, 
tevékenységek fotói, 

•  Választótábla, 

Munkarend •  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 

•  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 

•  Szituációhoz kötötten 
csoportban, ebédlőben, 
sportpályán, 

Munkaszervezés módja •  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

•  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

•  Egyéni érdeklődésnek 
megfelelő fotók, képek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A felkínált választásnál fontos, hogy elfogadjuk azt, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy az csak 
véletlenszerű volt. A tanuló csak így tanulja meg a választás jelentőségét. 
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Időszak, óraszám 18. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Cél, elvárt eredmény •  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció motiválása, 

Feladat •  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás utánzása 
mozgással összekötve, 

•  Beszélőszervek ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre mozgás 
felidézése, és fordítva, 

•  Kommunikációra késztetés 
közösen végzett, 
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•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

hangadással együtt járó 
tevékenységek végzésével, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 
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•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

Munkarend •  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A mondókák mozgásformái igazodnak a tanulók mozgásállapotához, beszédértésük szintjéhez. Csak olyan 
mondókát tanítunk meg, amelynek jelentését mozdulattal, képpel támogatva érthetővé tudjuk tenni a 
tanulók számára. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Cél, elvárt eredmény •  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció motiválása, 

Feladat •  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás utánzása 
mozgással összekötve, 

•  Beszélőszervek ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre mozgás 
felidézése, és fordítva, 

•  Kommunikációra késztetés 
közösen végzett, 
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•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

hangadással együtt járó 
tevékenységek végzésével, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 
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•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

Munkarend •  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A mondókák mozgásformái igazodnak a tanulók mozgásállapotához, beszédértésük szintjéhez. Csak olyan 
mondókát tanítunk meg, amelynek jelentését mozdulattal, képpel támogatva érthetővé tudjuk tenni a 
tanulók számára. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Utánzás: hangutánzás, verbális 
utánzás, 

Cél, elvárt eredmény •  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció 
motiválása, 

•  Utánzás elérése, 

•  Beszélőszervek ügyesedése,  

•  Egymásra figyelés, 

•  Kommunikációs formák 
elsajátítása, 

•  Kommunikáció motiválása, 

Feladat •  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás 
utánzása mozgással 
összekötve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre 
mozgás felidézése, és 
fordítva, 

•  Utánzás különböző 
szituációkban, 

•  Mozgásutánzás, 

•  Hang- és verbalitás utánzása 
mozgással összekötve, 

•  Beszélőszervek ügyesítése, 

•  Mozgásos mondókák 
tanulása, szövegre mozgás 
felidézése, és fordítva, 

•  Kommunikációra késztetés 
közösen végzett, 
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•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

•  Kommunikációra 
késztetés közösen 
végzett, hangadással 
együtt járó 
tevékenységek 
végzésével, 

hangadással együtt járó 
tevékenységek végzésével, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Beszélőszervek 
gyakorlatainak végzése, 

•  Utánzás, 

•  Mozgás-verbalitás 
összekötése, 

•  Felidézés, 

•  Közös játék, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Buborékfújó, 

•  Gyertya, 

•  Vatta, szalvéta, 

•  Szívószál, 

•  Mikrofon, 

•  Diktafon, 

•  Mondókák képei, 

•  Babzsák, 
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•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

•  Labdák, 

•  Ejtőernyő, 

Munkarend •  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Szőnyegen körben állva, 
ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

•  Diktafon beüzemelése, 

•  Mondókák kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A mondókák mozgásformái igazodnak a tanulók mozgásállapotához, beszédértésük szintjéhez. Csak olyan 
mondókát tanítunk meg, amelynek jelentését mozdulattal, képpel támogatva érthetővé tudjuk tenni a 
tanulók számára. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Időszak, óraszám 21. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Szükségletek kifejezése, Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, 

Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 
 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság növelése, 

Feladat •  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 
gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 
gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek kifejezésének 
elsajátítása, gyakorlása a 
tanuló számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok alapján 
alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 
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•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan szóval, 
képpel, gesztussal, a 
tanulók egyéni 
képességeik szerint, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szituációnak megfelelően 
igen-nem jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

Munkaszervezés módja •  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Szükségletek kifejezésének módja, elvárása igazodik a tanulók állapotához, van, aki gesztus-mozdulat 
használattal képes jelezni, van, aki kommunikációs kártya használattal, és van aki képes szóval kifejezni 
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szükségleteit. A kifejezésmód eltérő formái mellett még számos egyéni eltérés lehet az egyéni 
segítségnyújtás, a megfelelő prompt használat terén is. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, 

Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 

Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 
udvariassági formulák, 

Cél, elvárt eredmény •  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 

 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 
 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság növelése, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
társadalmi 
viselkedésszabályok 
elsajátítása, 

 

Feladat •  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 
gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 
gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek kifejezésének 
elsajátítása, gyakorlása a 
tanuló számára megfelelő 
kommunikációs 
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kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan szóval, 
képpel, gesztussal, a 
tanulók egyéni 
képességeik szerint, 

kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan szóval, 
képpel, gesztussal, a 
tanulók egyéni 
képességeik szerint, 

•  Szituációnak 
megfelelően igen-nem 
jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok alapján 
alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szituációnak megfelelően 
igen-nem jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

•  Napi rutinnak megfelelően 
udvariassági formulák 
gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 
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Munkaszervezés módja •  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Szükségletek kifejezésének módja, elvárása igazodik a tanulók állapotához, van, aki gesztus-mozdulat 
használattal képes jelezni, van, aki kommunikációs kártya használattal, és van aki képes szóval kifejezni 
szükségleteit. A kifejezésmód eltérő formái mellett még számos egyéni eltérés lehet az egyéni 
segítségnyújtás, a megfelelő prompt használat terén is. 
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Időszak, óraszám 23. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 

Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 
udvariassági formulák, 

Szükségletek kifejezése, kérés 
formái, igen-nem jelzése, 
udvariassági formulák, 

Cél, elvárt eredmény •  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 

 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság 
növelése, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
társadalmi 
viselkedésszabályok 
elsajátítása, 

 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Tiltakozás, beleegyezés 
kifejezése, 

•  Szükségletek kifejezése, 
ezáltal önállóság növelése, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
társadalmi 
viselkedésszabályok 
elsajátítása, 

 

Feladat •  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek 
kifejezésének elsajátítása, 

•  Szituációhoz kapcsoltan 
szükségletek kifejezésének 
elsajátítása, gyakorlása a 
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gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan szóval, 
képpel, gesztussal, a 
tanulók egyéni 
képességeik szerint, 

•  Szituációnak 
megfelelően igen-nem 
jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

gyakorlása a tanuló 
számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok 
alapján alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan szóval, 
képpel, gesztussal, a 
tanulók egyéni 
képességeik szerint, 

•  Szituációnak 
megfelelően igen-nem 
jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

•  Napi rutinnak 
megfelelően udvariassági 
formulák gyakorlása, 

tanuló számára megfelelő 
kommunikációs 
csatornákon keresztül, az 
egyéni sajátosságok alapján 
alkalmazott 
segítségnyújtások 
használatával, 

•  Kérés kifejezésének 
gyakorlása szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szituációnak megfelelően 
igen-nem jelzése a tanulók 
képességei szerint szóval, 
mozdulattal, gesztussal, 

•  Napi rutinnak megfelelően 
udvariassági formulák 
gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Bemutatás, mintaadás, 

•  Gyakorlás, 
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Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

•  Napi rutinnak megfelelő 
szituációs helyzetekben, 

Munkaszervezés módja •  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

•  Egyénre szabott AAK 
eszközök elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Szükségletek kifejezésének módja, elvárása igazodik a tanulók állapotához, van, aki gesztus-mozdulat 
használattal képes jelezni, van, aki kommunikációs kártya használattal, és van aki képes szóval kifejezni 
szükségleteit. A kifejezésmód eltérő formái mellett még számos egyéni eltérés lehet az egyéni 
segítségnyújtás, a megfelelő prompt használat terén is. 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tárgyak megnevezése Tárgyak, személyek 
megnevezése, 

Cselekvések, események 
megnevezése, 

Cél, elvárt eredmény •  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

Feladat •  Tárgyak nevének 
tanulása különböző 
feladatok segítségével, 

•  Tárgyak 
megnevezésének 
tanulása, gyakorlása 
különböző feladatok 
során, 

•  Tárgyak, személyek 
nevének tanulása 
különböző feladatok 
segítségével, 

•  Tárgyak, személyek 
megnevezésének 
tanulása, gyakorlása 
különböző feladatok 
során, 

•  Tárgyak, személyek 
nevének gyakorlása 
különböző feladatok 
segítségével, 

•  Tárgyak, személyek 
megnevezésének tanulása, 
gyakorlása különböző 
feladatok során, 

•  Cselekmények, események 
megnevezése különböző 
feladatokhoz kapcsoltan, 

Módszerek •  AAK- módszerek, •  AAK- módszerek, •  AAK- módszerek, 



69 

 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Mikrofon, 

•  Párosító feladatok, 

•  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Környezet személyeinek 
fotói, 

•  Emberek képcsomag, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Párosító feladatok, 

•  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Környezet személyeinek 
fotói, 

•  Emberek képcsomag, 

•  Cselekvések képcsomag, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Párosító feladatok, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

•  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

•  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Megtanítandó tárgyak, személyek, cselekmények nevének tanításakor, a képek kiválasztásakor fontos, hogy 
olyanokat válasszunk, melyek a tanulók környezetében előfordulnak, melyekkel találkozhatnak, melyeket 
a valósághoz, tapasztalatokhoz tudnak kötni.  
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tárgyak, személyek 
megnevezése, 

Tárgyak, személyek, 
cselekvések, megnevezése, 

Cselekvések, események 
megnevezése, 

Cél, elvárt eredmény •  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

•  Szókincs bővülése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Nyelvi eszközök 
alkalmazása, 

•  Világ dolgainak fogalmi 
szintű megértése, 

Feladat •  Tárgyak, személyek 
nevének tanulása 
különböző feladatok 
segítségével, 

•  Tárgyak, személyek 
megnevezésének 
tanulása, gyakorlása 
különböző feladatok 
során, 

•  Tárgyak, személyek 
nevének tanulása 
különböző feladatok 
segítségével, 

•  Tárgyak, személyek 
megnevezésének 
tanulása, gyakorlása 
különböző feladatok 
során, 

•  Cselekmények, 
események megnevezése 
különböző feladatokhoz 
kapcsoltan, 

•  Tárgyak, személyek 
nevének gyakorlása 
különböző feladatok 
segítségével, 

•  Tárgyak, személyek 
megnevezésének tanulása, 
gyakorlása különböző 
feladatok során, 

•  Cselekmények, események 
megnevezése különböző 
feladatokhoz kapcsoltan, 
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Módszerek •  AAK- módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK- módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK- módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Azonosítások, 

•  Kiválasztás, válogatások, 

•  Magyarázat, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Mikrofon, 

•  Párosító feladatok, 

•  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Környezet személyeinek 
fotói, 

•  Emberek képcsomag, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Párosító feladatok, 

•  AAK eszközök, 

•  Környezet tárgyai, 

•  Környezet személyeinek 
fotói, 

•  Emberek képcsomag, 

•  Cselekvések képcsomag, 

•  Tárgyak képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Párosító feladatok, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

•  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

•  Megfelelő fotók 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Megtanítandó tárgyak, személyek, cselekmények nevének tanításakor, a képek kiválasztásakor fontos, hogy 
olyanokat válasszunk, melyek a tanulók környezetében előfordulnak, melyekkel találkozhatnak, melyeket 
a valósághoz, tapasztalatokhoz tudnak kötni. 
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Időszak, óraszám 26. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Alapvető gesztusok és 
használatuk, 

Gesztusok és használatuk, Gesztusok, nonverbális jelzések és 
használatuk, 

Cél, elvárt eredmény •  Beszédértés fejlődése, 

•  Alapvető gesztusok 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Gyakori gesztusok 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Gyakori gesztusok, 
nonverbális jelzések 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

Feladat •  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan alapvető 
gesztusok megértésének 
gyakorlása, 

•  Alapvető gesztusok 
használatának 

•  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan gesztusok 
megértésének gyakorlása, 

•   Gesztusok használatának 
elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan gesztusok, 
nonverbális jelzések 
megértésének gyakorlása, 

•   Gesztusok, nonverbális 
jelzések használatának 
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elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve 
a Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve 
a Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve a 
Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Hagyományápolás, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni.  
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikációs formák elsajátítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Alapvető gesztusok és 
használatuk, 

Gesztusok és használatuk, Gesztusok, nonverbális jelzések és 
használatuk, 

Cél, elvárt eredmény •  Beszédértés fejlődése, 

•  Alapvető gesztusok 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Gyakori gesztusok 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Gyakori gesztusok, 
nonverbális jelzések 
megértése, használata 
konkrét helyzethez 
kötötten, 

•  Környezetre való 
hatásgyakorlás lehetővé 
tétele, 

•  Egymásra figyelés 
ösztönzése, 

Feladat •  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan alapvető 
gesztusok megértésének 
gyakorlása, 

•  Alapvető gesztusok 
használatának 

•  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan gesztusok 
megértésének gyakorlása, 

•   Gesztusok használatának 
elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Szituációhoz, napi 
rutintevékenységhez 
kapcsoltan gesztusok, 
nonverbális jelzések 
megértésének gyakorlása, 

•   Gesztusok, nonverbális 
jelzések használatának 
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elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve 
a Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve 
a Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

elsajátítása, gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Gesztusok, mozdulatok 
kivitelezése mozgásos 
mondókával, 
gyermekdalokkal segítve a 
Húsvéti ünnephez 
kapcsoltan, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 
•  Gesztusok képei, 
•  Dalok, mondókák képei, 
•  Magnó, CD lejátszó, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Beszédértés fejlesztése, egyszerű 
utasítás végrehajtása, 

Beszédértés fejlesztése, két 
részből álló utasítás 
végrehajtása, 

Beszédértés fejlesztése, két részből 
álló utasítás végrehajtása, 

Cél, elvárt eredmény •  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

Feladat •  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése 
képpel támogatva, 
mozgással összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt 
utasítások megértése, 
végrehajtása megfelelő 

•  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése 
képpel támogatva, 
mozgással összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt 
két részből álló utasítások 
megértése, végrehajtása 

•  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése képpel 
támogatva, mozgással 
összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt két 
részből álló utasítások 
megértése, végrehajtása 
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egyéni segítségadással 
támogatva, 

megfelelő egyéni 
segítségadással 
támogatva, 

megfelelő egyéni 
segítségadással támogatva, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi 
munkák képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

•  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi 
munkák képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

•  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi munkák 
képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni. 

A végrehajtandó utasítások a napi rutinban előforduló tevékenységekhez szükségesek-, a tanuló számára 
értelmesek legyenek. 
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Beszédértés fejlesztése, egyszerű 
utasítás végrehajtása, 

Beszédértés fejlesztése, két 
részből álló utasítás 
végrehajtása, 

Beszédértés fejlesztése, két részből 
álló utasítás végrehajtása, 

Cél, elvárt eredmény •  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

•  Beszédértés fejlődése, 

•  Utasítások végrehajtása, 

•  Együttműködési készség 
fejlődése, 

Feladat •  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése 
képpel támogatva, 
mozgással összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt 
utasítások megértése, 
végrehajtása megfelelő 

•  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése 
képpel támogatva, 
mozgással összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt 
két részből álló utasítások 
megértése, végrehajtása 

•  Tavaszi mondókák, dalok 
tanulása, felidézése képpel 
támogatva, mozgással 
összekötve, 

•  Tavasszal összefüggő 
szavak jelentésének 
megértése, tapasztalással, 
bemutatással, közös 
tevékenységvégzéssel 
támogatva, 

•  Napi tevékenységekhez, 
szituációkhoz kapcsolt két 
részből álló utasítások 
megértése, végrehajtása 
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egyéni segítségadással 
támogatva, 

megfelelő egyéni 
segítségadással 
támogatva, 

megfelelő egyéni 
segítségadással támogatva, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt alkalmazása, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Utánzás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi 
munkák képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

•  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi 
munkák képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

•  AAK eszközök, 

•  Tavasszal kapcsolatos 
tárgyak, természeti 
jelenségek, tavaszi munkák 
képei, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Kiválasztott dalok, 
mondókák képei, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni. 

A végrehajtandó utasítások a napi rutinban előforduló tevékenységekhez szükségesek-, a tanuló számára 
értelmesek legyenek. 
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Társakkal való kontaktus, Társakkal való kontaktus, aktív 
szókincs bővítése, 

Társakkal való kontaktus, aktív 
szókincs bővítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való 
kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés 
kialakítása, 

•  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való 
kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés 
kialakítása, 

•  Aktív szókincs bővülése, 

•  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés kialakítása, 

•  Aktív szókincs bővülése, 

Feladat •  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos 
kialakítása, gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos 
gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 
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•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
megtanulása, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Egymástól való kérdezés, 
kérdésre válaszadás 
elsajátítása, gyakorlása, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének megfogása, 
közös mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Egymástól való kérdezés, 
kérdésre válaszadás 
elsajátítása, gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 
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Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Társakkal való kontaktus, Társakkal való kontaktus, aktív 
szókincs bővítése, 

Társakkal való kontaktus, aktív 
szókincs bővítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való 
kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés 
kialakítása, 

•  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való 
kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés 
kialakítása, 

•  Aktív szókincs bővülése, 

•  Tanulók egymás közti 
kommunikációjának 
ösztönzése, 

•  Egymással való kontaktus 
megtapasztalása, 

•  Egymás megismerése,  

•  Együttműködés kialakítása, 

•  Aktív szókincs bővülése, 

Feladat •  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos 
kialakítása, gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos 
gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Egymás köszöntésének 
gyakorlása, 

•  Egymással való 
szemkontaktos gyakorlása, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 
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•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
megtanulása, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Egymástól való kérdezés, 
kérdésre válaszadás 
elsajátítása, gyakorlása, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének megfogása, 
közös mondókázás, éneklés, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Egymástól való kérdezés, 
kérdésre válaszadás 
elsajátítása, gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Csoporttagok fotói, 

•  Magnó, CD lejátszó, 
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Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 

•  Képek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a kiválasztott dalokat, mondókákat a tanulók számára képi támogatással érthetővé tegyük, 
annak megtanulását várjuk el, amit képesek megérteni. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Átélt események megosztásának 
elsajátítása, gyakorlása, 

Átélt események megosztásának 
gyakorlása, 

Átélt események megosztásának 
gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Átélt események 
megosztásának 
elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés 
elérése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

•  Átélt események 
megosztásának 
elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés 
elérése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

•  Átélt események 
megosztásának elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés elérése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

Feladat •  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének megfogása, 
közös mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Átélt események 
megosztásának gyakorlása 
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•  Átélt események 
megosztásának tanulása 
képes beszélgető lap 
használatával, 

•  Átélt események 
megosztásának tanulása, 
gyakorlása képes 
beszélgető lap 
használatával, 

képes beszélgető lap 
használatával, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 
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•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap 
elkészítése, 

•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap 
elkészítése, 

•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Képes beszélgető lap használatával otthon is felidézhetők a tanulóval történtek, családjukkal is 
megoszthatják az általuk átélt élményeket. A módszer használatát a szülők is elsajátíthatják, így további 
otthoni használatot tesz lehetővé. 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció egymás közt 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Átélt események megosztásának 
elsajátítása, gyakorlása, 

Átélt események megosztásának 
gyakorlása, 

Átélt események megosztásának 
gyakorlása, hozzá érzelmek 
kapcsolása, 

Cél, elvárt eredmény •  Átélt események 
megosztásának 
elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés 
elérése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

•  Átélt események 
megosztásának 
elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés 
elérése, 

•  Kommunikáció 
ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

•  Átélt események 
megosztásának elsajátítása, 

•  Egymásra figyelés elérése, 

•  Kommunikáció ösztönzése, 

•  Közösség kialakítása, 

Feladat •  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének 
megfogása, közös 
mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 

•  Közösen végzett 
tevékenységek, játékok 
során eszköz átadása, 
elkérése egymástól, 

•  Közös körjáték során 
egymás kezének megfogása, 
közös mondókázás, éneklés, 

•  Egymásra figyelés, 
érdeklődés megosztása 
felnőtt segítséggel, 
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•  Átélt események 
megosztásának tanulása 
képes beszélgető lap 
használatával, 

•  Átélt események 
megosztásának tanulása, 
gyakorlása képes 
beszélgető lap 
használatával, 

•  Átélt események 
megosztásának gyakorlása 
képes beszélgető lap 
használatával, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Reggeli kör, 

•  Utánzás, 

•  Bemutatás, 

•  Irányított beszélgetés, 

•  Közös tevékenykedés, 

•  Beszélgető lap használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játékok, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Képes beszélgető lap, 

Munkarend •  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

•  Szituációs helyzetekben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, 
dalok kiválasztása, 

•  Megfelelő mondókák, dalok 
kiválasztása, 
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•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap 
elkészítése, 

•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap 
elkészítése, 

•  Aktuális eseményekről 
beszélgető lap elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Képes beszélgető lap használatával otthon is felidézhetők a tanulóval történtek, családjukkal is 
megoszthatják az általuk átélt élményeket. A módszer használatát a szülők is elsajátíthatják, így további 
otthoni használatot tesz lehetővé. 
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Időszak, óraszám 34. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció idegen környezetben 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, csoporton kívül, 

Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, csoporton kívül, 

Tanultak kipróbálása új helyzetben, 
csoporton kívül, 

Cél, elvárt eredmény •  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben való 
kommunikáció elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult kommunikációs 
formák új helyzetben való 
gyakorlása, 

Feladat •  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
formulák gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
formulák gyakorlása 
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gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 

gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 

intézményi színtereken 
kívül, pl. fagylaltozóban, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

Munkaszervezés módja •  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, tevékenységek 
előrejelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a tanulók számára képpel támogatva előre jelezzük a csoportterület elhagyásának úti célját és 
az ott várható tevékenységet. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció idegen környezetben 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, csoporton kívül, 

Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, iskolán kívül, 

Tanultak kipróbálása új helyzetben, 
iskolán kívül, 

Cél, elvárt eredmény •  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben való 
kommunikáció elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult kommunikációs 
formák új helyzetben való 
gyakorlása, 

Feladat •  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák, 
kapcsolatfelvétel 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
formulák, kapcsolatfelvétel 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
formulák, kapcsolatfelvétel 
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gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 

udvariassági formulák 
gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 

gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 

Munkaszervezés módja •  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, tevékenységek 
előrejelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a tanulók számára képpel támogatva előre jelezzük a csoportterület elhagyásának úti célját és 
az ott várható tevékenységet. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 4 órában 

Témakör Kommunikáció idegen környezetben 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, iskolán kívül, 

Tanultak kipróbálása új 
helyzetben, iskolán kívül, 

Tanultak kipróbálása új helyzetben, 
iskolán kívül, 

Cél, elvárt eredmény •  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben 
való kommunikáció 
elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult 
kommunikációs formák 
új helyzetben való 
gyakorlása, 

•  Tágabb környezetben való 
kommunikáció elsajátítása, 

•  Közösségi tanulás, 

•  Tapasztalatszerzés a 
külvilág viszonyairól, 

•  Megtanult kommunikációs 
formák új helyzetben való 
gyakorlása, 

Feladat •  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák, 
kapcsolatfelvétel 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
formulák, kapcsolatfelvétel 
gyakorlása iskolai 
színtereken, 

•  Köszönés, kérés, elutasítás, 
választás, udvariassági 
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udvariassági formulák 
gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 
tanulmányi kirándulás 
során, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
átélt események 
felidézése képes 
beszélgető lappal, 

•  Köszönés, kérés, 
elutasítás, választás, 
udvariassági formulák, 
kapcsolatfelvétel 
gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, 
tanulmányi kirándulás 
során, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
átélt események 
felidézése képes 
beszélgető lappal, 

formulák, kapcsolatfelvétel 
gyakorlása intézményi 
színtereken kívül, pl. 
fagylaltozóban, kirándulás 
során, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
átélt események felidézése 
képes beszélgető lappal, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Beszélgető lap használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Beszélgető lap, 

Munkarend •  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 
tanulmányi kiránduláson, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, 
tanulmányi kiránduláson, 

•  Csoporton kívül iskolai 
helyszínen, pl. szünetben, 

•  Csoporton kívül városi 
helyszínen, pl. 
fagylaltozóban, tanulmányi 
kiránduláson, 
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Munkaszervezés módja •  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, 
tevékenységek 
előrejelzése, 

•  Helyszínek, tevékenységek 
előrejelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önállóság, önkiszolgálás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy a tanulók számára képpel támogatva előre jelezzük a csoportterület elhagyásának úti célját 
és az ott várható tevékenységet. 
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2.2. Mozgásnevelés 
 

Időszak, óraszám 1. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 
cselekvési rutinok kialakítása, 

Új tanulók beszoktatása, 
cselekvési rutinok felidézése, 

Új tanulók beszoktatása, cselekvési 
rutinok felidézése, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 
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•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használatos AAK-s eszközök, módszerek használati módja, szintje függ a tanulók egyéni 
képességeiktől, egyéni szükségleteiktől. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 
cselekvési rutinok kialakítása, 

Új tanulók beszoktatása, 
cselekvési rutinok felidézése, 

Új tanulók beszoktatása, cselekvési 
rutinok felidézése, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
személyre szabása,  

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Protetikus környezet 
személyre igazítása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Protetikus környezet 
személyre igazítása, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 
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•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használatos AAK-s eszközök, módszerek használati módja, szintje függ a tanulók egyéni 
képességeiktől, egyéni szükségleteiktől. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tájékozódás a csoport által 
használt helyszíneken, 
csoportszabályok megismerése, 

Tájékozódás a csoport által 
használt helyszíneken, 
csoportszabályok felelevenítése, 

Tájékozódás a csoport által 
használt iskolai helyszíneken, 
csoportszabályok felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Csoport által használt 
helyszínek megismerése, 

•  Csoportszabályok 
megismerése, elfogadása, 

•  Csoport által használt 
helyszíneken 
tájékozódás, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 
elfogadása, 

•  Tájékozódás a csoport által 
használt iskolai 
helyszíneken,  

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, elfogadása, 

Feladat •  Csoport által használt 
helyszínek bejárása, 
használati szituációval 
összekötése, 

•  Megfelelő segítségekkel 
a csoport szabályainak 
megismerése, betartásuk 
gyakorlása, elfogadása, 

•  Csoport által használt 
helyszínek bejárása, 
használati szituációval 
összekötése, 

•  Megfelelő segítségekkel 
a csoport szabályainak 
felelevenítése, betartásuk 
gyakorlása,  

•  Csoport által használt 
helyszínek bejárása, 
használati szituációval 
összekötése, 

•  Megfelelő segítségekkel a 
csoport szabályainak 
felelevenítése, betartásuk 
gyakorlása,  

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bejárás, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bejárás, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bejárás, tapasztalás, 
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Eszközök •  Vizuális emlékeztetők, 
•  Vizuális támpontok 

használata, 
•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Vizuális támpontok 

használata, 
•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Vizuális támpontok 

használata, 
•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használatos AAK-s eszközök, módszerek használati módja, szintje függ a tanulók egyéni 
képességeiktől, egyéni szükségleteiktől. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés, felmérések 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, felmérések 
elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Módszerek •  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

Eszközök •  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés tanulóra 
szabása,  

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A megfigyelés, felmérés időszakának hossza függ a csoportösszetételtől, a tanulók egyéni sajátosságaitól. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés, felmérések 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, felmérések 
elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Módszerek •  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

Eszközök •  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés tanulóra 
szabása,  

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A megfigyelés, felmérés időszakának hossza függ a csoportösszetételtől, a tanulók egyéni sajátosságaitól. 
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Időszak, óraszám 6. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés, felmérések 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Tanulók megfigyelése, felmérések 
elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése,  
•  Tanév eleji felmérések 

elvégzése, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elvégzése, 

Módszerek •  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Felmérés, 

Eszközök •  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérő ívek, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés 
tanulóra szabása,  

•  Informális felmérés tanulóra 
szabása,  
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A megfigyelés, felmérés időszakának hossza függ a csoportösszetételtől, a tanulók egyéni sajátosságaitól. 
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Időszak, óraszám 7. hét, heti 4 órában 

Témakör Állás, utánzás, testi tudatosság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás elérése, 

Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás 
gyakorlása, 

Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásutánzás elérése, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

•  Mozgásutánzás 
gyakorlása, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

•  Mozgásutánzás gyakorlása, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

Feladat •  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 

•  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 

•  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

•  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

•  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Tornateremben, 
sportpályán állva, 

•  Tornateremben, 
sportpályán állva, 

•  Tornateremben, sportpályán 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

•  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

•  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mondókák felidézését, mozgással való összekötését, a jelentés megértését képpel támogatva szükséges 
segíteni. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 4 órában 

Témakör Állás, utánzás, testi tudatosság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás elérése, 

Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás 
gyakorlása, 

Gyakorlatok végzése állásból 
indítva, mozgásutánzás gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásutánzás elérése, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

•  Mozgásutánzás 
gyakorlása, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

•  Mozgásutánzás gyakorlása, 

•  Helyzet és helyváltoztató 
mozgások fejlesztése, 

•  Test érzékelése mozgás 
közben, 

•  Aktivitás felkeltése, 

Feladat •  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 

•  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 

•  Gyakorlatok végzése 
állásból indítva, 

•  Kargyakorlatok, 

•  Nyakkörzések, 

•  Láblengetések, 

•  Hajlások, fordulások, 

•  Gyakorlatok végzése 
mozgásos mondókával 
támogatva, 
mozgásutánzásra 
késztetéssel, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

•  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

•  Tornabotok, 

•  Karikák, 

•  Kendők, 

•  Babzsákok, 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Tornateremben, 
sportpályán állva, 

•  Tornateremben, 
sportpályán állva, 

•  Tornateremben, sportpályán 
állva, 

Munkaszervezés módja •  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

•  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

•  Mondókák képpel 
illusztrálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mondókák felidézését, mozgással való összekötését, a jelentés megértését képpel támogatva szükséges 
segíteni. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 4 órában 

Témakör Járás, tapintás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás egyenetlen talajon, 
környék felfedezése vizuális és 
tapintás általi tapasztalás útján, 

Járás egyenetlen talajon, őszi 
termések, levelek gyűjtése, 

Járás egyenetlen talajon, őszi 
termések, levelek gyűjtése, őszi 
természet megfigyelése, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

Feladat •  Az intézmény udvarának, 
játszóterének felfedezése, 
játék a kihelyezett 
eszközökkel,  

•  Járás közben 
alkalmazkodás az 
egyenetlen 
talajviszonyokhoz, járás 
fűben, homokon, gödrös, 
lejtős területen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, természet 

•  Az intézmény udvarának, 
játszóterének felfedezése, 
játék a kihelyezett 
eszközökkel,  

•  Járás közben 
alkalmazkodás az 
egyenetlen 
talajviszonyokhoz, járás 
fűben, homokon, gödrös, 
lejtős területen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, természet 

•  Az intézmény udvarának, 
játszóterének felfedezése, 
játék a kihelyezett 
eszközökkel,  

•  Járás közben alkalmazkodás 
az egyenetlen 
talajviszonyokhoz, járás 
fűben, homokon, gödrös, 
lejtős területen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, természet 
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megfigyelése, 
megtapasztalása, 

megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Őszi falevelek, termések 
gyűjtése, közben lehajlás, 
guggolás gyakorlása, 

megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Őszi falevelek, termések 
gyűjtése, közben lehajlás, 
guggolás gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, 

•  Gyűjtés, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, 

•  Gyűjtés, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Tereptárgyak, őszi 

termések, levelek, 
•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 
•  Tereptárgyak, őszi 

termések, levelek, 
•  Kosár a gyűjtéshez, 
•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 
•  Tereptárgyak, őszi 

termések, levelek, 
•  Kosár a gyűjtéshez, 
•  Játszótéri elemek, 

Munkarend •  Séta közben, 

•  Intézmény udvarán, 

•  Séta közben, 

•  Intézmény udvarán, 

•  Séta közben, 

•  Intézmény udvarán, 

Munkaszervezés módja •  Kosár előkészítése a 
terményekhez, 

•  Kosár előkészítése a 
terményekhez, 

•  Kosár előkészítése a 
terményekhez, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Játszótéri elemeket a tanulók képességeik és érdeklődésük alapján próbálhatják ki. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 4 órában 

Témakör Járás, kézmozgás finomítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás nehezített talajon, 
Különböző felületű-méretű 
anyagok megtapasztalása, 

Járás közben akadály 
észrevétele, kikerülés, átlépés, 
Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi termésekkel, 

Járás közben akadály észrevétele, 
kikerülés, átlépés, Kézmozgás 
finomítása: tevékenykedés őszi 
termésekkel, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

Feladat •  Különböző 
járásgyakorlatok, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 
hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 
hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben térviszonyok 
érzékelése, hozzájuk való 
alkalmazkodás, 
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•  Különböző felületű-
méretű anyagokkal 
tevékenykedés, anyagok 
megtapasztalása, 
kézmozgás finomítása, 

 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi 
termésekkel, ragasztás, 
fűzés, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi 
termésekkel, ragasztás, 
fűzés, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések, 
különböző felületű 
anyagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések,  
•  Ragasztó, Vastag tű, 

cérna, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések,  
•  Ragasztó, Vastag tű, cérna, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
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Munkaszervezés módja •  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az akadálypálya 
elemeinek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kerekes székes tanuló ezeket a gyakorlatokat, mozgásformákat kerekesszékével közlekedve végzi, 
kiegészítve a felső végtagok mozgatásával. 
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Időszak, óraszám 11. hét, heti 4 órában 

Témakör Járás, kézmozgás finomítása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás nehezített talajon, 
Különböző felületű-méretű 
anyagokkal tevékenykedés, 

Járás közben akadály 
észrevétele, kikerülés, átlépés, 
Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi termésekkel, 

Járás közben akadály észrevétele, 
kikerülés, átlépés,  

Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi termésekkel, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

Feladat •  Különböző 
járásgyakorlatok, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 
hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben térviszonyok 
érzékelése, hozzájuk való 
alkalmazkodás, 
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•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Különböző felületű-
méretű anyagokkal 
tevékenykedés, anyagok 
megtapasztalása, 
kézmozgás finomítása, 

 

hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi 
termésekkel, ragasztás, 
fűzés, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Kézmozgás finomítása: 
tevékenykedés őszi 
termésekkel, ragasztás, 
fűzés, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések, 
különböző felületű 
anyagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések,  
•  Ragasztó, Vastag tű, 

cérna, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, karikák, 

•  Szivacs lépcsők, 
emelkedők, alagutak, 

•  Őszi termések,  
•  Ragasztó, Vastag tű, cérna, 

Munkarend •  Tornateremben, •  Tornateremben, •  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
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•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

Munkaszervezés módja •  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az akadálypálya 
elemeinek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kerekes székes tanuló ezeket a gyakorlatokat, mozgásformákat kerekesszékével közlekedve végzi, 
kiegészítve a felső végtagok mozgatásával. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 4 órában 

Témakör Járás, testi tudatosság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás közben akadály 
észrevétele, kikerülés, átlépés, 
Testrészek, arcrészek tanulása, 

Járás útvonalkövetéssel, 
akadálypálya végig vitele, 
Testrészek, arcrészek 
gyakorlása, 

Járás útvonalkövetéssel, 
akadálypálya végig vitele tárgyakat 
kézben tartva, 

Testrészek, arcrészek szerepének 
megismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Testkép, testséma 
kialakítása, fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Testkép, testséma 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Tér, téri viszonylatok 
felfedezése, 

•  Testkép, testséma 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

Feladat •  Különböző 
járásgyakorlatok, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 
hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben 
térviszonyok érzékelése, 

•  Különböző 
járásgyakorlatok, járás 
kijelölt útvonalon, 
akadálypályán, 

•  Járás közben akadály 
észrevétele, irányváltás,  

•  Járás közben térviszonyok 
érzékelése, hozzájuk való 
alkalmazkodás, 
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•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Test és arcrészek 
tanulása, megmutatása 
önmagán, másokon, 
gyakorlás mondókával, 
kirakóval segítve, 

hozzájuk való 
alkalmazkodás, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Test és arcrészek 
tanulása, megmutatása 
önmagán, másokon, 
gyakorlás mondókával, 
kirakóval segítve, 

•  Járás közben akadály 
kikerülése, átlépése, 

•  Járás közben különböző 
nehézségű tárgyak kézben 
tartása, 

•  Test és arcrészek 
gyakorlása, megmutatása 
önmagán, másokon, 
gyakorlás mondókával, 
kirakóval segítve, 

•  Arc és testrészek szerepének 
tanulása tapasztalással, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Gyakorlás, 

•  Új ismeret elsajátítása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Tükör, 

•  Arc- és testkirakók, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, 
karikák, 

•  Tükör, 
•  Arc- és testkirakók, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámolyok, 

•  Tornapadok, 

•  Bóják, tornabotok, karikák, 

•  Tükör, 
•  Arc- és testkirakók, 

Munkarend •  Tornateremben, •  Tornateremben, •  Tornateremben, 
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•  Csoportban állva, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban állva, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban állva, asztalnál 
ülve, 

Munkaszervezés módja •  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az 
akadálypálya elemeinek 
előkészítése, 

•  Az óra előtt az akadálypálya 
elemeinek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kerekes székes tanuló ezeket a gyakorlatokat, mozgásformákat kerekesszékével közlekedve végzi, 
kiegészítve a felső végtagok mozgatásával. 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 4 órában 

Témakör Járás zenére, együttműködés, testi tudatosság, beszélőszervek ügyesítése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Zenére járás, tánc kézfogással, 
Testrészek, arcrészek 
gyakorlása, 

Ajakgyakorlatok, verbális 
utánzógyakorlatok,         

 

Zenére járás, tánc kézfogással, 
Testrészek, arcrészek 
gyakorlása, 

Beszélőszervek ügyesítése, ajak- 
és légző gyakorlatok, verbális 
utánzások,                              

 

Társakkal együttműködve közös 
mozgás zenére,  

Testrészek, arcrészek gyakorlása, 

Beszélőszervek ügyesítése, ajak- és 
légző gyakorlatok, verbális 
utánzások,                              

 

Cél, elvárt eredmény •  Testkép, testséma 
kialakítása, fejlesztése, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Együttműködés 
fejlesztése, 

•  Mozgásaktivitás 
felkeltése, 

•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 

•  Testkép, testséma 
kialakítása, fejlesztése, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Együttműködés 
fejlesztése, 

•  Mozgásaktivitás 
felkeltése, 

•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 

•  Testkép, testséma 
kialakítása, fejlesztése, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
javítása, 

•  Együttműködés fejlesztése, 
•  Mozgásaktivitás felkeltése, 
•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 

Feladat •  Szituációhoz kötötten 
közös tánc karácsonyi 

•  Szituációhoz kötötten 
közös tánc karácsonyi 

•  Szituációhoz kötötten közös 
tánc Mikulás és Karácsonyi 
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zenére, Mikulás- és 
Karácsonyi dalokat 
énekelve, 

•  Testrészek, arcrészek 
gyakorlása mozgásos 
mondókával felidézve, 

•  Ajakgyakorlatok, 
verbális 
utánzógyakorlatok az 
ünnephez kötötten,        

 

zenére, Mikulás és 
Karácsonyi dalokat 
énekelve, 

•  Testrészek, arcrészek 
gyakorlása mozgásos 
mondókával felidézve, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, ajak- és légző 
gyakorlatok, verbális 
utánzások az ünnep 
témájához kötötten,            

zenére, karácsonyi dalokat 
énekelve, 

•  Testrészek, arcrészek 
gyakorlása mozgásos 
mondókával felidézve, 

•  Beszélőszervek ügyesítése, 
ajak- és légző gyakorlatok, 
verbális utánzások az ünnep 
témájához kötötten,                

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Beszélőszervek 

ügyesítése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Beszélőszervek 

ügyesítése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Beszélőszervek ügyesítése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Képpel illusztrált 
Mikulás és Karácsonyi 
versek, dalok, 

•  Magnó, CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Képpel illusztrált 
Mikulás és Karácsonyi 
versek, dalok, 

•  Magnó, CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Képpel illusztrált Mikulás 
és Karácsonyi versek, 
dalok, 

•  Magnó, CD, 

Munkarend •  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 
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Munkaszervezés módja •  Mikulásnapi és 
Karácsonyi versek, dalok 
képpel támogatott 
illusztrálása, 

•  Mikulásnapi és 
Karácsonyi versek, dalok 
képpel támogatott 
illusztrálása, 

•  Mikulásnapi és Karácsonyi 
versek, dalok képpel 
támogatott illusztrálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 

•  Zenei nevelés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tanulandó versek, dalok szövegének, jelentésének képi bemutatása fontos támogatás a megértés 
segítésére. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 4 órában 

Témakör Szabad mozgás zenére, kézmozgás-, beszélőszervek ügyesítése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Szabad mozgás zenére felnőtt 
irányításával, 

Karácsonyi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés,      

Ajakgyakorlatok, verbális 
utánzógyakorlatok,         

 

Szabad mozgás zenére társakkal 
együttműködve, 

Karácsonyi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés,      

Beszélőszervek ügyesítése, ajak- 
és légző gyakorlatok, verbális 
utánzások,                              

 

Szabad mozgás zenére társakkal 
együttműködve,                                  

Karácsonyi készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés,   

Beszélőszervek ügyesítése, ajak- és 
légző gyakorlatok, verbális 
utánzások,                              

           

Cél, elvárt eredmény •  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Együttműködés 
fejlesztése, 

•  Mozgásaktivitás 
felkeltése, 

•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 
•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Együttműködés 
fejlesztése, 

•  Mozgásaktivitás 
felkeltése, 

•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 
•  Kézhasználat fejlesztése, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
javítása, 

•  Együttműködés fejlesztése, 
•  Mozgásaktivitás felkeltése, 
•  Koordináció fejlesztése, 
•  Test-, mozgás örömteli 

megélése, 
•  Kézhasználat fejlesztése, 
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Feladat •  Szituációhoz kötötten 
közös tánc karácsonyi 
zenére, karácsonyi 
dalokat énekelve, 

•  Különböző kézműves 
technikák, anyagok 
felhasználásával 
karácsonyi ajándékok, 
képeslapok, díszek 
készítése, 

•  Ajakgyakorlatok, 
verbális 
utánzógyakorlatok az 
ünnephez kötötten,        

•  Szituációhoz kötötten 
közös tánc karácsonyi 
zenére, karácsonyi 
dalokat énekelve, 

•  Különböző kézműves 
technikák, anyagok 
felhasználásával 
karácsonyi ajándékok, 
képeslapok, díszek 
készítése, 

•  Beszélőszervek 
ügyesítése, ajak- és légző 
gyakorlatok, verbális 
utánzások az ünnep 
témájához kötötten,            

•  Szituációhoz kötötten közös 
tánc karácsonyi zenére, 
karácsonyi dalokat 
énekelve, 

•  Különböző kézműves 
technikák, anyagok 
felhasználásával karácsonyi 
ajándékok, képeslapok, 
díszek készítése, 

•  Beszélőszervek ügyesítése, 
ajak- és légző gyakorlatok, 
verbális utánzások az ünnep 
témájához kötötten,                

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Különböző kézműves 

tevékenységek, 
•  Beszélőszervek 

ügyesítése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Különböző kézműves 

tevékenységek, 
•  Beszélőszervek 

ügyesítése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Együtt mozgás zenére, 
•  Utánzás, 
•  Különböző kézműves 

tevékenységek, 
•  Beszélőszervek ügyesítése, 

 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 
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•  Különböző kézműves 
anyagok, 

•  Képpel illusztrált 
Karácsonyi versek, 
dalok, 

•  Magnó, CD, 

•  Különböző kézműves 
anyagok, 

•  Képpel illusztrált 
Karácsonyi versek, 
dalok, 

•  Magnó, CD, 

•  Különböző kézműves 
anyagok, 

•  Képpel illusztrált 
Karácsonyi versek, dalok, 

•  Magnó, CD, 

Munkarend •  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban ülve-állva, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Karácsonyi versek, dalok 
képpel támogatott 
illusztrálása, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Karácsonyi versek, dalok 
képpel támogatott 
illusztrálása, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Karácsonyi versek, dalok 
képpel támogatott 
illusztrálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Zenei nevelés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tanulandó Karácsonyi versek, dalok szövegének, jelentésének képi bemutatása fontos támogatás a 
megértés segítésére. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 4 órában 

Témakör Séta téli útviszonyok közt, tapintás, kézmozgás fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Nehezített séta téli útviszonyok 
közt, téli tereptárgyak 
megtapasztalása tapintás útján, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Nehezített séta téli útviszonyok 
közt, téli tereptárgyak 
megtapasztalása tapintás útján, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Nehezített séta téli útviszonyok 
közt, téli tereptárgyak 
megtapasztalása tapintás útján, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Cél, elvárt eredmény •  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

Feladat •  Séta a téli természetben, 
útviszonyokhoz 
alkalmazkodás, 

•  Téli tereptárgyak 
megtapasztalása 
tapintással (hőmérséklet, 
szilárdság, anyag, stb.), 

•  Séta a téli természetben, 
útviszonyokhoz 
alkalmazkodás, 

•  Téli tereptárgyak 
megtapasztalása 
tapintással (hőmérséklet, 
szilárdság, stb.), 

•  Séta a téli természetben, 
útviszonyokhoz 
alkalmazkodás, 

•  Téli tereptárgyak 
megtapasztalása tapintással 
(hőmérséklet, szilárdság, 
stb.), 
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•  Téli természet 
megfigyelése, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 
kiegészítése különböző 
elemekkel. 

•  Téli természet 
megfigyelése, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 
kiegészítése különböző 
elemekkel. 

•  Téli természet 
megfigyelése, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 
kiegészítése különböző 
elemekkel. 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Séta, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Séta, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Séta, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb 

•  AAK eszközei, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb 

Munkarend •  Udvaron, 

•  Iskola környékén, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola környékén, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola környékén, 

•  Asztalnál ülve csoportban, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos a szabad alkotás örömének, a kísérletezés érzésének megélése a tevékenység során. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 4 órában 

Témakör Lépcsőhasználat, kézmozgás fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Lépcsőn járás segítséggel, mellé 
lépéssel, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Lépcsőn járás mellé lépéssel, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Biztonságos lépcsőhasználat 
gyakorlása, 

Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 

Cél, elvárt eredmény •  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

Feladat •  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
szükséges segítségek 
biztosításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 

•  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
szükséges segítségek 
biztosításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 

•  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
segítségadás 
halványításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
gyurmahasználat során, 
gyurma alakítása, 
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kiegészítése különböző 
elemekkel. 

kiegészítése különböző 
elemekkel. 

kiegészítése különböző 
elemekkel. 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
gyurmázás, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Alátét, 

•  Színes gyurmák, 

•  Pálcikák, termések, stb. 

Munkarend •  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve csoportban, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos a szabad alkotás örömének, a kísérletezés érzésének megélése a tevékenység során. 
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Időszak, óraszám 17. hét, heti 4 órában 

Témakör Lépcsőhasználat, kézmozgás fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Lépcsőn járás segítséggel, mellé 
lépéssel, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Lépcsőn járás mellé lépéssel, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Biztonságos lépcsőhasználat 
gyakorlása, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Cél, elvárt eredmény •  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Tér és téri viszonylatok 
tudatosítása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

Feladat •  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
szükséges segítségek 
biztosításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

•  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
szükséges segítségek 
biztosításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

•  Lépcsőn való közlekedés 
gyakorlása szituációban, 
segítségadás 
halványításával, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, festés 



146 

 

festés ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel, 

festés ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel, 

ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Különböző méretű 
papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

•  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Különböző méretű 
papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

•  AAK eszközei, 

•  Az intézményben és 
környezetében található 
lépcsők, 

•  Különböző méretű papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

Munkarend •  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, 

•  Udvaron, 

•  Iskola épületében, iskola 
környéki épületek 
lépcsőinél, 

•  Asztalnál ülve csoportban, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos a szabad alkotás örömének, a kísérletezés érzésének megélése a tevékenység során. 
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Időszak, óraszám 18. hét, heti 4 órában 

Témakör Futások, kézmozgás fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Szabad futás felnőtt segítséggel, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Futás adott célig, megállás, 
fogócskával ismerkedés, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Futás adott célig, megállás, 
fogócska játék gyakorlása, 

Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás 
növelése, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás 
növelése, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás növelése, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása, 

Feladat •  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  

•  Játékos futógyakorlatok, 

•  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  

•  Játékos futógyakorlatok, 

•  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  

•  Játékos futógyakorlatok, 



149 

 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 
festés ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel,  

•  Fogócska szabályaival 
ismerkedés, 
együttműködés 
kialakítása, 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, 
festés ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel, 

•  Fogócska játék közösen, 
együttműködés kialakítása, 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Kézmozgás fejlesztése 
festékhasználat során, festés 
ujjal, szivaccsal, 
vastagecsettel, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Csapatjáték, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Csapatjáték, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, közös 
festés, 

•  Kísérletezés, tapasztalás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Különböző méretű 
papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

•  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Különböző méretű 
papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

•  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Különböző méretű papírok, 

•  Festékek, szivacsok, 
ecsetek, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 
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•  Udvaron, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos a szabad alkotás örömének, a kísérletezés érzésének megélése a tevékenység során. 

Adott jelre, szóra való megállás megtanulása, gyakorlása a tanulók személyes biztonsága érdekében 
elengedhetetlen. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 4 órában 

Témakör Futások, kézmozgás fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Futás adott célig, megállás 
felnőtt segítséggel, fogócskával 
ismerkedés, 

Farsangi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Futás adott célig, megállás, 
fogócska játék gyakorlása, 

Farsangi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Futás adott célig, megállás, 
fogócska játék gyakorlása, 

Farsangi készülődéssel összekötött 
kézmozgás fejlesztés, 

 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás 
növelése, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás 
növelése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 

•  Koordináció fejlesztése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Mozgásaktivitás növelése, 

•  Futás mozgásforma 
kialakítása, 

•  Biztonság növelése, adott 
jelre megállás elérése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Szem-kéz koordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 

Feladat •  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  

•  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  

•  Futásra késztetés együtt 
mozgással, mintaadással,  
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•  Játékos futógyakorlatok, 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Farsangi álarc készítése, 
sablon kitöltése 
különböző technikákkal, 

•  Játékos futógyakorlatok, 

•  Fogócska szabályaival 
ismerkedés, 
együttműködés 
kialakítása, 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Farsangi álarc készítése, 
sablon kitöltése 
különböző technikákkal, 

•  Játékos futógyakorlatok, 

•  Fogócska játék közösen, 
együttműködés kialakítása, 

•  Megállás adott célnál, 
megállás jelre, 

•  Farsangi álarc készítése, 
sablon kitöltése különböző 
technikákkal, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Csapatjáték, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Csapatjáték, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Álarc sablon, 

•  Különböző kézműves 
anyagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Álarc sablon, 

•  Különböző kézműves 
anyagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Síp, hangszerek, 

•  Álarc sablon, 

•  Különböző kézműves 
anyagok, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Udvaron, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Udvaron, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Udvaron, 
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•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott kézműves technikák, használt anyagok minden esetben igazodnak a tanulók egyéni 
képességeikhez és kapcsolódnak a Kreativitást fejlesztő órák projektjeihez. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 4 órában 

Témakör Játék labdával, kézfej izmainak erősítése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Labda célzott dobása 

Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, 

Labda célzott dobása, elkapása 

Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, 

Labda célzott dobása, elkapása, 
célba dobás,  

Kézerősítő gyakorlatok különböző 
eszközökkel, anyagokkal, 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
indítása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

Feladat •  Labda irányított dobása 
felnőtt „kérem” jelzésére, 

•  Páros játék gyakorlása, 

•  Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 

•  Labda irányított dobása, 
elkapás gyakorlása, 

•  Páros játék gyakorlása, 

•  Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 

•  Labda irányított dobása, 
elkapás gyakorlása, 
labdázás, labda lepattintása, 

•  Különböző tárgyak, 
különböző méretű, súlyú 
labdák célba dobása 
megfelelő segítségadással, 
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kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

•  Páros játék gyakorlása, 
•  Kézerősítő gyakorlatok 

különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 
kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

Eszközök •  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott kézműves technikák, használt anyagok minden esetben igazodnak a tanulók egyéni 
képességeikhez és kapcsolódnak a Kreativitást fejlesztő órák projektjeihez. 
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Időszak, óraszám 21. hét, heti 4 órában 

Témakör Játék labdával, kézfej izmainak erősítése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Labda célzott dobása 

Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, 

Labda célzott dobása, elkapása 

Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, 

Labda célzott dobása, elkapása, 
célba dobás,  

Kézerősítő gyakorlatok különböző 
eszközökkel, anyagokkal, 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
indítása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz és két kéz 
mozgásának 
összehangolása, 

•  Kézfej izmainak erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

Feladat •  Labda irányított dobása 
felnőtt „kérem” jelzésére, 

•  Páros játék gyakorlása, 

•  Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 

•  Labda irányított dobása, 
elkapás gyakorlása, 

•  Páros játék gyakorlása, 

•  Kézerősítő gyakorlatok 
különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 

•  Labda irányított dobása, 
elkapás gyakorlása, 
labdázás, labda lepattintása, 

•  Különböző tárgyak, 
különböző méretű, súlyú 
labdák célba dobása 
megfelelő segítségadással, 
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kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

•  Párosjáték gyakorlása, 
•  Kézerősítő gyakorlatok 

különböző eszközökkel, 
anyagokkal, különböző 
kézműves technikákkal 
ismerkedés, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

Eszközök •  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves alapanyagok, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott kézműves technikák, használt anyagok minden esetben igazodnak a tanulók egyéni 
képességeikhez és kapcsolódnak a Kreativitást fejlesztő órák projektjeihez. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 4 órában 

Témakör Játék labdával, száj-kéz koordináció fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Célba dobással ismerkedés, 
Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Célba dobás gyakorlása, 

Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Célba dobás gyakorlása, 

Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
indítása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
javítása, 

•  Kézfej izmainak erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

Feladat •  Vattapamacs, 
papírgalacsin, stb. 
gyúrása, gurítása, fújása, 
terelése, 

•  Különböző tárgyak, 
különböző méretű, súlyú 

•  Vattapamacs, 
papírgalacsin, stb. 
gyúrása, gurítása, fújása, 
terelése, 

•  Különböző tárgyak, 
különböző méretű, súlyú 

•  Vattapamacs, papírgalacsin, 
stb. gyúrása, gurítása, 
fújása, terelése, 

•  Különböző tárgyak, 
különböző méretű, súlyú 
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labdák célba dobása 
megfelelő 
segítségadással, 

labdák célba dobása 
megfelelő 
segítségadással, 

labdák célba dobása 
megfelelő segítségadással, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Ajak és légző 

gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Ajak és légző 

gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Ajak és légző gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

Eszközök •  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Vatta, újságpapír, 
termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Vatta, újságpapír, 
termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Vatta, újságpapír, termések, 
stb. 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A csoportban előforduló többféle anyag formázásával, gurításával, fújásával meglehet próbálkozni, jó 
alkalom a különböző anyagokról való tapasztalatszerzéshez. 
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Időszak, óraszám 23. hét, heti 4 órában 

Témakör Játék labdával, száj-kéz koordináció fejlesztése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Labdába belerúgás, páros játék 
felnőttel, 

Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Labdába belerúgás, páros játék 
társsal, 

Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Labda célzott rúgása, terelése 
bottal, 

Különböző méretű, súlyú, saját 
készített tárgyak gurítása, fújása, 

Cél, elvárt eredmény •  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
indítása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak javítása, 

•  Kézfej izmainak 
erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

•  Koordináció fejlesztése, 
szem-kéz, száj-kéz és két 
kéz mozgásának 
összehangolása, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
javítása, 

•  Kézfej izmainak erősítése, 

•  Játéktevékenység 
megalapozása, 

•  Célirányzott mozgás 
gyakorlása, 

Feladat •  Labdába belerúgás, 

•  Felnőttel való páros játék 
ösztönzése, 

•  Labdába belerúgás, 

•  Felnőttel való páros játék 
ösztönzése, 

•  Labda célzott rúgása,  

•  Terelése bottal, mozgására 
reagálás irányváltoztatással, 
fordulással, 
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•  Fordulások, 
irányváltoztatások, labda 
útjára reagálás, 

•  Vattapamacs, 
papírgalacsin, stb. 
gyúrása, gurítása, fújása, 
terelése, 

•  Fordulások, 
irányváltoztatások, labda 
útjára reagálás, 

•  Vattapamacs, 
papírgalacsin, stb. 
gyúrása, gurítása, fújása, 
terelése, 

•  Vattapamacs, papírgalacsin, 
stb. gyúrása, gurítása, 
fújása, terelése, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Ajak és légző 

gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Ajak és légző 

gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Tapasztalás, 
•  Páros játék, 
•  Ajak és légző gyakorlatok, 
•  Kézmozgás erősítő 

tevékenységek, 

Eszközök •  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Vatta, újságpapír, 
termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Vatta, újságpapír, 
termések, stb. 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző méretű, súlyú, 
felületű labdák, 

•  Tornabotok, ütők, 

•  Vatta, újságpapír, termések, 
stb. 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Sportpályán, 

•  Asztalnál ülve, 
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Munkaszervezés módja •  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

•  Kézműves anyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A csoportban előforduló többféle anyag formázásával, gurításával, fújásával meglehet próbálkozni, jó 
alkalom a különböző anyagokról való tapasztalatszerzéshez. 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 4 órában 

Témakör Egyensúly, praktikus kézmozgások a gyakorlatban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás emelkedőn-lejtőn, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés közben 
segédkezés, tépőzár kezelése, 

Járás emelt útvonalon, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása, 
cipzár felhúzása, 

Fellépés- lelépés magaslatra, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása, 
gombolás tanulása, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

Feladat •  Járásgyakorlás emelt 
útvonalon, megemelt 
pallón, tornapadon, 
közben egyensúly 
megtartása, irány tartása, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 

•  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra való fel-le 
lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 

•  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra, alacsony 
létrára, bordásfalra való fel-
le lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 
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gyakorlása, tépőzár 
kezelése, 

gyakorlása, cipzár 
kezelése, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 
gyakorlása, ruhaneműk 
gombolása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK-s módszerek, 

•  Zsámolyok, 

•  Palló, 

•  Tornapadok, 

•  Hinták, 

•  Aktuális ruházat, 

•  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Hinták, 
•  AAK eszközei, 

•  Aktuális ruházat, 
 

•  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Fellépő, alacsony létra, 

•  Bordásfal, 

•  Hinták, 
•  AAK eszközei, 

•  Aktuális ruházat, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

Munkaszervezés módja •  Elegendő 
segítőszemélyzet 
biztosítása, 

•  Fellépésre alkalmas 
tereptárgyak keresése, 

•  Létrára való fellépéshez 
elegendő segítőszemélyzet 
szükséges, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Emelt útvonalon járáshoz, létrára való fellépés tanulása közben fontos a baleset megelőzés, ezért mindkét 
oldalról szükséges segítő biztosítása. 
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 4 órában 

Témakör Egyensúly, praktikus kézmozgások a gyakorlatban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Járás emelt útvonalon, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása, 
cipzár felhúzása, 

Fellépés- lelépés magaslatra, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása, 
kigombolás tanulása, 

Fellépés- lelépés létrafokra, 

Hintázások, 

Öltözés-vetkőzés gyakorlása, 
gombolás tanulása, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

Feladat •  Járásgyakorlás emelt 
útvonalon, megemelt 
pallón, tornapadon, 
közben egyensúly 
megtartása, irány tartása, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 

•  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra való fel-le 
lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 

•  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra, alacsony 
létrára, bordásfalra való fel-
le lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 
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gyakorlása, cipzár fel-le 
húzása, 

gyakorlása, ruhaneműk 
kigombolása, 

•  Szituációhoz kötötten 
öltözés-vetkőzés 
gyakorlása, ruhaneműk 
gombolása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK-s módszerek, 

•  Zsámolyok, 

•  Palló, 

•  Tornapadok, 

•  Hinták, 

•  Aktuális ruházat, 

•  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Hinták, 
•  AAK eszközei, 

•  Aktuális ruházat, 
 

•  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Fellépő, alacsony létra, 

•  Bordásfal, 

•  Hinták, 
•  AAK eszközei, 

•  Aktuális ruházat, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

Munkaszervezés módja •  Elegendő 
segítőszemélyzet 
biztosítása, 

•  Fellépésre alkalmas 
tereptárgyak keresése, 

•  Létrára való fellépéshez 
elegendő segítőszemélyzet 
szükséges, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Emelt útvonalon járáshoz, létrára való fellépés tanulása közben fontos a baleset megelőzés, ezért mindkét 
oldalról szükséges segítő biztosítása. 
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Időszak, óraszám 26. hét, heti 4 órában 

Témakör Egyensúly, praktikus kézmozgások a gyakorlatban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Fellépés- lelépés magaslatra, 

Hintázások, 

Csap megnyitása-elzárása, 

 

Fellépés- lelépés létrafokra, 

Hintázások, 

Szalvéta hajtása, 

Triciklivel ismerkedés, 
kormányzása, hajtása, 

Hintázások, 

Ruhaneműk csíptetése, teregetés 
segítséggel, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 

Feladat •  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra való fel-le 
lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Zsámolyra, különböző 
tereptárgyakra, alacsony 
létrára, bordásfalra való 
fel-le lépés gyakorlása a 
szükséges 
segítségadásokkal, 

•  Triciklivel ismerkedés, 
tolása célirányosan, felülés, 
hajtás erőkifejtés, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 
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•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Szituációhoz kötötten 
vízcsap kezelése, 
megnyitás-elzárás 
gyakorlása, 

•  Hinta hajtása, egyensúly 
megtartása, 

•  Terítéshez kapcsoltan 
szalvéta átlós hajtása, 

 

•  Szituációhoz kötötten ruhák 
teregetése, csipeszelése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 

Eszközök •  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Hinták, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Zsámoly, 

•  Tereptárgyak, 

•  Fellépő, alacsony létra, 

•  Bordásfal, 

•  Hinták, 

•  Szalvéta, 

•  AAK eszközei, 

•  Megfelelő méretű, 
kialakítású tricikli, 

•  Hinták, 

•  Műanyag lavór ruhákkal, 

•  Csipeszek, 

Munkarend •  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Fürdőszobában, 

•  Ebédlő előterében, 

•  Tornateremben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Ebédlőben, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Mosókonyhában. 

Munkaszervezés módja •  Fellépésre alkalmas 
tereptárgyak keresése, 

•  Létrára való fellépéshez 
elegendő 
segítőszemélyzet 
szükséges, 

•  Tricikli tolásához elegendő 
segítőszemélyzet szükséges, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tricikli kormányzása kiváltható az éppen elérhető, kormányozható eszközök mozgatásával, mint pl. étel 
kocsi, ruhás kocsi irányítása. 
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 4 órában 

Témakör Egyensúly, praktikus kézmozgások a gyakorlatban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta a tavaszi természetben, 
útakadályok átlépése, lehajlások, 
guggolások, gurulások, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés,  

Séta a tavaszi természetben, 
útakadályok átlépése, lehajlások, 
guggolások, gurulások, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Séta a tavaszi természetben, 
útakadályok átlépése, lehajlások, 
guggolások, gurulások, 

Húsvéti készülődéssel összekötött 
kézmozgás fejlesztés, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

Feladat •  Járás egyenetlen talajon, 

•  Szituációhoz kötötten 
lehajlás, guggolás 
terepen, 

•  Fűvel ismerkedés, 
gurulások fűben, 

•  Járás egyenetlen talajon, 

•  Szituációhoz kötötten 
lehajlás, guggolás 
terepen, 

•  Fűvel ismerkedés, 
gurulások fűben, 

•  Járás egyenetlen talajon, 

•  Szituációhoz kötötten 
lehajlás, guggolás terepen, 

•  Fűvel ismerkedés, 
gurulások fűben, 

•  Tavaszi természet aktív 
felfedezése, 
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•  Tavaszi természet aktív 
felfedezése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Tavaszi természet aktív 
felfedezése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Húsvéti ajándék, képeslap, 
hímes tojás készítése 
különböző kézműves 
technikákkal,  

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Pléd, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Ünnephez, évszakhoz 
kapcsolódó kellékek, 

•  AAK eszközei, 

•  Pléd, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Ünnephez, évszakhoz 
kapcsolódó kellékek, 

•  AAK eszközei, 

•  Pléd, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Ünnephez, évszakhoz 
kapcsolódó kellékek, 

Munkarend •  Udvaron, 
•  Sportpályán, parkban, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, parkban, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, parkban, 
•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Szükség esetén 
kullancsriasztó aeroszol 
használata, 

•  Szükség esetén 
kullancsriasztó aeroszol 
használata, 

•  Szükség esetén 
kullancsriasztó aeroszol 
használata, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kullancs által terjesztett fertőzés megakadályozása céljából célszerű a tanulókat lefújni riasztó aeroszollal, 
illetve hosszúnadrág, zárt cipő viselése szükséges a természetben való séta során. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, praktikus kézmozgások a gyakorlatban, beszélőszervek ügyesítése, 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés 
(édesség kibontás, fű tépése), 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése,  

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés 
(édesség kibontás, fű tépése), 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel összekötött 
kézmozgás fejlesztés (főtt 
tojáspucolás), 

Húsvéti készülődéssel összekötött 
beszélőszervek ügyesítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 
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munkatevékenységek 
során, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

munkatevékenységek 
során, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
fejlesztése, 

Feladat •  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, képeslap, 
hímes tojás készítése 
különböző kézműves 
technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 
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•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Húsvéti locsolóversek 
képpel megjelenítve, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
kellékek, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 
•  Húsvéti locsolóversek 

képpel megjelenítve, 
•  Ünnephez kapcsolódó 

kellékek, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, célbadobós 
játékok, 

•  Kézműves kellékek, 
•  Húsvéti locsolóversek 

képpel megjelenítve, 
•  Ünnephez kapcsolódó 

kellékek, 

Munkarend •  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Locsolóversek képpel 
való megjelenítése, 

•  Locsolóversek képpel 
való megjelenítése, 

•  Locsolóversek képpel való 
megjelenítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 

•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mindkét nemű tanuló tanul locsolóverset, a fiúk a locsolást, a lányok annak fogadását sajátítják el. 
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, praktikus kézmozgások a gyakorlatban, beszélőszervek ügyesítése, 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés 
(édesség kibontás, fű tépése), 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése,  

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés 
(édesség kibontás, fű tépése), 

Húsvéti készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Húsvéti készülődéssel összekötött 
kézmozgás fejlesztés (főtt 
tojáspucolás), 

Húsvéti készülődéssel összekötött 
beszélőszervek ügyesítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
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•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
fejlesztése, 

Feladat •  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, 
képeslap, hímes tojás 
készítése különböző 
kézműves technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Képpel, mozgással 
támogatott locsolóvers 
tanulása, felidézése, 

•  Húsvéti ajándék, képeslap, 
hímes tojás készítése 
különböző kézműves 
technikákkal,  

•  Húsvéti készülődéssel 
összefüggő szituációban 
kézmozgások gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 
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•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Húsvéti locsolóversek 
képpel megjelenítve, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
kellékek, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 
•  Húsvéti locsolóversek 

képpel megjelenítve, 
•  Ünnephez kapcsolódó 

kellékek, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, célbadobós 
játékok, 

•  Kézműves kellékek, 
•  Húsvéti locsolóversek 

képpel megjelenítve, 
•  Ünnephez kapcsolódó 

kellékek, 

Munkarend •  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Locsolóversek képpel 
való megjelenítése, 

•  Locsolóversek képpel 
való megjelenítése, 

•  Locsolóversek képpel való 
megjelenítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 

•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mindkét nemű tanuló tanul locsolóverset, a fiúk a locsolást, a lányok annak fogadását sajátítják el. 
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, kézmozgás fejlesztés a gyakorlatban, beszélőszervek ügyesítése, 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése,  

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
fejlesztése, 
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•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

Feladat •  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Verstanulás, felidézés, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, célbadobós 
játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 
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Munkarend •  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

•  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

•  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanuló az otthon szokásai alapján az ő gondozásában részt vevő, számára kedves 
dolgozót köszönti fel. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, kézmozgás fejlesztés a gyakorlatban, beszélőszervek ügyesítése, 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése,  

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás 
fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött kézmozgás fejlesztés, 

Anyák napi készülődéssel 
összekötött beszélőszervek 
ügyesítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság 
növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Egyensúlytendenciák 
fejlesztése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgásbiztonság növelése, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 

•  Beszédszervek funkcióinak 
fejlesztése, 
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•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

•  Beszédszervek 
funkcióinak fejlesztése, 

Feladat •  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  AAK támogatással anyák 
napi vers tanulása, 
felidézése, 

•  Különböző kézműves 
technikák alkalmazásával 
anyák napi ajándék 
készítése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 
•  Gyakorlás, 
•  Különböző kézműves 

technikák használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, célbadobós 
játékok, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Anyák napi versek képpel 
megjelenítve, 

Munkarend •  Udvaron, •  Udvaron, •  Udvaron, 
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•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál 

ülve, 

•  Sportpályán, 
•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

•  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

•  Anyák napi versek képpel 
való megjelenítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Kreativitás fejlesztése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanuló az otthon szokásai alapján az ő gondozásában részt vevő, számára kedves 
dolgozót köszönti fel. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, praktikus kézmozgások gyakorlása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Csomagolások kinyitása, kilincs 
kezelése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Csomagolások kinyitása, kilincs 
kezelése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Háztartással kapcsolatos 
tevékenységekben segédkezés, 

Cél, elvárt eredmény •  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek 
során, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten, 
munkatevékenységek során, 

Feladat •  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása a 
tanulók érdeklődésének 
megfelelően, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása a 
tanulók érdeklődésének 
megfelelően, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása a tanulók 
érdeklődésének 
megfelelően, 

•  Háztartással kapcsolatos 
tevékenységek gyakorlása, 
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•  Különböző 
csomagolások kinyitása, 
pl. cukor kibontása, 

•  Kilincs lenyomása, ajtó 
ki-be csukásának 
gyakorlása, 

•  Különböző 
csomagolások kinyitása, 
pl. cukor kibontása, 

•  Kilincs lenyomása, ajtó 
ki-be csukásának 
gyakorlása, 

terítés, asztal leszedése, 
asztal letörlése, söpréssel 
ismerkedés, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kedvelt csomagolt 
élelmiszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, 
célbadobós játékok, 

•  Kedvelt csomagolt 
élelmiszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Labdák, különböző 
sporteszközök, célbadobós 
játékok, 

•  Háztartási eszközök, 

Munkarend •  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban, ebédlőben, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban, ebédlőben, 

•  Udvaron, 
•  Sportpályán, 
•  Csoportban, ebédlőben, 

Munkaszervezés módja •  Szükséges eszközök 
előkészítése, 

•  Szükséges eszközök 
előkészítése, 

•  Szükséges eszközök 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanuló számára elérhető helyszín az otthon parkja, udvara és a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásformák gyakorlása, kézmozgások gyakorlása, 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Gyermeknapi játszóházon való 
részvétel, képességekhez mért 
finommozgást igénylő 
tevékenységek végzése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Gyermeknapi játszóházon való 
részvétel, képességekhez mért 
finommozgást igénylő 
tevékenységek végzése, 

Tanult mozgásformák játékos- és 
szituációhoz kötött gyakorlása, 

Gyermeknapi játszóházon való 
részvétel, képességekhez mért 
finommozgást igénylő 
tevékenységek végzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, 

•  Kézhasználat gyakorlása 
szituációhoz kötötten,  

Feladat •  Gyermeknapi 
játszóházon való 
részvétel, képességekhez 
mért finommozgást 
igénylő tevékenységek 
végzése, 

•  Gyermeknapi 
játszóházon való 
részvétel, képességekhez 
mért finommozgást 
igénylő tevékenységek 
végzése, 

•  Gyermeknapi játszóházon 
való részvétel, 
képességekhez mért 
finommozgást igénylő 
tevékenységek végzése, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
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•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása a 
tanulók érdeklődésének 
megfelelően, 

•  Tanult mozgásformák 
játékos- és szituációhoz 
kötött gyakorlása a 
tanulók érdeklődésének 
megfelelően, 

kötött gyakorlása a tanulók 
érdeklődésének 
megfelelően, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves anyagok, 

•  Labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves anyagok, 

•  Labdák, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves anyagok, 

•  Labdák, 

Munkarend •  Játszóházban, 

•  Udvaron, 

•  Sportpályán, 

•  Játszóházban, 

•  Udvaron, 

•  Sportpályán, 

•  Játszóházban, 

•  Udvaron, 

•  Sportpályán, 

Munkaszervezés módja •  Helyszín előre jelzése, •  Helyszín előre jelzése, •  Helyszín előre jelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Kreativitás fejlődése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Játszóházon való részvétel alkalmával a tevékenységek választását a tanulók egyéni képességei 
határozzák meg. 
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Időszak, óraszám 34. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásos időtöltés a szabadban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta a nyári természetben, 

Víz természetével ismerkedés, 
járás-pancsolás sekély vízben, 

Séta a nyári természetben, 

Járás-pancsolás sekély vízben, 

Séta a nyári természetben, 

Gázolás vízben, 

Cél, elvárt eredmény •  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

Feladat •  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 
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mozgás, az azzal való 
játék, az általa keltett 
érzés megtapasztalása, 

mozgás, az azzal való 
játék, az általa keltett 
érzés megtapasztalása, 

mozgás, az azzal való játék, 
az általa keltett érzés 
megtapasztalása, 

Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

•  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

•  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

Munkarend •  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•   Strandon, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•   Strandon, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, patak-
, folyóparton, 

•   Strandon, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

•  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

•  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A biztonságos strandoláshoz megfelelő számú személyzet, önkéntes segítő bevonása szükséges. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásos időtöltés a szabadban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta a nyári természetben, 

Víz természetével ismerkedés, 
járás-pancsolás sekély vízben, 

Séta a nyári természetben, 

Járás-pancsolás sekély vízben, 

Séta a nyári természetben, 

Gázolás vízben, 

Cél, elvárt eredmény •  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

•  Hely és helyváltoztató 
mozgások gyakorlása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  Erőnlét fokozása, 

•  Vízben való mozgásról 
tapasztalatszerzés, 

•  Kézfelület érzékelésének 
fejlesztése, 

•  Test pozitív megélése, 

Feladat •  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Természetes vízzel 
ismerkedés, vízben való 
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mozgás, az azzal való 
játék, az általa keltett 
érzés megtapasztalása, 

mozgás, az azzal való 
játék, az általa keltett 
érzés megtapasztalása, 

mozgás, az azzal való játék, 
az általa keltett érzés 
megtapasztalása, 

Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

•  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

•  AAK eszközei, 
•  Fürdőruha, 
•  Törölköző, 
•  Papucs, 

Munkarend •  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•   Strandon, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•   Strandon, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, patak-
, folyóparton, 

•   Strandon, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

•  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

•  Megfelelő számú felnőtt 
személyzet biztosítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A biztonságos strandoláshoz megfelelő számú személyzet, önkéntes segítő bevonása szükséges. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 4 órában 

Témakör Mozgásos időtöltés a szabadban, tanulmányi kirándulás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta a nyári természetben, 

Tanulmányi kirándulás 
alkalmával a tanult 
mozgásformák gyakorlása, 

Séta a nyári természetben, 

Tanulmányi kirándulás 
alkalmával a tanult 
mozgásformák gyakorlása, 

Séta a nyári természetben, 

Tanulmányi kirándulás alkalmával 
a tanult mozgásformák gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  A tanult mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Mozgásaktivitás 
fokozása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  A tanult mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Mozgásaktivitás 
fokozása, 

•  Mozgás örömének 
megélése, 

•  A tanult mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Mozgásaktivitás fokozása, 
•  Mozgás örömének 

megélése, 

Feladat •  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, tanult 
mozgásformák 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, tanult 
mozgásformák 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, tanult 
mozgásformák szituációhoz 
kötött gyakorlása, 

•  Séta az intézmény 
környékén, a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 
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Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kiránduláshoz szükséges 
felszerelések, 

•  AAK eszközei, 

•  Kiránduláshoz szükséges 
felszerelések, 

•  AAK eszközei, 

•  Kiránduláshoz szükséges 
felszerelések, 

Munkarend •  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, 
patak-, folyóparton, 

•  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

•  Intézmény környékén 
parkban, sportpályán, patak-
, folyóparton, 

•  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

Munkaszervezés módja •  Kirándulás szervezése a 
szülők bevonásával, 

•  Kirándulás szervezése a 
szülők bevonásával, 

•  Kirándulás szervezése a 
szülők bevonásával, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tanévvégi kirándulás lebonyolítása a szülők részvételével történik, így együttes örömteli élményátélésre 
ad lehetőséget, és általa a családok kapcsolatai is bővülnek. 
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Gyermekotthonban élő tanulók esetében a szülő helyett részt vehetnek az otthon dolgozói, a tanuló 
gyámja. 
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2.3. Ember és természet 
 

Időszak, óraszám 1. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 
ismerkedés, a csoport 
helyiségeinek, szabályainak 
megismerése. 

Ismerkedés, a csoport 
helyiségeinek, szabályainak 
felelevenítése. 

Ismerkedés, a csoport 
helyiségeinek, szabályainak 
felelevenítése. 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
megismerése, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
felelevenítése, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
felidézése, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
felelevenítése, 

Feladat •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Szituációhoz kötött 
cselekvési rutinok 
kialakítása, felidézése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 
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•  Csoportszabályok, 
szokások szituációhoz 
kötött megismerése, 
betartás gyakorlása, 

•  Csoportszabályok, 
szokások szituációhoz 
kötött betartása, 
gyakorlása, 

•  Csoportszabályok, szokások 
szituációhoz kötött 
betartása, gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  Szabálykártyák, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használatos AAK-s eszközök, módszerek használati módja, szintje függ a tanulók egyéni 
képességeiktől, egyéni szükségleteiktől. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszoktatása, 
ismerkedés, a csoport 
helyiségeinek, szabályainak 
megismerése, 

Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérés, 

Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

Tevékenységek, napirend előre 
jelzésének felelevenítése, 

Tanulók megfigyelése, tanév eleji 
felmérés, 

Tájékozódás a kialakított protetikus 
környezetben, 

Napirend, heti rend használatának 
felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
megismerése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
felelevenítése, 

•  Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

•  Az idő strukturálásának 
elősegítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 
 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
felelevenítése, 

•  Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

•  Az idő strukturálásának 
elősegítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 

Feladat •  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Új tanulók beszoktatása, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 
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•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Biztonságos légkör 
teremtése, 

•  Csoport szabályainak, 
szokásrendjének 
megismerése, 

•  Csoportszabályok, 
szokások szituációhoz 
kötött betartása, 
gyakorlása, 

•  Napirendhasználat 
felelevenítése, 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Csoportszabályok, szokások 
szituációhoz kötött 
betartása, gyakorlása, 

•  Napirend-, heti rend 
használat felelevenítése, 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
használata, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérőlapok, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  Szabálykártyák, 

•  Felmérőlapok, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 
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•  Felmérőlapok 
előkészítése, 

•  Felmérőlapok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használatos AAK-s eszközök, módszerek használati módja, szintje függ a tanulók egyéni 
képességeiktől, egyéni szükségleteiktől. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérés, 

Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

Tevékenységek előre jelzése, 

Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérés, 

Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

Tevékenységek, napirend előre 
jelzésének felelevenítése, 

Tanulók megfigyelése, tanév eleji 
felmérés, 

Tájékozódás a kialakított protetikus 
környezetben, 

Napirend, heti rend használatának 
felelevenítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

•  Az idő strukturálásának 
elősegítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 
 

•  Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

•  Az idő strukturálásának 
elősegítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 
 

•  Tájékozódás a kialakított 
protetikus környezetben, 

•  Az idő strukturálásának 
elősegítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 

Feladat •  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Tevékenységek előre 
jelzésének bevezetése, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Napirendhasználat 
felelevenítése, 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Protetikus környezet 
csoporthoz-, személyhez 
szabása, 

•  Napirend-, heti rend 
használat felelevenítése, 
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•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

Módszerek •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérőlapok, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet 
elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérőlapok, 

•  AAK eszközei, 

•  Protetikus környezet elemei, 

•  Játéktárgyak, 

•  Felmérőlapok, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  Felmérőlapok 
előkészítése, 

•  AAK-s eszközök 
személyre szabása, 

•  Felmérőlapok 
előkészítése, 

•  AAK-s eszközök személyre 
szabása, 

•  Felmérőlapok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az informális felmérés megfigyelési szempontjai tanulóhoz igazíthatók. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérés, 

Az intézményt körülvevő 
környezet tanulói megfigyelése, 

Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérés, 

Az intézményt körülvevő 
környezet tanulói megfigyelése, 

Tanulók megfigyelése, tanév eleji 
felmérés, 

Az intézményt körülvevő 
környezet tanulói megfigyelése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 

•  Intézményi környezet 
megfigyelése, 
felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 

•  Intézményi környezet 
megfigyelése, 
felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
tanév eleji felmérés 
felvétele, 

•  Intézményi környezet 
megfigyelése, felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A dologi világ megélésének 
elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

Feladat •  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Szituációhoz kapcsoltan a 
csoport által használt 
intézményi terület 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Szituációhoz kapcsoltan a 
csoport által használt 
intézményi terület 

•  Megfigyelése, tanév eleji 
felmérés felvétele, 

•  Szituációhoz kapcsoltan a 
csoport által használt 
intézményi terület bejárása, 
rendeltetés megismerése, 



212 

 

bejárása, rendeltetés 
megismerése, 

•  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  

•  Szokásos útvonalak, 
tereptárgyak 
megismerése, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása, 

bejárása, rendeltetés 
megismerése, 

•  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  

•  Szokásos útvonalak, 
tereptárgyak 
megismerése, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása, 

•  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  

•  Szokásos útvonalak, 
tereptárgyak megismerése, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Megfigyelés, 

•  Felmérés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Felmérőlapok, és a 
hozzájuk tartozó tárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Felmérőlapok, és a 
hozzájuk tartozó tárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Felmérőlapok, és a 
hozzájuk tartozó tárgyak, 

Munkarend •  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, 

•  Aktuális napirendhez 
kapcsoltan, szituációhoz 
tartozó helyszínen, 

•  Séta az intézmény 
környékén, 

Munkaszervezés módja •  Felmérőlapok 
előkészítése, 

•  Felmérőlapok 
előkészítése, 

•  Felmérőlapok előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az informális felmérés megfigyelési szempontjai tanulóhoz igazíthatók. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 2 órában 

Témakör Ősz – időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Aktuális időjárás 
megtapasztalása, megfigyelése 

Őszi időjárás jellemzőinek 
azonosítása, 

Ősz jellemzői 

Cél, elvárt eredmény •  Intézményi környezet 
megfigyelése, 
felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Aktuális időjárás 
megtapasztalása, 
megfigyelése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Intézményi környezet 
megfigyelése, 
felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Őszi időjárás 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Intézményi környezet 
megfigyelése, felfedezése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Ősz jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése (hőmérséklet, 
napsütés, eső, szél), 

Feladat •  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 

•  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 

•  Intézményt körülvevő 
környezet megfigyelése 
tanulmányi séták során,  
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udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Őszi időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Őszi időjárás 
jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Őszi időjárási jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Őszi időjárás jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 
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Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az aktuális időjárás azonosítása megjelenik mindennap a reggeli kommunikációs óra rutinjaként. 
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Időszak, óraszám 6. hét, heti 2 órában 

Témakör Ősz – gyümölcsök, zöldségek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Őszi gyümölcsökkel, azok 
tulajdonságaival ismerkedés, 

Őszi gyümölcsök megnevezése, 
válogatása tulajdonság alapján, 
egyeztetésük képpel, 

Őszi gyümölcsök szétválogatása 
jellemzőik alapján, egyeztetésük 
képpel, 

Őszi zöldségek tulajdonságainak 
megismerése tapasztalás által, 

Cél, elvárt eredmény •  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés az 
őszi gyümölcsökről, azok 
megismerése, 

•  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés az 
őszi gyümölcsökről, azok 
megismerése, 

•  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés az őszi 
gyümölcsökről, 
zöldségekről azok 
megismerése, 

Feladat •  Őszi gyümölcsök valós 
megismerése, megfogása, 
megkóstolása,  

•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás és ízlelés útján, 

•  Őszi gyümölcsök valós 
megismerése, megfogása, 
megkóstolása,  

•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás és ízlelés útján, 

•  Őszi gyümölcsök valós 
megismerése, megfogása, 
megkóstolása,  

•  Tulajdonságok azonosítása 
látvány, tapintás és ízlelés 
útján, 
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•  Megismerés képi 
támogatása, gyümölcs-
gyümölcs azonosítása, 

•  Megismerés képi 
támogatása, gyümölcs-
gyümölcs, majd 
gyümölcs-kép 
azonosítása, 

•  Őszi gyümölcsök 
megnevezése, válogatása 
tulajdonság alapján,  

•  Megismerés képi 
támogatása, gyümölcs-
gyümölcs, majd gyümölcs-
kép azonosítása, 

•  Őszi gyümölcsök 
megnevezése, válogatása 
tulajdonság alapján,  

•  Őszi zöldségek valós 
megismerése, megfogása, 
megkóstolása,  

Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Őszi gyümölcsök,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  AAK eszközei, 

•  Őszi gyümölcsök,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  Gyümölcsök lottójáték, 

•  Színes tálak a 
válogatáshoz, 

•  AAK eszközei, 

•  Őszi gyümölcsök,  

•  Őszi zöldségek, 

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  Gyümölcsök lottójáték, 

•  Színes tálak a válogatáshoz, 
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Munkarend •  Asztalnál ülve 
csoportban, ebédlőben, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, ebédlőben, 

•  Asztalnál ülve csoportban, 
ebédlőben, 

Munkaszervezés módja •  Szükséges gyümölcsök 
beszerzése, 

•  Szükséges gyümölcsök 
beszerzése, 

•  Szükséges gyümölcsök, 
zöldségek beszerzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Egészségnevelés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyümölcsök, zöldségek behozásába bevonhatók a családok, behozhatnak otthon elérhetőket, így a tanulókat 
is betudjuk vonni az óra előkészítésébe. 
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Időszak, óraszám 7. hét, heti 2 órában 

Témakör Ősz – őszi természet 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Őszi természet megfigyelése séta 
során, őszi falevelek, termések 
gyűjtése, 

Őszi természet megfigyelése séta 
során, őszi falevelek, termések 
gyűjtése, 

Őszi természet megfigyelése séta 
során, őszi falevelek, termések 
gyűjtése, 

Cél, elvárt eredmény •  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

Feladat •  Tanulmányi séta a 
természetben, őszi 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása 
különböző 
érzékszerveken keresztül, 

•  Tanulmányi séta során 
őszi falevelek, termések 
gyűjtése, 

•  Gyűjtés során 
mozgásformák 

•  Tanulmányi séta a 
természetben, őszi 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása 
különböző 
érzékszerveken keresztül, 

•  Tanulmányi séta során 
őszi falevelek, termések 
gyűjtése, 

•  Gyűjtés során 
mozgásformák 

•  Tanulmányi séta a 
természetben, őszi 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása különböző 
érzékszerveken keresztül, 

•  Tanulmányi séta során őszi 
falevelek, termések 
gyűjtése, 

•  Gyűjtés során 
mozgásformák gyakorlása: 
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gyakorlása: lehajlás, 
guggolás, fogás formái, 

gyakorlása: lehajlás, 
guggolás, fogás formái, 

lehajlás, guggolás, fogás 
formái, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Gyűjtés, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Együttes tevékenykedés, 
•  AAK-s módszerek, 

 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kosár a gyűjtéshez, 

•  Falevelek, termések, 

•  AAK eszközei, 

•  Kosár a gyűjtéshez, 

•  Falevelek, termések, 

•  AAK eszközei, 

•  Kosár a gyűjtéshez, 

•  Falevelek, termések, 

Munkarend •  Tanulmányi séta, •  Tanulmányi séta, •  Tanulmányi séta, 

Munkaszervezés módja •  Őszi termésekben, 
levelekben bővelkedő 
terület kiválasztása, 

•  Őszi termésekben, 
levelekben bővelkedő 
terület kiválasztása, 

•  Őszi termésekben, 
levelekben bővelkedő 
terület kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Őszi termések, levelek gyűjtésébe bevonhatók a családok, behozhatnak otthon elérhetőket, így a tanulókat 
is betudjuk vonni az óra előkészítésébe. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 2 órában 

Témakör Ősz – termések, falevelek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Őszi levelek rakosgatása, 
válogatása színük, alakjuk 
szerint, 

Őszi termések tulajdonságainak 
megtapasztalása, 

Őszi levelek, termések 
rakosgatása, válogatása, 
csoportosítása színük, alakjuk 
szerint, egyeztetés képpel, 

Őszi levelek, termések rakosgatása, 
válogatása, csoportosítása 
tulajdonságaik szerint, egyeztetés 
képpel, 

Dió, gesztenye, toboz, falevél 
megnevezése, 

Cél, elvárt eredmény •  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Őszi termések 
tulajdonságainak 
megtapasztalása, 

 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Őszi termések 
tulajdonságainak 
megtapasztalása, 

•  Őszi levelek, termések 
válogatása, 
csoportosítása színeik, 
alakjuk szerint, 
egyeztetés képpel, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Őszi termések 
tulajdonságainak 
megtapasztalása, 

•  Őszi levelek, termések 
válogatása, csoportosítása 
színeik, alakjuk szerint, 
egyeztetés képpel, 

•  Dió, gesztenye, toboz, 
falevél megnevezése, 
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Feladat •  Őszi levelek rakosgatása, 
válogatása színük, 
alakjuk szerint, 

•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása,  

•  Őszi levelek rakosgatása, 
válogatása, 
csoportosítása színük, 
alakjuk szerint, 
egyeztetésük képpel, 

•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás, ízlelés útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása,  

•  Őszi levelek, termések 
rakosgatása, válogatása, 
csoportosítása 
tulajdonságaik szerint, 
egyeztetés képpel, 

•  Dió, gesztenye, toboz, 
falevél megnevezése 
cselekvéshez, 
tapasztaláshoz kapcsoltan, 

•  Tulajdonságok azonosítása 
látvány, tapintás, ízlelés 
útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása, 

Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Őszi levelek,  

•  Levelek képei, 

•  Válogatáshoz 
doboztetők, 

•  AAK eszközei, 

•  Őszi levelek, termések,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Levelek, termések képei, 

•  Lottójáték, 

•  AAK eszközei, 

•  Őszi levelek, termések,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Levelek, termések képei, 

•  Lottójáték, 
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•  Válogatáshoz 
doboztetők, 

•  Válogatáshoz doboztetők, 

Munkarend •  Asztalnál ülve 
csoportban,  

•  Asztalnál ülve 
csoportban,  

•  Asztalnál ülve csoportban,  

Munkaszervezés módja •  Szükséges levelek 
előkészítése, 

•  Szükséges levelek, 
termések beszerzése, 
előkészítése, 

•  Szükséges levelek, termések 
beszerzése, előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Egészségnevelés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Őszi termések, levelek gyűjtésébe bevonhatók a családok, behozhatnak otthon elérhetőket, így a tanulókat 
is be tudjuk vonni az óra előkészítésébe. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 2 órában 

Témakör Állatok - háziállatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során háziállatok 
megfigyelése természetes 
környezetükben, 

Háziállatok hangjának 
megismerése, 

Séta során háziállatok 
megfigyelése természetes 
környezetükben, 

Háziállatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességüknek 
megismerése, 

Séta során háziállatok megfigyelése 
természetes környezetükben, 

Háziállatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességüknek, kicsinyeiknek 
megismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok és hangjuk 
megismerése,  

•  Jelek megértése, 
utánzásra késztetés, 

 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok és 
jellegzetességeik 
megismerése, 

•  Jelek megértése, utánzás 
gyakorlása, 
 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok és 
jellegzetességeik, hozzájuk 
tartozó ismeretek 
megismerése, 
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Feladat •  Séta során háziállatok 
megfigyelése természetes 
környezetükben, 
felidézés támogatása képi 
segítséggel, 

•  Háziállatok hangjának 
megfigyelése természetes 
közegükben, majd 
hangjuk megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Háziállatok hangjának 
utánzása, 

 

•  Séta során háziállatok 
megfigyelése természetes 
környezetükben, 
felidézés támogatása képi 
segítséggel, 

•  Háziállatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességeiknek 
megfigyelése természetes 
közegükben, majd 
hangjuk, mozgásuk, 
külső jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Háziállatok hangjának 
utánzása, 

•  Séta során háziállatok 
megfigyelése természetes 
környezetükben, felidézés 
támogatása képi segítséggel, 

•  Háziállatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességeiknek 
megfigyelése természetes 
közegükben, majd hangjuk, 
mozgásuk, külső 
jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Háziállatok és 
kicsinyeiknek megismerése 
több csatornán keresztül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Babzsák módszer, 
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Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Háziállatok képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Háziállatok képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Háziállatok képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Tanulmányi séta, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Tanulmányi séta, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Tanulmányi séta, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulmányi séta 
helyszínének 
leegyeztetése helyi 
gazdával, 

•  Tanulmányi séta 
helyszínének 
leegyeztetése helyi 
gazdával, 

•  Tanulmányi séta 
helyszínének leegyeztetése 
helyi gazdával, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tanulmányi séta helyszínének kiválasztásába, az arra történő javaslattételbe célszerű a családokat 
bevonni. Az optimális helyszínen egyszerre többféle háziállat is megtekinthető. A tananyag megerősítése 
a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 2 órában 

Témakör Állatok – erdei állatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Erdei állatok megfigyelése 
különböző csatornákon 
keresztül, 

Erdei állatok és hangjuk 
megismerése, 

Erdei állatok megfigyelése 
különböző csatornákon 
keresztül, 

Erdei állatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességüknek 
megismerése, 

Erdei állatok megfigyelése 
különböző csatornákon keresztül, 

Erdei állatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességüknek, kicsinyeiknek 
megismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Erdei állatok és hangjuk 
megismerése,  

•  Jelek megértése, 
utánzásra késztetés, 

 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Erdei állatok és 
jellegzetességeik 
megismerése, 

•  Jelek megértése, utánzás 
gyakorlása, 
 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Erdei állatok és 
jellegzetességeik, hozzájuk 
tartozó ismeretek 
megismerése, 
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Feladat •  Erdei állatok 
megfigyelése különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Felidézés támogatása 
képi segítséggel, 

•  Erdei állatok hangjának 
megfigyelése, 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Erdei állatok hangjának 
utánzása, 

 

•  Erdei állatok 
megfigyelése különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Felidézés támogatása 
képi segítséggel, 

•  Erdei állatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességeiknek 
megfigyelése, hangjuk, 
mozgásuk, külső 
jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•   Erdei állatok hangjának 
utánzása, 

•  Erdei állatok megfigyelése 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Felidézés támogatása képi 
segítséggel, 

•  Erdei állatok hangjának, 
mozgásának, külső 
jellegzetességeiknek 
megfigyelése, hangjuk, 
mozgásuk, külső 
jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Erdei állatok és 
kicsinyeiknek megismerése 
több csatornán keresztül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Erdei állatok képei, 

•  AAK eszközei, 

•  Erdei állatok képei, 

•  AAK eszközei, 

•  Erdei állatok képei, 
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•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

•  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

•  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tananyag megerősítése a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. A megismertetni kívánt erdei állatok 
köre, száma függ a csoport tanulóinak képességeitől. 
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Időszak, óraszám 11. hét, heti 2 órában 

Témakör Állatok – erdei állatok, háziállatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Háziállatok és erdei állatok 
hangjának megismerése, 

Háziállatok és erdei állatok 
hangjának, mozgásának, külső 
jellegzetességüknek 
megismerése, 

Háziállatok és erdei állatok 
hangjának, mozgásának, külső 
jellegzetességüknek, kicsinyeiknek 
megismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
és hangjuk megismerése,  

•  Jelek megértése, 
utánzásra késztetés, 

 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
és jellegzetességeik 
megismerése, 

•  Jelek megértése, utánzás 
gyakorlása, 
 

•  A természeti, dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Elemi gondolkodási 
funkciók fejlesztése, 

•  Háziállatok, erdei állatok és 
jellegzetességeik, hozzájuk 
tartozó ismeretek 
megismerése, 

Feladat •  Háziállatok, erdei állatok 
megfigyelése különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
megfigyelése különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
megfigyelése különböző 
csatornákon keresztül, 
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•  Felidézés támogatása 
képi segítséggel, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
hangjának megfigyelése, 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Háziállatok, erdei állatok 
hangjának utánzása, 

 

•  Felidézés támogatása 
képi segítséggel, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
hangjának, mozgásának, 
külső 
jellegzetességeiknek 
megfigyelése, hangjuk, 
mozgásuk, külső 
jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•   Háziállatok, erdei állatok 
hangjának utánzása, 

•  Felidézés támogatása képi 
segítséggel, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
hangjának, mozgásának, 
külső jellegzetességeiknek 
megfigyelése, hangjuk, 
mozgásuk, külső 
jellegzetességeik 
megismerésének 
támogatása különböző 
csatornákon keresztül 
(videó, hanglottó), 

•  Háziállatok, erdei állatok és 
kicsinyeiknek megismerése 
több csatornán keresztül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Bemutatás, 

•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Háziállatok, erdei állatok 
képei, 

•  Hanglottó, 

•  Számítógép, 
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•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathangok CD 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

•  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

•  Megismertetni kívánt 
állatok kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tananyag megerősítése a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. A megismertetni kívánt állatok köre, 
száma függ a csoport tanulóinak képességeitől. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél - Adventi készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Adventi naptár készítése 
csoportmunkában, 

Gyertyagyújtás,  

Adventi naptár készítése 
csoportmunkában, 

Gyertyagyújtás, 

Adventi naptár készítése 
csoportmunkában, 

Gyertyagyújtás, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

Feladat •  Csoportmunkában, 
képességeknek megfelelő 
részfeladatokra bontva 
Adventi naptár készítése 
különböző kézműves 
technikák használatával, 

•  Csoportmunkában, 
képességeknek megfelelő 
részfeladatokra bontva 
Adventi naptár készítése 
különböző kézműves 
technikák használatával, 

•  Csoportmunkában, 
képességeknek megfelelő 
részfeladatokra bontva 
Adventi naptár készítése 
különböző kézműves 
technikák használatával, 
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•  Adventi naptár 
használatának megértése, 
vele az idő múlásának 
érzékeltetése, jövőbéli 
esemény előrejelzése, 

•  Adventi gyertyagyújtás 
meghitt rituáléjának 
kialakítása, 

•  Gyertyagyújtás 
rituáléjának megismerése 
videón bemutatva, ill. 
részvétel az intézményi 
gyertyagyújtásokon, 

•  Adventi naptár 
használatának megértése, 
vele az idő múlásának 
érzékeltetése, jövőbéli 
esemény előrejelzése, 

•  Adventi gyertyagyújtás 
meghitt rituáléjának 
kialakítása, 

•  Gyertyagyújtás 
rituáléjának megismerése 
videón bemutatva, ill. 
részvétel az intézményi 
gyertyagyújtásokon, 

•  Adventi naptár 
használatának megértése, 
vele az idő múlásának 
érzékeltetése, jövőbéli 
esemény előrejelzése, 

•  Adventi gyertyagyújtás 
meghitt rituáléjának 
kialakítása, 

•  Gyertyagyújtás rituáléjának 
megismerése videón 
bemutatva, ill. részvétel az 
intézményi 
gyertyagyújtásokon, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Különböző kézműves 
technikák, 

•  Több csatornán keresztüli 
bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Különböző kézműves 
technikák, 

•  Több csatornán keresztüli 
bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Különböző kézműves 
technikák, 

•  Több csatornán keresztüli 
bemutatás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Különböző kézműves 

eszközök, 
•  Adventi koszorú 

gyertyákkal, 

•  AAK eszközei, 
•  Különböző kézműves 

eszközök, 
•  Adventi koszorú 

gyertyákkal, 

•  AAK eszközei, 
•  Különböző kézműves 

eszközök, 
•  Adventi koszorú 

gyertyákkal, 
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•  Apró édességek a 
naptárhoz, 

•  Számítógép, 

•  Apró édességek a 
naptárhoz, 

•  Számítógép, 

•  Apró édességek a 
naptárhoz, 

•  Számítógép, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Iskolai ünnepélyen 
tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Iskolai ünnepélyen 
tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Iskolai ünnepélyen 
tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Az elkészült naptár 
látható helyre helyezése, 
közös kezelése, 

•  Az elkészült naptár 
látható helyre helyezése, 
közös kezelése, 

•  Az elkészült naptár látható 
helyre helyezése, közös 
kezelése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tananyag megerősítése a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. Adventi gyertyák hagyományalapú 
gyújtása napirendbe építve folytatódik Karácsonyig. 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – Karácsonyi készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása, 

Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Képekkel, videókkal támogatva 
beszélgetés a Karácsonyról, 

Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása, 

Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Képekkel, videókkal támogatva 
beszélgetés a Karácsonyról, 

Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása, 

Az ünnephez kapcsolódó versikék, 
dalok tanulása mozgással 
összekötve, képpel támogatva, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önkifejezés segítése, 
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•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

Feladat •  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek 
kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek 
kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, mozgás 
utánzására késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 
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•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

Eszközök •  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

•  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

•  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
szőnyegen állva, 

Munkaszervezés módja •  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű 
recept választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű 
recept választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű recept 
választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tananyag megerősítése a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – Karácsonyi készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Képekkel, videókkal támogatva 
beszélgetés a Karácsonyról, 

Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Részvétel az iskolai Karácsonyi 
ünnepségen, 

Képekkel, videókkal támogatva 
beszélgetés a Karácsonyról, 

Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Részvétel az iskolai Karácsonyi 
ünnepségen, 

Képekkel, videókkal támogatva 
beszélgetés a Karácsonyról, 

Az ünnephez kapcsolódó versikék, 
dalok tanulása mozgással 
összekötve, képpel támogatva, 

Részvétel az iskolai Karácsonyi 
ünnepségen, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önkifejezés segítése, 
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•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

Feladat •  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek 
kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Megfelelő előkészítés tán 
részvétel az iskolai 
Karácsonyi ünnepségen, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek 
kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Megfelelő előkészítés tán 
részvétel az iskolai 
Karácsonyi ünnepségen, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Karácsonyi ízek, illatok 
megtapasztalása,  

•  Közösen, sütés nélküli 
édesség készítése, 
kóstolása,  

•  Az ünnephez kapcsolható 
fűszerek, ételek kóstolása, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
versikék, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, mozgás 
utánzására késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Részvétel az iskolai 
Karácsonyi ünnepségen, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  
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•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

Eszközök •  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

•  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

•  Adventi koszorú, 

•  Adventi naptár, 

•  Karácsonyi díszek, 
kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  Karácsonyi fűszerek, 

•  Karácsonyra jellemző 
alapanyagok, ételek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Karácsonyi zenei CD, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
szőnyegen állva, 

Munkaszervezés módja •  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű 
recept választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű 
recept választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Sütés nélküli édességhez 
megfelelő egyszerű recept 
választása, 

•  Alapanyagok beszerzése, 
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•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tananyag megerősítése a Kreativitásra nevelő órákon folytatódik. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – Újév  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Karácsonyi élmények 
felelevenítése képekkel 
támogatva, 

Karácsonyi élmények, új évi 
szokások felelevenítése képekkel 
támogatva, 

Karácsonyi élmények, új évi 
szokások felelevenítése képekkel 
támogatva, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Átélt élmény megosztása 
vizuális támogatással, 
 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Átélt élmény megosztása 
vizuális támogatással, 
 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Átélt élmény megosztása 
vizuális támogatással, 

Feladat •  Fotók felhasználásával 
készített Beszélgető lap 
segítségével 
élménymegosztás, 
 

•  Fotók felhasználásával 
készített Beszélgető lap 
segítségével 
élménymegosztás, 

•   Újévi szokások 
felelevenítése különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Fotók felhasználásával 
készített Beszélgető lap 
segítségével 
élménymegosztás, 
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•   Újévi szokások 
felelevenítése különböző 
csatornákon keresztül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Beszélgetés, 

•  Élménymegosztás, 
 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Beszélgetés, 

•  Élménymegosztás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgető lap használata, 

•  Beszélgetés, 

•  Élménymegosztás, 

•  Szemléltetés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Fotókkal illusztrált 
Beszélgető lap, 

•  AAK eszközei, 

•  Fotókkal illusztrált 
Beszélgető lap, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Fotókkal illusztrált 
Beszélgető lap, 

•  Számítógép, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen ülve, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen ülve, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
szőnyegen ülve, 

Munkaszervezés módja •  Fotók elkészítésébe, 
gyűjtésébe családok 
bevonása, ezáltal 
Beszélgető lap személyre 
szabása, 

•  Fotók elkészítésébe, 
gyűjtésébe családok 
bevonása, ezáltal 
Beszélgető lap személyre 
szabása, 

•  Fotók elkészítésébe, 
gyűjtésébe családok 
bevonása, ezáltal 
Beszélgető lap személyre 
szabása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az átélt események felidézéséhez készítendő Beszélgető laphoz otthon készített, gyűjtött fotók 
szükségesek, melyeken megjelennek a tanulók által valóban átélt események, melyek tükrözik a család 
szokásait. 

Gyermekotthonban élő tanuló esetében a fotók készítéséhez, az Otthon ünnephez kapcsolódó szokásainak 
megismeréséhez segítség kérhető az Otthon ápolói személyzetétől. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – téli időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Téli időjárás elemeinek 
megtapasztalása, megfigyelése, 

Télhez kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással,  

Téli időjárás elemeinek 
megtapasztalása, megfigyelése, 
egyeztetése képpel, 

Télhez kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással, 

Téli időjárás megfigyelése, 
megbeszélése, egyeztetése képpel, 

Télhez kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Téli időjárás 
megtapasztalása, 
megfigyelése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Téli időjárás 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tél jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése (hőmérséklet, 
napsütés, eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
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•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Feladat •  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Télhez kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi 
támogatással, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Téli időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Téli időjárás 
jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Télhez kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi 
támogatással, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Téli időjárási jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Téli időjárás jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Télhez kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi támogatással, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 
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•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A téli időjárás megfigyelése a havazás-, hó megtapasztalása mellett jelenti, a befagyott tócsák kipróbálását, 
a fagyos természeti tárgyak megfogását, a fagyos talaj érzékelését is egyben. 
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Időszak, óraszám 17. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – téli természet 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta a szabadban, a téli táj 
jellemzőinek megfigyelése, 
megtapasztalása, 

Madáretetők közös feltöltése, 
madarak megfigyelése, 

Séta a szabadban, a téli táj 
jellemzőinek megfigyelése, 
megtapasztalása, 

Madáretetők közös feltöltése, 
madarak megfigyelése, 

Séta a szabadban, a téli táj 
jellemzőinek megfigyelése, 
megtapasztalása, 

Madárvédelem megismerése, 
madáretetők közös feltöltése, 
madarak megfigyelése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Téli táj megtapasztalása, 
megfigyelése,  

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Természetvédelem 
elemeivel ismerkedés, 

•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Téli táj jellemzőinek 
azonosítása, 
megnevezése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Természetvédelem 
elemeivel ismerkedés, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Téli táj jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Természetvédelem 
elemeivel ismerkedés, 
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•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

•  Új cselekvési rutin 
kialakítása, 

Feladat •  Téli táj 
jellegzetességeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Téli tájra jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Madáretetők közös 
feltöltése, madarak 
megfigyelésének 
beépítése a napi rutinba, 

•  Téli táj 
jellegzetességeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Téli tájra jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Téli táj jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Madáretetők közös 
feltöltése, madarak 
megfigyelésének 
beépítése a napi rutinba, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Téli tájra jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Téli táj jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Madáretetők közös 
feltöltése, madarak 
megfigyelésének beépítése 
a napi rutinba, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Téli táj képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Téli táj képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Téli táj képeken, 
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•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

Munkaszervezés módja •  Madáreleség beszerzése, •  Madáreleség beszerzése, •  Madáreleség beszerzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Természetvédelem, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Madáreleség beszerzésébe bevonhatók a családok, így a tanulóknak módjuk van a szülőkkel közösen 
ráhangolódni a tevékenységre, ezáltal otthonra is követendő példát, szokást kapnak, amit a család 
együttesen végezhet.  
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Időszak, óraszám 18. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél – téli öltözködés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Téli öltözködés megfigyelése, 
téli ruhadarabok megismerése,  

Téli öltözködés miértjének 
megértése, 

Téli öltözködés miértjének 
megértése,  

Téli ruhadarabok válogatása, 
felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

Téli öltözködés miértjének 
megértése,  

Téli ruhadarabok válogatása, 
felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

Cél, elvárt eredmény •  A dologi és a természeti 
világ megélésének 
elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Önállóság fokozása, 

•  Aktivitásra ösztönzés, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
működés 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Önállóság fokozása, 

•  Aktivitásra ösztönzés, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
működés összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Egészségvédelmi ismeretek 
elsajátítása, 

Feladat •  Szituációhoz kapcsoltan 
téli öltözködés 
megfigyelése, téli 
ruhadarabok 
megismerése,  

•  Téli öltözködés 
miértjének megértése 
tapasztaláson keresztül, 
videón bemutatva, 

•  Téli ruhadarabok 
válogatása,  

•  Téli öltözködés miértjének 
megértése tapasztaláson 
keresztül, videón 
bemutatva, 

•  Hiányos téli öltözködés 
következményeinek 
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•   Téli öltözködés 
miértjének megértése 
tapasztaláson keresztül, 
videón bemutatva, 

•  Felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

megértése Szociális történet 
támogatásával, 

•  Téli ruhadarabok 
válogatása,  

•  Felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Szociális történet 
használata, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli ruhadarabok és 
képeik, 

•  Számítógép, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli ruhadarabok és 
képeik, 

•  Babzsák, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli ruhadarabok és képeik, 

•  Babzsák, 

•  Számítógép, 

•  Képes szociális történet, 

Munkarend •  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Téli időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 

•  Téli időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 

•  Téli időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 
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•  Képes Szociális történet 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Egészségvédelmi ismeretek, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az öltözés – vetkőzés gyakorlása rendszeresen megjelenik az önkiszolgálás tevékenységeihez kapcsolódva. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél - Farsang  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Farsangi készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Farsangi jelmezek közös 
választása, felpróbálása, 

Farsangi készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Farsangi jelmezek közös 
választása, felpróbálása, 

Farsangi készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Farsangi jelmezek közös választása, 
felpróbálása, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Döntés, választás 
segítése, megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Döntés, választás 
segítése, megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Döntés, választás segítése, 
megélése, 
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Feladat •  Farsangi készülődés, 
szokások 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Farsangi ételekkel 
ismerkedés, 

•  Terem közös feldíszítése, 

•  Elkövetkező esemény 
előrejelzése, közös 
készülődés, várakozás, 

•  Farsangi jelmezek közös 
választása szükséges 
támogatással, azok 
felpróbálása, 

•  Farsangi készülődés, 
szokások 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Farsangi ételekkel 
ismerkedés, 

•  Terem közös feldíszítése, 

•  Elkövetkező esemény 
előrejelzése, közös 
készülődés, várakozás, 

•  Farsangi jelmezek közös 
választása szükséges 
támogatással, azok 
felpróbálása, 

•  Farsangi készülődés, 
szokások megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Farsangi ételekkel 
ismerkedés, 

•  Terem közös feldíszítése, 

•  Elkövetkező esemény 
előrejelzése, közös 
készülődés, várakozás, 

•  Farsangi jelmezek közös 
választása szükséges 
támogatással, azok 
felpróbálása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Videó modellálás, 
•  Bemutatás, 
•  Szemléltetés, 
•  Tapasztaltatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Támogatott választás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Videó modellálás, 
•  Bemutatás, 
•  Szemléltetés, 
•  Tapasztaltatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Támogatott választás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Videó modellálás, 
•  Bemutatás, 
•  Szemléltetés, 
•  Tapasztaltatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Támogatott választás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Farsangi ételek, 

•  Jelmezek, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Farsangi ételek, 

•  Jelmezek, 

•  Választótábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Farsangi ételek, 

•  Jelmezek, 

•  Választótábla, 
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•  Farsangi képek, 

•  Farsangi díszek, 

•  Farsangi képek, 

•  Farsangi díszek, 

•  Farsangi képek, 

•  Farsangi díszek, 

Munkarend •  Csoportban 
tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, 
tankonyhában asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban 
tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, 
tankonyhában asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, tankonyhában 
asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Farsangi ételek 
előkészítése, 

•  Farsangi ételek 
előkészítése, 

•  Farsangi ételek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Farsangi beöltözés tervezésébe bevonhatók a családok, az Otthon dolgozói, a közös készülődés segít az 
eseményre hangolódni. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél - Farsang 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Farsangi ételek kóstolása, 

Farsanghoz kapcsolódó 
mondókák, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Farsangi jelmezek készítésében 
segédkezés, 

Farsangi ételek kóstolása, 

Farsanghoz kapcsolódó 
mondókák, dalok tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
támogatva, 

Farsangi jelmezek közös 
készítése, 

Farsangi ételek kóstolása, 

Farsanghoz kapcsolódó mondókák, 
dalok tanulása mozgással 
összekötve, képpel támogatva, 

Farsangi jelmezek közös készítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
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•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

Feladat •  Farsangi ételek kóstolása, 

•  Farsanghoz kapcsolódó 
mondókák, dalok 
tanulása mozgással 
összekötve, képpel 
támogatva, 

•  Farsangi jelmezek 
készítésében segédkezés, 

•  Farsangi ételek kóstolása, 

•  Farsanghoz kapcsolódó 
mondókák, dalok 
tanulása mozgással 
összekötve, képpel 
támogatva, 

•  Farsangi jelmezek közös 
készítése, 

•  Farsangi ételek kóstolása, 

•  Farsanghoz kapcsolódó 
mondókák, dalok tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 

•  Farsangi jelmezek közös 
készítése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Fánkok, 

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Farsangi jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Fánkok, 

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Farsangi jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Fánkok, 

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Farsangi jelmezek, 



263 

 

•  Szükséges kézműves 
anyagok, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Szükséges kézműves 
anyagok, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Szükséges kézműves 
anyagok, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

Munkarend •  Csoportban 
tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, 
tankonyhában asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban 
tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, 
tankonyhában asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban tevékenykedve, 

•  Ebédlőben, tankonyhában 
asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Farsangi ételek 
előkészítése, 

•  Farsangi ételek 
előkészítése, 

•  Farsangi ételek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Farsangi beöltözés tervezésébe bevonhatók a családok, az Otthon dolgozói, a közös készülődés segít az 
eseményre hangolódni. 

 

 

 

 

 



264 

 

Időszak, óraszám 21. hét, heti 2 órában 

Témakör Tél - Farsang 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, Farsangi szokások 
megtapasztalása, 

Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, Farsangi szokások 
megtapasztalása, 

Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, Farsangi szokások 
megtapasztalása, 

Cél, elvárt eredmény •  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

Feladat •  Megfelelő felkészítés 
után részvétel az iskolai 
Farsangi mulattságon, 

•  Megfelelő felkészítés 
után részvétel az iskolai 
Farsangi mulattságon, 

•  Megfelelő felkészítés után 
részvétel az iskolai Farsangi 
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Farsangi szokások 
megtapasztalása, 

Farsangi szokások 
megtapasztalása, 

mulattságon, Farsangi 
szokások megtapasztalása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes cselekvés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

•  Kedvelt csemegék, 

•  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

•  Kedvelt csemegék, 

•  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

•  Kedvelt csemegék, 

Munkarend •  Iskolai rendezvényen a 
tornateremben, 

•  Iskolai rendezvényen a 
tornateremben, 

•  Iskolai rendezvényen a 
tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Szülők, gondozók, gyám 
meghívása az eseményre, 

•  Szülők, gondozók, gyám 
meghívása az eseményre, 

•  Szülők, gondozók, gyám 
meghívása az eseményre, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az erős zajt, tömeget, zenét elviselni nem tudó tanulók felügyelettel a csoportban maradhatnak, védett 
közegükben tapasztalhatják meg a Farsangi ünnep szokásait. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – természet változása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Környezetben való séta során a 
természet változásainak 
megfigyelése, tapasztalása, 

Tavaszhoz köthető hangok 
differenciálása, 

Környezetben való séta során a 
természet változásainak 
megfigyelése, tapasztalása, 

Tavaszhoz köthető hangok 
differenciálása, 

Környezetben való séta során a 
természet változásainak 
megfigyelése, tapasztalása, 

Tavaszhoz köthető hangok 
differenciálása, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Változó időjárás 
megtapasztalása, 
megfigyelése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 
 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Változó időjárás 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Változó időjárás 
jellemzőinek megnevezése, 
évszakhoz kötése 
(hőmérséklet, napsütés, eső, 
szél), 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 
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Feladat •  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Tavaszhoz köthető 
hangok differenciálása, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Változó időjárási 
jellemzők bemutatása 
több csatornán és minél 
több érzékszerven 
keresztül, 

•  Változó időjárás 
jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Tavaszhoz köthető 
hangok differenciálása, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Változó időjárási jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Változó időjárás 
jelenségeinek összekötése 
azok képi, hangi 
megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Tavaszhoz köthető hangok 
differenciálása, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Hangfelismerés, 

differenciálás, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Hangfelismerés, 

differenciálás, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Hangfelismerés, 

differenciálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 
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•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az időjárási változások magukba foglalják a hőmérsékleti változás érzékeltetését, az időjárás jellemzőit, a 
növények éledezésének érzékeltetését, a természet ébredezésének hangjait. 
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Időszak, óraszám 23. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi időjárás elemeinek 
megtapasztalása, megfigyelése, 

Tavaszhoz kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással,  

Tavaszi időjárás elemeinek 
megtapasztalása, megfigyelése, 
egyeztetése képpel, 

Tavaszhoz kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással, 

Tavaszi időjárás megfigyelése, 
megbeszélése, egyeztetése képpel, 

Tavaszhoz kapcsolódó mozgásos 
mondókák tanulása képi 
támogatással, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi időjárás 
megtapasztalása, 
megfigyelése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi időjárás 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése (hőmérséklet, 
napsütés, eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
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•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Feladat •  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Tavaszhoz kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi 
támogatással, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Tavaszi időjárási 
jellemzők bemutatása 
több csatornán és minél 
több érzékszerven 
keresztül, 

•  Tavaszi időjárás 
jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Tavaszhoz kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi 
támogatással, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Tavaszi időjárási jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Tavaszi időjárás 
jelenségeinek összekötése 
azok képi, hangi 
megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Tavaszhoz kapcsolódó 
mozgásos mondókák 
tanulása képi támogatással, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 
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Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tavaszi időjárás megfigyelései magukba foglalják a hőmérsékleti változás érzékeltetését, az időjárás 
jellemzőit, a növények éledezésének érzékeltetését, a természet ébredezésének hangjait. 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi táj 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során tavaszi táj 
megfigyelése, tavasz 
jellemzőinek megtapasztalása, 

Bogarak, rovarok, madarak 
hangjának, mozgásának 
megfigyelése, 

Séta során tavaszi táj 
megfigyelése, tavasz 
jellemzőinek megtapasztalása, 

Bogarak, rovarok, madarak 
hangjának, mozgásának 
megfigyelése, kép-hang 
egyeztetése, 

Séta során tavaszi táj megfigyelése, 
tavasz jellemzőinek 
megtapasztalása, 

Bogarak, rovarok, madarak 
hangjának, mozgásának 
megfigyelése, kép-hang 
egyeztetése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi táj 
megtapasztalása, 
megfigyelése,  

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi táj jellemzőinek 
azonosítása, 
megnevezése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tavaszi táj jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
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•  Közös figyelem 
irányítása, apró dolgok 
észrevétele,  

•  Figyelemfelhívás az 
állatok életének 
védelmére, 
 

•  Közös figyelem 
irányítása, apró dolgok 
észrevétele,  

•  Figyelemfelhívás az 
állatok életének 
védelmére, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Közös figyelem irányítása, 
apró dolgok észrevétele,  

•  Figyelemfelhívás az állatok 
életének védelmére, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Feladat •  Tavaszi táj 
jellegzetességeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Tavaszi tájra jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Bogarak, rovarok, 
madarak hangjának, 
mozgásának 
megfigyelése a 
természetben, 

•  Tavaszi táj 
jellegzetességeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Tavaszi tájra jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Tavaszi táj jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Bogarak, rovarok, 
madarak hangjának, 
mozgásának 
megfigyelése, kép-hang 
egyeztetése, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Tavaszi tájra jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Tavaszi táj jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Bogarak, rovarok, madarak 
hangjának, mozgásának 
megfigyelése, kép-hang 
egyeztetése, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
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•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tavaszi táj képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Tavaszi táj képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Tavaszi táj képeken, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Udvaron az iskolai 
madáretetőknél, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Állatvédelem, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Súlyos-halmozottan sérült tanulók esetében is érdemes tanítanunk az állatok védelmét, hogy vegyük észre 
az apróbb bogarakat, csigákat is, akarattal ne tapossuk el azokat, inkább csodálkozzunk rá sokféleségükre. 
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz - öltözködés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi öltözködés 
megfigyelése, tavaszhoz köthető 
ruhadarabok megismerése,  

Tavaszi öltözködés miértjének 
megértése, 

Téli - tavaszi ruhadarabok 
válogatása, felhúzásuk 
szituációnak megfelelően, 

Tavaszi öltözködés miértjének 
megértése, megbeszélése, 

Téli - tavaszi ruhadarabok 
válogatása, felhúzásuk 
szituációnak megfelelően, 

Ruhadarabok és képeik 
egyeztetése, 

Tavaszi öltözködés miértjének 
megértése, megbeszélése, 

Téli – tavaszi ruhadarabok 
válogatása, felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

Ruhadarabok és képeik egyeztetése, 

Cél, elvárt eredmény •  A dologi és a természeti 
világ megélésének 
elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Önállóság fokozása, 

•  Aktivitásra ösztönzés, 
 

•  Önállóság fokozása, 

•  Aktivitásra ösztönzés, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
működés 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Önállóság fokozása, 

•  Aktivitásra ösztönzés, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
működés összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Egészségvédelmi ismeretek 
elsajátítása, 

Feladat •  Szituációhoz kapcsoltan 
tavaszi öltözködés 

•  Tavaszi öltözködés 
miértjének megértése 

•  Tavaszi öltözködés 
miértjének megértése 
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megfigyelése, tavaszi 
ruhadarabok 
megismerése,  

•   Tavaszi öltözködés 
miértjének megértése 
tapasztaláson keresztül, 
videón bemutatva, 

•  Téli - tavaszi 
ruhadarabok válogatása, 
felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

tapasztaláson keresztül, 
videón bemutatva, 

•  Tavaszi ruhadarabok 
válogatása,  

•  Felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

•  Ruhadarabok és képeik 
egyeztetése, 

tapasztaláson keresztül, 
videón bemutatva, 

•  Nem megfelelő öltözködés 
következményeinek 
megértése Szociális történet 
támogatásával, 

•  Tavaszi ruhadarabok 
válogatása,  

•  Felhúzásuk szituációnak 
megfelelően, 

•  Ruhadarabok és képeik 
egyeztetése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Válogatás, 

•  Összehasonlítás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Válogatás, 

•  Összehasonlítás, 

•  Egyeztetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Szociális történet 
használata, 

•  Válogatás, 

•  Összehasonlítás, 

•  Egyeztetés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli-tavaszi ruhadarabok 
és képeik, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli-tavaszi ruhadarabok 
és képeik, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  Téli-tavaszi ruhadarabok és 
képeik, 
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•  Számítógép, 

•  Babzsák, 

•  Babzsák, 

•  Számítógép, 

•  Babzsák, 

•  Számítógép, 

•  Képes szociális történet, 

Munkarend •  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tavaszi időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 

•  Tavaszi időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 

•  Tavaszi időjárás elemeit 
bemutató képek, videók 
előkészítése, 

•  Képes Szociális történet 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az öltözés – vetkőzés gyakorlása rendszeresen megjelenik az önkiszolgálás tevékenységeihez 
kapcsolódva. 
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Időszak, óraszám 26. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – Húsvéti készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Húsvéti készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Tojásfestés 

Locsolóvers tanulása képi 
támogatással, 

Húsvéti készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Tojásfestés 

Locsolóvers tanulása képi 
támogatással, 

Húsvéti készülődés, szokások 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

Tojásfestés 

Locsolóvers tanulása képi 
támogatással, 

Cél, elvárt eredmény •  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Az idő strukturálásának 
segítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 
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Feladat •  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Tojásfestés egyéni 
segítségadással, 
különböző technikákkal, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása 
különböző csatornákon 
keresztül, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Tojásfestés egyéni 
segítségadással, 
különböző technikákkal, 

•  Ünnep jelképeinek 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 
mozgással összekötve, 
képpel támogatva, mozgás 
utánzására késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Tojásfestés egyéni 
segítségadással, különböző 
technikákkal, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  Tapasztalás, 

•  Kézműves tevékenység, 

Eszközök •  Húsvéti díszek, kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, videók, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Húsvéti díszek, kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Húsvéti díszek, kellékek, 

•  Ünnephez kapcsolódó 
képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 
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•  CD lejátszó, 

•  Húsvéti zenei CD, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Tojás, 

•  Kézműves anyagok, 

•  CD lejátszó, 

•  Húsvéti zenei CD, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Tojás, 

•  Kézműves anyagok, 

•  CD lejátszó, 

•  Húsvéti zenei CD, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Tojás, 

•  Kézműves anyagok, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
szőnyegen állva, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Tojás előkészítése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Tojás előkészítése, 

•  Megfelelő videók, zenék 
kiválasztása, 

•  Tojás előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az órák témája, tevékenységei tovább folytatódnak a Kreativitást fejlesztő órákon. 
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – Húsvéti készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Húsvéti népszokások – locsolás  

Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 

Húsvéti népszokások – locsolás  

Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 

Húsvéti népszokások – locsolás  

Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 

Cél, elvárt eredmény •  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Hagyományápolás, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 

•  Önkifejezés segítése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

Feladat •  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 

•  Az ünnephez kapcsolódó 
locsolóversikék tanulása 



283 

 

mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi 
rendezvényén, közös 
locsolás, 

mozgással összekötve, 
képpel támogatva, 
mozgás utánzására 
késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi 
rendezvényén, közös 
locsolás, 

mozgással összekötve, 
képpel támogatva, mozgás 
utánzására késztetés, majd 
segítségadás fokozatos 
halványítása, 

•  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 
közös locsolás, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Utánzás, 

•  Együttes cselekedtetés, 

Eszközök •  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Kölni, lányoknak csoki 
tojás, 

•  AAK eszközei, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Kölni, lányoknak csoki 
tojás, 

•  AAK eszközei, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóversek, 

•  Kölni, lányoknak csoki 
tojás, 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Intézményi 
rendezvényen, 
tornateremben, 

•  Intézményi 
rendezvényen, 
tornateremben, 

•  Intézményi rendezvényen, 
tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók felkészítése a 
várható ingerekre, 
események előrejelzése, 

•  Tanulók felkészítése a 
várható ingerekre, 
események előrejelzése, 

•  Tanulók felkészítése a 
várható ingerekre, 
események előrejelzése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Zajt, tömeget nehezen viselő tanulók csak az általuk tolerált ideig tartózkodnak a rendezvényen. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi virágok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi virágok megfigyelése 
séta során, színük, illatuk 
megtapasztalása, 

Tavaszi virágok gondozása, 

 

Tavaszi virágok megfigyelése 
séta során, színük, illatuk 
megtapasztalása, 

Tavaszi virágok gondozása, 
öntözése, fejlődés megfigyelése, 

Tavaszi virágok megfigyelése séta 
során, színük, illatuk 
megtapasztalása, 

Tavaszi virágok gondozása, 
öntözése, fejlődés megfigyelése, 
sorrendbe állítása, 

Cél, elvárt eredmény •  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

Feladat •  Tavaszi virágok 
megfigyelése séta során, 

•  Tavaszi virágok 
megfigyelése séta során, 

•  Tavaszi virágok 
megfigyelése séta során, 
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színük, illatuk 
megtapasztalása, 

•  Tavaszi virágok 
gondozása, öntözés, 

 

színük, illatuk 
megtapasztalása, 

•  Tavaszi virágok 
gondozása, öntözése, 
fejlődés megfigyelése, 

színük, illatuk 
megtapasztalása, 

•  Tavaszi virágok gondozása, 
öntözése, fejlődés 
megfigyelése, sorrendbe 
állítása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Öntözőkanna, 

•  AAK eszközei, 
•  Öntözőkanna, 

•  AAK eszközei, 
•  Öntözőkanna, 
•  Fejlődés képsorozat, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

Munkaszervezés módja •  Tavaszi virághagymák 
előkészítése, 

•  Tavaszi virághagymák 
előkészítése, 

•  Tavaszi virághagymák 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Természetvédelem, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyakorlókerttel nem rendelkező Gyermekotthonban a virágok gondozása végezhető virágládában is. Fontos 
megtanítani tanulóinknak, hogy vigyázzanak a növényekre, ok nélkül ne tépkedjék azokat, inkább közösen 
gyönyörködjünk bennük. 
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – kerti munkák  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti 
munkák megtapasztalása, 

Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti 
munkák megtapasztalása, 
kipróbálása, 

Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti munkák 
megtapasztalása, kipróbálása, 

Cél, elvárt eredmény •  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
 

Feladat •  Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

•  Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti 

•  Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

•  Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti 
munkák megtapasztalása, 

•  Séta során tavaszi kertek 
megfigyelése, 

•  Látogatás az intézmény 
tankertjében, tavaszi kerti 
munkák megtapasztalása, 
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munkák megtapasztalása, 
hagyma dugaszolása, 

kipróbálása, hagyma 
dugaszolása, 

kipróbálása, hagyma 
dugaszolása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Megfigyelés, 

•  Együttes cselekvés, 

•  Bemutatás, 

•  Utánzás, 

•  Tapasztaltatás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Dughagyma, 

•  AAK eszközei, 
•  Dughagyma, 

•  AAK eszközei, 
•  Dughagyma, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Gyakorlókertben, 

Munkaszervezés módja •  Dughagyma beszerzése, •  Dughagyma beszerzése, •  Dughagyma beszerzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Háztartási ismeretek, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyakorlókerttel nem rendelkező Gyermekotthonban a hagyma dugaszolása végezhető virágládában is. 
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz – Anyák napi készülődés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Vizuális támogatással 
beszélgetés a családról, az 
édesanyák szerepéről, 

Anyák napi képeslap, rajz 
készítése, édesanyák 
megajándékozása, 

Vizuális támogatással 
beszélgetés a családról, az 
édesanyák szerepéről, 

Anyák napi képeslap, rajz 
készítése, édesanyák 
megajándékozása, 

Vizuális támogatással beszélgetés a 
családról, az édesanyák szerepéről, 

Anyák napi képeslap, rajz készítése, 
édesanyák megajándékozása, 

Cél, elvárt eredmény •  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önkifejezés elősegítése, 
•  Érzelmek megélése, 

kapcsolatok erősítése, 
 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek 
megértése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Önkifejezés elősegítése, 
•  Érzelmek megélése, 

kapcsolatok erősítése, 

•  Külvilág felé fordulás, a 
dologi és természeti világ 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Jelek, jelenségek megértése, 
•  Önindított, célirányos 

mozgás elősegítése, 
•  Önkifejezés elősegítése, 
•  Érzelmek megélése, 

kapcsolatok erősítése, 
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Feladat •  Vizuális támogatással 
beszélgetés a családról, 
az édesanyák szerepéről, 

•  Anyák napi képeslap, rajz 
készítése különböző 
kézműves technikákkal, 
édesanyák 
megajándékozása, 

•  Vizuális támogatással 
beszélgetés a családról, 
az édesanyák szerepéről, 

•  Anyák napi képeslap, rajz 
készítése különböző 
kézműves technikákkal, 
édesanyák 
megajándékozása, 

•  Vizuális támogatással 
beszélgetés a családról, az 
édesanyák szerepéről, 

•  Anyák napi képeslap, rajz 
készítése különböző 
kézműves technikákkal, 
édesanyák 
megajándékozása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Bemutatás,  

•  Szemléltetés, 

•  Beszélgetés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Különböző kézműves 
eszközök, 

•  Család fotói, 

•  Számítógép, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző kézműves 
eszközök, 

•  Család fotói, 

•  Számítógép, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző kézműves 
eszközök, 

•  Család fotói, 

•  Számítógép, 

•  Szituációs képcsomagok, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen 
elhelyezkedve, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, szőnyegen 
elhelyezkedve, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
szőnyegen elhelyezkedve, 

Munkaszervezés módja •  Fotók, videók 
előkészítése, 

•  Fotók, videók 
előkészítése, 

•  Fotók, videók előkészítése, 



292 

 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók a számukra kedves gondozókat ajándékozzák meg. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 2 órában 

Témakör Tavasz - gyümölcsök 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi gyümölcsök 
megismerése, tulajdonságaik 
megtapasztalása tapintás, ízlelés, 
szaglás által, 

Tavaszi gyümölcsök 
tulajdonságainak 
megtapasztalása, 

Gyümölcssaláta készítése, 
kóstolása, 

Tavaszi gyümölcsök 
tulajdonságainak megtapasztalása, 

Gyümölcssaláta készítése, 
kóstolása, 

Cél, elvárt eredmény •  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés a 
tavaszi gyümölcsökről, 
azok megismerése, 

•  Egészséges étkezés 
ösztönzése, 

•  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés a 
tavaszi gyümölcsökről, 
azok megismerése, 

•  Egészséges étkezés 
ösztönzése, 

•  A dologi, természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tapasztalatszerzés a tavaszi 
gyümölcsökről, azok 
megismerése, 

•  Egészséges étkezés 
ösztönzése, 

Feladat •  Tavaszi gyümölcsök 
valós megismerése, 
megfogása, 
megkóstolása,  

•  Tavaszi gyümölcsök 
valós megismerése, 
megfogása, 
megkóstolása,  

•  Tavaszi gyümölcsök valós 
megismerése, megfogása, 
megkóstolása,  
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•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás és ízlelés útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása, gyümölcs-
gyümölcs azonosítása, 

•  Tulajdonságok 
azonosítása látvány, 
tapintás és ízlelés útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása,  

•  Tavaszi gyümölcsök 
megnevezése, válogatása 
tulajdonság alapján,  

•  Gyümölcssaláta készítése 
segítséggel, kóstolása, 

•  Tulajdonságok azonosítása 
látvány, tapintás és ízlelés 
útján, 

•  Megismerés képi 
támogatása,  

•  Tavaszi gyümölcsök 
megnevezése, válogatása 
tulajdonság alapján,  

•  Gyümölcssaláta készítése 
segítséggel, kóstolása, 

Módszerek •  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 
•  Együttes tevékenykedés, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Azonosítás, 
•  Válogatás, 
•  Együttes tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tavaszi gyümölcsök,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  AAK eszközei, 

•  Tavaszi gyümölcsök,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Tálak, méz, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  Gyümölcsök lottójáték, 

•  Színes tálak a 
válogatáshoz, 

•  AAK eszközei, 

•  Tavaszi gyümölcsök,  

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

•  Tálak, méz, 

•  Gyümölcsök képei, 

•  Gyümölcsök lottójáték, 

•  Színes tálak a válogatáshoz, 
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Munkarend •  Asztalnál ülve 
csoportban, ebédlőben, 

•  Asztalnál ülve 
csoportban, ebédlőben, 

•  Asztalnál ülve csoportban, 
ebédlőben, 

Munkaszervezés módja •  Szükséges gyümölcsök 
beszerzése, 

•  Szükséges gyümölcsök 
beszerzése, 

•  Szükséges gyümölcsök, 
zöldségek beszerzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Egészséges étkezés támogatása, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyümölcsök beszerzésébe bevonhatók a kerttel rendelkező családok, a gyümölcs közös leszedése még több 
tapasztalási lehetőséget biztosít. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 2 órában 

Témakör Közlekedés - biztonság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

Járművek megfigyelése, 
azonosítása, 

Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

Járművek megfigyelése, 
csoportosítása, 

Séta során biztonságos közlekedés 
gyakorlása, séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

Járművek megfigyelése, 
csoportosítása, 

Cél, elvárt eredmény •  Dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Dologi világ megélésének 
elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

Feladat •  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, 
séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

•  Járművek megfigyelése, 
azonosítása, 

•  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, 
séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

•  Járművek megfigyelése, 
csoportosítása, 

•  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

•  Járművek megfigyelése, 
csoportosítása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  Csoportosítás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  Csoportosítás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Járművek képcsomag, 

•  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Járművek képcsomag, 

•  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Járművek képcsomag, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen 
elhelyezkedve, 

•  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen 
elhelyezkedve, 

•  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen elhelyezkedve, 
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Munkaszervezés módja •  Szabálykártyák 
előkészítése, 

•  Szabálykártyák 
előkészítése, 

•  Szabálykártyák 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Közlekedési szabályok gyakorlása előtt érdemes egyeztetni az azokkal kapcsolatos családi szokásokról, 
hogy ezen a területen mik a szokásaik, mit várnak el gyermekeiktől. 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 2 órában 

Témakör Közlekedés - biztonság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

Viselkedési szabályok utazás 
során, 

Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

Viselkedési szabályok utazás 
során, 

Séta során biztonságos közlekedés 
gyakorlása, séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

Viselkedési szabályok utazás során, 

Cél, elvárt eredmény •  Dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Dologi világ 
megélésének elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Dologi világ megélésének 
elősegítése, 

•  Biztonságos közlekedés 
saját szinten való 
elsajátítása, 

•  Közlekedési szabályok 
elfogadása, betartása, 

•  Közösségi szabályok 
betartása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  Jelek és jelenségek 
megértésének segítése, 

Feladat •  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, 
séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
megismerése utazás 
során, 

•  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, 
séta szabályainak 
elfogadása, betartásának 
gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
megismerése utazás 
során, 

•  Séta során biztonságos 
közlekedés gyakorlása, séta 
szabályainak elfogadása, 
betartásának gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
megismerése utazás során, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  Videó modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  Videó modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Gyakorlás, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Számítógép, 

•  AAK eszközei, 

•  Szabálykártyák, 

•  Számítógép, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Tanulmányi séta során, az 
intézmény környékén, 

•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen elhelyezkedve, 
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•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen 
elhelyezkedve, 

•  Csoportban asztalnál, 
szőnyegen 
elhelyezkedve, 

Munkaszervezés módja •  Szabálykártyák, videók 
előkészítése, 

•  Szabálykártyák videók 
előkészítése, 

•  Szabálykártyák videók 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Utazási szabályok gyakorlása előtt érdemes egyeztetni az azokkal kapcsolatos családi szokásokról, hogy 
ezen a területen mik a szokásaik, mit várnak el gyermekeiktől. 
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Időszak, óraszám 34. hét, heti 2 órában 

Témakör Nyár – időjárás változása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Nyári időjárás jellemzőinek 
megtapasztalása, 

Nyári öltözködés, nyári 
ruhadarabok megismerése, 

Nyári időjárás jellemzőinek 
megtapasztalása, megbeszélése, 

Nyári öltözködés, tavaszi – nyári 
ruhadarabok válogatása, 
felvétele, 

Nyári időjárás jellemzőinek 
megtapasztalása, megbeszélése, 

Nyári öltözködés, tavaszi – nyári 
ruhadarabok válogatása, felvétele, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári időjárás 
megtapasztalása, 
megfigyelése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári időjárás 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése 
(hőmérséklet, napsütés, 
eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári időjárás jellemzőinek 
megnevezése, évszakhoz 
kötése (hőmérséklet, 
napsütés, eső, szél), 

•  Önkifejezés segítése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
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•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Feladat •  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Nyári öltözködés, nyári 
ruhadarabok 
megismerése, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az 
udvaron, tanulmányi séta 
során, 

•  Nyári időjárási jellemzők 
bemutatása több 
csatornán és minél több 
érzékszerven keresztül, 

•  Nyári időjárás 
jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, 

•  Nyári öltözködés, tavaszi 
– nyári ruhadarabok 
válogatása, felvétele, 

•  Környezet jelenségeinek 
megtapasztalása az udvaron, 
tanulmányi séta során, 

•  Nyári időjárási jellemzők 
bemutatása több csatornán 
és minél több érzékszerven 
keresztül, 

•  Nyári időjárás jelenségeinek 
összekötése azok képi, 
hangi megjelenésével, azok 
évszakhoz kapcsolása, 

•  Nyári öltözködés, tavaszi – 
nyári ruhadarabok 
válogatása, felvétele, 

Módszerek •  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 

•  Tanulmányi séta, 

•  Tapasztalás, 

•  Megfigyelés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Bemutatás, 
•  Együttes cselekvés, 
•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 

•  AAK eszközei, 

•  Időjárás elemei képeken, 



304 

 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Babzsák, 

•  Ruhadarabok, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti 
képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Ruhadarabok, 

•  Számítógép, 

•  Magnó, CD lejátszó, 

•  Környezet hangjai CD, 

•  Környezeti képcsomagok, 

•  Évszakkirakók, 

•  Babzsák, 

•  Ruhadarabok, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben 
elhelyezkedve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben 
elhelyezkedve, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben 
elhelyezkedve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

•  Megfelelő képi- és 
hanganyag előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Öltözködéssel kapcsolatos gyakorlások folyamatosan megjelennek az önkiszolgáláshoz kapcsolódó 
tevékenységek során. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 2 órában 

Témakör Nyár – természet megfigyelése 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Séta során a nyári természet 
megfigyelése, megtapasztalása, 

Játék a szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Séta során a nyári természet 
megfigyelése, megtapasztalása, 

Játék a szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Séta során a nyári természet 
megfigyelése, megtapasztalása, 

Játék a szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári természet 
megtapasztalása, 
megfigyelése,  

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári természet 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 
 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros funkciók 
fejlesztése, 

•  Nyári természet 
jellemzőinek megnevezése, 
évszakhoz kötése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

Feladat •  Séta során a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Séta során a nyári 
természet megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Séta során a nyári természet 
megfigyelése, 
megtapasztalása, 
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•  Játék a szabadban, víz, 
homok, fű 
megtapasztalása, 

•  Játék a szabadban, víz, 
homok, fű 
megtapasztalása, 

•  Játék a szabadban, víz, 
homok, fű megtapasztalása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Megfigyelés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Megfigyelés, 

•  Tanulmányi séta, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Megfigyelés, 

•  Tanulmányi séta, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Udvari játékok, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Udvari játékok, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Udvari játékok, 

•  Törölköző, 

Munkarend •  Tanulmányi séta során, 

•  Udvaron, vízparton, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Udvaron, vízparton, 

•  Tanulmányi séta során, 

•  Udvaron, vízparton, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő számú segítő 
biztosítása, 

•  Megfelelő számú segítő 
biztosítása, 

•  Megfelelő számú segítő 
biztosítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Vízparton végzett tapasztalatszerzéshez a biztonság megőrzése érdekében megfelelő számú 
segítőszemélyzet szükséges. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 2 órában 

Témakör Nyár – Tanulmányi kirándulás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kirándulás során játék a 
szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Kirándulás során játék a 
szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Kirándulás során játék a szabadban, 
víz, homok, fű megtapasztalása, 

Cél, elvárt eredmény •  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Nyári természet 
megtapasztalása, 
megfigyelése,  

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Nyári természet 
jellemzőinek azonosítása, 
megnevezése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 
 

•  Tér felfedezésének 
elősegítése, 

•  A természeti világ 
megélésének elősegítése, 

•  Aktivitás ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Nyári természet 
jellemzőinek megnevezése, 
évszakhoz kötése, 

•  Önindított, célirányos 
mozgás elősegítése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 
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Feladat •  Kirándulás során játék a 
szabadban, víz, homok, 
fű megtapasztalása, 

•  Kirándulás során játék a 
szabadban, víz, homok, 
fű megtapasztalása, 

•  Kirándulás során játék a 
szabadban, víz, homok, fű 
megtapasztalása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi kirándulás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi kirándulás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tanulmányi kirándulás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

Munkarend •  Tanulmányi kirándulás 
helyszínén, 

•  Tanulmányi kirándulás 
helyszínén, 

•  Tanulmányi kirándulás 
helyszínén, 

Munkaszervezés módja •  Tanulmányi kirándulás 
szervezése, 

•  Tanulmányi kirándulás 
szervezése, 

•  Tanulmányi kirándulás 
szervezése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tanulmányi kirándulás lebonyolítása a szülők, gondozók bevonásával, részvételével történik. 
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2.4. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés 
 

Időszak, óraszám 1. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók megismerése, kedvelt 
tevékenységek, érdeklődési kör 
feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával,  

Ismerkedés, kedvelt 
tevékenységek, érdeklődési kör 
feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával, 

Ismerkedés, kedvelt 
tevékenységek, érdeklődési kör 
feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás 
megélése, 

•  Az alkotás 
örömforrásként 
megélése, 

•  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás 
megélése, 

•  Az alkotás 
örömforrásként 
megélése, 

•  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás megélése, 

•  Az alkotás örömforrásként 
megélése, 

Feladat •  Új tanulók megismerése,  •  Ismerkedés,  •  Ismerkedés,  
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•  Tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 

•   Szabad alkotás 
zsírkrétával,  

•  Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 

•   Szabad alkotás 
zsírkrétával, 

•  Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 
•   Szabad alkotás zsírkrétával, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

•  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

•  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

Munkarend •  Játéktevékenységek 
közben csoportban, 
udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

•  Játéktevékenységek 
közben csoportban, 
udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

•  Játéktevékenységek közben 
csoportban, udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 

•  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 

•  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tanulók érdeklődési köréről további információt nyerhetünk a szülők által minden tanév elején kitöltött, 
illetve tartalmában megújított Szülői kérdőívből. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók megismerése, kedvelt 
tevékenységek, érdeklődési kör 
feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával, 

Ismerkedés, kedvelt 
tevékenységek, érdeklődési kör 
feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával, 

Ismerkedés, kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör feltérképezése, 

Szabad játéktevékenység, szabad 
alkotás zsírkrétával, 

Cél, elvárt eredmény •  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás 
megélése, 

•  Az alkotás 
örömforrásként 
megélése, 

•  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás 
megélése, 

•  Az alkotás 
örömforrásként 
megélése, 

•  Új tanulók megismerése, 

•   Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés, 

•  Szabad választás megélése, 

•  Az alkotás örömforrásként 
megélése, 

Feladat •  Új tanulók megismerése,  

•  Tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 

•  Ismerkedés,  

•  Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 

•  Ismerkedés,  

•  Kedvelt tevékenységek, 
érdeklődési kör 
feltérképezése, 

•  Szabad játéktevékenység, 
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•   Szabad alkotás 
zsírkrétával,  

•   Szabad alkotás 
zsírkrétával, 

•   Szabad alkotás zsírkrétával, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Közös játéktevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megfigyelés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

•  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

•  AAK eszközei, 

•  Játékeszközök, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag zsírkréta, 

Munkarend •  Játéktevékenységek 
közben csoportban, 
udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

•  Játéktevékenységek 
közben csoportban, 
udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

•  Játéktevékenységek közben 
csoportban, udvaron, 

•  Kézműves tevékenység 
asztalnál, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 

•  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 

•  Tanulók által preferált 
játékok, tevékenységek 
megfigyelése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Tanulók érdeklődési köréről további információt nyerhetünk a szülők által minden tanév elején kitöltött, 
illetve tartalmában megújított Szülői kérdőívből. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérések felvétele, 

Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérések felvétele, 

Tanulók megfigyelése, tanév eleji 
felmérések felvétele, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése, 

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése, 

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

Eszközök •  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 

•  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 

•  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 
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Munkarend •  Szituációhoz kötötten, •  Szituációhoz kötötten, •  Szituációhoz kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

•  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

•  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A felmérés eredményeire alapozva készül el a tanulók egyéni fejlesztési terve. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérések felvétele, 

Tanulók megfigyelése, tanév 
eleji felmérések felvétele, 

Tanulók megfigyelése, tanév eleji 
felmérések felvétele, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése, 

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése, 

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•   Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

•  Tanulók megfigyelése, 
készségek, képességek 
feltérképezése,  

•  Tanév eleji felmérések 
felvétele, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felmérés, 

•  Megfigyelés, 

Eszközök •  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 

•  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 

•  AAK-s eszközök, 

•  Személyre szabott 
felmérőlapok és hozzájuk 
tartozó tárgyak 
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Munkarend •  Szituációhoz kötötten, •  Szituációhoz kötötten, •  Szituációhoz kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

•  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

•  Felméréshez szükséges 
eszközök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A felmérés eredményeire alapozva készül el a tanulók egyéni fejlesztési terve. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 4 órában 

Témakör Ősz – őszi időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Esernyő, felhőforma készítése 
ujjfestéssel, 

Időjárással kapcsolatos 
mozgásos mondóka tanulása, 

Őszi dalokra közös mozgás, 
dalok tapssal kísérése, 

Esernyő, felhőforma készítése 
ujjfestéssel, ragasztással, 

Időjárással kapcsolatos 
mozgásos mondóka tanulása, 

Őszi dalokra közös mozgás, 
dalok tapssal kísérése, 

Esernyő, felhőforma készítése 
ujjfestéssel, ragasztással, 
színezéssel, 

Időjárással kapcsolatos mozgásos 
mondóka tanulása, 

Őszi dalokra közös mozgás, dalok 
tapssal, hangszerrel kísérése, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 
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•  Gondolkodási funkciók 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

Feladat •  Esernyő, felhőforma 
készítése ujjfestéssel, 

•  Időjárással kapcsolatos 
mozgásos mondóka 
tanulása, 

•  Őszi dalokra közös 
mozgás, dalok tapssal 
kísérése, 

•  Esernyő, felhőforma 
készítése ujjfestéssel, 
ragasztással, 

•  Időjárással kapcsolatos 
mozgásos mondóka 
tanulása, 

•  Őszi dalokra közös 
mozgás, dalok tapssal 
kísérése, 

•  Esernyő, felhőforma 
készítése ujjfestéssel, 
ragasztással, színezéssel, 

•  Időjárással kapcsolatos 
mozgásos mondóka 
tanulása, 

•  Őszi dalokra közös mozgás, 
dalok tapssal, hangszerrel 
kísérése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Esernyő, felhő sablon, 

•  Ujjfesték, 

•  AAK eszközei, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Esernyő, felhő sablon, 

•  Ujjfesték, 

•  AAK eszközei, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Esernyő, felhő sablon, 

•  Ujjfesték, 
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•  Ragasztó stift, 

•  Színes papír, 

•  Ragasztó stift, 

•  Színes papír, 

•  Színes ceruza, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kézműves tevékenység kivitelezése mindig egyéni segítségadással, tanuló egyéni szükségleteihez igazodva 
történik. 
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Időszak, óraszám 6. hét, heti 4 órában 

Témakör Ősz – őszi gyümölcsök 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyümölcsformák készítése 
szivacsnyomda használatával,  

Gyümölcsök formázása 
gyurmából, 

Halk – hangos megtapasztalása, 
érzékelése őszi mondókákon 
keresztül, 

Gyümölcsformák készítése 
szivacsnyomda, dugónyomda 
használatával, 

Gyümölcsök formázása 
gyurmából, 

Halk – hangos megtapasztalása, 
érzékelése őszi mondókákon 
keresztül, 

Gyümölcsformák készítése 
dugónyomda használatával, 
festéssel, 

Gyümölcsök formázása gyurmából, 

Halk – hangos megtapasztalása, 
érzékelése őszi mondókákon 
keresztül, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 
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•  Szenzoros érzékelés 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros érzékelés 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros érzékelés 
fejlődése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

Feladat •  Gyümölcsformák 
készítése szivacsnyomda 
használatával,  

•  Gyümölcsök formázása 
gyurmából, 

•  Halk – hangos 
megtapasztalása, 
érzékelése őszi 
mondókákon keresztül, 

•  Gyümölcsformák 
készítése szivacsnyomda, 
dugónyomda 
használatával,  

•  Gyümölcsök formázása 
gyurmából, 

•  Halk – hangos 
megtapasztalása, 
érzékelése őszi 
mondókákon keresztül, 

•  Gyümölcsformák készítése 
szivacsnyomda, 
dugónyomda használatával, 
festéssel,  

•  Gyümölcsök formázása 
gyurmából, 

•  Halk – hangos 
megtapasztalása, érzékelése 
őszi mondókákon keresztül, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök mintának, 

•  Gyurma, 

•  Szivacsnyomda, 

•  Festék, 

•  Csomagolópapír, 

•  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök mintának, 

•  Gyurma, 

•  Szivacsnyomda, 

•  Dugónyomda, 

•  Festék, 

•  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök mintának, 

•  Gyurma, 

•  Szivacsnyomda, 

•  Dugónyomda, 

•  Festék, ecset, 
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•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 
 
 

•  Csomagolópapír, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 
 

•  Csomagolópapír, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Nyomdák előkészítése, •  Nyomdák előkészítése, •  Nyomdák előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kézműves tevékenység kivitelezése mindig egyéni segítségadással, tanuló egyéni szükségleteihez igazodva 
történik. 

 

 

 

 

 



325 

 

Időszak, óraszám 7. hét, heti 4 órában 

Témakör Ősz – őszi gyümölcsök, zöldségek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 

Gyümölcsforma készítése 
ragasztással, gyurma 
mintázásával, 

Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel, 

Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 

Gyümölcsforma készítése 
ragasztással, gyurma 
mintázásával, 

Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel,  

Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés mondókára, 
énekre, 

Zöldségforma készítése 
ragasztással, gyurma mintázásával, 

Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel, zöldségekkel, 

Cél, elvárt eredmény •  Ismeretek bővítése, 

•  Aktivitás fokozása, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Ismeretek bővítése, 

•  Aktivitás fokozása, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Ismeretek bővítése, 

•  Aktivitás fokozása, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

Feladat •  Mozgásos utánzó 
játékok: köralakítás, 
menetelés mondókára, 
énekre, 

•  Mozgásos utánzó 
játékok: köralakítás, 
menetelés mondókára, 
énekre, 

•  Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 
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•  Gyümölcsforma 
készítése ragasztással, 
gyurma mintázásával, 

•  Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel, 

•  Gyümölcsforma 
készítése ragasztással, 
gyurma mintázásával, 

•  Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel, 

•  Zöldségforma készítése 
ragasztással, gyurma 
mintázásával, 

•  Zsákbamacska játék 
gyümölcsökkel, 
zöldségekkel, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök, 

•  Gyurma, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, 

•  Csomagolópapír, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  Textilzsák, 
 

•  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök, 

•  Gyurma, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, 

•  Csomagolópapír, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  Textilzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Gyümölcsök, zöldségek,  

•  Gyurma, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, 

•  Csomagolópapír, 

•  Mondóka, dalok képi 
megjelenítése, 

•  Textilzsák, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 
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•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Gyümölcsök 
előkészítése, 

•  Gyümölcsök 
előkészítése, 

•  Gyümölcsök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kézműves tevékenység kivitelezése mindig egyéni segítségadással, tanuló egyéni szükségleteihez 
igazodva történik. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 4 órában 

Témakör Ősz – őszi falevelek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 

Őszi fa készítése gyűjtött levelek 
ragasztásával 

Gyümölcs memória játék 

 

Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 

Őszi fa készítése levelek 
ragasztásával, festéssel, 

Gyümölcs memóriajáték, 

Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés mondókára, 
énekre, 

Őszi fa készítése mozaik 
technikával ragasztva, 

Gyümölcs-, zöldség hiányos képek 
kiegészítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 



329 

 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Feladat •  Mozgásos utánzó 
játékok: köralakítás, 
menetelés mondókára, 
énekre, 

•  Őszi fa készítése gyűjtött 
levelek ragasztásával 

•  Gyümölcs memória játék 

 

•  Mozgásos utánzó 
játékok: köralakítás, 
menetelés mondókára, 
énekre, 

•  Őszi fa készítése levelek 
ragasztásával, festéssel, 

•  Gyümölcs memóriajáték, 

•  Mozgásos utánzó játékok: 
köralakítás, menetelés 
mondókára, énekre, 

•  Őszi fa készítése mozaik 
technikával ragasztva, 

•  Gyümölcs-, zöldség 
hiányos képek kiegészítése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Gyűjtött falevelek, 

•  AAK eszközei, 

•  Gyűjtött falevelek, 

•  AAK eszközei, 

•  Gyűjtött falevelek, 
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•  Ragasztó, 

•  Csomagolópapír, 

•  Memóriajáték, 

•  Ragasztó, 

•  Festék, ecset, 

•  Csomagolópapír, 

•  Memóriajáték, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, rajzlap, 

•  Csomagolópapír, 

•  Hiányos képek, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Levelek előzetes közös 
gyűjtése, 

•  Levelek előzetes közös 
gyűjtése, 

•  Levelek előzetes közös 
gyűjtése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az előzetesen tanulmányi séta során gyűjtött, majd lepréselt leveleket használjuk, így a tanulók számára a 
gyűjtés értelmes tevékenységként jelenik meg. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 4 órában 

Témakör Állatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Játékos járásgyakorlatok az 
állatok mozgásának utánzásával, 

Gyurmából pálcika használattal 
sün készítése, 

Farmjátékkal ismerkedés, 

Játékos járásgyakorlatok az 
állatok mozgásának utánzásával, 

Állatok formázása gyurmából, 

Farmjátékkal tevékenykedés, 

Játékos járásgyakorlatok az állatok 
mozgásának utánzásával, 

Csukás István: Sün Balázs c. mese 
megnézése, feldolgozása, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Kézműves tevékenység 
örömforrásként való 
megélése, 

•  Esztétikai élmények 
megtapasztalása, 

•  Mozgáskoordináció 
fejlődése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

Feladat •  Játékos járásgyakorlatok 
az állatok mozgásának 
utánzásával, 

•  Gyurmából pálcika 
használattal sün 
készítése, 

•  Farmjátékkal ismerkedés, 

•  Játékos járásgyakorlatok 
az állatok mozgásának 
utánzásával, 

•  Állatok formázása 
gyurmából, 

•  Farmjátékkal 
tevékenykedés, 

•  Játékos járásgyakorlatok az 
állatok mozgásának 
utánzásával, 

•  Csukás István: Sün Balázs c. 
mese megnézése, 
feldolgozása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Állatok képei, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Gyurma, pálcikák, 

•  Farmjáték, 

 

•  AAK eszközei, 

•  Állatok képei, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Gyurma,  

•  Farmjáték, 

 

•  AAK eszközei, 

•  Állatok képei, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Diavetítő, diafilm, 
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Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Gyurmából minta 
készítése, 

•  Gyurmából minta 
készítése, 

•  Diafilm előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Sün Balázs című mesét célszerű diafilmen megnézni, mivel az időt hagy a hosszabb megértésre, a vetítés 
fényviszonyai segítenek irányítani a figyelmet. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 4 órában 

Témakör Állatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyors – lassú érzékeltetése, 
gyakorlása játékos 
járásgyakorlatokkal, 

Állatfigurás sablonok kitöltése 
ujjfestéssel, ragasztással, 
hurkapálcára ragasztva 
bábkészítés, az állat mozgásának, 
hangjának imitálása játék 
közben, 

Állatos memóriajáték kirakása, 

Gyors – lassú érzékeltetése, 
gyakorlása játékos 
járásgyakorlatokkal, 

Állatfigurás sablonok kitöltése 
festéssel, ragasztással, 
hurkapálcára ragasztva 
bábkészítés, az állat mozgásának, 
hangjának imitálása játék 
közben, 

Félbevágott állatfigurák 
párosítása, 

Gyors – lassú érzékeltetése, 
gyakorlása játékos 
járásgyakorlatokkal, 

Állatfigurás sablonok kitöltése 
festéssel, színezéssel, hurkapálcára 
ragasztva bábkészítés, az állat 
mozgásának, hangjának imitálása 
játék közben, 

Állatos puzzle kirakása, 

Cél, elvárt eredmény •  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 
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•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

Feladat •  Gyors – lassú 
érzékeltetése, gyakorlása 
játékos 
járásgyakorlatokkal, 

•  Állatfigurás sablonok 
kitöltése ujjfestéssel, 
ragasztással,  

•  Hurkapálcára ragasztva 
bábkészítés, az állat 
mozgásának, hangjának 
imitálása játék közben, 

•  Állatos memóriajáték 
kirakása, 

•  Gyors – lassú 
érzékeltetése, gyakorlása 
játékos 
járásgyakorlatokkal, 

•  Állatfigurás sablonok 
kitöltése festéssel, 
ragasztással,  

•  Hurkapálcára ragasztva 
bábkészítés, az állat 
mozgásának, hangjának 
imitálása játék közben, 

•  Félbevágott állatfigurák 
párosítása, 

•  Gyors – lassú érzékeltetése, 
gyakorlása játékos 
járásgyakorlatokkal, 

•  Állatfigurás sablonok 
kitöltése festéssel, 
színezéssel,  

•  Hurkapálcára ragasztva 
bábkészítés, az állat 
mozgásának, hangjának 
imitálása játék közben, 

•  Állatos puzzle kirakása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kézműves tevékenység 

egyéni segítségadással, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Mozgásos tanulás, 
•  Utánzás, 
•  Közös játéktevékenység, 
•  Gondolkodási funkciók 

fejlesztése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Állatfigurás sablonok, 

•  Ujjfesték, 

•  AAK eszközei, 

•  Állatfigurás sablonok, 

•  Festék, ecset, 

•  AAK eszközei, 

•  Állatfigurás sablonok, 

•  Festék, ecset, 
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•  Hurkapálca, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, 

•  Memóriajáték, 

•  Hurkapálca, 

•  Ragasztó, 

•  Színes papír, 

•  Félbevágott állatfigurák 
játék, 

•  Színes ceruza, 

•  Hurkapálca, 

•  Állatos puzzle, 

 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Kézműves tevékenység kivitelezése mindig egyéni segítségadással, tanuló egyéni szükségleteihez 
igazodva történik. 
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Időszak, óraszám 11. hét, heti 4 órában 

Témakör Állatok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Állatok mozgását utánzó 
mozgásos mondókák tanulása, 

Állathangok azonosítása játék, 

Állatformák készítése termések 
felhasználásával, 

Állatok mozgását utánzó 
mozgásos mondókák tanulása, 

Állathangok azonosítása játék, 

Állatformák készítése termések 
felhasználásával, 

Állatok mozgását utánzó mozgásos 
mondókák tanulása, 

Állatok és kicsinyeik fűzőjáték, 

Állathangok azonosítása játék 

Állatformák készítése termések 
felhasználásával, 

Cél, elvárt eredmény •  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Játéktevékenység 
fejlődése, 

•  Aktív cselekvésre 
ösztönzés. 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Játéktevékenység fejlődése, 



338 

 

Feladat •  Állatok mozgását utánzó 
mozgásos mondókák 
tanulása, 

•  Állathangok azonosítása 
játék, 

•  Állatformák készítése 
termések 
felhasználásával, 

•  Állatok mozgását utánzó 
mozgásos mondókák 
tanulása, 

•  Állathangok azonosítása 
játék, 

•  Állatformák készítése 
termések 
felhasználásával, 

•  Állatok mozgását utánzó 
mozgásos mondókák 
tanulása, 

•  Állatok és kicsinyeik 
fűzőjáték, 

•  Állathangok azonosítása 
játék 

•  Állatformák készítése 
termések felhasználásával, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Azonosítás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Azonosítás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Utánzás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, 

•  Azonosítás, 

•  Párosítás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Utánzás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathanglottó, 

•  Gyűjtött termések, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Nagyméretű rajzlap, 
csomagolópapír, 

•  Ragasztó, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathanglottó, 

•  Gyűjtött termések, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Nagyméretű rajzlap, 
csomagolópapír, 

•  Ragasztó, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  CD lejátszó, 

•  Állathanglottó, 

•  Gyűjtött termések, 

•  Műanyag állatfigurák, 

•  Nagyméretű rajzlap, 
csomagolópapír, 

•  Ragasztó, 
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•  Babzsák, 

•  Állatok képei, 

•  Babzsák, 

•  Állatok képei, 

•  Babzsák, 

•  Állatok képei, 

•  Fűzőjáték, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Csoportban körben állva, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben zenére 
mozogva, 

Munkaszervezés módja •  Előzőleg gyűjtött 
termések előkészítése, 

•  Előzőleg gyűjtött 
termések előkészítése, 

•  Előzőleg gyűjtött termések 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az előzetesen tanulmányi séta során gyűjtött terméseket használjuk, így a tanulók számára a gyűjtés 
értelmes tevékenységként jelenik meg. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Advent 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Adventi teremdíszek közös 
készítése, 

Terem közös feldíszítése, 

Asztaldísz készítése, 

Karácsonyi dalok hallgatása, 
közös éneklése, 

Adventi teremdíszek közös 
készítése, 

Terem közös feldíszítése, 

Asztaldísz készítése, 

Karácsonyi dalok hallgatása, 
közös éneklése, 

Adventi teremdíszek közös 
készítése, 

Terem közös feldíszítése, 

Asztaldísz készítése, 

Karácsonyi dalok hallgatása, közös 
éneklése, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett kreativitás 
élményének megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények megélése, 

Feladat •  Adventi teremdíszek 
közös készítése, 

•  Terem közös feldíszítése, 

•  Adventi teremdíszek 
közös készítése, 

•  Terem közös feldíszítése, 

•  Adventi teremdíszek közös 
készítése, 

•  Terem közös feldíszítése, 
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•  Asztaldísz készítése, 

•  Karácsonyi dalok 
hallgatása, közös 
éneklése, 

•  Asztaldísz készítése, 

•  Karácsonyi dalok 
hallgatása, közös 
éneklése, 

•  Asztaldísz készítése, 

•  Karácsonyi dalok 
hallgatása, közös éneklése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Jövőbeni esemény 
előrejelzése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Jövőbeni esemény 
előrejelzése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Jövőbeni esemény 
előrejelzése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Karácsonyi dekorációk, 

•  CD lejátszó, Karácsonyi 
CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Karácsonyi dekorációk, 

•  CD lejátszó, Karácsonyi 
CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves kellékek, 

•  Karácsonyi dekorációk, 

•  CD lejátszó, Karácsonyi 
CD, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, állva, 

•  Aktuális szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, állva, 

•  Aktuális szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
állva, 

•  Aktuális szituációhoz 
kapcsoltan, 

Munkaszervezés módja •  Adventi naptár 
formájának 
meghatározása, 

•  Adventi naptár 
formájának 
meghatározása, 

•  Adventi naptár formájának 
meghatározása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Csoportonként, évente változó formájú, kivitelezésű Adventi naptárak készülnek. Mindig olyanok, amiket 
a csoportot tanító pedagógus megfelelőnek tart arra, hogy általuk a tanulók megfelelően érzékelni tudják az 
idő múlását, amik segítenek bejósolni az elkövetkező eseményt, 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Mikulás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Mikuláshoz kapcsolódó versek 
dalok tanulása, éneklése képi 
támogatással, hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

Mikuláscsizma készítése 
festéssel, 

Mikulás zsákbamacska 
tárgyakkal,  

Mikuláshoz kapcsolódó versek 
dalok tanulása, éneklése képi 
támogatással, hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

Mikulásforma készítése festéssel, 

Mikulás zsákbamacska 
tárgyakkal, formákkal, 

Mikuláshoz kapcsolódó versek 
dalok tanulása, éneklése képi 
támogatással, hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

Mikulásforma készítése festéssel, 

Mikulás zsákbamacska tárgyakkal, 
formákkal, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros érzékelés 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros érzékelés 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Művészi tevékenységek 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Zenei élmények megélése, 

•  Szenzoros érzékelés 
fejlesztése, 

Feladat •  Mikuláshoz kapcsolódó 
versek dalok tanulása, 

•  Mikuláshoz kapcsolódó 
versek dalok tanulása, 

•  Mikuláshoz kapcsolódó 
versek dalok tanulása, 
éneklése képi támogatással,  
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éneklése képi 
támogatással,  

•  Hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

•  Mikuláscsizma készítése 
festéssel, 

•  Mikulás zsákbamacska 
tárgyakkal, 

éneklése képi 
támogatással,  

•  Hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

•  Mikuláscsizma készítése 
festéssel, 

•  Mikulás zsákbamacska 
tárgyakkal, formákkal, 

•  Hangszerek szabad 
megszólaltatása, 

•  Mikuláscsizma készítése 
festéssel, 

•  Mikulás zsákbamacska 
tárgyakkal, formákkal, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Mikulásversek képi 
megjelenítése, 

•  Csizma sablon, 

•  Festék, vastag ecset, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Textilzsák, 

•  Játékfigurák, 

•  AAK eszközei, 

•  Mikulásversek képi 
megjelenítése, 

•  Csizma sablon, 

•  Festék, vastag ecset, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Textilzsák, 

•  Játékfigurák, formák, 

•  AAK eszközei, 

•  Mikulásversek képi 
megjelenítése, 

•  Csizma sablon, 

•  Festék, vastag ecset, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Textilzsák, 

•  Játékfigurák, formák, 
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Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve,  

•  Csoportban állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve,  

•  Csoportban állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve,  

•  Csoportban állva, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az a tapasztalatunk, hogy tanulóink koruk ellenére, örömmel várják és élvezik a Mikulás csoportba tett 
látogatásait, ezért ezt minden évben igyekszünk számukra megszervezni. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Karácsony 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Fenyőfaforma készítése 
ujjfestéssel, ragasztással, 

Sütés nélküli édesség 
elkészítésében segédkezés, 
kóstolás, 

Sütés-főzés szerepjáték,  

Karácsonyfa közös feldíszítése, 

Fenyőfaforma készítése festéssel, 
ragasztással, 

Sütés nélküli édesség közös 
elkészítése, kóstolása, 

Sütés-főzés szerepjáték, 

Karácsonyfa közös feldíszítése, 

Fenyőfaforma készítése festéssel, 
ragasztással, színezéssel, 

Sütés nélküli édesség közös 
elkészítése, kóstolása, 

Vendégségben szerepjáték, 

Karácsonyfa közös feldíszítése, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett kreativitás 
élményének megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 
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Feladat •  Fenyőfaforma készítése 
ujjfestéssel, ragasztással, 

•  Sütés nélküli édesség 
elkészítésében 
segédkezés, kóstolás, 

•  Sütés-főzés szerepjáték,  

•  Karácsonyfa közös 
feldíszítése, 

•  Fenyőfaforma készítése 
festéssel, ragasztással, 

•  Sütés nélküli édesség 
közös elkészítése, 
kóstolása, 

•  Sütés-főzés szerepjáték, 
•  Karácsonyfa közös 

feldíszítése, 

•  Fenyőfaforma készítése 
festéssel, ragasztással, 
színezéssel, 

•  Sütés nélküli édesség közös 
elkészítése, kóstolása, 

•  Vendégségben szerepjáték, 

•  Karácsonyfa közös 
feldíszítése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Fenyősablon, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Édességhez szükséges 
alapanyagok, 

•  Konyhai felszerelések, 

•  Játékeszközök, 

•  Karácsonyfadíszek, 

•  AAK eszközei, 

•  Fenyősablon, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Édességhez szükséges 
alapanyagok, 

•  Konyhai felszerelések, 

•  Játékeszközök, 

•  Karácsonyfadíszek, 

•  AAK eszközei, 

•  Fenyősablon, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Édességhez szükséges 
alapanyagok, 

•  Konyhai felszerelések, 

•  Játékeszközök, 

•  Karácsonyfadíszek, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, fenyőfa körül állva, 

•  Tankonyhában, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, fenyőfa körül állva, 

•  Tankonyhában, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 
fenyőfa körül állva, 
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•  Tankonyhában, 

Munkaszervezés módja •  Édesség alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Édesség alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Édesség alapanyagainak 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, 
fejlesztési területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az elkészítendő sütés nélküli édesség fatája függ a csoport által preferált ízektől, az elérhető receptektől, 
alapanyagoktól. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Újév 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Hóemberforma készítése 
ragasztással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Szabad játék a csoportban az 
iskolai Karácsonyi ünnepélyen 
kapott játékokkal, 

Hóemberforma készítése 
ragasztással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Szabad játék a csoportban az 
iskolai Karácsonyi ünnepélyen 
kapott játékokkal, 

Hóemberforma készítése 
ragasztással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Szabad játék a csoportban az 
iskolai Karácsonyi ünnepélyen 
kapott játékokkal, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

Feladat •  Hóemberforma készítése 
ragasztással, 

•  Hóemberforma készítése 
ragasztással, 

•  Hóemberforma készítése 
ragasztással, 
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•  Hó esetén játék a 
szabadban, hógolyózás, 
szánkózás, 

•  Szabad játék a csoportban 
az iskolai Karácsonyi 
ünnepélyen kapott 
játékokkal, 

•  Hó esetén játék a 
szabadban, hógolyózás, 
szánkózás, 

•  Szabad játék a csoportban 
az iskolai Karácsonyi 
ünnepélyen kapott 
játékokkal, 

•  Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

•  Szabad játék a csoportban 
az iskolai Karácsonyi 
ünnepélyen kapott 
játékokkal, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Hóembersablon, 

•  Ragasztó, 

•  Vatta, színes papír, 

•  Szánkó, 

•  Aktuális ajándékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Hóembersablon, 

•  Ragasztó, 

•  Vatta, színes papír, 

•  Szánkó, 

•  Aktuális ajándékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Hóembersablon, 

•  Ragasztó, 

•  Vatta, színes papír, 

•  Szánkó, 

•  Aktuális ajándékok, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 
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Munkaszervezés módja •  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

•  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

•  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

Tantárgykapcsolatok, 
fejlesztési területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy hó esetén biztosítsuk annak örömteli megtapasztalását, amihez elengedhetetlen a megfelelő 
ruházat bekérése a családoktól, a Gyermekotthontól. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Téli kép készítése fújással, 
szórással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Ritmushangszerek 
megszólaltatása, egyenletes járás 
ütőhangszer használattal, 

Szabad és irányított építések 
építőelemekből, 

Téli kép készítése fújással, 
szórással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Ritmushangszerek 
megszólaltatása, egyenletes járás 
ütőhangszer használattal, 

Szabad és irányított építések 
építőelemekből, 

Téli kép készítése fújással, 
szórással, 

Hó esetén játék a szabadban, 
hógolyózás, szánkózás, 

Ritmushangszerek megszólaltatása, 
egyenletes járás ütőhangszer 
használattal, 

Szabad és irányított építések 
építőelemekből, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 
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•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Zenei élmények megélése, 

Feladat •  Téli kép készítése 
fújással, szórással, 

•  Hó esetén játék a 
szabadban, hógolyózás, 
szánkózás, 

•  Ritmushangszerek 
megszólaltatása, 
egyenletes járás 
ütőhangszer használattal, 

•  Szabad és irányított 
építések építőelemekből, 

•  Téli kép készítése 
fújással, szórással, 

•  Hó esetén játék a 
szabadban, hógolyózás, 
szánkózás, 

•  Ritmushangszerek 
megszólaltatása, 
egyenletes járás 
ütőhangszer használattal, 

•  Szabad és irányított 
építések építőelemekből, 

•  Téli kép készítése fújással, 
szórással, 

•  Hó esetén játék a 
szabadban, hógolyózás, 
szánkózás, 

•  Ritmushangszerek 
megszólaltatása, egyenletes 
járás ütőhangszer 
használattal, 

•  Szabad és irányított építések 
építőelemekből, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Konstruálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Konstruálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Konstruálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 
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•  Sablon, 

•  Ragasztó, 

•  Liszt, cukor, 

•  Szánkó, 

•  Ritmushangszerek, 
ütőhangszerek, 

•  Építőjátékok, 

•  Sablon, 

•  Ragasztó, 

•  Liszt, cukor, 

•  Szánkó, 

•  Ritmushangszerek, 
ütőhangszerek, 

•  Építőjátékok, 

•  Sablon, 

•  Ragasztó, 

•  Liszt, cukor, 

•  Szánkó, 

•  Ritmushangszerek, 
ütőhangszerek, 

•  Építőjátékok, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Udvaron, intézmény 
környékén, 

Munkaszervezés módja •  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

•  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

•  Szánkózáshoz megfelelő 
ruházat kérése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Zenei nevelés, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy hó esetén biztosítsuk annak örömteli megtapasztalását, amihez elengedhetetlen a megfelelő 
ruházat bekérése a családoktól, a Gyermekotthontól. 
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Időszak, óraszám 17. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél – téli táj 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Téli táj készítése különböző 
technikákkal, 

Hóember formázása gyurmából, 

Egyszerű szabályjátékokkal 
ismerkedés: adott jelre 
megbeszéltek szerinti reagálás, 

Válogatások egy szempont 
szerint, 

Téli táj készítése különböző 
technikákkal, 

Hóember formázása gyurmából, 

Egyszerű szabályjátékok 
játszása: adott jelre megbeszéltek 
szerinti reagálás, 

Válogatások két szempont 
szerint, 

Téli táj készítése különböző 
technikákkal, 

Hóember formázása gyurmából, 

Egyszerű szabályjátékok játszása: 
adott jelre megbeszéltek szerinti 
reagálás, 

Válogatások két szempont szerint, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szabálytudat fokozása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szabálytudat fokozása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szabálytudat fokozása, 

Feladat •  Téli táj készítése 
különböző technikákkal, 

•  Hóember formázása 
gyurmából, 

•  Egyszerű 
szabályjátékokkal 
ismerkedés: adott jelre 
megbeszéltek szerinti 
reagálás, 

•  Válogatások egy 
szempont szerint, 

•  Téli táj készítése 
különböző technikákkal, 

•  Hóember formázása 
gyurmából, 

•  Egyszerű 
szabályjátékokkal 
ismerkedés: adott jelre 
megbeszéltek szerinti 
reagálás, 

•  Válogatások két 
szempont szerint, 

•  Téli táj készítése különböző 
technikákkal, 

•  Hóember formázása 
gyurmából, 

•  Egyszerű szabályjátékokkal 
ismerkedés: adott jelre 
megbeszéltek szerinti 
reagálás, 

•  Válogatások két szempont 
szerint, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Válogatás 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Válogatás 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Válogatás 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Sablonok, 

•  AAK eszközei, 

•  Sablonok, 

•  AAK eszközei, 

•  Sablonok, 
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•  Kézműves eszközök, 

•  Gyurma, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Válogatódoboz, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Gyurma, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Válogatódoboz, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Gyurma, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Válogatódoboz, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok, minták 
előkészítése, 

•  Sablonok, minták 
előkészítése, 

•  Sablonok, minták 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A bevezetett szabályjátékok formája, a megbeszélt jelek, az adott segítségek módja mindig függ a csoport 
tanulóinak egyéni szükségleteitől, állapotuktól. 
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Időszak, óraszám 18. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - öltözködés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Babák, macik öltöztetése téli 
ruhadarabokkal (sapka, sál),  

Kép - tárgyegyeztetés 
ruhadarabokkal, 

Halk-hangos érzékeltetése 
kopogással, énekléssel, halk-
hangos hanghatás létrehozása, 

Páros játékok léggömbbel, 
labdával, 

 

Öltöztetőbabák öltöztetése téli 
ruhadarabokkal (sapka, sál),  

Kép – kép egyeztetése 
ruhadarabok témában, 

Halk-hangos érzékeltetése 
kopogással, énekléssel, halk-
hangos hanghatás létrehozása, 

Páros játékok léggömbbel, 
labdával, 

 

Öltöztetőbabák öltöztetése téli 
ruhadarabokkal (sapka, sál),  

Kép – kép egyeztetése ruhadarabok 
témában, 

Halk-hangos érzékeltetése 
kopogással, énekléssel, halk-
hangos hanghatás létrehozása, 

Páros játékok léggömbbel, 
labdával, 

 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 
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•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

Feladat •  Babák, macik öltöztetése 
téli ruhadarabokkal 
(sapka, sál),  

•  Kép - tárgyegyeztetés 
ruhadarabokkal, 

•  Halk-hangos 
érzékeltetése kopogással, 
énekléssel, halk-hangos 
hanghatás létrehozása, 

•  Páros játékok 
léggömbbel, labdával, 

 

•  Öltöztetőbabák 
öltöztetése téli 
ruhadarabokkal (sapka, 
sál),  

•  Kép - tárgyegyeztetés 
ruhadarabokkal, 

•  Halk-hangos 
érzékeltetése kopogással, 
énekléssel, halk-hangos 
hanghatás létrehozása, 

•  Páros játékok 
léggömbbel, labdával, 

•  Öltöztetőbabák öltöztetése 
téli ruhadarabokkal (sapka, 
sál),  

•  Kép - tárgyegyeztetés 
ruhadarabokkal, 

•  Halk-hangos érzékeltetése 
kopogással, énekléssel, 
halk-hangos hanghatás 
létrehozása, 

•  Páros játékok léggömbbel, 
labdával, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Egyeztetések, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Tapasztalás, 

•  Kísérletezés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Egyeztetések, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Válogatás 

•  AAK-s módszerek, 

•  Egyeztetések, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Válogatás 
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Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Játék babák, macik, 

•  Ruhadarabok és képeik, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Labda, 

•  Léggömb, 

•  AAK eszközei, 

•  Öltöztetőbabák, 

•  Ruhadarabok és képeik, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Labda, 

•  Léggömb, 

•  AAK eszközei, 

•  Öltöztetőbabák, 

•  Ruhadarabok és képeik, 

•  Ritmushangszerek, 

•  Labda, 

•  Léggömb, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Léggömb felfújása, •  Léggömb felfújása, •  Léggömb felfújása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az öltözés gyakorlása a napi rutin részeként rendszeresen megjelenik. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Farsang 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Különböző technikákkal 
Farsangi dekoráció készítése, 

Csoport közös feldíszítése, 

Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Különböző technikákkal 
Farsangi dekoráció készítése, 

Csoport közös feldíszítése, 

Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Különböző technikákkal Farsangi 
dekoráció készítése, 

Csoport közös feldíszítése, 

Farsangi dalok hallgatása, mozgás a 
zene ritmusára, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett kreativitás 
élményének megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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Feladat •  Különböző technikákkal 
Farsangi dekoráció 
készítése, 

•  Csoport közös 
feldíszítése, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

•  Különböző technikákkal 
Farsangi dekoráció 
készítése, 

•  Csoport közös 
feldíszítése, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

•  Különböző technikákkal 
Farsangi dekoráció 
készítése, 

•  Csoport közös feldíszítése, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 
 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 
 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 
 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  CD lejátszó, zenei CD 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  CD lejátszó, zenei CD 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  CD lejátszó, zenei CD 

Munkarend •  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

Munkaszervezés módja •  Farsangi dekoráció 
előkészítése, 

•  Farsangi dekoráció 
előkészítése, 

•  Farsangi dekoráció 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
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•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A Farsangi dekoráció kiválasztása függ a tanulók képességeitől, kedvelt figuráiktól, kedvelt kézműves 
tevékenységeiktől. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Farsang 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Farsangi jelmezek készítésében 
segédkezés, 

Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Farsangi jelmezek készítésében 
segédkezés, 

Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Farsangi jelmezek készítésében 
segédkezés, 

Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

Farsangi dalok hallgatása, mozgás a 
zene ritmusára, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett 
kreativitás élményének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Közösen végzett kreativitás 
élményének megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 
 
 

Feladat •  Farsangi jelmezek 
készítésében segédkezés, 

•  Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

•  Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

•  Farsangi jelmezek 
készítésében segédkezés, 

•  Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

•  Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

•  Farsangi jelmezek 
készítésében segédkezés, 

•  Állarc készítés különböző 
technikákkal, 

•  Mozgásos utánzójátékok 
gyakorlása, 

•  Farsangi dalok hallgatása, 
mozgás a zene ritmusára, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Álarc sablon, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Álarc sablon, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Álarc sablon, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  Jelmezek, 
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Munkarend •  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Csoportban szituációhoz 
kapcsoltan, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Álarc sablon 
előkészítése, 

•  Álarc sablon 
előkészítése, 

•  Álarc sablon előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A jelmezek kiválasztása igazodik a tanulók, családok által preferáltakhoz. 
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Időszak, óraszám 21. hét, heti 4 órában 

Témakör Tél - Farsang 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, jelmezes 
felvonulás, közös táncolás, 

Páros mozgások zenére, 

Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, jelmezes 
felvonulás, közös táncolás, 

Páros mozgások zenére, 

Részvétel az iskolai Farsangi 
mulattságon, jelmezes felvonulás, 
közös táncolás, 

Páros mozgások zenére, 

Cél, elvárt eredmény •  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Zenei élmények 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Iskolai közösség kulturális 
életében való részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs készségek 
gyakorlása, 

•  Zenei élmények megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

Feladat •  Részvétel az iskolai 
Farsangi mulattságon, 

•  Részvétel az iskolai 
Farsangi mulattságon, 

•  Részvétel az iskolai 
Farsangi mulattságon, 
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jelmezes felvonulás, 
közös táncolás, 

•  Páros mozgások zenére, 

jelmezes felvonulás, 
közös táncolás, 

•  Páros mozgások zenére, 

jelmezes felvonulás, közös 
táncolás, 

•  Páros mozgások zenére, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Közösségi tevékenység 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közösségi tevékenység 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Közösségi tevékenység 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

•  AAK eszközei, 

•  Jelmezek, 

Munkarend •  Iskolai rendezvényen, 
tornateremben, 

•  Iskolai rendezvényen, 
tornateremben, 

•  Iskolai rendezvényen, 
tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Jelmezek előkészítése, •  Jelmezek előkészítése, •  Jelmezek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az intézményi farsangon hagyományosan részt vesznek a tanulók szülei, gondozói. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 4 órában 

Témakör Természet változása 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Hóvirág készítése festéssel, 
ragasztással, 

Válogatások egy szempont 
szerint, 

Trambulinhasználattal 
ismerkedés, 

Hóvirág készítése festéssel, 
ragasztással, 

Válogatások két szempont 
szerint, 

Trambulinon ugrálás, 

Hóvirág készítése festéssel, 
ragasztással, 

Válogatások több szempont szerint, 

Trambulinon ugrálás, sorra kerülés 
kivárása, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

Feladat •  Hóvirág készítése 
festéssel, ragasztással, 

•  Hóvirág készítése 
festéssel, ragasztással, 

•  Hóvirág készítése festéssel, 
ragasztással, 
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•  Válogatások egy 
szempont szerint, 

•  Trambulinhasználattal 
ismerkedés, 

•  Válogatások két 
szempont szerint, 

•  Trambulinon ugrálás, 

•  Válogatások több szempont 
szerint, 

•  Trambulinon ugrálás, sorra 
kerülés kivárása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Válogatás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves 
tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Válogatás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenységek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Válogatás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Válogatódoboz, 

•  Beltéri trambulin, 

•  Sablon, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Sablon, 

•  Válogatódoboz, 

•  Beltéri trambulin, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Sablon, 

•  Válogatódoboz, 

•  Beltéri trambulin, 

•  Kézműves eszközök, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen ülve, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Hóvirág sablon 
előkészítése, 

•  Hóvirág sablon 
előkészítése, 

•  Hóvirág sablon 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, 
fejlesztési területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Beltéri trambulinhasználathoz megfelelő biztonsági előkészületek szükségesek, érdemes tornaszivacsokkal 
körül venni azokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

 

 

Időszak, óraszám 23. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi időjárás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi dalok, versek tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
segítve, 

Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Tavaszi dalok, versek tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
segítve, 

Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Tavaszi dalok, versek tanulása 
mozgással összekötve, képpel 
segítve, 

Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szabálytudat fejlesztése, 
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•  Szabálytudat fejlesztése, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Szabálytudat fejlesztése, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

Feladat •  Tavaszi dalok, versek 
tanulása mozgással 
összekötve, képpel 
segítve, 

•  Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

•  Tavaszi dalok, versek 
tanulása mozgással 
összekötve, képpel 
segítve, 

•  Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

•  Tavaszi dalok, versek 
tanulása mozgással 
összekötve, képpel segítve, 

•  Egyszerű szabályjátékok 
gyakorlása, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
szabálybetartással, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
szabálybetartással, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
szabálybetartással, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Versek, dalok képi 
illusztrációja, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Különböző alagutak, 

•  AAK eszközei, 

•  Versek, dalok képi 
illusztrációja, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Különböző alagutak, 

•  AAK eszközei, 

•  Versek, dalok képi 
illusztrációja, 

•  Jeladó eszközök, 

•  Különböző alagutak, 

Munkarend •  Tornateremben, •  Tornateremben, •  Tornateremben, 
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Munkaszervezés módja •  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

•  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

•  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A szabályjátékok formája, a megbeszélt jelek, az adott segítségek módja mindig függ a csoport tanulóinak 
egyéni szükségleteitől, állapotuktól. 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi táj 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi fák-bokrok készítése 
ragasztással papírgolyókból, 

Tavasz dalokra körben járás, 
ritmushangszerek 
megszólaltatása, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Tavaszi fák-bokrok készítése 
ragasztással, előtte tépéssel-
gömbölyítéssel elkészített 
papírgolyókból, 

Tavaszi dalok éneklése, kísérése 
hangszerrel, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Tavaszi fák-bokrok készítése 
ragasztással, előtte tépéssel-
gömbölyítéssel elkészített 
papírgolyókból, 

Tavaszi dalok éneklése, kísérése 
hangszerrel, 

Labirintusjátékok, átbújások, 
kúszások, 

Cél, elvárt eredmény •  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Ember és természet 
foglalkozáson tanultak 
elmélyítése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 
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•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 
 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

Feladat •  Tavaszi fák-bokrok 
készítése ragasztással 
papírgolyókból, 

•  Tavasz dalokra körben 
járás, ritmushangszerek 
megszólaltatása, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

•  Tavaszi fák-bokrok 
készítése ragasztással 
papírgolyókból, 

•  Tépéssel-gömbölyítéssel 
papírgolyók készítése, 

•  Tavaszi dalok éneklése, 
kísérése hangszerrel, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

•  Tavaszi fák-bokrok 
készítése ragasztással 
papírgolyókból, 

•  Tépéssel-gömbölyítéssel 
papírgolyók készítése, 

•  Tavaszi dalok éneklése, 
kísérése hangszerrel, 

•  Labirintusjátékok, 
átbújások, kúszások, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Különböző alagutak, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Ritmushangszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző alagutak, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Ritmushangszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Különböző alagutak, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Ritmushangszerek, 
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Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

•  Sablonok előkészítése, 

•  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

•  Sablonok előkészítése, 

•  Tornateremben eszközök 
előkészítése, 

•  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kézműves tevékenységet megelőzi tanulmányi séta, ahol a tanulók a valóságban megtapasztalhatják a 
rügyező bokrokat. Rügyező ágat tehetnek a vázába, így a kézműves tevékenységkor valós mintaként 
szolgál, kinyílásával pedig szemléltethető a természet változása. 
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Felhő, napforma, esőcseppek 
készítése színezéssel, 
ujjnyomattal, ragasztással, 

Játék a szabadban: labda dobása, 
rúgása, 

Tavaszi dalok, zenék hallgatása, 
közös tánc zenére, 

Felhő, napforma, esőcseppek 
készítése színezéssel, 
ujjnyomattal, ragasztással, 

Játék a szabadban: labda dobása, 
rúgása, 

Tavaszi dalok, zenék hallgatása, 
közös tánc zenére, 

Felhő, napforma, esőcseppek 
készítése színezéssel, ujjnyomattal, 
ragasztással, 

Játék a szabadban: labda dobása, 
rúgása, terelése bottal, 

Tavaszi dalok, zenék hallgatása, 
közös tánc zenére, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 
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•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

 

 

Feladat •  Felhő, napforma, 
esőcseppek készítése 
színezéssel, ujjnyomattal, 
ragasztással, 

•  Játék a szabadban: labda 
dobása, rúgása, 

•  Tavaszi dalok, zenék 
hallgatása, közös tánc 
zenére, 

•  Felhő, napforma, 
esőcseppek készítése 
színezéssel, ujjnyomattal, 
ragasztással, 

•  Játék a szabadban: labda 
dobása, rúgása, 

•  Tavaszi dalok, zenék 
hallgatása, közös tánc 
zenére, 

•  Felhő, napforma, 
esőcseppek készítése 
színezéssel, ujjnyomattal, 
ragasztással, 

•  Játék a szabadban: labda 
dobása, rúgása, terelése 
bottal, 

•  Tavaszi dalok, zenék 
hallgatása, közös tánc 
zenére, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játék tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma 
gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játék tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Mozgásforma gyakorlása, 

•  Zenei tevékenység, 

•  Játék tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Labda, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Labda, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Labda, tornabot, 

•  CD lejátszó, zenei CD, 
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Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kézműves tevékenységet megelőzi tanulmányi séta, ahol a tanulók a valóságban megtapasztalhatják az 
időjárás jelenségeit. 
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Időszak, óraszám 26. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz - Húsvét 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Húsvéti tojásformák készítése 
különböző technikákkal, 

Locsolóvers tanulása mozgással, 
képpel támogatva, 

Húsvéti dalok közös éneklése 
hangszerrel kísérve, 

Hungarocell tojások festése, 

Locsolóvers tanulása mozgással, 
képpel támogatva, 

Húsvéti dalok közös éneklése 
hangszerrel kísérve, 

Hungarocell tojások festése, 

Locsolóvers tanulása mozgással, 
képpel támogatva, 

Húsvéti dalok közös éneklése 
hangszerrel kísérve, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés 
ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Aktív cselekvés ösztönzése, 

•  Gondolkodási funkciók 
fejlesztése, 

•  Zenei élmény megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

Feladat •  Húsvéti tojásformák 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Hungarocell tojások 
festése, 

•  Hungarocell tojások festése, 
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•  Locsolóvers tanulása 
mozgással, képpel 
támogatva, 

•  Húsvéti dalok közös 
éneklése hangszerrel 
kísérve, 

•  Locsolóvers tanulása 
mozgással, képpel 
támogatva, 

•  Húsvéti dalok közös 
éneklése hangszerrel 
kísérve, 

•  Locsolóvers tanulása 
mozgással, képpel 
támogatva, 

•  Húsvéti dalok közös 
éneklése hangszerrel 
kísérve, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 
 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 
 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Zenei tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Hangszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Hangszerek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Hangszerek, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A fiúk a locsolás szokását sajátítják el, a pedig lányok a locsolás fogadásához tartozó szokásokat. 
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz - Húsvét 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

Bárány, csibeforma készítése 
különböző technikákkal, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

Bárány, csibeforma készítése 
különböző technikákkal, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

Bárány, csibeforma készítése 
különböző technikákkal, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Cél, elvárt eredmény •  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Iskolai közösség kulturális 
életében való részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs készségek 
gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 
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•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

Feladat •  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi 
rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

•  Bárány, csibeforma 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

•  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi 
rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

•  Bárány, csibeforma 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

•  Részvétel az intézmény 
Locsolónapi rendezvényén, 
kiválasztott személyek 
meglocsolása, 

•  Bárány, csibeforma 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 
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•  Közösségi élmény 
megélése, 
 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Játszótéri elemek,  

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Képpel illusztrált 
locsolóvers, 

•  Játszótéri elemek, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Iskolai rendezvényen 
tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Iskolai rendezvényen 
tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Iskolai rendezvényen 
tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Hagyományápolás, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A fiúk a locsolás szokását sajátítják el, a pedig lányok a locsolás fogadásához tartozó szokásokat. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz - virágok 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Virágos rét készítése 
felületfestéssel, dugónyomattal, 
ragasztással, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Gyors – lassú tempó 
érzékeltetése mozgáson 
keresztül,  

Járások tempóváltással, 

Virágos rét készítése 
felületfestéssel, dugónyomattal, 
ragasztással, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Gyors – lassú tempó 
érzékeltetése mozgáson 
keresztül, 

Járások tempóváltással, 

Virágos rét készítése 
felületfestéssel, dugónyomattal, 
ragasztással, 

Játszótérhasználat: hintázások, 
mászóka-, csúszda használat, 

Gyors – lassú tempó érzékeltetése 
mozgáson keresztül, 

Járások tempóváltással, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 
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•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

 

Feladat •  Virágos rét készítése 
felületfestéssel, 
dugónyomattal, 
ragasztással, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

•  Gyors – lassú tempó 
érzékeltetése mozgáson 
keresztül,  

•  Járások tempóváltással, 

•  Virágos rét készítése 
felületfestéssel, 
dugónyomattal, 
ragasztással, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

•  Gyors – lassú tempó 
érzékeltetése mozgáson 
keresztül,  

•  Járások tempóváltással, 

•  Virágos rét készítése 
felületfestéssel, 
dugónyomattal, 
ragasztással, 

•  Játszótérhasználat: 
hintázások, mászóka-, 
csúszda használat, 

•  Gyors – lassú tempó 
érzékeltetése mozgáson 
keresztül,  

•  Járások tempóváltással, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenység, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Mozgásos tanulás, 

•  Játéktevékenység, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 
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•  Játszótéri elemek, •  Játszótéri elemek, •  Játszótéri elemek, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kézműves tevékenységet megelőzi tanulmányi séta, ahol a tanulók a valóságban megtapasztalhatják a 
virágos rétet.  
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz – tavaszi munkák 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi munkákkal ismerkedés, 
azok megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása cserépbe, 

Szabad festés tavaszi színek 
használatával, 

Zenére közös táncmozdulatok: 
forgások, tapsolások, 

Tavaszi munkákkal ismerkedés, 
azok megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása cserépbe, 
fejlődés nyomon követése, 

Szabad festés tavaszi színek 
használatával, 

Zenére közös táncmozdulatok: 
forgások, tapsolások, 

Tavaszi munkákkal ismerkedés, 
azok megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása cserépbe, 
fejlődés nyomon követése, 

Szabad festés tavaszi színek 
használatával, 

Zenére közös táncmozdulatok: 
forgások, tapsolások, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 

 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 

 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 
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Feladat •  Tavaszi munkákkal 
ismerkedés, azok 
megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása 
cserépbe, 

•  Szabad festés tavaszi 
színek használatával, 

•  Zenére közös 
táncmozdulatok: 
forgások, tapsolások, 

•  Tavaszi munkákkal 
ismerkedés, azok 
megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása 
cserépbe, fejlődés 
nyomon követése, 

•  Szabad festés tavaszi 
színek használatával, 

•  Zenére közös 
táncmozdulatok: 
forgások, tapsolások, 

•  Tavaszi munkákkal 
ismerkedés, azok 
megtapasztalása: öntözés, 
hagyma dugaszolása 
cserépbe, fejlődés nyomon 
követése, 

•  Szabad festés tavaszi színek 
használatával, 

•  Zenére közös 
táncmozdulatok: forgások, 
tapsolások, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Öntözőkanna, 

•  Dughagyma, 

•  Cserép, 

•  Virágföld, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Öntözőkanna, 

•  Dughagyma, 

•  Cserép, 

•  Virágföld, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Öntözőkanna, 

•  Dughagyma, 

•  Cserép, 

•  Virágföld, 
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•  CD lejátszó, zenei CD, •  CD lejátszó, zenei CD, •  CD lejátszó, zenei CD, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tornateremben, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Gyakorlókertben, 

•  Tornateremben, 

Munkaszervezés módja •  Cserepek előkészítése, •  Cserepek előkészítése, •  Cserepek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az eldugaszolt hagyma fejlődése tovább nyomon követhető, a végén pedig szendvicshez elfogyasztható.  
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz – Anyák napja 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Anyák napi ajándék készítése 
különböző technikákkal, 

Anyák napi dalok közös 
éneklése, 

Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Anyák napi ajándék készítése 
különböző technikákkal, 

Anyák napi dalok közös 
éneklése, 

Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Anyák napi ajándék készítése 
különböző technikákkal, 

Anyák napi dalok közös éneklése, 

Páros játékos mozgásgyakorlatok, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 

•  Közös élmény átélése, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 

 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 

•  Közös élmény átélése, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Zenei élmény 
megtapasztalása, 

•  Közös élmény átélése, 

•  Együttműködés gyakorlása, 
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Feladat •  Anyák napi ajándék 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Anyák napi dalok közös 
éneklése, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

•  Anyák napi ajándék 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Anyák napi dalok közös 
éneklése, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

•  Anyák napi ajándék 
készítése különböző 
technikákkal, 

•  Anyák napi dalok közös 
éneklése, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Zenei tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák gyakorlása, 
•  Zenei tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Anyák napi ajándékot a Gyermekotthon lakói az általuk kedvelt gondozóknak készítik. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz - gyümölcsök 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyümölcsök mintázása színes 
gyurmából, 

Gyümölcsöstál készítése 
ragasztással előre kivágott 
formákból, 

Szerepjáték: terítés babának, 
sütés-főzés, 

Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Gyümölcsök mintázása színes 
gyurmából, 

Gyümölcsöstál készítése 
festéssel, 

Szerepjáték: terítés babának, 
sütés-főzés, 

Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Gyümölcsök mintázása színes 
gyurmából, 

Gyümölcsöstál készítése festéssel, 

Szerepjáték: terítés babának, sütés-
főzés, 

Páros játékos mozgásgyakorlatok, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Együttműködés gyakorlása, 
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•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 

 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 
 

 

 

Feladat •  Gyümölcsök mintázása 
színes gyurmából, 

•  Gyümölcsöstál készítése 
ragasztással előre 
kivágott formákból, 

•  Szerepjáték: terítés 
babának, sütés-főzés, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

•  Gyümölcsök mintázása 
színes gyurmából, 

•  Gyümölcsöstál készítése 
ragasztással előre 
kivágott formákból, 

•  Szerepjáték: terítés 
babának, sütés-főzés, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

•  Gyümölcsök mintázása 
színes gyurmából, 

•  Gyümölcsöstál készítése 
ragasztással előre kivágott 
formákból, 

•  Szerepjáték: terítés 
babának, sütés-főzés, 

•  Páros játékos 
mozgásgyakorlatok, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes tevékenykedés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játéktárgyak, 

•  Gyümölcsök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játéktárgyak, 

•  Gyümölcsök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játéktárgyak, 

•  Gyümölcsök, 
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Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Szituációnak 
megfelelően, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Szituációnak 
megfelelően, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, 

•  Szituációnak megfelelően, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A foglalkozások anyaga kapcsolódik az Ember és természet tantárgy Tavasz témaköréhez. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz  

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tavaszi rügyező fa, virágok, 
rügyek készítése tépéssel, 
ragasztással, 

Konstruálás építőjátékból, 

Körjátékok kézfogással 

Tavaszi rügyező fa, virágok, 
rügyek készítése tépéssel, 
ragasztással, 

Konstruálás építőjátékból, 

Körjátékok kézfogással, 
szökdelések, 

Tavaszi rügyező fa, virágok, rügyek 
készítése tépéssel, ragasztással, 

Konstruálás építőjátékból, 

Körjátékok kézfogással, 
szökdelések, 

Cél, elvárt eredmény •  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 

 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Mozgásformák 
gyakorlása, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 
 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Mozgásformák gyakorlása, 

•  Együttműködés gyakorlása, 
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Feladat •  Tavaszi rügyező fa, 
virágok, rügyek készítése 
tépéssel, ragasztással, 

•  Konstruálás 
építőjátékból, 

•  Körjátékok kézfogással, 

•  Tavaszi rügyező fa, 
virágok, rügyek készítése 
tépéssel, ragasztással, 

•  Konstruálás 
építőjátékból, 

•  Körjátékok kézfogással, 

•  Tavaszi rügyező fa, virágok, 
rügyek készítése tépéssel, 
ragasztással, 

•  Konstruálás építőjátékból, 
•  Körjátékok kézfogással, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák 

gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Mozgásos tevékenység, 
•  Mozgásformák gyakorlása, 
•  Játéktevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Építőjátékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Építőjátékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Építőjátékok, 

Munkarend •  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, ülve, 
 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Szőnyegen állva, ülve, 
 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen állva, ülve, 

Munkaszervezés módja •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, •  Sablonok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kézműves tevékenységet megelőzi a tanulmányi séta, melyen mód nyílik a rügyező fák valóságbéli 
megtapasztalására. 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 4 órában 

Témakör Tavasz 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi játszóházán, 
különböző kézműves technikák 
kipróbálása, közös alkotás, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi játszóházán, 
különböző kézműves technikák 
kipróbálása, közös alkotás, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi játszóházán, 
különböző kézműves technikák 
kipróbálása, közös alkotás, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Cél, elvárt eredmény •  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Iskolai közösség 
kulturális életében való 
részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs 
készségek gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók 
összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Iskolai közösség kulturális 
életében való részvétel, 

•  Tágabb kulturális világ 
hozzáférhetővé tétele, 

•  Kommunikációs készségek 
gyakorlása, 

•  Szenzoros és motoros 
funkciók összekapcsolása, 

•  Közösségi esemény 
örömforrásként 
megtapasztalása, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 
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•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

Feladat •  Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi 
játszóházán, különböző 
kézműves technikák 
kipróbálása, közös 
alkotás, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi 
játszóházán, különböző 
kézműves technikák 
kipróbálása, közös 
alkotás, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Részvétel az intézmény 
Gyermeknapi játszóházán, 
különböző kézműves 
technikák kipróbálása, 
közös alkotás, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Együttes tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 



404 

 

Munkarend •  Intézményi rendezvény 
helyszínén, 

•  Játszótéren, 

•  Intézményi rendezvény 
helyszínén, 

•  Játszótéren, 

•  Intézményi rendezvény 
helyszínén, 

•  Játszótéren, 

Munkaszervezés módja •  Helyszín előrejelzése, •  Helyszín előrejelzése, •  Helyszín előrejelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A játszóház állomásain a tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekben vesznek 
részt, szem előtt tartva a részvétel örömforrásként való megélését. 
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Időszak, óraszám 34. hét, heti 4 órában 

Témakör Nyár 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Alkotás színekkel szabadon 
festéssel, 

Aszfaltkrétarajz az udvaron, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Alkotás színekkel szabadon 
festéssel, 

Aszfaltkrétarajz az udvaron, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Alkotás színekkel szabadon 
festéssel, 

Aszfaltkrétarajz az udvaron, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Cél, elvárt eredmény •  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

•  Kézműves technikák 
kipróbálása, gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Elemi művészeti 
tevékenységek végzése, 

Feladat •  Alkotás színekkel 
szabadon festéssel, 

•  Aszfaltkrétarajz az 
udvaron, 

•  Alkotás színekkel 
szabadon festéssel, 

•  Aszfaltkrétarajz az 
udvaron, 

•  Alkotás színekkel szabadon 
festéssel, 

•  Aszfaltkrétarajz az udvaron, 
•  Játszótéri játékok: 

hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 
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•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Játéktevékenység, 

•  Együttes tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 

•  AAK eszközei, 

•  Kézműves eszközök, 

•  Játszótéri elemek, 

Munkarend •  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban asztalnál 
ülve, 

•  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő aszfaltfelület 
kiválasztása, 

•  Megfelelő aszfaltfelület 
kiválasztása, 

•  Megfelelő aszfaltfelület 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos, hogy biztosítsunk lehetőséget tanulóink számára a szabad, önfeledt alkotásra. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 4 órában 

Témakör Nyár 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Túra a Dráva partra, 

Közös piknik, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Szabad játék, 

Túra a Dráva partra, 

Közös piknik, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Szabad játék, 

Túra a Dráva partra, 

Közös piknik, 

Játszótéri játékok: hintázások, 
mászóka, csúszda használat, 

Szabad játék, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs 
technikák gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs 
technikák gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs technikák 
gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

Feladat •  Túra a Dráva partra, 

•  Közös piknik, 

•  Túra a Dráva partra, 

•  Közös piknik, 

•  Túra a Dráva partra, 

•  Közös piknik, 
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•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Szabad játék, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Szabad játék, 

•  Játszótéri játékok: 
hintázások, mászóka, 
csúszda használat, 

•  Szabad játék, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 
•  Közösségi élmény 

megélése, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Piknik kellékei, 

•  Játszótéri elemek, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Piknik kellékei, 

•  Játszótéri elemek, 

•  Játéktárgyak, 

•  AAK eszközei, 

•  Piknik kellékei, 

•  Játszótéri elemek, 

•  Játéktárgyak, 

Munkarend •  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Dráva parton, 

•  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Dráva parton, 

•  Játszótéren, 

•  Udvaron, 

•  Csoportban, 

•  Dráva parton, 

Munkaszervezés módja •  Piknikhez megfelelő 
számú segítő biztosítása, 

•  Piknikhez megfelelő 
számú segítő biztosítása, 

•  Piknikhez megfelelő számú 
segítő biztosítása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Piknikhez megfelelő számú segítő biztosítása szükséges. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 4 órában 

Témakör Nyár 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulmányi kirándulás 

Séta a városban, fagylaltozás, 

Tanulmányi kirándulás 

Séta a városban, fagylaltozás, 

Tanulmányi kirándulás 

Séta a városban, fagylaltozás, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs 
technikák gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs 
technikák gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Kommunikációs technikák 
gyakorlása, 

•  Viselkedési szabályok 
gyakorlása, 

•  Játéktevékenység 
fejlesztése, önálló játékba 
beépülése, 

•  Választás lehetőségének 
megélése, 

•  Örömforrás nyújtása, 

Feladat •  Tanulmányi kirándulás, 
•  Séta a városban, 

fagylaltozás, 

•  Tanulmányi kirándulás, 
•  Séta a városban, 

fagylaltozás, 

•  Tanulmányi kirándulás, 
•  Séta a városban, 

fagylaltozás, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Játéktevékenység, 
•  Együttes tevékenység, 



411 

 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Választás gyakorlása 
külső helyszínen, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Választás gyakorlása 
külső helyszínen, 

•  Közösségi élmény 
megélése, 

•  Választás gyakorlása külső 
helyszínen, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás kellékei, 

Munkarend •  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

•  Intézményhez közeli 
fagylaltozóban, 

•  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

•  Intézményhez közeli 
fagylaltozóban, 

•  Kirándulás aktuális 
helyszínén, 

•  Intézményhez közeli 
fagylaltozóban, 

Munkaszervezés módja •  Kirándulás előkészítése, •  Kirándulás előkészítése, •  Kirándulás előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tanulmányi kirándulás szervezése, lebonyolítása a szülök, gondozók bevonásával és részvételével 
történik. 
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2.5. Érzelmi és szociális nevelés 
 

Időszak, óraszám 1. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek nevének 
megtanulása, 

•  Társakkal ismerkedés, 
 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek, társak 
neveinek felidézése, 
gyakorlása, 

•  Utánzás formáinak 
felidézése, gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek, társak neveinek 
felidézése, gyakorlása, 

•  Utánzás formáinak 
felidézése, gyakorlása, 

•  Együttműködés formáinak 
felidézése, gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése 
által érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoporttal kapcsolatba 
lépő felnőttek 
megismerése, 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 
felelevenítése, 

•  Tanulók megfigyelése 
által érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, felelevenítése, 

•  Tanulók megfigyelése által 
érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő felnőttek 
nevének ismerete, 
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•  Egymás elfogadása,  felnőttek nevének 
ismerete, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
utánzása szituációnak 
megfelelően, 

•  Cselekvések utánzása 
egyéni segítségadással, 

 

 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok kivitelezése 
szituációnak megfelelően, 

•  Ismert cselekvési formák 
végrehajtása egyéni 
szükségletnek megfelelően 
jelzett kérésre, 

•  Együttes tevékenységben 
való részvétel felnőtt 
irányításával, 

•  Egyszerű utasítások 
végrehajtása. 

Feladat •  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, használata, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek neveinek 
megtanulása 
tevékenységbe ágyazott 
gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 

•  Protetikus környezet 
használatának 
felelevenítése, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása 
tevékenységbe ágyazva, 

•  Szociális töltetű 
gesztusok utánzása 

•  Protetikus környezet 
használatának 
felelevenítése, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása tevékenységbe 
ágyazva, 

•  Szociális töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációnak 
megfelelően, 



414 

 

tevékenységekben való 
részvétel, 

szituációnak 
megfelelően, 

•  Napi 
tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
utánzása szituációban, 

 

•  Napi tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
felnőtt által irányított 
kivitelezése szituációhoz 
kötötten, 

•  Tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó utasítások 
végrehajtása. 

Módszerek •  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
kialakítás, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

 

•  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Modellálás, 

•  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Modellálás, 

Eszközök •  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
gyermekjátékok, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák. 
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Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése. 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 2 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag •  Új tanulók beszoktatása, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek, társak 
neveinek megtanulása, 

•  Szűkebb környezetben 
való tájékozódás, 

•  Csoport alapvető 
rendjének, szabályainak 
megismerése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek, társak 
neveinek gyakorlása, 

•  Utánzás formáinak 
gyakorlása, 

•  Csoport rendjének, 
szabályainak felidézése, 
átismétlése, 

•  Tanulók megfigyelése, 

•  Felnőttek, társak neveinek 
gyakorlása, 

•  Együttműködés formáinak 
gyakorlása, 

•  Csoport rendjének, 
szabályainak felidézése, 
átismétlése, 

Cél, elvárt eredmény •  Cselekvési rutinok 
kialakulása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése 
által érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoporttagok, és a 
csoporttal kapcsolatba 
lépő felnőttek 
megismerése, elfogadása, 

•  Szűkebb környezetben 
eligazodás, 

•  Tanulók megfigyelése 
által érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő 
felnőttek nevének 
ismerete, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
utánzása szituációnak 
megfelelően, 

•  Cselekvések utánzása 
egyéni segítségadással, 

•  Tanulók megfigyelése által 
érzelmi reakciójuk 
megértése, állapotuk 
feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő felnőttek 
nevének ismerete, 

•  Ismert cselekvési formák 
végrehajtása egyéni 
szükségletnek megfelelően 
jelzett kérésre, 

•  Együttes tevékenységben 
való részvétel felnőtt 
irányításával, 
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•  Csoport alapvető 
rendjének, szabályainak 
megismerése, 

•  Csoport szabályainak 
elfogadása, hozzájuk 
való alkalmazkodás, 

•  Egyszerű utasítások 
végrehajtása, 

•  Csoport szabályainak 
elfogadása, hozzájuk való 
alkalmazkodás. 

Feladat •  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek, társak 
neveinek megtanulása 
tevékenységbe ágyazott 
gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
tevékenységekben való 
részvétel, 

•  Szűkebb környezet 
megismerése, 

•  Szabályok megismerése 
vizuális támogatással, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása 
tevékenységbe ágyazva, 

•  Szociális töltetű 
gesztusok utánzása 
egyéni segítségadással 
szituációnak 
megfelelően, 

•  Napi 
tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
utánzása szituációban, 

•  Csoportszabályok 
betartása vizuális 
támogatással, egyéni 
segítségadással, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása tevékenységbe 
ágyazva, 

•  Szociális töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációnak 
megfelelően, 

•  Napi tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
felnőtt által irányított 
kivitelezése szituációhoz 
kötötten, 

•  Tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó utasítások 
végrehajtása, 

•  Csoportszabályok betartása 
vizuális támogatással, 
egyéni segítségadással. 
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Módszerek •  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Bemutatás, cselekedtetve 
tapasztaltatás, 

•  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 
•  Bemutatás, cselekedtetve 

tapasztaltatás, 
•  Modellálás, 

•  Megfigyelés, felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 
•  Bemutatás, cselekedtetve 

tapasztaltatás, 
•  Modellálás. 

Eszközök •  Protetikus környezet 
eszközei, 

o napirend, 

•  AAK-s eszközök, 
o felnőttek, társak 

fotói, 
o jelenléti csík, 
o szabálykártyák, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

o heti rend, 
o napirend, 

•  AAK-s eszközök, 
o felnőttek, társak 

fotói, 
o jelenléti csík, 
o szabálykártyák, 

rajzos 
szabályleírások, 

o eszközök fotói, 
o feladatcsík, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

o heti rend, 
o napirend, 

•  AAK-s eszközök, 
o felnőttek, társak 

fotói, 
o jelenléti csík, 
o szabálykártyák, 

rajzos 
szabályleírások, 

o eszközök fotói, 
o feladatcsík, 
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•  Érdeklődésnek megfelelő 
gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

o tevékenység 
kivitelezés képei, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
gyermekjátékok, 

•  Babzsák, 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
használata, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Babzsák tevékenység 
előkészítése, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Babzsák tevékenység 
előkészítése, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése, 

•  Babzsák tevékenység 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a külsőm 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Fizikai megjelenés 
megtapasztalása: ez vagyok én! 

Különböző fizikai megjelenések 
megtapasztalása: haj, bőr, szem 

Különbségek a megjelenésben: 
méret, magasság, férfi-nő, idős-
fiatal 

Cél, elvárt eredmény •  Saját testiség megélése, 
az én megtapasztalása, 

•  Saját külső tulajdonságok 
azonosítása, 

•  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Különbségek felismerése 
önmagán és másokon, 

•  Emberek azonosítása nem 
szerint, 

Feladat •  Arc nézegetése tükörben, 

•  Arc részeinek tanulása, 

•  Arc jellemzőinek 
megismerése: haj, szem, 

•  Saját fotó azonosítása, 

•  Saját arckép darabjainak 
kirakása, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése tükör-, és 
fotók segítségével, 

•  Fotók válogatásával, 
megtapasztalással külső 
megjelenés eltéréseinek 
azonosítása: szemek 
színe, haj hosszúság, 
bőrszín, 

•  Fotók válogatásával, 
megtapasztalással külső 
megjelenés eltéréseinek 
azonosítása: szemek színe, 
haj hosszúság, bőrszín, 
testalkat, magasság, nem, 
kor, 

•  Hasonlóságok, különbségek 
mentén plakát készítése, 
fiúk-lányok, nők-férfiak, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, kézzel 
simítás, 

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, kézzel 
simítás, 

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás, 

•  Azonosítás, 
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•  Azonosítás, 

•  Rész-egész 
összeillesztése, 

•  Beszélgetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Azonosítás, 

•  Válogatás, 

•  Beszélgetés, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Válogatás, 

•  Csoportosítás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Tükör, 

•  Saját fotók, 

•  Szétvágott arcképes 
fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Én-könyv, 

•  Tükör, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 
•  Babzsák, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

•  Tükör, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 
•  Babzsák, 
•  Csomagolópapír, 
•  Ragasztó, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Tükör előtt, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Tükör előtt, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Tükör előtt, 
•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő méretű, 
biztonságos szélű tükör 
biztosítása, 

•  Fotók készítése, 

•  Fotók otthonról hozása, 
gyűjtése, 

•  Megfelelő méretű, 
biztonságos szélű tükör 
biztosítása, 

•  Fotók készítése, 
•  Fotók otthonról hozása, 

közös gyűjtése, 

•  Megfelelő méretű, 
biztonságos szélű tükör 
biztosítása, 

•  Fotók készítése, 
•  Fotók otthonról hozása, 

közös gyűjtése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 
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•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében nehézséget okozhat a saját fotók behozása, képek gyűjtése, 
esetükben ezt a csoportban készült, gyűjtött fotókkal szükséges pótolni. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a külsőm 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Társaktól való különbözőség 
megtapasztalása 

Hasonlóságok és különbségek 
megtapasztalása 

Változások az idő múlásával 

Cél, elvárt eredmény •  Saját külső tulajdonságok 
azonosítása, 

•  Társaktól eltérő 
tulajdonságok 
azonosítása, 

•  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése, 

•  Külső különbségek és 
hasonlóságok felismerése 
önmagán és másokon, 

•  Külső különbségek és 
hasonlóságok felismerése 
önmagán és másokon, 

•  Az idő múlásával járó 
változások megismerése, 

Feladat •  Egész test nézegetése 
tükörben, 

•  Saját jellemzők 
megismerése, 

•  Testrészek neveinek 
tanulása, 

•  Test körbe rajzolása 
csomagolópapírra, 

•  Fotók válogatásával, 
megtapasztalással külső 
megjelenés eltéréseinek 
azonosítása: szemek 
színe, haj hosszúság, 
bőrszín, testalkat, 
magasság, 

•  Hasonlóságok, 
különbségek mentén 
plakát készítése, 

•  Az idő múlásával járó 
változások megismerése, 
megtapasztalása fotók, 
videók segítségével, 

•  Hasonlóságok, különbségek 
mentén plakát készítése: 
idős-fiatal, 

•  Csoportosítás arról, hogy 
mit tud egy felnőtt, és mit 
egy kisgyerek, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás,  

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás,  

•  Megfigyelés, 

•  Tapasztalás,  
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•  Azonosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Új ismeret elsajátítása, 

•  Finommozgás ügyesítése 
rajzolással, 

•  Babzsák módszer, 
•  Szemléltetés, 
•  Egyéni segítségadás, 
•  Tevékenykedtetés, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Azonosítás, 

•  Válogatás, 

•  Csoportosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Új ismeret elsajátítása, 

•  Finommozgás ügyesítése 
ragasztás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Szemléltetés, 
•  Egyéni segítségadás, 
•  Tevékenykedtetés, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Azonosítás, 

•  Válogatás, 

•  Csoportosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Új ismeret elsajátítása, 

•  Finommozgás ügyesítése 
ragasztás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Szemléltetés, 
•  Egyéni segítségadás, 
•  Tevékenykedtetés, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Tükör, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Csomagolópapír, 

•  Vastag filc, 

•  AAK eszközei, 

•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Csomagolópapír, 
•  Vastag filc, 
•  Ragasztó, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Babzsák, 

•  Csomagolópapír, 
•  Vastag filc, 
•  Ragasztó, 
•  Számítógép, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Terem adottságait 
kihasználva, állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Terem adottságait 

kihasználva, állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Terem adottságait 

kihasználva, állva, 



426 

 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő méretű 
csomagolópapír 
előkészítése, csoport falra 
egymás mellé ragasztva, 

•  Megfelelő méretű 
csomagolópapír, 
elegendő gyűjtött fotó, 
ragasztó előkészítése, 

•  Megfelelő méretű 
csomagolópapír, elegendő 
gyűjtött fotó, ragasztó 
előkészítése, 

•  Videó általi szemléltetéshez 
megfelelő tartalom előzetes 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében nehézséget okozhat a saját fotók behozása, képek gyűjtése, 
esetükben ezt a csoportban készült, gyűjtött fotókkal szükséges pótolni. 

Test körbe rajzolásánál, babzsákos játéknál megfelelő mértékű egyéni segítségadás szükséges. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a külsőm 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoporttagok jellemzői Hasonlóságok és 
különbözőségek a csoportban 

Külső megjelenés változásai: fiúk-
lányok, öregedés 

Cél, elvárt eredmény •  Társak eltérő 
tulajdonságainak 
azonosítása, 

•  Csoporttagok egymástól 
való különbözőségének 
megismerése, 

•  Külső különbségek és 
hasonlóságok felismerése 
önmagán és 
csoporttársakon, 

 

•  Külső különbségek és 
hasonlóságok felismerése 
önmagán és 
csoporttársakon, 

•  Az idő múlásával járó 
változás önmagán való 
megtapasztalása, 

Feladat •  Testrajzok kitöltése 
jellemzőknek 
megfelelően, 

•  Egymás jellemzőinek, 
munkáinak megismerése, 

•  Csoporttagok azonosítása 
fotóikkal, 

•  Hasonlóságok, 
különbségek alapján 
fotók, képek 
felhasználásával 
összehasonlító táblázat 
készítése a csoporttagok 
jellemzőiről, 

•  Egymás felismerése 
jellemzőik alapján, 

•  Képsorozat készítése: 
gyerek – felnőtt - öreg, 

•  Saját kiskori fényképek 
nézegetése, összehasonlítás 
a csoporttársakéival, 

•  Saját kiskori fényképek 
segítségével az idő 
múlásával bekövetkezett 
változások azonosítása saját 
magukon. 
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Módszerek •  Finommozgás ügyesítése, 
testrajzok kitöltése 
különböző technikákkal, 
ujjfestés, szivacsnyomda, 
ragasztás egyéni 
segítségadással, 

•  Szemléltetés, 

•  Azonosítás, 

•  Összehasonlítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK módszerek, 

•  Finommozgás ügyesítése 
ragasztással, 

•  Szemléltetés, 

•  Azonosítás, 

•  Összehasonlítás, 
megkülönböztetés, 

•  Csoportosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Azonosítás, 

•  Összehasonlítás, 
megkülönböztetés, 

•  Csoportosítás, 

•  Sorrend alkotás, 

•  Beszélgetés, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK módszerek, 
•  Finommozgás ügyesítése 

ragasztással, 
 

Eszközök •  Gyűjtött fotók, 
•  Képcsomagok, 
•  Csomagolópapír, 
•  Ragasztó, 
•  Vastag filc, 
•  Ujj festék, 
•  Szivacs nyomda, 
•  Színes papír, 
•  Vastag fonalak, 
•  Babzsák, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 
•  Képcsomagok, 
•  Csomagolópapír, 
•  Ragasztó, 
•  Vastag filc, 
•  Babzsák, 
•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

 

•  Gyűjtött fotók, 
•  Képcsomagok, 
•  Babzsák, 
•  AAK eszközei, 
•  Csomagolópapír, 
•  Ragasztó, 
•  Vastag filc, 
•  Én-könyv, 

 

 

 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
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•  Terem adottságait 
kihasználva, falra 
ragasztott 
csomagolópapír előtt 
állva, 

•  Terem adottságait 
kihasználva, falra 
ragasztott 
csomagolópapír előtt 
állva, 

•  Terem adottságait 
kihasználva, falra ragasztott 
csomagolópapír előtt állva, 

Munkaszervezés módja •  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 

•  Festékhasználat 
szabályainak érthetővé 
tétele, 

•  Kézműves tevékenység 
végén közös rendrakásba 
bevonás, 

•  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 

•  Kézműves tevékenység 
végén közös rendrakásba 
bevonás, 

•  Táblázat átlátható, 
könnyen érthető 
formában való 
elkészítése, 

 

•  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 

•  Kézműves tevékenység 
végén közös rendrakásba 
bevonás, 

•  Képsorozat átlátható, 
könnyen érthető formában 
való elkészítése, 

 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, kézműves technikák, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége 
mindig igazodik a tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 6. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a személyiségem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Saját jellemzők 

Kedvelt ételek, játékok 

Saját jellemzők 

Kedvelt elfoglaltságok, 
helyszínek 

Saját jellemzők 

Én és a többiek kedvelt dolgai 

Cél, elvárt eredmény •  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Szociális kapcsolatok 
megnyílása, pozitív 
jellegének megélése, 

•  Kommunikáció 
formáinak ösztönzése, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Pozitív szociális 
kapcsolatok megélése, 

•  Önismeret alakítása, 
•  Kommunikáció 

formáinak ösztönzése, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Önismeret alakítása, 

•  Tanulók közti kapcsolatok 
ösztönzése, 

•  Pozitív szociális 
kapcsolatok megélése, 

•  Kommunikáció formáinak 
ösztönzése, 

Feladat •  Család bevonásával 
kedvelt ételek, italok, 
játékok képeinek 
gyűjtése, 

•  Kedvelt ételek, játékok 
képeinek saját fotóval 

•  Család bevonásával 
kedvelt elfoglaltságok, 
helyszínek fotójának 
gyűjtése, 

•  Kedvelt elfoglaltságok, 
helyszínek képeinek saját 

•  Család bevonásával kedvelt 
dolgok fotóinak gyűjtése, 

•  Kedvelt dolgok képeinek 
elhelyezése a csoporttagok 
fotójával ellátott táblázatba, 
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ellátott táblázatba 
helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

fotóval ellátott táblázatba 
helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Csoport táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

Módszerek •  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
bevezetése, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Összehasonlítás, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 

•  Babzsák, 

•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a családokkal, 
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•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok – 
beszélgető lapok – otthoni 
gyakorlásának 
megbeszélése a családdal, 

•  Babzsák játék eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a gyűjtőmunkába, az otthoni gyakorlásba bevonhatók a tanulókat 
ismerő gondozók. 
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Időszak, óraszám 7. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a személyiségem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kedvelt elfoglaltságok, és 
nemszeretem dolgok 

Érdeklődési köröm, és 
nemszeretem dolgok 

Én és a többiek érdeklődési köre 

Én és a többiek nemszeretem 
dolgai 

Cél, elvárt eredmény •  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Szociális kapcsolatok 
megnyílása, pozitív 
jellegének megélése, 

•  Szociálisan elfogadható 
jelzések megerősítése, 

•  Kommunikáció 
formáinak ösztönzése, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Pozitív szociális 
kapcsolatok megélése, 

•  Önismeret alakítása 

•  Szociálisan elfogadható 
jelzések megerősítése, 
nem elfogadhatók 
leépítése, 

•  Kommunikáció 
formáinak ösztönzése, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Önismeret alakítása, 

•  Tanulók közti kapcsolatok 
ösztönzése, 

•  Pozitív szociális 
kapcsolatok megélése, 

•  Egymásközti 
kommunikáció ösztönzése, 

•  Kommunikáció formáinak 
ösztönzése, 

Feladat •  Család bevonásával 
kedvelt és nemszeretem 
tevékenységek képeinek 
gyűjtése, 

•  Család bevonásával saját 
érdeklődési körre, és 
nemszeretem 
tevékenységekre 
jellemző fotók gyűjtése, 

•  Család bevonásával saját 
érdeklődési kört bemutató 
fotók gyűjtése, 

•  Kedvelt dolgok, érdeklődési 
körök képeinek elhelyezése 
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•  Kedvelt és nemszeretem 
tevékenységek képeinek 
saját fotóval ellátott 
táblázatba helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Elutasítás szociálisan 
elfogadható jelzésének 
gyakorlása, 

•  Érdeklődési kört 
bemutató fotók saját 
fotóval ellátott táblázatba 
rendezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Elutasítás szociálisan 
elfogadható jelzésének 
gyakorlása, 

a csoporttagok fotójával 
ellátott táblázatba, 

•  Csoport táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Elutasítás szociálisan 
elfogadható jelzésének 
gyakorlása, 

Módszerek •  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
bevezetése, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Összehasonlítás, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
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•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok – 
beszélgető lapok – otthoni 
gyakorlásának 
megbeszélése a családdal, 

•  Babzsák játék eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a gyűjtőmunkába, az otthoni gyakorlásba bevonhatók a tanulókat 
ismerő gondozók. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a személyiségem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Képességek azonosítása Képességek, nehézségek 
azonosítása 

Viselkedésem, érzelmeim 

Céljaim: esetleges negatív 
viselkedési formák változtatása 
terén 

Cél, elvárt eredmény •  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Önmagukra figyelés, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Szociálisan elfogadható 
jelzések megerősítése, 
nem elfogadhatók 
leépítése, 

•  Kommunikáció 
formáinak ösztönzése, 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Önmagukra figyelés, 

•  Az „én” pozitív 
megélésének segítése, 

•  Szociálisan elfogadható 
jelzések megerősítése, 
nem elfogadhatók 
leépítése, 

•  Kommunikáció 
formáinak ösztönzése, 

 

•  Egyéni jellemzők 
azonosítása, 

•  Önmagukra figyelés, 

•  Érzések, cselekvések 
összekapcsolódásának 
megértése, 

•  Különbségtevés helyes és 
helytelen viselkedés között, 

•  Szociálisan nem 
elfogadható viselkedések 
leépítése, 

•  Kommunikáció formáinak 
ösztönzése, 
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Feladat •  Család bevonásával 
jellemzően jól menő 
képességeket ábrázoló 
képek gyűjtése, 

•  Jól menő képességek 
képeinek saját fotóval 
ellátott táblázatba 
helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Család bevonásával 
jellemzően jól menő és 
nehézséget okozó 
képességeket ábrázoló 
képek gyűjtése, 

•  Jól menő és nehézséget 
okozó képességek 
képeinek saját fotóval 
ellátott táblázatba 
helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Család bevonásával 
jellemző viselkedéseket 
ábrázoló képek gyűjtése, 

•  Jellemző viselkedések 
képeinek saját fotóval 
ellátott táblázatba 
helyezése, 

•  Saját táblázat alapján 
beszélgetés 
kezdeményezése, 

•  Viselkedési formák 
összekapcsolása a hozzájuk 
tartozó érzelmekkel, 

•  Viselkedési formákhoz 
tartozó érzelmek 
azonosítása, önmagukra 
vonatkoztatás, 

Módszerek •  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
bevezetése, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Szemléltetés, 

•  Tevékenykedtetés, 

•  Egyéni segítségadás, 

•  Beszélgető lap használata, 

•  Beszélgetés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 
•  Képes szociális történet 

alkalmazása, 
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•  Videó modellálás, 

Eszközök •  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras táblázat, 
•  Babzsák, 
•  Képes szociális történetek, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Képcsomagok, 
•  Számítógép, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a 
családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok 
– beszélgető lapok – 
otthoni gyakorlásának 
megbeszélése a 
családdal, 

•  Babzsák játék 
eszközeinek előkészítése, 

•  Képek gyűjtési 
szempontjainak 
megbeszélése a családokkal, 

•  Tépőzáras táblázatok 
előkészítése, 

•  Az elkészített táblázatok – 
beszélgető lapok – otthoni 
gyakorlásának 
megbeszélése a családdal, 

•  Babzsák játék eszközeinek 
előkészítése, 
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•  Szociális történetek, 
szabályleírások egyénre 
szabása, 

•  Modelláláshoz megfelelő 
felvételek előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a gyűjtőmunkába, az otthoni gyakorlásba bevonhatók a tanulókat 
ismerő gondozók. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a testem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Saját test- és arcrészek Arc- és testrészek funkciói Arc- és testrészek funkcióinak 
átismétlése 

Cél, elvárt eredmény •  Testrészek 
elhelyezkedésének 
megismerése, 

•  Saját testiség megélése, 

•  Testrészek 
elhelyezkedésének és 
funkcióinak 
megismerése, 

•  Saját testiség megélése, 

•  Testrészek 
elhelyezkedésének és 
funkcióinak ismerete, 

•  Saját testiség megélése, 

Feladat •  Arc és testrészek újbóli 
megtapasztalása tükör, 
fotók, és az egészalakos 
testrajz segítségével, 

•  Arc és testkirakókkal 
ismerkedés, 

•  Arc és testrészek újbóli 
megtapasztalása tükör, 
fotók segítségével, 

•  Arc és testrészek 
funkcióinak 
megtapasztalása 
különböző 
tevékenységek 
kivitelezésével, 

•  Testkirakók, arckirakók 
kirakása, 

•  Saját arckép, test 
lerajzolása, 

•  Arc és testrészek újbóli 
megtapasztalása tükör, 
fotók segítségével, 

•  Arc és testrészek 
funkcióinak 
megtapasztalása különböző 
tevékenységek 
kivitelezésével, 

•  Testkirakók, arckirakók 
kirakása, 

•  Saját arckép, test 
lerajzolása, 

Módszerek •  Ismétlés, •  Ismétlés, •  Ismétlés, 
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•  Tapasztaláson, 
tevékenykedtetésen 
alapuló tanulás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Finommozgás ügyesítése, 

•  Tapasztaláson, 
tevékenykedtetésen 
alapuló tanulás, 

•  Szemléltetés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Finommozgás 

ügyesítése, 

•  Tapasztaláson, 
tevékenykedtetésen alapuló 
tanulás, 

•  Szemléltetés, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Finommozgás ügyesítése, 

Eszközök •  Saját fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg készített 
egészalakos kép, 

•  AAK eszközei, 

•  Arc- és testkirakók, 

•  Tükör, 

•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Arc- és testkirakók, 
•  Tükör, 
•  Nagyméretű rajzlap, 
•  Vastag filc, zsírkréta, 
•  Én-könyv, 

•  Saját fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Arc- és testkirakók, 
•  Tükör, 
•  Nagyméretű rajzlap, 
•  Vastag filc, zsírkréta, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Terem adottságait 
kihasználva, falra 
ragasztott 
csomagolópapír előtt 
állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

 

Munkaszervezés módja •  Az előzőleg 
csomagolópapírra 
elkészített testrajzok 
megóvása, 

•  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 

•  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Egészséges életmódra nevelés, 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, kézműves technikák, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége 
mindig igazodik a tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a testem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Érzékszervek funkcióinak 
megtapasztalása 

Érzékszervek szerepe a 
gyakorlatban 

Érzékszervekről tanultak 
átismétlése 

Cél, elvárt eredmény •  Saját testiség megélése, 
•  Érzékszervek 

funkcióinak 
megismerése, 

•  Saját testiség megélése, 
•  Érzékszervek szerepének 

megismerése, 

•  Saját testiség megélése, 
•  Érzékszervek szerepének 

átismétlése, rögzülése, 

Feladat •  Érzékszervek 
funkcióinak 
megtapasztalása: látás, 
szaglás, ízlelés, hallás, 
tapintás, 

•  Érzékszervek szerepének 
megismerése különböző 
tevékenységek során, 

•  Érzékszervek és hozzájuk 
tartozó ingerek 
összekapcsolása, 

•  Érzékszervek szerepének 
átismétlése különböző 
tevékenységek során, 

•  Érzékszervek és hozzájuk 
tartozó ingerek 
összekapcsolása,  

•  Kellemes és kellemetlen 
ingerek közti különbség 
tétel, 

Módszerek •  Cselekedtetve 
tapasztalás, 

•  Kísérletezés, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Cselekedtetve 
tapasztalás, 

•  Kísérletezés, 
•  Párosítás, összetartozás 

felismertetése, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Cselekedtetve tapasztalás, 
•  Kísérletezés, 
•  Párosítás, összetartozás, 

ellentétek felismertetése, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
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Eszközök •  Tükör, 
•  Érzékszervek képei, 
•  Képcsomagok, 
•  Kísérletezés eszközei: 

ételek, hangot adó 
tárgyak, különböző 
anyagok, különböző 
illatú anyagok, 

•  Én-könyv, 

•  Tükör, 
•  Érzékszervek képei, 
•  Képcsomagok, 
•  Kísérletezés eszközei: 

ételek, hangot adó 
tárgyak, különböző 
anyagok, különböző 
illatú anyagok, 

•  Érzékszervek és ingerek 
párosító játékok, 

•  Hangzódobozok, 
•  Alaplapok, 
•  Én-könyv, 

•  Tükör, 
•  Érzékszervek képei, 
•  Képcsomagok, 
•  Kísérletezés eszközei: 

ételek, hangot adó tárgyak, 
különböző anyagok, 
különböző illatú anyagok, 

•  Érzékszervek és ingerek 
párosító játékok, 

•  Hangzódobozok, 
•  Alaplapok, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tapasztaltatás, 
kísérletezés eszközeinek 
átgondolása, 
előkészítése, 

•  Tapasztaltatás, 
kísérletezés eszközeinek 
átgondolása, 
előkészítése, 

•  Tapasztaltatás, kísérletezés 
eszközeinek átgondolása, 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Egészséges életmódra nevelés, 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mivel a gyermekotthonban élő tanulókat behatárolt ingerek veszik körül, így az ő esetükben ki kell 
térnünk olyan alapvető ingerek megtapasztaltatására is, amelyek esetleg egy családban élő tanuló esetében 
természetesek, illetve esetükben mérlegelni kell, hogy arra helyezzük-e a hangsúlyt, amikkel valójában a 
mindennapokban is találkoznak. 
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Időszak, óraszám 11. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a testem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Érzékszervek szerepe Érzékszervekről tanultak 
átismétlése 

Alapvető belső szervek 
megtapasztalása: fogak, szív, tüdő, 
csontok 

Cél, elvárt eredmény •  Saját testiség megélése, 
•  Érzékszervek szerepének 

megismerése, 

•  Saját testiség megélése, 
•  Érzékszervek szerepének 

átismétlése, rögzülése, 

•  Saját testiség megélése, 
•  Alapvető belső szervek 

működésének 
megtapasztalása 

•  Egészségvédelem elemeivel 
ismerkedés, 

Feladat •  Érzékszervek szerepének 
megtapasztalása, 
megismerése különböző 
tevékenységek során, 

•  Érzékszervek és 
hozzájuk tartozó ingerek 
összekapcsolása, 

•  Érzékszervek szerepének 
átismétlése különböző 
tevékenységek során, 

•  Érzékszervek és hozzájuk 
tartozó ingerek 
összekapcsolása,  

•  Kellemes és kellemetlen 
ingerek közti különbség 
tétel, 

•  Alapvető belső szervek 
működésének, védelmének 
megtapasztalása:  

o fogak szerepe,  
o szív hangjának 

hallgatása saját 
magukon, 
egymáson,  

o légzés megfigyelése,  
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o csontok 
megtapasztalása, 

Módszerek •  Cselekedtetve 
tapasztalás, 

•  Kísérletezés, 
•  Párosítás, összetartozás 

felismertetése, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Cselekedtetve 
tapasztalás, 

•  Kísérletezés, 
•  Párosítás, összetartozás, 

ellentétek felismertetése, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Cselekedtetve tapasztalás, 
•  Kísérletezés, 
•  Bemutatás, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

 

Eszközök •  Tükör, 
•  Érzékszervek képei, 
•  Képcsomagok, 
•  Kísérletezés eszközei: 

ételek, hangot adó 
tárgyak, különböző 
anyagok, különböző 
illatú anyagok, 

•  Érzékszervek és ingerek 
párosító játékok, 

•  Hangzódobozok, 
•  Alaplapok, 
•  Én-könyv, 

•  Tükör, 
•  Érzékszervek képei, 
•  Képcsomagok, 
•  Kísérletezés eszközei: 

ételek, hangot adó 
tárgyak, különböző 
anyagok, különböző 
illatú anyagok, 

•  Érzékszervek és ingerek 
párosító játékok, 

•  Hangzódobozok, 
•  Alaplapok, 
•  Én-könyv, 

•  Fogsor demonstrációs 
eszköz, 

•  Képsorozatok, 
•  Fonendoszkóp, 
•  Csontváz, 
•  Számítógép, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
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Munkaszervezés módja •  Tapasztaltatás, 
kísérletezés eszközeinek 
átgondolása, 
előkészítése, 

•  Tapasztaltatás, 
kísérletezés eszközeinek 
átgondolása, 
előkészítése, 

•  Tapasztaltatás, kísérletezés 
eszközeinek átgondolása, 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Egészséges életmódra nevelés, 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Játéktevékenység fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Mivel a gyermekotthonban élő tanulókat behatárolt ingerek veszik körül, így az ő esetükben ki kell 
térnünk olyan alapvető ingerek megtapasztaltatására is, amelyek esetleg egy családban élő tanuló esetében 
természetesek, illetve esetükben mérlegelni kell, hogy arra helyezzük-e a hangsúlyt, amikkel valójában a 
mindennapokban is találkoznak. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az érzelmeim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kedvelt dolgok és hozzájuk 
kapcsolódó érzések 

Szituációk és érzések /öröm, 
szomorúság/ 

Problémahelyzetek és érzések 

Cél, elvárt eredmény •  Érzelmek 
kinyilvánításának 
segítése, 

•  Érzelmek differenciált 
kifejezése, 

•  Saját érzelmek 
felismerése 

•  Mások érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Különbség tétel jó és 
rossz érzés között, 

•  Alap érzelmi reakciók 
kiváltó okainak 
megismerése, 

•  Mások érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Helyes viselkedés 
konfliktusok során, 

•  Más emberek viselkedésére 
helyes reakciók kialakítása, 
 

Feladat •  Kedvelt dolgok, 
tevékenységek felidézése 
képek segítségével, 

•  Kedvelt dolgok, 
tevékenységek fotóiból 
személyes plakát 
készítése, hozzá érzelmet 
kifejező smiley 
rendelése, 

•  Alap érzelmeket 
bemutató arcképek 
válogatása, 

•  Alap érzelmeket 
bemutató képek alap 
szituációs képekhez 
kötése, 

•  Alap érzelmi 
megnyilvánulások 

•  Érzelmi megnyilvánulások 
hangjainak, jelzéseinek 
felismerése, 

•  Szituációs képek válogatása 
érzelmek alapján, saját 
élethelyzethez kötés, 

•  Szituációs képek 
segítségével érzelmi 
állapotot kiváltó ok, és 
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•  Elkészült plakát alapján 
örömöt okozó dolgok 
felelevenítése,  

hangjainak, jelzéseinek 
felismerése, 

okozat felismerése, saját 
élethelyzetre vonatkoztatás, 

Módszerek •  Ismétlés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megbeszélés, 

•  Beszélgető lap 
alkalmazása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Válogatás, 

•  Párosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Akusztikus észlelés 
fejlesztése, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Válogatás, 

•  Párosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Akusztikus észlelés 
fejlesztése, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Gyűjtött fotók kedvelt 
ételekről, 
tevékenységekről, 

•  Csomagolópapír, 
ragasztó, vidám smiley, 

•  AAK eszközei, 

•  Én-könyv, 

•  Alap érzelmeket 
bemutató fotók, 

•  Tépőzáras alaplapok, 

•  Szituációs képek, 

•  Hanglottók, 

•  Babzsák, 
•  Magnó, 
•  Én-könyv, 

•  Érzelmeket bemutató fotók, 

•  Tépőzáras alaplapok, 

•  Szituációs képek, 

•  Hanglottók, 

•  Babzsák, 
•  Magnó, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Falra ragasztott plakát 
előtt állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

 

Munkaszervezés módja •  Képek gyűjtése, 

•  Kézműves tevékenység 
előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Hanglottón kívánt 
hangok előre kikeresése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Hanglottón kívánt hangok 
előre kikeresése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a gyűjtőmunkába, az otthoni gyakorlásba bevonhatók a tanulókat 
ismerő gondozók. 

Felkészítés után a Mikulás fogadása a csoportban. 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az érzelmeim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Nem kedvelt dolgok és hozzájuk 
kapcsolódó érzelmek 

Szituációk és érzések /harag, 
félelem/ 

Problémahelyzetek és érzések 

Cél, elvárt eredmény •  Érzelmek 
kinyilvánításának 
segítése, 

•  Érzelmek differenciált 
kifejezése, 

•  Saját érzelmek 
felismerése 

•  Mások érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Különbség tétel jó és 
rossz érzés között, 

•  Érzelmi reakciók kiváltó 
okainak megismerése, 

•  Mások érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Helyes viselkedés 
konfliktusok során, 

•  Más emberek viselkedésére 
helyes reakciók kialakítása, 

 

Feladat •  Nem kedvelt dolgok, 
tevékenységek felidézése 
képek segítségével, 

•  Nem kedvelt dolgok, 
tevékenységek fotóiból 
személyes plakát 
készítése, hozzá érzelmet 
kifejező smiley 
rendelése, 

•   Érzelmeket bemutató 
arcképek válogatása, 

•  Érzelmeket bemutató 
képek szituációs 
képekhez kötése, 

•  Érzelmi 
megnyilvánulások 
hangjainak, jelzéseinek 
felismerése, 

•  Szituációs képek 
segítségével érzelmi 
állapotot kiváltó ok, és 
okozat felismerése, saját 
élethelyzetre vonatkoztatás, 

•  Alap konfliktushelyzeteket 
bemutató videók 
megtekintése, viselkedés 
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•  Elkészült plakát alapján 
„nem szeretem” dolgok 
felelevenítése, 

megfigyelése, 
megbeszélése, 

Módszerek •  Ismétlés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  Megbeszélés, 

•  Beszélgető lap 
alkalmazása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Válogatás, 

•  Párosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Akusztikus észlelés 
fejlesztése, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 
•  Szemléltetés, 
•  Videó modellálás, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Gyűjtött fotók nem 
kedvelt ételekről, 
tevékenységekről, 

•  Csomagolópapír, 
ragasztó, szomorú 
smiley, 

•  AAK eszközei, 
•  Én-könyv, 

•  Érzelmeket bemutató 
fotók, 

•  Tépőzáras alaplapok, 

•  Szituációs képek, 

•  Hanglottók, 

•  Babzsák, 
•  Magnó, 
•  Én-könyv, 

•  Szituációs képek, 

•  Számítógép, 

•  Én-könyv, 

 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Falra ragasztott plakát 

előtt állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Számítógép előtt ülve, 

 

Munkaszervezés módja •  Képek gyűjtése, 
•  Kézműves tevékenység 

előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Hanglottón kívánt 
hangok előre kikeresése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Megfelelő videók beállítása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a gyűjtőmunkába, az otthoni gyakorlásba bevonhatók a tanulókat 
ismerő gondozók. 

Szituációs helyzeteket ábrázoló fotók, videók válogatása alkalmával különbséget kell tenni családban 
nevelt és gyermekotthonban élő tanulók közt. A fotóknak, videóknak igazodniuk kell a tanuló által 
valóban már látott, átélt szituációhoz. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az érzelmeim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Öröm – bánat felismerése, saját 
élethelyzethez kötés 

Szituációk és érzések, 
önmagunkra vonatkoztatás 

Problémahelyzetek és érzések 

Cél, elvárt eredmény •  Saját érzelmek 
felismerése, 

•  Alap érzelmi állapotok 
saját élethelyzethez 
kötése, 

•  Saját érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Különbség tétel jó és 
rossz érzés között, 

•  Érzelmi reakciók kiváltó 
okainak megismerése, 

•  Mások érzelmeinek, 
hangulatainak érzékelése, 
megértése, 

•  Helyes viselkedés 
konfliktusok során, 

•  Más emberek viselkedésére 
helyes reakciók kialakítása, 

 

Feladat •  Alap érzelmeket 
bemutató arcképek 
válogatása, 

•  Alap érzelmeket 
bemutató képek alap 
szituációs képekhez 
kötése, 

•  Alap érzelmi 
megnyilvánulások 

•  Érzelmi 
megnyilvánulások 
hangjainak, jelzéseinek 
felismerése, 

•  Szituációs képek 
válogatása érzelmek 
alapján, saját 
élethelyzethez kötés, 

•  Alap konfliktushelyzeteket 
bemutató videók 
megtekintése, viselkedés 
megfigyelése, 
megbeszélése, 

•  Csoportosítás helyes és 
helytelen viselkedés között, 

•  Konfliktushelyzetek 
megoldása során 
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hangjainak, jelzéseinek 
felismerése, 

•  Szituációs képek 
segítségével érzelmi 
állapotot kiváltó ok, és 
okozat felismerése, saját 
élethelyzetre 
vonatkoztatás, 

használatos gesztusok, 
mondatok gyakorlása, 

•  Mondatok, gesztusok 
konfliktushelyzethez 
kötése. 

Módszerek •  Válogatás, 

•  Párosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Akusztikus észlelés 
fejlesztése, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Válogatás, 

•  Párosítás, 

•  Beszélgetés, 

•  Akusztikus észlelés 
fejlesztése, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Beszélgetés, 
•  Szemléltetés, 
•  Videó modellálás, 
•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Alap érzelmeket 
bemutató fotók, 

•  Tépőzáras alaplapok, 

•  Szituációs képek, 

•  Hanglottók, 

•  Babzsák, 

•  Magnó, 

•  Én-könyv, 

•  Érzelmeket bemutató 
fotók, 

•  Tépőzáras alaplapok, 

•  Szituációs képek, 

•  Hanglottók, 

•  Babzsák, 
•  Magnó, 
•  Én-könyv, 

•  Szituációs képek, 

•  Számítógép, 

•  Én-könyv, 

 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 

•  Megfelelő fotók 
előkészítése, 
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•  Hanglottón kívánt 
hangok előre kikeresése, 

•  Hanglottón kívánt 
hangok előre kikeresése, 

•  Megfelelő videók beállítása, 

 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Szituációs helyzeteket ábrázoló fotók válogatása alkalmával különbséget kell tenni családban nevelt és 
gyermekotthonban élő tanulók közt. A fotóknak igazodniuk kell a tanuló által valóban már látott, átélt 
szituációhoz. 

Felkészítés után részvétel az intézmény Karácsonyi ünnepélyén. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a viselkedésem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Viselkedési szokásaim Csoportszabályok  Iskolai szabályok 

Cél, elvárt eredmény •  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása. 

•  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása. 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak betartása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

Feladat •  Tanulók egyéni 
viselkedésére jellemző 
fotók gyűjtése, 

•  Fotók alaplapra 
tépőzárazása, 
megbeszélés, 

•  Szabad – nem szabad 
között különbségtétel, 
(pl. verekedés, 
szemetelés, káromkodás) 

•  Csoportszabályok 
gyűjtése, képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videó 
segítségével, 

•  Csoportszabályok 
átismétlése, képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Iskolai szabályok gyűjtése, 
képpel illusztrálása, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videóval, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 
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•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 

•  Beszélgető lap 
használata, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 

•  Képes szabályleírások, 

•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók előzetes 
megfigyelése után fotók 
gyűjtése, 

•  Ábrázolni kívánt 
szabályok összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

•  Ábrázolni kívánt szabályok 
összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A fotóknak, videóknak igazodniuk kell a tanuló által valóban már látott, átélt szituációhoz. 

Szabad – nem szabad viselkedések feldolgozása mindig igazodik a csoportban aktuálisan előforduló 
jellemzőkhöz. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a viselkedésem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportszabályok Iskolai szabályok Viselkedési szabályok társaságban 

Cél, elvárt eredmény •  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása. 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak betartása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak betartása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

Feladat •  Csoportszabályok 
gyűjtése, képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videó 
segítségével, 

•  Csoportszabályok 
átismétlése, képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Iskolai szabályok 
gyűjtése, képpel 
illusztrálása, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videóval, 

 

•  Iskolai szabályok 
átismétlése, 

•  Közösségi színterekhez 
kapcsolódó szabályok 
gyűjtése,  

•  Képpel illusztrált 
szabályleírások készítése, 

•  Szemléltetés videóval, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Ábrázolni kívánt 
szabályok összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

•  Ábrázolni kívánt 
szabályok összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

•  Ábrázolni kívánt szabályok 
összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A fotóknak, videóknak igazodniuk kell a tanuló által valóban már látott, átélt szituációhoz. 

Szabad – nem szabad viselkedések, társasági viselkedési szabályok feldolgozása mindig igazodik a 
csoportban aktuálisan előforduló jellemzőkhöz. 
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Időszak, óraszám 17. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a viselkedésem 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Helyes – helytelen viselkedés 
otthon, csoportban 

Helyes – helytelen viselkedés 
otthon, csoportban, iskolában 

Helyes – helytelen viselkedés 
egyedül - társaságban 

Cél, elvárt eredmény •  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 

•  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 

•  Különbségtétel 
ismerősökkel és 
idegenekkel való 
kapcsolat között, 

•  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 

•  Különbségtétel közvetlen és 
távolságtartó kapcsolat 
között, 

Feladat •  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
válogatása, 
csoportosítása, 
megbeszélése, 

•  Otthon tehetem – 
csoportban tehetem 
viselkedés képeinek 

•  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
válogatása, 
csoportosítása, 
megbeszélése, 

•  Otthon tehetem – 
csoportban, iskolában 
tehetem viselkedés 

•  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
válogatása, csoportosítása, 
megbeszélése, 

•  Egyedül tehetem – 
társaságban tehetem 
viselkedés képeinek 
válogatása, megbeszélése, 
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válogatása, 
megbeszélése, 

•  Helyes és helytelen 
viselkedés képeiből 
plakát készítése, 

képeinek válogatása, 
megbeszélése, 

•  Helyes és helytelen 
viselkedés képeiből 
plakát készítése, 

•  Jó és rossz viselkedéshez 
érzelmi állapotok 
kapcsolása, 

•  Ismerős – idegen 
fogalmának megértése 
képekkel segítve, 

•  Ismerős – idegen képek 
alá cselekvések gyűjtése, 
hogy kivel mit tehetünk, 

•  Egyedül tehetem és 
társaságban tehetem 
viselkedés képeiből plakát 
készítése, 

•  Jó és rossz viselkedéshez 
érzelmi állapotok 
kapcsolása, 

•  Ismerős – idegen 
fogalmának átismétlése 
képekkel segítve, 

•  Ismerős – idegen képek alá 
cselekvések gyűjtése, hogy 
kivel mit tehetünk, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 
•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 
•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Videó modellálás, 
•  Kézműves tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 
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•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Csomagolópapír, 
•  Gyűjtött fotók, 
•  Ragasztó, 
•  Én-könyv, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Csomagolópapír, 
•  Gyűjtött fotók, 
•  Ragasztó, 
•  Én-könyv, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Csomagolópapír, 
•  Gyűjtött fotók, 
•  Ragasztó, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Falra helyezett plakát 

előtt állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Falra helyezett plakát 

előtt állva, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Falra helyezett plakát előtt 

állva, 

Munkaszervezés módja •  Videók kiválasztása, 
•  Fotók gyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 
•  Fotók gyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 
•  Fotók gyűjtése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlesztése, 
•  Finommozgás fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A fotóknak, videóknak igazodniuk kell a tanuló által valóban már látott, átélt szituációhoz. 

Helyes – helytelen viselkedések, társasági viselkedési szabályok feldolgozása, ismerős – idegen 
meghatározása mindig igazodik a csoportban aktuálisan előforduló jellemzőkhöz. 
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Időszak, óraszám 18. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a kapcsolataim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Családom Családi kapcsolatok Kapcsolatok a csoportban 

Cél, elvárt eredmény •  Családi kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Családtag – nem 
családtag 
megkülönböztetése, 
 

•  Családi kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

 

•  Csoport kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

 

Feladat •  Család bevonásával 
családtagokról fotók 
gyűjtése, 

•  Családi tabló készítése, 

•  Családtagok nevének 
tanulása, 

•  Fotók segítségével 
különbségtétel családtag 
és nem családtag között, 

•  Család bevonásával 
családtagokról fotók 
gyűjtése, 

•  Családi tabló készítése, 

•  Családtagok nevének 
tanulása, 

•  Családi kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk 
csinálni meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Csoport tagjairól fotók 
gyűjtése, 

•  Csoport tabló készítése, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, 

•  Csoport kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk csinálni 
meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Kézműves tevékenység, 

Eszközök •  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Karton, ragasztó, 

•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
•  Karton, ragasztó, 
•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
•  Karton, ragasztó, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Fotók gyűjtése, készítése, 

•  Tabló készítés 
alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a családi fotókat az otthon dolgozóinak fotói helyettesítik. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a kapcsolataim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Családi kapcsolatok Csoportom Iskolám 

Cél, elvárt eredmény •  Családi kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Családban előforduló 
kommunikációs formák 
áttekintése, 

•  Családtag – nem 
családtag 
megkülönböztetése, 

•  Csoport kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Csoportban előforduló 
kommunikációs formák 
gyakorlása, 

•  Ismerős – idegen 
megkülönböztetése, 

 

•  Iskolai kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Közösségben előforduló 
kommunikációs formák 
gyakorlása, 

•  Ismerős – idegen 
megkülönböztetése, 

 

Feladat •  Család bevonásával 
családtagokról fotók 
gyűjtése, 

•  Családi tabló készítése, 

•  Családtagok nevének 
tanulása, 

•  Csoport tagjairól fotók 
gyűjtése, 

•  Csoport tabló készítése, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, 

•  Csoport kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Iskolai ismerős dolgozókról 
fotók gyűjtése, (igazgató, 
konyhások, portárs, stb.) 

•  Iskolai ismerősök tabló 
készítése, 

•  Iskolai ismerősök nevének 
tanulása, 
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•  Családi kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk 
csinálni meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Kapcsolatfelvétel 
formáinak tanulása, 
gyakorlása, 

•  Kivel mit szoktunk 
csinálni meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
fenntartás formáinak 
tanulása, gyakorlása, 

•  Ismerősök – idegenek 
képeinek válogatása, 
csoportosítása, 

•  Iskolai kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk csinálni 
meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
fenntartás formáinak 
tanulása, gyakorlása, 

•  Ismerősök – idegenek 
képeinek válogatása, 
csoportosítása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Kézműves tevékenység, 
•  Kommunikációs 

gyakorlatok, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Kézműves tevékenység, 
•  Kommunikációs 

gyakorlatok, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Kézműves tevékenység, 
•  Kommunikációs 

gyakorlatok, 

Eszközök •  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
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•  Karton, ragasztó, 
•  Én-könyv, 

•  Karton, ragasztó, 
•  Szituációs képcsomagok, 
•  Én-könyv, 

•  Karton, ragasztó, 
•  Szituációs képcsomagok, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen állva, játék 

közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen állva, játék 

közben, 

Munkaszervezés módja •  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Megfelelő felkészítés után részvétel az iskolai Farsangi ünnepségen. 

Gyermekotthonban élő tanulók esetében a családi fotókat az otthon dolgozóinak fotói helyettesítik. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és a kapcsolataim 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportom Kapcsolatok a csoportban Ismerősök - Idegenek 

Cél, elvárt eredmény •  Csoport kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Ismerkedés elfogadható 
formáinak megismerése, 

•  Csoportban előforduló 
kommunikációs formák 
gyakorlása, 
 
 
 

 

•  Csoport kapcsolatok 
áttekintése, 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Ismerkedés elfogadható 
formáinak megismerése, 

•  Csoportban előforduló 
kommunikációs formák 
gyakorlása, 
 
 
 

 

•  Kapcsolatok szintjeinek 
meghatározása, 

•  Kapcsolatokhoz tartozó 
viselkedési normák 
azonosítása, 

•  Ismerősök – idegenekkel 
való kapcsolat közötti 
különbség megtanulása, 

•  Különbségtétel közvetlen és 
távolságtartó magatartás 
között, 

•  Ismerkedés elfogadható 
formáinak megismerése, 

•  Közösségben előforduló 
kommunikációs formák 
gyakorlása, 
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Feladat •  Csoport tagjairól fotók 
gyűjtése, 

•  Csoport tabló készítése, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, 

•  Csoport kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk 
csinálni meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
fenntartás formáinak 
tanulása, gyakorlása, 

•  Ismerősök – idegenek 
képeinek válogatása, 
csoportosítása, 

•  Csoport tagjairól fotók 
gyűjtése, 

•  Csoport tabló készítése, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, 

•  Csoport kapcsolatok 
megnevezése, 

•  Kivel mit szoktunk 
csinálni meghatározása, 

•  Kivel hogyan lehet 
viselkedni azonosítása, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
fenntartás formáinak 
tanulása, gyakorlása, 

•  Ismerősök – idegenek 
képeinek válogatása, 
csoportosítása, 

•  Ismerősök – idegenek 
képeinek válogatása, 
csoportosítása, 

•  Kapcsolati kör készítése, 
•  Különböző személyekhez 

tartozó helyes viselkedési 
módokról képes – rajzos 
táblázat készítése, 

•  Kapcsolatfelvétel, 
fenntartás formáinak 
tanulása, gyakorlása, 

•  Helyes viselkedési módok 
gyakorlása ismerőssel, 
idegennel, 

•  Videó modellálás, 
kapcsolati minták 
bemutatása, 
 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Kézműves tevékenység, 
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•  Kézműves tevékenység, 
•  Kommunikációs 

gyakorlatok, 

•  Kézműves tevékenység, 
•  Kommunikációs 

gyakorlatok, 

•  Kommunikációs 
gyakorlatok, 

•  Szituációs gyakorlatok, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
•  Karton, ragasztó, 
•  Szituációs képcsomagok, 
•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
•  Karton, ragasztó, 
•  Szituációs képcsomagok, 
•  Én-könyv, 

•  Gyűjtött fotók, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 
•  Karton, ragasztó, 
•  Szituációs képcsomagok, 
•  Számítógép, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen állva, játék 

közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen állva, játék 

közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Szőnyegen állva, játék 

közben, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Tabló készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Fotók gyűjtése, készítése, 
•  Kapcsolati kör készítés 

alapanyagainak 
előkészítése, 

•  Bemutatandó videók 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
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•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Értelmi képességek sérülése miatt a szituációs gyakorlatok általában nem azt jelentik, hogy „úgy 
csinálunk mintha”, hanem valós szituációban alkalmazott gyakorlatokat jelentenek. 
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Időszak, óraszám 21. hét, heti 2 órában 

Témakör Biztonság, egészség megőrzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportszabályok átismétlése Jó és rossz viselkedés, és 
következményeinek átismétlése 

Jó és rossz szokások, és 
következményeik 

Cél, elvárt eredmény •  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 
gyakorlása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 
betartása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 

•  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 
gyakorlása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 
betartása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 
következmények 
megismerése, 

 

•  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak gyakorlása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak betartása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 
következmények 
megismerése, 

•  Jó és káros szokások, és 
azok következményeinek 
megismerése, 

 

Feladat •  Csoportszabályok 
átismétlése képpel 
segítve, 

•  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
csoportosítása, 
megbeszélése, ismétlése, 

•  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
csoportosítása, 
megbeszélése, ismétlése, 
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•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Képes szabályleírások 
használata, 

•  Szemléltetés videó 
segítségével, 

•  Otthon tehetem – 
csoportban, iskolában 
tehetem viselkedés 
képeinek válogatása, 
megbeszélése, ismétlés, 

•  Helyes és helytelen 
viselkedés képeiből 
készült plakát újbóli 
átismétlése, 

•  Jó és rossz viselkedéshez 
érzelmi állapotok 
kapcsolása, 

•  Videó modellálás, 

•  Otthon tehetem – 
csoportban, iskolában 
tehetem viselkedés 
képeinek válogatása, 
megbeszélése, ismétlés, 

•  Jó és rossz viselkedéshez 
érzelmi állapotok 
kapcsolása, 

•  Videó modellálás, 

•  Helyes és helytelen 
szokások és 
következményeiknek 
megismerése képpel, 
videóval szemléltetve, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Képes szabályleírások 

használata, 
•  Videó modellálás, 
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•  Képes szabályleírások 
használata, 

•  Videó modellálás, 

•  Képes szabályleírások 
használata, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 

•  AAK eszközei, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Érzelmek képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Érzelmek képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Helyes – helytelen 

viselkedés képcsomag, 
•  Szokások gyűjtött fotói, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Képességeknek 
megfelelő 
szabályleírások 
elkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  Képességeknek 
megfelelő 
szabályleírások 
elkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  Képcsomagok előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
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•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott képes szabályleírások igazodnak a tanulók képességeihez, a csoport szokásaihoz, így azok 
csoportonként, tanulónként eltérhetnek. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 2 órában 

Témakör Biztonság, egészség megőrzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Jó és rossz viselkedés, és 
következményei 

Higiénia Higiénia, ápoltság 

Cél, elvárt eredmény •  Megfelelő 
kapcsolatteremtés 
formáinak kialakítása, 
gyakorlása, 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 
betartása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása, 
következmények 
megismerése, 

•  Tisztaság fogalmának 
megismerése, 

•  Testmozgás és testi 
higiénia közti kapcsolat 
megértése, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók megismerése, 
gyakorlása, 

•  Tisztaság, személyes 
higiénia, az egészség 
megőrzése közötti kapcsolat 
megismerése, 

•  Testmozgás és testi higiénia 
közti kapcsolat megértése, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók megismerése, 
gyakorlása, beépítése a 
mindennapokba, 

Feladat •  Tehetem – nem tehetem 
viselkedés képeinek 
csoportosítása, 
megbeszélése, ismétlése, 

•  Otthon tehetem – 
csoportban tehetem 
viselkedés képeinek 
válogatása, 
megbeszélése, ismétlés, 

•  Tiszta – koszos 
megtapasztalása, 

•  Testmozgás, izzadság, 
testszag megtapasztalása, 
összefüggésük 
felismerése, 

•  Higiéniai termékek 
használatának 
megismerése, 

•  Higiéniai termékek 
használatának megismerése, 

•  Termékek használata 
Szociális történettel, 
tevékenység kivitelezést 
segítő képsorral segítve, 

•  Testmozgás, izzadság, 
testszag megtapasztalása, 
összefüggésük felismerése, 
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•  Helyes és helytelen 
viselkedés képeiből 
készült plakát újbóli 
átismétlése, 

•  Jó és rossz viselkedéshez 
érzelmi állapotok 
kapcsolása, 

•  Videó modellálás, 

•  Termékek használata 
Szociális történettel, 
tevékenység kivitelezést 
segítő képsorral segítve, 

•  Higiéniai hiányosságok 
következményeinek 
megtapasztalása, 
megismerése, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Képes szabályleírások 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Megbeszélés, 

•  Videó modellálás a 
használatról, 

•  Szociális történetek 
alkalmazása, 

•  Képes tevékenységsorok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Szociális történetek 
alkalmazása, 

•  Képes tevékenységsorok 
használata, 

•  Megbeszélés, 

•  Videó modellálás a 
használatról, 
 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Érzelmek képcsomagok, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Higiéniai eszközök, 

•  Képes Szociális 
történetek, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Higiéniai eszközök, 

•  Képes Szociális történetek, 

•  Képes tevékenységsorok, 
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•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 

•  Képes tevékenységsorok, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Higiéniai tevékenység 

végzése közben a 
fürdőszobában, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Higiéniai tevékenység 

végzése közben a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Képességeknek 
megfelelő 
szabályleírások 
elkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  A csoport és a család által 
preferált higiéniai 
eszközök előkészítése, 

•  Képes Szociális 
történetek, 
tevékenységsorok 
előkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  A csoport és a család által 
preferált higiéniai eszközök 
előkészítése, 

•  Képes Szociális történetek, 
tevékenységsorok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott képes szabályleírások igazodnak a tanulók képességeihez, a csoport szokásaihoz, így azok 
csoportonként, tanulónként eltérhetnek. 
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A bemutatott higiéniai termékek igazodnak a csoport, a család, illetve a gyermekotthon által 
használtakhoz. 
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Időszak, óraszám 23. hét, heti 2 órában 

Témakör Biztonság, egészség megőrzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Egészséges étkezés Egészséges étkezés Egészség - betegség 

Cél, elvárt eredmény •  Egészséges étkezési 
szokások kialakítása, 

•  Egészséges étkezés 
megtapasztalása, 

•  Egészséges ételek 
megismerése, 

•  Egészséges étkezési 
szokások kialakítása, 

•  Egészséges étkezés 
megtapasztalása, 

•  Egészséges ételek 
megismerése, 

•  Étel előkészítésében 
segédkezés, 

•  Egészséges étkezési 
szokások kialakítása, 

•  Egészséges ételek 
megismerése, 

•  Egészséges étel – kedvenc 
étel megkülönböztetése, 

•  Étel előkészítésében 
segédkezés, 

•  Egészség – betegség 
állapotának 
megkülönböztetése, 

•  Egészséges szokások 
átismétlése, 

Feladat •  Egészséges ételekkel 
ismerkedés, tulajdonságai 
megtapasztalása, 
megízlelésük, 

•  Egészséges ételek 
fotóinak gyűjtése, plakát 
készítése, 

•  Egészséges ételekkel 
ismerkedés, tulajdonságai 
megtapasztalása, 
megízlelésük, 

•  Egészséges ételek 
fotóinak gyűjtése, plakát 
készítése, 

•  Egészséges ételekkel 
ismerkedés, tulajdonságai 
megtapasztalása, 
megízlelésük, 

•  Egészséges - egészségtelen 
ételek fotóinak gyűjtése, 
plakát készítése, 
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•  Egészséges ételek 
előkészítésében 
segédkezés, majd közös 
kóstolás, 

•  Egészséges ételek 
előkészítésében segédkezés, 
majd közös kóstolás, 

•  Képek, videók segítségével 
különbségtétel egészség – 
betegség közt, 

•  Táblázatkészítéssel 
egészséges és egészségtelen 
szokások átismétlése, 

Módszerek •  Tapasztaltatás, 

•  Étkezésterápia elemeinek 
használata, 

•  Gyűjtés, 

•  Szemléltetés, 

•  Kézműves tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Étkezésterápia elemeinek 
használata, 

•  Gyűjtés, 

•  Szemléltetés, 

•  Segítségadással 
tevékenység kivitelezés, 

•  Kézműves tevékenység, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Étkezésterápia elemeinek 
használata, 

•  Gyűjtés, 

•  Szemléltetés, 

•  Válogatás, csoportosítás, 

•  Megkülönböztetés, 

•  Segítségadással 
tevékenység kivitelezés, 

•  Kézműves tevékenység, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Evőeszközök, tányérok, 

•  Szalvéta, 

•  Egészséges élelmiszerek, 

•  Élelmiszerek fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Evőeszközök, tányérok, 

•  Szalvéta, 

•  Egészséges élelmiszerek, 

•  Élelmiszerek fotói, 

•  AAK eszközei, 

•  Evőeszközök, tányérok, 

•  Szalvéta, 

•  Egészséges élelmiszerek, 

•  Élelmiszerek fotói, 

•  Csomagolópapír, ragasztó, 
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•  Csomagolópapír, 
ragasztó, 

•  Képcsomagok, 

•  Műanyag élelmiszerek, 

•  Csomagolópapír, 
ragasztó, 

•  Képcsomagok, 

•  Képes folyamatleírások, 

•  Képcsomagok, 
•  Képes folyamatleírások, 

Munkarend •  Ebédlőben, 

•  Tankonyhában, 

•  Csoportban asztalnál, 
falra helyezett 
csomagolópapír előtt, 

•  Ebédlőben, 

•  Tankonyhában, 
•  Csoportban asztalnál, 

falra helyezett 
csomagolópapír előtt, 

•  Ebédlőben, 

•  Tankonyhában, 
•  Csoportban asztalnál, falra 

helyezett csomagolópapír 
előtt, 

Munkaszervezés módja •  Egészséges élelmiszerek 
előkészítése, 

•  Étkezési szokások 
előzetes megismerése, 

•  Új helyszín előre jelzése, 

•  Egészséges élelmiszerek 
előkészítése, 

•  Étkezési szokások 
előzetes megismerése, 

•  Új helyszín előre jelzése, 

•  Egészséges élelmiszerek 
előkészítése, 

•  Étkezési szokások előzetes 
megismerése, 

•  Új helyszín előre jelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az új ízekkel ismerkedés nem jelenti azok erőltetését, inkább a tapasztaltatás, csoportos példaadás 
lehetőségét. 

Az ételek milyensége igazodik a lehetőségekhez, család által preferált ételekhez. 

Gyermekotthonban nincs lehetőség tankonyha használatára, megfelelő szervezést követően viszont 
elérhető számukra is az intézményi helyiség, 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és mások 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Különbözőségek: férfiak és nők Különbözőségek külső és nem 
alapján 

Különbözőségek kor, nem, külső 
alapján 

Cél, elvárt eredmény •  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése nem 
alapján, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása nem szerint, 

•  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése nem 
alapján, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása nem, és 
külső jegyek szerint, 

•  Az emberek egymástól való 
különbözőségének 
megismerése nem alapján, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása nem, kor és 
külső jegyek szerint, 

Feladat •  Saját jellemzők 
felelevenítése tükör előtt, 

•  Saját jellemzőkkel 
készített plakát 
tartalmának átismétlése, 

•  Férfi – nő közötti külső 
jellemzők megfigyelése, 

•  Saját jellemzők 
felelevenítése tükör előtt, 

•  Saját jellemzőkkel 
készített plakát 
tartalmának átismétlése, 

•  Férfi – nő közötti külső 
jellemzők megfigyelése, 

•  Saját jellemzők 
felelevenítése tükör előtt, 

•  Saját jellemzőkkel készített 
plakát tartalmának 
átismétlése, 

•  Férfi – nő, idős - fiatal közti 
külső jellemzők 
megfigyelése, 
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•  Embereket ábrázoló 
képek, fotók válogatása, 
csoportosítása nem 
szerint, 

•  Körülvevő emberek, 
társak nemének 
meghatározása külső 
jegyek alapján, 

•  Embereket ábrázoló 
képek, fotók válogatása, 
csoportosítása nem, és 
egyéb külső jegyek 
szerint, 

•  Körülvevő emberek, 
társak nemének 
meghatározása külső 
jegyek alapján, 

•  Körülvevő emberek, 
társak külső jegyeinek 
megfigyelése, 
megtapasztalása, 

•  Embereket ábrázoló képek, 
fotók válogatása, 
csoportosítása nem, kor és 
egyéb külső jegyek szerint, 

•  Körülvevő emberek, társak 
nemének, korának (idős – 
fiatal) meghatározása külső 
jegyek alapján, 

•  Körülvevő emberek, társak 
külső jegyeinek 
megfigyelése, 
megtapasztalása, 

Módszerek •  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 

•  Csoportosítás, 

•  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 
•  Csoportosítás, 

•  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 
•  Csoportosítás, 

Eszközök •  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  Tükör, 

•  AAK eszközei, 

•  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  Tükör, 

•  AAK eszközei, 

•  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített plakát, 

•  Tükör, 

•  AAK eszközei, 
•  Fiú – lány testkirakó, 

arckirakó, 
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•  Fiú – lány testkirakó, 
arckirakó, 

•  Fiú – lány testkirakó, 
arckirakó, 

•  Mérleg, 
•  Magasságmérő, 

•  Mérleg, 
•  Magasságmérő, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt, 

•  Falra helyezett plakát 
előtt, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt, 
•  Falra helyezett plakát 

előtt, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt, 
•  Falra helyezett plakát előtt, 

Munkaszervezés módja •  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát elővétele, 

•  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát elővétele, 

•  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát elővétele, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az év elején elkészített plakátokat jó állapotban szükséges megőrizni, hogy újra használni tudjuk. A 
témakör befejezése után az elkészült plakátok hazaadhatók, jó, ha otthon is kikerülhetnek a falra, így 
további, szülőkkel közös gyakorlást tesz lehetővé. 
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és mások 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Különbözőségek: idős - fiatal Különbözőségek külsőjegyek és 
kor alapján 

Különbözőségek: szokások 

Cél, elvárt eredmény •  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése kor alapján, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása kor alapján, 

•  Saját külső tulajdonságok 
felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása külső jegyek, 
kor alapján, 

•  Az emberek egymástól 
való különbözőségének 
megismerése külső 
jegyek, kor alapján, 

•  Saját szokások, viselkedési 
jellemzők felelevenítése, 

•  Környezet személyeire 
figyelés, különbség 
azonosítása szokások 
alapján, 

•  Az emberek egymástól való 
különbözőségének 
megismerése szokások 
alapján, 

Feladat •  Saját jellemzők 
felelevenítése tükör előtt, 

•  Saját jellemzőkkel 
készített plakát 
tartalmának átismétlése, 

•   Idős - fiatal közti külső 
jellemzők megfigyelése, 

•  Embereket ábrázoló 
képek, fotók válogatása, 

•  Saját jellemzők 
felelevenítése tükör előtt, 

•  Saját jellemzőkkel 
készített plakát 
tartalmának átismétlése, 

•   Idős - fiatal közti külső 
jellemzők megfigyelése, 

•  Embereket ábrázoló 
képek, fotók válogatása, 

•  Saját jellemzőkkel készített 
plakát tartalmának 
átismétlése,  

•  Szokások gyűjtése fotók 
segítségével, 

•  Saját és társak szokásainak 
azonosítása, táblázat 
készítése, 
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csoportosítása kor 
szerint, 

•  Körülvevő emberek, 
társak nemének, korának 
(idős – fiatal) 
meghatározása külső 
jegyek alapján, 

csoportosítása kor és 
egyéb külső jegyek 
szerint, 

•  Körülvevő emberek, 
társak korának (idős – 
fiatal) meghatározása 
külső jegyek alapján, 

•  Körülvevő emberek, 
társak külső jegyeinek 
megfigyelése, 
megtapasztalása, 

 

Módszerek •  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 
•  Csoportosítás, 

•  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 
•  Csoportosítás, 

•  Ismétlés, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Összehasonlítás,  

•  Válogatás, 
•  Csoportosítás, 

Eszközök •  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  Tükör, 

•  AAK eszközei, 

•  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített 
plakát, 

•  AAK eszközei, 
•  Mérleg, 
•  Magasságmérő, 

•  Saját és gyűjtött fotók, 

•  Képcsomagok, 

•  Előzőleg elkészített plakát, 

•  AAK eszközei, 

•  Előkészített táblázat, 
ragasztó, 

Munkarend •  Asztalnál ülve, 

•  Tükör előtt, 

•  Asztalnál ülve, •  Asztalnál ülve, 
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•  Falra helyezett plakát 
előtt, 

•  Falra helyezett plakát 
előtt, 

•  Falra helyezett plakát előtt, 

Munkaszervezés módja •  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát megőrzése, 

•  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát megőrzése, 

•  Előzőleg elkészített, saját 
jellemzőket tartalmazó 
plakát megőrzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az év elején elkészített plakátokat jó állapotban szükséges megőrizni, hogy újra használni tudjuk. A 
témakör befejezése után az elkészült plakátok hazaadhatók, jó, ha otthon is kikerülhetnek a falra, így 
további, szülőkkel közös gyakorlást tesz lehetővé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 

 

Időszak, óraszám 26. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és mások 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Hasonlóságok megtapasztalása 
szükségletek alapján 

Hasonlóságok szükségletekben, 
külsőben 

Hasonlóságok szükségletekben, 
külsőben, szokásokban 

Cél, elvárt eredmény •  Annak megtapasztalása, 
hogy minden embernek 
vannak egyforma 
alapszükségleteik,  

•  Annak megtapasztalása, 
hogy a különbségek 
mellett minden embernek 
vannak egyforma 
alapszükségleteik, 
hasonló külsőségeik, 

•  Annak megtapasztalása, 
hogy a különbségek mellett 
minden embernek vannak 
egyforma 
alapszükségleteik, hasonló 
külsőségeik, hasonló 
szokásaik, 

Feladat •  Közös szükségletek 
megtapasztalása 
figyelemfelhívással 
csoportos tevékenységek 
közben, 

•  Közös szükségletek 
megtapasztalása videó 
bemutatás által, 

•  Közös szükségleteket 
ábrázoló képek 
válogatása, 

•  Közös szükségletek, 
külső jegyek 
megtapasztalása 
figyelemfelhívással 
csoportos tevékenységek 
közben, 

•  Közös szükségletek, 
külső jegyek 
megtapasztalása videó 
bemutatás által, 

•  Közös szükségleteket, 
külső jegyeket ábrázoló 
képek válogatása, 

•  Közös szükségletek, külső 
jegyek, szokások 
megtapasztalása 
figyelemfelhívással 
csoportos tevékenységek 
közben, 

•  Közös szükségletek, külső 
jegyek, szokások 
megtapasztalása videó 
bemutatás által, 
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•  Közös szükségleteket, külső 
jegyeket, szokások végzését 
ábrázoló képek válogatása, 

Módszerek •  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Bemutatás, 

•  Videó modellálás, 

•  Válogatás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Bemutatás, 

•  Videó modellálás, 

•  Válogatás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Bemutatás, 

•  Videó modellálás, 

•  Válogatás, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Mindennapi használati 
tárgyak,  

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Mindennapi használati 
tárgyak,  

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Mindennapi használati 
tárgyak,  

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Mindennapi 
tevékenységvégzés 
közben, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Számítógép előtt ülve, 

•  Mindennapi 
tevékenységvégzés 
közben, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Mindennapi 
tevékenységvégzés közben, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Megfelelő videók 
kiválasztása, 

•  Napi rutinszerű 
tevékenységekre 
figyelemfelhívás, 

•  Megfelelő videók 
kiválasztása, 

•  Napi rutinszerű 
tevékenységekre 
figyelemfelhívás, 

•  Megfelelő videók 
kiválasztása, 

•  Napi rutinszerű 
tevékenységekre 
figyelemfelhívás, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Fontos a különbözőségek pozitívumát kiemelni, azt természetesnek kezelni. 
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az önállóságom 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Higiéniai szokások Higiéniai szokások Ápoltság, rend magunk körül 

Cél, elvárt eredmény •  Tisztaság fogalmának 
megismerése, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók megismerése, 
gyakorlása, 

•  Tisztaság fogalmának 
felelevenítése, 

•  Testmozgás és testi 
higiénia közti kapcsolat 
ismétlése, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók gyakorlása, 

•  Tisztaság, személyes 
higiénia, az egészség 
megőrzése közötti kapcsolat 
felelevenítése, 

•  Testmozgás és testi higiénia 
közti kapcsolat átismétlése, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók megismerése, 
gyakorlása, beépítése a 
mindennapokba, 

•  Önállósági szint fokozása, 
•  Közvetlen személyes 

környezet rendben tartása 
felügyelettel, 

Feladat •  Tiszta – koszos 
megtapasztalása, 

•  Személyes higiéniai 
tennivalók elsajátítása, 
gyakorlása, 

•  Tiszta – koszos 
megtapasztalása, 

•  Testmozgás, izzadság, 
testszag megtapasztalása, 
összefüggésük 
felismerése, 

•  Higiéniai termékek 
használatának gyakorlása, 

•  Termékek használata 
Szociális történettel, 
tevékenység kivitelezést 
segítő képsorral segítve, 
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•  Higiéniai termékek 
használatának 
megismerése, 

•  Termékek használata 
képes Szociális 
történettel, tevékenység 
kivitelezést segítő 
képsorral segítve, 

•  Higiéniai termékek 
használatának 
megismerése, 

•  Termékek használata 
képes Szociális 
történettel, tevékenység 
kivitelezést segítő 
képsorral segítve, 

•  Higiéniai hiányosságok 
következményeinek 
felelevenítése, 

•  Személyes környezet 
rendben tartásának 
gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Megbeszélés, 

•  Videó modellálás a 
használatról, 

•  Szociális történetek 
alkalmazása, 

•  Képes tevékenységsorok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Megbeszélés, 

•  Videó modellálás a 
használatról, 

•  Szociális történetek 
alkalmazása, 

•  Képes tevékenységsorok 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Megbeszélés, 

•  Videó modellálás a 
használatról, 

•  Szociális történetek 
alkalmazása, 

•  Képes tevékenységsorok 
használata, 

•  Együttes tevékenykedés, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Higiéniai eszközök, 

•  Képes Szociális 
történetek, 

•  Képes tevékenységsorok, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Higiéniai eszközök, 

•  Képes Szociális 
történetek, 

•  Képes tevékenységsorok, 

•  AAK eszközei, 

•  Számítógép, 

•  Képcsomagok, 

•  Higiéniai eszközök, 

•  Képes Szociális történetek, 
•  Képes tevékenységsorok, 
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Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Higiéniai tevékenység 

végzése közben a 
fürdőszobában, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Higiéniai tevékenység 

végzése közben a 
fürdőszobában, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 
•  Higiéniai tevékenység 

végzése közben a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  A csoport és a család által 
preferált higiéniai 
eszközök előkészítése, 

•  Képes Szociális 
történetek, 
tevékenységsorok 
előkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  A csoport és a család által 
preferált higiéniai 
eszközök előkészítése, 

•  Képes Szociális 
történetek, 
tevékenységsorok 
előkészítése, 

•  Szükséges videók 
kiválasztása, 

•  A csoport és a család által 
preferált higiéniai eszközök 
előkészítése, 

•  Képes Szociális történetek, 
tevékenységsorok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az alkalmazott képes szabályleírások igazodnak a tanulók képességeihez, a csoport szokásaihoz, így azok 
csoportonként, tanulónként eltérhetnek. 

A bemutatott higiéniai termékek igazodnak a csoport, a család, illetve a gyermekotthon által 
használtakhoz. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az önállóságom 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Étkezéssel kapcsolatos szokások Étkezéssel kapcsolatos szokások Étkezéssel kapcsolatos szokások, 
ételkészítés elemei 

Cél, elvárt eredmény •  Önállóság javulása, 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
szokások kivitelezése 
segítséggel (terítés, 
elpakolás,) 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
udvariassági formulák 
elsajátítása, 

•  Önállóság javulása, 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
szokások csökkenő 
kivitelezése segítséggel 
(terítés, elpakolás, víz 
kiöntés, merítés,) 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
udvariassági formulák 
gyakorlása, 

•  Önállóság javulása, 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
szokások csökkenő 
kivitelezése (terítés, 
elpakolás, víz kiöntés, 
merítés,) 

•  Étkezéssel kapcsolatos 
udvariassági formulák 
gyakorlása, 

•  Ételkészítés elemeivel 
ismerkedés (pl. kenyér 
kenés, málnakészítés) 

Feladat •  Terítés alaplappal 
segítve, 

•  Étkezés után 
elpakolásban segédkezés, 

•  Étkezés során 
udvariassági formulák 

•  Terítés alaplappal 
segítve, 

•  Étkezés után 
elpakolásban segédkezés, 
víz kiöntése vizuális 
támponttal segítve, 

•  Terítés alaplappal segítve, 

•  Étkezés után elpakolásban 
segédkezés, víz kiöntése 
vizuális támponttal segítve, 
merítés csökkenő fizikai 
prompt használatával,  
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gyakorlása (kérem, 
köszönöm, kérek még 
jelzése), 

merítés fizikai prompt 
használatával támogatva,  

•  Étkezés során 
udvariassági formulák 
gyakorlása (kérem, 
köszönöm, kérek még 
jelzése), 

•  Étkezés során udvariassági 
formulák gyakorlása 
(kérem, köszönöm, kérek 
még jelzése), 

•  Ételkészítés elemeivel 
ismerkedés (pl. kenyér 
kenés, málnakészítés) 

Módszerek •  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös kivitelezés, 

•  Vizuális támpontok 
adása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Kommunikációs snack 
használata,  

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös kivitelezés, 

•  Vizuális támpontok 
adása, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kommunikációs snack 

használata, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös kivitelezés, 

•  Vizuális támpontok adása, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Kommunikációs snack 

használata, 
•  Képes tevékenység leírások, 

Eszközök •  Terítéshez készített 
alaplap, 

•  Evőeszközök, tányérok, 

•  Törlőruha, 

•  AAK eszközei, 

•  Terítéshez készített 
alaplap, 

•  Evőeszközök, tányérok, 
kancsó, pohár, 

•  Törlőruha, 
•  AAK eszközei, 

•  Terítéshez készített alaplap, 

•  Evőeszközök, tányérok, 
kancsó, pohár, 

•  Kenyér, vaj, tompa kés, 
málnaszörp, víz, 

•  Törlőruha, 
•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Ebédlőben •  Ebédlőben •  Ebédlőben 

Munkaszervezés módja •  Felszerelés előkészítése, •  Felszerelés előkészítése, •  Felszerelés előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finommozgás fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az ételkészítésben való segédkezés során az alapanyagok igazodnak a lehetőségekhez, a családok által 
preferált tevékenységekhez. A választott ételek igazodnak a csoport tanulóinak aktuális fejlettségéhez, a 
tanulók igényeihez. 
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 2 órában 

Témakör Én – és az önállóságom 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Öltözködés, rendrakás Öltözködés, ruházat rendben 
tartása 

Viselkedés különböző helyszíneken 

Cél, elvárt eredmény •  Önállóság javulása, 

•  Öltözés – vetkőzés 
megfelelő 
segítségadással, 

•  Rendrakásban 
segédkezés elérése, 

•  Együttélés szabályainak 
betartása, 

•  Önállóság javulása, 

•  Öltözés – vetkőzés 
megfelelő 
segítségadással,  

•  Ruházat tűrése 
segítséggel, elpakolása, 

•  Rendrakásban 
segédkezés elérése, 

•  Együttélés szabályainak 
betartása, 

•  Önállóság javulása, 

•  Együttélés szabályainak 
betartása, 

•  Iskolán kívüli színterekre 
jellemző viselkedési formák 
elsajátítása, 

 

Feladat •  Öltözés – vetkőzés 
gyakorlása egyéni 
segítségadással, 

•  Eszközök, játékok, 
ruházat elpakolása, 
csoport rendben tartása, 

•  Csoportszabályok, 
szokások átismétlése, 

•  Öltözés – vetkőzés 
gyakorlása egyéni 
segítségadással, 

•  Eszközök, játékok, 
ruházat elpakolása, 
csoport rendben tartása, 

•  Ruházat összehajtása 
egyéni segítséggel, 

•  Csoportszabályok, 
szokások átismétlése, 

•  Csoportszabályok, szokások 
átismétlése, 

•  Viselkedési szabályok, 
szokások megismerése, 
gyakorlása külső 
helyszíneken: játszótér, 
bolt, orvosi rendelő, 
tömegközlekedés, 
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Módszerek •  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös kivitelezés, 

•  Gyakorlás, 

•  Vizuális támpontok 
adása, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Képes tevékenység 

leírások, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Közös kivitelezés, 

•  Gyakorlás, 

•  Vizuális támpontok 
adása, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Képes tevékenység 

leírások, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Szemléltetés, 

•  Videó modellálás, 

•  Gyakorlás, 

•  Vizuális támpontok adása, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Képes Szociális történetek, 

 

Eszközök •  Saját ruhaneműk, 

•  Csoport felszerelései, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Szabályleírások, 

•  Vizuális támpontok, 

•  Saját ruhaneműk, 

•  Csoport felszerelései, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Szabályleírások, 
•  Vizuális támpontok, 

•  Vizuális támpontok, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Képes Szociális történetek, 

•  Szabályleírások, 

•  Számítógép, 

•  Szociális történetek 
képcsomagok, 

Munkarend •  Csoportban, öltözőben a 
napi rutinhoz kapcsolva, 

•  Csoportban, öltözőben a 
napi rutinhoz kapcsolva, 

•  Asztalnál ülve, 

•  Számítógép előtt ülve, 

•  Tanulmányi séta során, 
játszótéren, boltban, orvosi 
rendelőben, pályaudvaron, 

Munkaszervezés módja •  Egyéni vizuális 
támpontok készítése, 

•  Egyéni vizuális 
támpontok készítése,  

•  Szabályleírások 
előkészítése, 

•  Helyszínek előrejelzése 
képpel támogatva, 

•  Szabályleírások 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Iskolán kívüli viselkedés gyakorlását meghatározzák a tanulók aktuális szükségleteik, érdeklődésük, a 
helyi adottságok, a családok által preferált helyszínek. 
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utánzás: üdvözlés és gesztusai Utánzás: cselekvéssor utánzása Együttműködés: csoportszabályok, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Üdvözlés formáinak 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Cselekvési minta 
leutánzása, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Cselekvési minta 
leutánzása, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
ösztönzése, 

 

Feladat •  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
utánzása szituációba 
ágyazva, 

•  Üdvözlés formáinak 
gyakorlása, 

•  Kérés, engedélykérés 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
utánzása szituációba 
ágyazva, 

•  Kérés, engedélykérés 
gyakorlása, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok gyakorlása 
szituációba ágyazva, 

•  Kérés, engedélykérés 
gyakorlása, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
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utánzása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 

•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 

Munkarend •  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Előzőleg közös 
formulákban, használatos 
gesztusokban 
megegyezés a csoportban 
dolgozó felnőttekkel, 

•  Előzőleg közös 
formulákban, használatos 
gesztusokban 
megegyezés a csoportban 
dolgozó felnőttekkel, 

•  Előzőleg közös 
formulákban, használatos 
gesztusokban megegyezés a 
csoportban dolgozó 
felnőttekkel, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
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•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Nem beszélő tanulók esetében fontos a mindenki számára közérthető gesztusok, jelzések tanítása, így a 
későbbiekben az iskolán kívül is sikeresebben megértethetik magukat. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utánzás: cselekvéssor utánzása, Együttműködés: utasítások 
végrehajtása, sorra kerülés 
kivárása, 

Együttműködés: helyes – helytelen 
viselkedés következményei 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Cselekvési minta 
leutánzása, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
fejlődése, 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

 

Feladat •  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
utánzása szituációba 
ágyazva, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, 

•  Helyes és helytelen 
viselkedés, és azok 
következményeinek 
felelevenítése képpel, 
videóval segítve, 
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•  Kérés, engedélykérés 
gyakorlása, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
utánzása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva 
gesztus segítséggel 
támogatva, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
sorra kerülés kivárásának 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok gyakorlása 
szituációba ágyazva, 

•  Külső helyszíneken elvárt 
viselkedés felelevenítése 
Szociális történettel, 

Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Szociális történet 

alkalmazása, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
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•  Szabályleírások, 
szabálykártyák, 

•  Szabályleírások, 
szabálykártyák, 

•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Játéktevékenység 

közben, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Előzőleg közös 
formulákban, használatos 
gesztusokban 
megegyezés a csoportban 
dolgozó felnőttekkel, 

•  Irányított 
játéktevékenységek 
előkészítése, 

•  Bemutatandó videók 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Nem beszélő tanulók esetében fontos a mindenki számára közérthető gesztusok, jelzések tanítása, így a 
későbbiekben az iskolán kívül is sikeresebben megértethetik magukat. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Együttműködés: utasítások 
végrehajtása, sorra kerülés 
kivárása, 

Együttműködés: közös 
tevékenységek társakkal, 

Érzelmek és viselkedés: düh, 
harag, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
fejlődése, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
fejlődése, 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Viselkedéssel összefüggő 
érzelmek megértése,  

•  Helyes viselkedés 
konfliktusok során, 
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Feladat •  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva 
gesztus segítséggel 
támogatva, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
sorra kerülés kivárásának 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva 
gesztus segítséggel 
támogatva, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
sorra kerülés kivárásának 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok gyakorlása 
szituációba ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva, 

•  Alapvető érzelmek, 
különösen a düh, harag 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Düh, harag érzelem 
szituációhoz kötése, 
önmagára vonatkoztatás, 

•  Alap érzelmi töltetű 
szituációk során viselkedési 
módok megtapasztalása, 
helyes viselkedés 
megerősítése, 

Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
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•  Közös irányított 
játéktevékenység, 

•  Közös irányított 
játéktevékenység, 

•  Szociális történet 
alkalmazása, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

játékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

játékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Játéktevékenység 

közben, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Játéktevékenység 

közben, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Irányított 
játéktevékenységek 
előkészítése, 

•  Irányított 
játéktevékenységek 
előkészítése, 

•  Bemutatandó videók, 
képcsomagok, történetek 
kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 



515 

 

•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Napi rutinban előforduló minden tevékenységet érdemes tudatosan felhasználni az utánzási-, 
együttműködési készség fejlesztésére. Közösségi szabályok gyakorlására alkalmat jelent minden 
kimozdulás a csoportból, pl. séta, játszótér, iskolai ünnepély. 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Együttműködés: közös 
tevékenységek társakkal, felnőtt 
irányításával, 

Közösségi készségek: sorra 
kerülés, játékok megosztása, 

Érzelmek és viselkedés: félelem, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
fejlődése, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Csoporton belüli aktivitás 
fejlődése, 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Viselkedéssel összefüggő 
érzelmek megértése,  

•  Helyes viselkedés 
konfliktusok során, 
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Feladat •  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva 
gesztus segítséggel 
támogatva, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
sorra kerülés kivárásának 
gyakorlása, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
társakkal, felnőttel való 
együttműködés 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális 
töltetű gesztusok 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Csoportszabályok 
felelevenítése, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva 
gesztus segítséggel 
támogatva, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
sorra kerülés kivárásának 
gyakorlása, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
játéktevékenységek során 
társakkal, felnőttel való 
együttműködés, játékok 
megosztásának 
gyakorlása, 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok gyakorlása 
szituációba ágyazva, 

•  Cselekvési sorok, 
tevékenység kivitelezés 
gyakorlása szituációba 
ágyazva, vizuális 
segítségadással, 

•  Utasítások végrehajtása 
szituációba ágyazva, 

•  Alapvető érzelmek, 
különösen a félelem 
megtapasztalása különböző 
csatornákon keresztül, 

•  Félelem érzelem 
szituációhoz kötése, 
önmagára vonatkoztatás, 

•  Alap érzelmi töltetű 
szituációk során viselkedési 
módok megtapasztalása, 
helyes viselkedés 
megerősítése, 
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Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Közös irányított 

játéktevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Közös irányított 

játéktevékenység, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Szociális történet 

alkalmazása, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

játékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

játékok, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Játéktevékenység 

közben, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Játéktevékenység 

közben, 

•  Mindennapi tevékenységi 
rutinhoz kapcsoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Irányított 
játéktevékenységek 
előkészítése, 

•  Irányított 
játéktevékenységek 
előkészítése, 

•  Bemutatandó videók, 
képcsomagok, történetek 
kiválasztása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Napi rutinban előforduló minden tevékenységet érdemes tudatosan felhasználni az utánzási-, 
együttműködési készség fejlesztésére. Közösségi szabályok gyakorlására alkalmat jelent minden 
kimozdulás a csoportból, pl. séta, játszótér, iskolai ünnepély. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



520 

 

Időszak, óraszám 34. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Közösségi szabályok, 
udvariassági formulák 
elsajátítása, gyakorlása, 

Közösségi szabályok gyakorlása, Társadalmi viselkedési szabályok 
elsajátítása, gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
gyakorlása, 

Feladat •  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a tanév végi 
kirándulásra, 

•  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a következő 
heti tanév végi 
kirándulásra, 

•  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a következő heti 
tanév végi kirándulásra, 
tanévzáróra, 
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Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Képes Szociális 

történetek, 
•  Szabálykártyák, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Képes Szociális 

történetek, 
•  Szabálykártyák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Eszközök •  Képes Szociális 
történetek, 

•  Szabálykártyák, 
•  Gyűjtött fotók, videó a 

kirándulás helyszínéről, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Számítógép, 

 

•  Képes Szociális 
történetek, 

•  Szabálykártyák, 
•  Gyűjtött fotók, videó a 

kirándulás helyszínéről, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Számítógép, 

 

•  Gyűjtött fotók, videó a 
kirándulás helyszínéről, a 
múlt tanévi évzáróról, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kirándulás helyszínéről 
képek, videók 
kiválasztása, 

•  Kirándulás helyszínéről 
képek, videók 
kiválasztása, 

•  Kirándulás helyszínéről, 
múlt évi tanévzáróról képek, 
videók kiválasztása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kiválasztandó képek, videók, szabálykártyák minden esetben igazodnak az adott évben tervezett 
tanévvégi kirándulás helyszínéhez. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Közösségi szabályok gyakorlása, 
játékok megosztása, sorra kerülés 
kivárása, 

Közösségi szabályok gyakorlása, Nyilvános helyen való viselkedés 
gyakorlása, 

Cél, elvárt eredmény •  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Közösségi 
kommunikációs formák 
megtanulása, gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

•  Közösségi kommunikációs 
formák megtanulása, 
gyakorlása, 

•  Tanulók egymásközti 
kommunikációjának 
fejlődése, 

•  Szociálisan elfogadható 
viselkedési formák 
kialakítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
gyakorlása, 

Feladat •  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a tanév végi 
kirándulásra, 

•  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a tanév végi 
kirándulásra, 

•  Közösségi viselkedési 
szabályok átismétlése, 

•  Vizuális segítséggel 
felkészülés a tanév végi 
kirándulásra, tanévzáróra, 
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Módszerek •  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Képes Szociális 

történetek, 
•  Szabálykártyák, 

•  Utánzás, 

•  Szemléltetés, 

•  Gyakorlás, 

•  Babzsák módszer, 
•  AAK-s módszerek, 
•  Képes Szociális 

történetek, 
•  Szabálykártyák, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Eszközök •  Képes Szociális 
történetek, 

•  Szabálykártyák, 
•  Gyűjtött fotók, videó a 

kirándulás helyszínéről, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Számítógép, 

 

•  Képes Szociális 
történetek, 

•  Szabálykártyák, 
•  Gyűjtött fotók, videó a 

kirándulás helyszínéről, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Számítógép, 

 

•  Gyűjtött fotók, videó a 
kirándulás helyszínéről, a 
múlt tanévi évzáróról, 

•  AAK eszközei, 

•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Babzsák, 
•  Szabályleírások, 

szabálykártyák, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 
•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 
•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Kirándulás helyszínéről 
képek, videók 
kiválasztása, 

•  Kirándulás helyszínéről 
képek, videók 
kiválasztása, 

•  Kirándulás helyszínéről, 
múlt évi tanévzáróról képek, 
videók kiválasztása, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A kiválasztandó képek, videók, szabálykártyák minden esetben igazodnak az adott évben tervezett 
tanévvégi kirándulás helyszínéhez. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 2 órában 

Témakör Szociális viselkedés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Gyakorlás, tanulmányi 
kirándulás, 

Gyakorlás, tanulmányi 
kirándulás, 

Gyakorlás, tanulmányi kirándulás, 

Cél, elvárt eredmény •  Iskolán kívüli színterekre 
jellemző viselkedési 
formák elsajátítása, 
gyakorlása, 

•  Külvilág felé nyitás, 
külvilág minél szélesebb 
megtapasztalása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Szülővel való együttes 
élmény átélése, 

•  Iskolán kívüli színterekre 
jellemző viselkedési 
formák elsajátítása, 
gyakorlása, 

•  Külvilág felé nyitás, 
külvilág minél szélesebb 
megtapasztalása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Szülővel való együttes 
élmény átélése, 

•  Iskolán kívüli színterekre 
jellemző viselkedési formák 
elsajátítása, gyakorlása, 

•  Külvilág felé nyitás, 
külvilág minél szélesebb 
megtapasztalása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Szabadidő hasznos eltöltése, 
•  Szülővel való együttes 

élmény átélése, 
•  Közösségi alkalmakon való 

aktív részvétel, 

Feladat •  Tanulmányi kirándulás 
alkalmával a tanultak 
gyakorlása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Tanulmányi kirándulás 
alkalmával a tanultak 
gyakorlása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Tanulmányi kirándulás 
alkalmával a tanultak 
gyakorlása, 

•  Kapcsolatteremtés 
gyakorlása, 

•  Szabadidő hasznos eltöltése, 
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•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Szülővel való együttes 
élmény átélése, 

•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Szülővel való együttes 
élmény átélése, 

•  Szülővel való együttes 
élmény átélése, 

•  Részvétel az iskolai 
tanévzáró ünnepélyen, 

Módszerek •  Felnőtt vezetésével, szülő 
bevonásával tapasztalást, 
gyakorlást segítő 
szabadidős tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felnőtt vezetésével, szülő 
bevonásával tapasztalást, 
gyakorlást segítő 
szabadidős tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Felnőtt vezetésével, szülő 
bevonásával tapasztalást, 
gyakorlást segítő 
szabadidős tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Kiránduláshoz igazodó 
különféle eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kiránduláshoz igazodó 
különféle eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kiránduláshoz igazodó 
különféle eszközök, 

•  AAK eszközei, 

Munkarend •  Kirándulás formájához 
aktuálisan igazodva, 

•  Kirándulás formájához 
aktuálisan igazodva, 

•  Kirándulás formájához 
aktuálisan igazodva, 

Munkaszervezés módja •  Kirándulás eszközeinek 
előkészítése, lebonyolítás 
szervezése, 

•  Kirándulás eszközeinek 
előkészítése, lebonyolítás 
szervezése, 

•  Kirándulás eszközeinek 
előkészítése, lebonyolítás 
szervezése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 
•  Szociális viselkedés, 
•  Finom- és nagymozgások fejlesztése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 
•  Szabadidős tevékenységek bővülése, 
•  Önkiszolgálás, önállóság fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A szülőkkel közös élményátélés, kapcsolatok erősítése céljából a tanévvégi kiránduláson a tanulók 
szüleikkel közösen vehetnek részt. 

Gyermekotthonban élő tanulót szülő helyett kísérhet az otthon dolgozója. 
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2.6. Önkiszolgálás 
 

Időszak, óraszám 1. hét, heti 4 órában 

Témakör Előkészítő időszak 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Új tanulók beszokása Visszaszokás, új tanulók 
elfogadása, 

Visszaszokás, új tanulók 
elfogadása, 

Cél, elvárt eredmény •  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoporttal kapcsolatba 
lépő felnőttek 
megismerése, 

•  Egymás elfogadása,  

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 
felelevenítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő 
felnőttek nevének 
ismerete, 

•  Cselekvések utánzása 
egyéni segítségadással, 

•  Egymás elfogadása, 

 

 

•  Biztonságos légkör 
kialakítása, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, felelevenítése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoport tagjai, és a 
kapcsolatban lévő felnőttek 
nevének ismerete, 

•  Egyszerű, szociális töltetű 
gesztusok kivitelezése 
szituációnak megfelelően, 

•  Ismert cselekvési formák 
végrehajtása egyéni 
szükségletnek megfelelően 
jelzett kérésre, 



530 

 

•  Együttes tevékenységben 
való részvétel felnőtt 
irányításával, 

•  Egyszerű utasítások 
végrehajtása. 

Feladat •  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
kialakítása, használata, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek neveinek 
megtanulása 
tevékenységbe ágyazott 
gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 
tevékenységekben való 
részvétel, 

•  Protetikus környezet 
használatának 
felelevenítése, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása 
tevékenységbe ágyazva, 

•  Napi 
tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
utánzása szituációban, 

 

•  Protetikus környezet 
használatának 
felelevenítése, 

•  Érzelmi biztonság 
megteremtése, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Egymás nevének 
gyakorlása tevékenységbe 
ágyazva, 

•  Napi tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó cselekvések 
felnőtt által irányított 
kivitelezése szituációhoz 
kötötten, 

•  Tevékenységrutinhoz 
kapcsolódó utasítások 
végrehajtása. 

Módszerek •  Megfigyelés, felmérés, •  Megfigyelés, felmérés, •  Megfigyelés, felmérés, 
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•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
kialakítás, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Modellálás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Modellálás, 

Eszközök •  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
gyermekjátékok, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák. 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 



532 

 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése. 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 2. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, új tanulók 
beszokása, 

Megfigyelés, új tanulók 
elfogadása, 

Megfigyelés, egymás szokásainak 
megismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  Cselekvési rutinok 
kialakítása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoporttal kapcsolatba 
lépő felnőttek 
megismerése, 

•  Egymás elfogadása, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoporttal kapcsolatba 
lépő felnőttek 
megismerése, 

•  Egymás elfogadása, 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Új tanulók beszokása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Csoporttal kapcsolatba lépő 
felnőttek megismerése, 

•  Egymás elfogadása, 
megismerése, 

Feladat •  Cselekvési rutinok 
kialakítása, használata, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek neveinek 
megtanulása 
tevékenységbe ágyazott 
gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek neveinek 
megtanulása 
tevékenységbe ágyazott 
gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított 

•  Cselekvési rutinok 
gyakorlása, 

•  Tanulók megfigyelése, 
felmérések elkészítése, 

•  Felnőttek neveinek 
megtanulása tevékenységbe 
ágyazott gyakorlással, 

•  Közös, felnőtt által 
irányított tevékenységekben 
való részvétel, 
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tevékenységekben való 
részvétel, 

tevékenységekben való 
részvétel, 

 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Informális felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció 
használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Informális felmérés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Könnyen érthető 
kommunikáció használata, 

•  Protetikus környezet 
használata, 

•  Játéktevékenység felnőtt 
irányításával, 

•  Utánzásra késztetés, 

•  Babzsák módszer, 

•  Informális felmérés, 

Eszközök •  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák, 

•  Protetikus környezet 
eszközei, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Babzsák, 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 

•  Protetikus környezet 
kialakítása, 
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•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
elkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése. 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 3. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés, tanév eleji felmérések 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, informális 
felmérések elvégzése, 

Megfigyelés, informális 
felmérések elvégzése, 

Megfigyelés, informális felmérések 
elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Informális felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Informális felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Informális felmérés, 

Eszközök •  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 
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Munkaszervezés módja •  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 4. hét, heti 4 órában 

Témakör Megfigyelés, tanév eleji felmérések 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Megfigyelés, informális 
felmérések elvégzése, 

Megfigyelés, informális 
felmérések elvégzése, 

Megfigyelés, informális felmérések 
elvégzése, 

Cél, elvárt eredmény •  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

 

Feladat •  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

•  Tanulók megfigyelése, 
állapotuk feltérképezése, 

Módszerek •  Megfigyelés, 

•  Informális felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Informális felmérés, 

•  Megfigyelés, 
•  Informális felmérés, 

Eszközök •  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

•  AAK-s eszközök, 
•  Érdeklődésnek megfelelő 

gyermekjátékok, 
•  Informális felmérés, 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek 
közben, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódva, 

•  Érdeklődésnek megfelelő 
játéktevékenységek közben, 
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Munkaszervezés módja •  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Felmérések tanulóra 
szabott előkészítése, 

•  Felmérések tanulóra szabott 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 
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Időszak, óraszám 5. hét, heti 4 órában 

Témakör Környezet ismerete 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoporttagok, felnőttek 
megismerése, 

Csoporttagok, felnőttek 
megismerése, 

Csoporttagok, és a csoport körül 
dolgozó személyek ismerete 

Cél, elvárt eredmény •  Csoporttagok, felnőttek 
megismerése, 

•  Nevek megtanulása, 

•  Egymáshoz való 
alkalmazkodás, 

•  Csoporttagok, felnőttek 
megismerése, 

•  Nevek megtanulása, 
•  Egymáshoz való 

alkalmazkodás, 

•  Csoporttagok, felnőttek 
megismerése, 

•  Nevek megtanulása, 
•  Egymáshoz való 

alkalmazkodás, 

Feladat •  Csoporttagok nevének 
tanulása, gyakorlása 
játékos helyzetben, 

•  Csoporttagok azonosítása 
fotóinak, 

•  Csoportban dolgozó 
felnőttek nevének 
tanulása mindennapi 
szituációba ágyazva, 

•  Felnőttek és fotóinak 
azonosítása, 

•  Fotós jelenléti tábla 
bevezetése, használata, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, gyakorlása 
játékos helyzetben, 

•  Csoporttagok azonosítása 
fotóinak, 

•  Csoportban dolgozó 
felnőttek nevének 
tanulása mindennapi 
szituációba ágyazva, 

•  Felnőttek és fotóinak 
azonosítása, 

•  Fotós jelenléti tábla 
bevezetése, használata, 

•  Csoporttagok nevének 
tanulása, gyakorlása játékos 
helyzetben, 

•  Csoporttagok azonosítása 
fotóinak, 

•  Csoportban dolgozó 
felnőttek nevének tanulása 
mindennapi szituációba 
ágyazva, 

•  Felnőttek és fotóinak 
azonosítása, 

•  Fotós jelenléti tábla 
bevezetése, használata, 
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Módszerek •  Gyakorlás, 

•  Azonosítás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Babzsák módszer, 

•  Gyakorlás, 

•  Azonosítás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

•  Gyakorlás, 

•  Azonosítás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Babzsák módszer, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tanulók, felnőttek fotói, 

•  Tépőzáras jelenléti tábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tanulók, felnőttek fotói, 
•  Tépőzáras jelenléti tábla, 

•  AAK eszközei, 

•  Babzsák, 

•  Tanulók, felnőttek fotói, 
•  Tépőzáras jelenléti tábla, 

Munkarend •  Napi rutinba ágyazva, 

•  Kommunikációs 
foglalkozáshoz csatoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi rutinba ágyazva, 

•  Kommunikációs 
foglalkozáshoz csatoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Napi rutinba ágyazva, 

•  Kommunikációs 
foglalkozáshoz csatoltan, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulói és felnőtt fotók 
készítése, laminálása, 

•  Tanulói és felnőtt fotók 
készítése, laminálása, 

•  Tanulói és felnőtt fotók 
készítése, laminálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Finom-, és nagymotoros készségek fejlesztése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 

•  Játéktevékenység fejlődése. 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt eszközök, módszerek, speciális segítségadási módok, azok mennyisége mindig igazodik a 
tanulók egyéni szükségleteihez. 

 



542 

 

 

Időszak, óraszám 6. hét, heti 4 órában 

Témakör Környezet ismerete 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Protetikus környezetben 
eligazodás, 

Csoport és közvetlen környezete Csoport és iskolai környezet 

Cél, elvárt eredmény •  Kialakított protetikus 
környezetben való 
eligazodás, 

•  Csoportban és közvetlen 
környezetében való 
tájékozódás, 

•  Protetikus környezet 
elemeiben való 
tájékozódás, 

•  Csoportban és közvetlen 
környezetében, a csoport 
által használt iskolai 
területeken való 
tájékozódás, 

•  Protetikus környezet 
elemeiben való tájékozódás, 

Feladat •  Hetirend bevezetése, 
használata, 

•  Napirend bevezetése, 
használata, 

•  Feladatcsík bevezetése, 
használata, 

•  Tevékenység tartamának 
előrejelzése, 

•  Hetirend, napirend, 
feladatcsík használata, 

•  Csoport helyiségeinek 
rendeltetésszerű 
használata, 

•  Eligazodás a csoport által 
használt udvari részen, 

•  Tájékozódás az 
intézmény kapuja és a 
csoportszoba bejárata 
között, 

•  Hetirend, napirend, 
feladatcsík használata, 

•  Csoport helyiségeinek 
rendeltetésszerű használata, 

•  Eligazodás a csoport által 
használt udvari részen, 

•  Tájékozódás az intézmény 
kapuja és a csoportszoba 
bejárata között, 
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•  Segítséggel, felügyelettel 
eligazodás szünetben az 
iskolaudvaron, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, •  AAK-s módszerek, •  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Tépőzár, 

•  Kartonok, 

•  Lainálólap, 

•  Laminálógép, 

•  Fényképezőgép, 

•  Nyomtató, 

•  Napirendi kártyák, 

•  Tépőzár, 

•  Kartonok, 

•  Lainálólap, 

•  Laminálógép, 

•  Fényképezőgép, 

•  Nyomtató, 
•  Napirendi kártyák, 
•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Szabálykártyák, 

•  Tépőzár, 

•  Kartonok, 

•  Lainálólap, 

•  Laminálógép, 

•  Fényképezőgép, 

•  Nyomtató, 
•  Napirendi kártyák, 
•  Vizuális emlékeztetők, 
•  Szabálykártyák, 

Munkarend •  Mindennapi 
tevékenységbe ágyazva, 

•  Mindennapi 
tevékenységbe ágyazva, 

•  Mindennapi tevékenységbe 
ágyazva, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók aktuális 
képességeikhez igazított 
AAK-s eszközök 
készítése, 

•  Tanulók aktuális 
képességeikhez igazított 
AAK-s eszközök 
készítése, 

•  Tanulók aktuális 
képességeikhez igazított 
AAK-s eszközök készítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 

•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

•  A protetikus környezet kialakítása, elemei mindig a tanulók aktuális állapotához igazodik. 
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Időszak, óraszám 7. hét, heti 4 órában 

Témakör Környezet ismerete 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csoportszabályok Csoportszabályok Csoportszabályok, iskolai 
szabályok, 

Cél, elvárt eredmény •  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása. 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Kulturált együttélés 
szabályainak elfogadása. 

•  Elfogadható viselkedés 
szabályainak elsajátítása, 

•  Tágabb világban való 
viselkedés szabályainak 
elsajátítása, 

Feladat •  Csoportszabályok képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videó 
segítségével, 

•  Csoportszabályok képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videó 
segítségével, 

•  Csoportszabályok 
átismétlése, képpel 
illusztrálása, 

•  Különbségtétel szabad – 
nem szabad között, 

•  Iskolai szabályok képpel 
illusztrálása, 

•  Képes szabályleírások 
készítése, 

•  Szemléltetés videóval, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szemléltetés, 

•  Megfigyelés, 

•  Megbeszélés, 
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•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  Válogatás, 
különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap 

használata, 
•  Videó modellálás, 

•  Válogatás, különbségtétel, 

•  Babzsák módszer, 
•  Beszélgető lap használata, 
•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 

•  Képes szabályleírások, 

•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 

•  Képes szabályleírások, 

•  Én-könyv, 

•  AAK eszközei, 

•  Tépőzáras alaplap, 

•  Babzsák, 

•  Szituációs képcsomagok, 

•  Számítógép, 
•  Képes szabályleírások, 
•  Én-könyv, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

•  Szőnyegen körben ülve, 

•  Asztalnál ülve, 
•  Számítógép előtt ülve, 

Munkaszervezés módja •  Ábrázolni kívánt 
szabályok összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

•  Ábrázolni kívánt 
szabályok összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

•  Ábrázolni kívánt szabályok 
összegyűjtése, 

•  Videók kiválasztása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A szabályleírások elemei mindig a tanulók aktuális állapotához igazodnak. 
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Időszak, óraszám 8. hét, heti 4 órában 

Témakör Környezet ismerete 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Saját tulajdon felismerése, Saját és csoporttulajdon 
felismerése, 

Saját és csoporttulajdon 
felismerése, 

Cél, elvárt eredmény •  Önállóság növelése, 

•  Önmagára figyelés 
elérése, 

•  Önállóság növelése, 
•  Önmagára és másokra 

figyelés elérése, 

•  Önállóság növelése, 
•  Önmagára és másokra 

figyelés elérése, 

Feladat •  Saját ruhaneműk, 
használati tárgyak 
felismerése a valóságban 
és fotón, 

•  Saját ruhaneműk, 
használati tárgyak 
felismerése a valóságban 
és fotón, 

•  Társakhoz tartozó 
ruhaneműk, használati 
tárgyak felismerése a 
valóságban és fotón, 
tárgyak társakhoz kötése, 

•  Saját ruhaneműk, használati 
tárgyak felismerése a 
valóságban és fotón, 

•  Társakhoz tartozó 
ruhaneműk, használati 
tárgyak felismerése a 
valóságban és fotón, tárgyak 
társakhoz kötése, 

•  Csoporttulajdon felismerése 
tárgyi valóságban és fotón, 

Módszerek •  Babzsák módszer •  Babzsák módszer •  Babzsák módszer 

Eszközök •  Babzsák, 

•  Használati tárgyak, 

•  Ruhaneműk, 

•  Babzsák, 

•  Használati tárgyak, 

•  Ruhaneműk, 

•  Babzsák, 

•  Használati tárgyak, 

•  Ruhaneműk, 
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•  Személyek és tárgyak, 
ruhaneműk fotói, 

•  Személyek és tárgyak, 
ruhaneműk fotói, 

•  Személyek és tárgyak, 
ruhaneműk fotói, 

Munkarend •  Szőnyegen körben ülve, •  Szőnyegen körben ülve, •  Szőnyegen körben ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulókhoz köthető fotók 
elkészítése, laminálása, 

•  Tanulókhoz köthető fotók 
elkészítése, laminálása, 

•  Tanulókhoz köthető fotók 
elkészítése, laminálása, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Az elkészített fotók mindig igazodnak a tanulók számára jelentőséggel bíró dolgokhoz, tárgyakhoz. 
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Időszak, óraszám 9. hét, heti 4 órában 

Témakör WC használat 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Jelzés, nadrág fel-le húzása, Nadrág fel-le húzása, popsi 
törlés, 

WC használat és higiéniája 

Cél, elvárt eredmény •  Szobatisztaság 
kialakítása, 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Kommunikáció fejlődése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

•  Kulturált WC használat 
elsajátítása, 

 

Feladat •  Szükséglet jelzésének 
tanulása gesztussal, 
képpel segítve, 

•  Szükség esetén WC 
tréning alkalmazása a 
családdal egyeztetve, 

•  Nadrág fel-le húzásának 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Nadrág fel-le húzásának 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Popsi törlés 
hatékonyságának 
növelése gyakorlás-, 
egyéni segítségadás által, 

•  Kulturált WC használat 
elsajátítása 
tevékenységszervezést 
segítő képcsíkkal, videó 
modellálással, egyéni 
segítségadásokkal, 
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Módszerek •  Prompt használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  WC tréning, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Szűkítő ülőke, 

•  Akadálymentes WC, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes WC, 

 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes WC, 

•  Vizuális emlékeztetők, 

•  Tevékenységcsíkok, 

•  Számítógép, 

Munkarend •  Valós WC használathoz 
kötötten, 

•  Valós WC használathoz 
kötötten, 

•  Valós WC használathoz 
kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

•  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

•  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Természetesen szobatisztaság nem minden esetben érhető el, de a szükséglet kielégítés során való 
együttműködésre törekedni kell. 
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Időszak, óraszám 10. hét, heti 4 órában 

Témakör WC használat 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Nadrág fel-le húzása, kézmosás 
segítséggel, 

Popsi törlés, kézmosás használat 
után, 

Önálló WC használat, fiú-lány WC 
közti különbség, 

Cél, elvárt eredmény •  Szobatisztaság 
kialakítása, 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Kommunikáció fejlődése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

•  Higiéniai szokások 
elsajátítása, 

 

•  Önállóság, önellátás 
szintjének növelése, 

•  Szükségletek kezelése, 

•  Tevékenység kivitelezés 
javulása, 

•  Kézmozgás ügyesedése, 

•  Kulturált WC használat 
elsajátítása, 

•  Higiéniai szokások 
gyakorlása, 

•  Fiú-lány WC közti 
különbség felismerése, 

 

Feladat •  Szükséglet jelzésének 
tanulása gesztussal, 
képpel segítve, 

•  Szükség esetén WC 
tréning alkalmazása a 
családdal egyeztetve, 

•  Nadrág fel-le húzásának 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Popsi törlés 
hatékonyságának 

•  Kulturált WC használat 
elsajátítása 
tevékenységszervezést 
segítő képcsíkkal, videó 
modellálással, egyéni 
segítségadásokkal, 
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•  Nadrág fel-le húzásának 
szituációhoz kötött 
gyakorlása, 

•  Kézmosás gyakorlása 
fizikai prompt 
használatával, 

növelése gyakorlás-, 
egyéni segítségadás által, 

•  Kézmosás gyakorlása 
vizuális segítséggel, 
egyre halványuló fizikai 
prompt használattal, 

•  Fiú – lány WC jelzés 
felismerésének elsajátítása, 
gyakorlás szituációhoz 
kötötten iskolai WC 
használattal, 

 

Módszerek •  Prompt használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  WC tréning, 

•  Gyakorlás, 

•  Prompt használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Szűkítő ülőke, 

•  Akadálymentes WC, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes WC, 

 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes WC, 

•  Vizuális emlékeztetők, 

•  Tevékenységcsíkok, 

•  Számítógép, 

Munkarend •  Valós WC használathoz 
kötötten, 

•  Valós WC használathoz 
kötötten, 

•  Valós WC használathoz 
kötötten, 

Munkaszervezés módja •  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

•  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

•  Valós WC használathoz 
igazodó előkészületek, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

•  Értelmi képességek fejlesztése, 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
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•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Természetesen szobatisztaság nem minden esetben érhető el, de a szükséglet kielégítés során való 
együttműködésre törekedni kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555 

 

•  Időszak, óraszám 11. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Evőeszköz használat Evőeszköz, pohár használat Evőeszköz használat, kancsóból 
öntés, 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 

•  Örömteli szociális 
élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális 

élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális élmény 

nyújtása, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz használat 
segítése, gyakorlása 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat segítése, 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár használat 
gyakorlása, 

•  Kancsóból öntés tanulása, 
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fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

gyakorlása fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Étkezéshez szükséges 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 12. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Evőeszköz használat Evőeszköz, pohár használat Evőeszköz használat, kancsóból 
öntés, 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 

•  Örömteli szociális 
élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális 

élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális élmény 

nyújtása, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz használat 
segítése, gyakorlása 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat segítése, 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár használat 
gyakorlása, 

•  Kancsóból öntés tanulása, 
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fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

gyakorlása fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Étkezéshez szükséges 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 13. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Evőeszköz, pohár használat Evőeszköz használat, kancsóból 
öntés, 

Kés kenésre használata 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 

•  Örömteli szociális 
élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális 

élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális élmény 

nyújtása, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 
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élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat segítése, 
gyakorlása fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat gyakorlása, 

•  Kancsóból öntés 
tanulása, 

•  Tompa kenőkés 
használatával ismerkedés, 

•  Kenyér kenés 
mozdulatainak gyakorlása, 

•  Kenyér megkenésének 
tevékenységszervezése, 
kivitelezése vizuális 
segítséggel, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Étkezéshez szükséges 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Képes folyamatleírások, 
•  Kenyér, 
•  Puha vaj, májkrém, lekvár, 
•  Kenőkés, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
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poharak, székek 
előkészítése, 

poharak, székek 
előkészítése, 

poharak, székek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 14. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Evőeszköz, pohár használat Evőeszköz használat, kancsóból 
öntés, 

Kés kenésre használata 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 

•  Örömteli szociális 
élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális 

élmény nyújtása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
elsajátítása, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Örömteli szociális élmény 

nyújtása, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 
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élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat segítése, 
gyakorlása fizikai prompt 
használatával, 
bemutatással, 

élményként való 
megélése, 

•  Evőeszköz-, pohár 
használat gyakorlása, 

•  Kancsóból öntés 
tanulása, 

•  Tompa kenőkés 
használatával ismerkedés, 

•  Kenyér kenés 
mozdulatainak gyakorlása, 

•  Kenyér megkenésének 
tevékenységszervezése, 
kivitelezése vizuális 
segítséggel, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Étkezéshez szükséges 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Képes folyamatleírások, 
•  Kenyér, 
•  Puha vaj, májkrém, lekvár, 
•  Kenőkés, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
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poharak, székek 
előkészítése, 

poharak, székek 
előkészítése, 

poharak, székek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 15. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Alaplappal terítés segítséggel, Alaplappal terítés Terítés, asztal leszedése 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Háztartási 
tevékenységekkel 
ismerkedés, 

Feladat •  Előre elkészített alaplap 
segítségével terítés, 
szükség esetén gesztus- 
és fizikai prompt 
használata, 

•  Előre elkészített alaplap 
segítségével terítés, 
szükség esetén gesztus- 
és fizikai prompt 
használata, 

•  Alaplappal, alaplap nélkül 
vizuális emlékeztető 
segítségével terítés, 

•  Asztal leszedésében 
segédkezés, szükség esetén 
megfelelő segítséggel, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
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•  Prompt használat, •  Prompt használat, •  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 
•  Vizuális emlékeztetők, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok, vizuális 
emlékeztetők előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 
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Időszak, óraszám 16. hét, heti 4 órában 

Témakör Étkezés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Alaplappal terítés segítséggel, Alaplappal terítés Terítés, asztal leszedése 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 

•  Tevékenységszervezés 
fejlődése, 

•  Háztartási 
tevékenységekkel 
ismerkedés, 

Feladat •  Előre elkészített alaplap 
segítségével terítés, 
szükség esetén gesztus- 
és fizikai prompt 
használata, 

•  Előre elkészített alaplap 
segítségével terítés, 
szükség esetén gesztus- 
és fizikai prompt 
használata, 

•  Alaplappal, alaplap nélkül 
vizuális emlékeztető 
segítségével terítés, 

•  Asztal leszedésében 
segédkezés, szükség esetén 
megfelelő segítséggel, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
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•  Prompt használat, •  Prompt használat, •  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Alaplap, 
•  Vizuális emlékeztetők, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Alaplapok, vizuális 
emlékeztetők előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

•  Nyelvi fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Gyermekotthonban lévő csoportnál az ebédeltetés már az ápolókkal, az otthon keretein belül zajlik. Az 
esetükben a gyakorlás ideje a tízórai idő, helyszíne pedig a csoportszoba. 

 



569 

 

Időszak, óraszám 17. hét, heti 4 órában 

Témakör Tisztálkodás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Arc és kézmosás utánzással, 
képpel segítve, prompt 
használattal 

Arc és kézmosás képes 
tevékenységsorral segítve 

Arc és kézmosás önállóan 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, 

Feladat •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás gyakorlása, 
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elsajátítása, gyakorlása 
utánzással, szükséges 
gesztus-, vagy fizikai 
prompt használatával, 

elsajátítása, gyakorlása 
utánzással, szükséges 
gesztus-, vagy fizikai 
prompt halványuló 
használatával, 

•  Tevékenység végzése 
vizuális támogatással,  

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 

 

Időszak, óraszám 18. hét, heti 4 órában 

Témakör Tisztálkodás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Arc és kézmosás utánzással, 
képpel segítve, prompt 
használattal 

Arc és kézmosás képes 
tevékenységsorral segítve 

Arc és kézmosás önállóan 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség elfogadása, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, 

Feladat •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 

•  Napi  rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás gyakorlása, 
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elsajátítása, gyakorlása 
utánzással, szükséges 
gesztus-, vagy fizikai 
prompt használatával, 

elsajátítása, gyakorlása 
utánzással, szükséges 
gesztus-, vagy fizikai 
prompt halványuló 
használatával, 

•  Tevékenység végzése 
vizuális támogatással,  

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
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Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 19. hét, heti 4 órában 

Témakör Tisztálkodás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kézmosás, hatékony törölköző 
használat 

Kézmosás, hatékony törölköző 
használat 

Hatékony kézmosás, 
szükségességének felismerése 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, napi rutinba 
beépülése, 

•  Különbségtétel tiszta – 
piszkos között, 
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Feladat •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 
gyakorlása, hatékony 
törölközőhasználat 
elsajátítása utánzással, 
szükséges gesztus-, vagy 
fizikai prompt 
használatával, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 
gyakorlása, hatékony 
törölközőhasználat 
elsajátítása utánzással, 
szükséges gesztus-, vagy 
fizikai prompt halványuló 
használatával, 

•  Tevékenység végzése 
vizuális támogatással,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás , hatékony 
törölközőhasználat 
gyakorlása,  

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

•  Tapasztalással segítve 
különbségtétel tiszta – 
koszos között, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztalás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 20. hét, heti 4 órában 

Témakör Tisztálkodás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kézmosás, hatékony törölköző 
használat 

Kézmosás, hatékony törölköző 
használat 

Hatékony kézmosás, 
szükségességének felismerése 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, napi rutinba 
beépülése, 

•  Különbségtétel tiszta – 
piszkos között, 
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Feladat •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 
gyakorlása, hatékony 
törölközőhasználat 
elsajátítása utánzással, 
szükséges gesztus-, vagy 
fizikai prompt 
használatával, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás 
gyakorlása, hatékony 
törölközőhasználat 
elsajátítása utánzással, 
szükséges gesztus-, vagy 
fizikai prompt halványuló 
használatával, 

•  Tevékenység végzése 
vizuális támogatással,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
arc és kézmosás, hatékony 
törölközőhasználat 
gyakorlása,  

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

•  Tapasztalással segítve 
különbségtétel tiszta – 
koszos között, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztalás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  Képcsomagok, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 21. hét, heti 4 órában 

Témakör Öltözés - vetkőzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kooperálás öltözés – vetkőzés 
során, egyes ruhadarabok önálló 
levetése 

Öltözés – vetkőzés segítséggel Öltözés – vetkőzés önállóan 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása,  
•  Közreműködés elérése, 
•  Egyes ruhadarabok 

önálló levetése, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Öltözés – vetkőzés 

segítséggel, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Egészséges életmód 

kialakítása, 
•  Öltözés – vetkőzés 

önállóan, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

Feladat •  Napi rutinhoz, 
szituációhoz kapcsolt 
gyakorlás, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációhoz kapcsolt 
gyakorlás, 

•  Napi rutinhoz, szituációhoz 
kapcsolt gyakorlás, 
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•  Öltözés – vetkőzés során 
együttműködésre 
ösztönzés, tevékenység 
gyakorlása, 

•  Egyes ruhadaraboknak 
önálló levetése a 
szükséges prompt 
alkalmazásával, 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez 
kapcsolása, 

•  Öltözés – vetkőzés során 
együttműködésre 
ösztönzés, tevékenység 
gyakorlása, 

•  Egyes ruhadaraboknak 
önálló levetése, felvétele 
a szükséges prompt 
alkalmazásával, 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez 
kapcsolása, 

•  Öltözés – vetkőzés 
gyakorlása önállóan, 
szükség esetén vizuális 
segítség adása, 

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez, évszakhoz 
kapcsolása, 

 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei, évszakok 

képei, 
•  Képes tevékenység 

leírások, 
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Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, tornaöltözőben,  

Munkaszervezés módja •  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 22. hét, heti 4 órában 

Témakör Öltözés - vetkőzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kooperálás öltözés – vetkőzés 
során, egyes ruhadarabok önálló 
levetése 

Öltözés – vetkőzés segítséggel Öltözés – vetkőzés önállóan 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Külső segítség 

elfogadása,  
•  Közreműködés elérése, 
•  Egyes ruhadarabok 

önálló levetése, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Öltözés – vetkőzés 

segítséggel, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Egészséges életmód 

kialakítása, 
•  Öltözés – vetkőzés 

önállóan, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 
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Feladat •  Napi rutinhoz, 
szituációhoz kapcsolt 
gyakorlás, 

•  Öltözés – vetkőzés során 
együttműködésre 
ösztönzés, tevékenység 
gyakorlása, 

•  Egyes ruhadaraboknak 
önálló levetése a 
szükséges prompt 
alkalmazásával, 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez 
kapcsolása, 

•  Napi rutinhoz, 
szituációhoz kapcsolt 
gyakorlás, 

•  Öltözés – vetkőzés során 
együttműködésre 
ösztönzés, tevékenység 
gyakorlása, 

•  Egyes ruhadaraboknak 
önálló levetése, felvétele 
a szükséges prompt 
alkalmazásával, 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez 
kapcsolása, 

•  Napi rutinhoz, szituációhoz 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Öltözés – vetkőzés 
gyakorlása önállóan, 
szükség esetén vizuális 
segítség adása, 

•  Szükség esetén megfelelő 
segítségekkel támogatás 
(prompt, vizuális segítség), 

•  Ruhadarabok fel-
levételének időjáráshoz, 
hőmérséklethez, évszakhoz 
kapcsolása, 

 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

•  Időjárás elemei képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei képek, 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei, évszakok 

képei, 
•  Képes tevékenység 

leírások, 



586 

 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, tornaöltözőben,  

Munkaszervezés módja •  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 23. hét, heti 4 órában 

Témakör Öltözés - vetkőzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Ruhák összehajtása segítséggel, 
helyrepakolás 

Ruhák tűrése segítséggel, 
helyrepakolás 

Ruházat rendben tartása, 
időjárásnak megfelelő öltözködés  

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Egészséges életmód 

kialakítása, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

Feladat •  Ruhák összehajtása 
megfelelő segítséggel, 
helyrepakolás 
gyakorlása, 

•  Ruhák tűrése megfelelő 
segítséggel, 
helyrepakolás 
gyakorlása, 

•  Ruházat rendben tartásának 
gyakorlása szükséges 
segítségadással, 

•   Időjárásnak megfelelő 
öltözködési szokások 
elsajátítása, 
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Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

 

 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

 

 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei, évszakok 

képei, 

•  Képes tevékenység leírások, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, tornaöltözőben,  

Munkaszervezés módja •  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 24. hét, heti 4 órában 

Témakör Öltözés - vetkőzés 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Ruhák összehajtása segítséggel, 
helyrepakolás 

Ruhák tűrése segítséggel, 
helyrepakolás 

Ruházat rendben tartása, 
időjárásnak megfelelő öltözködés 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Egészséges életmód 

kialakítása, 
•  Évszakokkal, időjárással 

kapcsolatos ismeretek 
bővítése, 

Feladat •  Ruhák összehajtása 
megfelelő segítséggel, 
helyrepakolás 
gyakorlása, 

•  Ruhák tűrése megfelelő 
segítséggel, 
helyrepakolás 
gyakorlása, 

•  Ruházat rendben tartásának 
gyakorlása szükséges 
segítségadással, 

•   Időjárásnak megfelelő 
öltözködési szokások 
elsajátítása, 
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Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  Megfigyelés, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

 

 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 

 

 

•  AAK eszközei, 

•  Ruhaneműk, 
•  Időjárás elemei, évszakok 

képei, 

•  Képes tevékenység leírások, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, 
tornaöltözőben,  

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
csoportban, tornaöltözőben,  

Munkaszervezés módja •  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

•  AAK eszközeinek 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 25. hét, heti 4 órában 

Témakör Fogmosás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Fogmosás szükséges segítséggel, 
saját fogkefe felismerése 

Fogmosás szükséges segítséggel, 
fogkrém kinyomása 

Önálló fogmosás felügyelettel 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Fogmosás szükséges 
segítséggel, saját fogkefe 
felismerése 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Fogmosás szükséges 
segítséggel,  

•  Fogkrém kinyomásának 
elsajátítása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, napi rutinba 
beépülése, 

•  Önálló fogmosás 
felügyelettel végzése, 
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Feladat •  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás elsajátítása, 
gyakorlása a megfelelő 
segítségadási módokkal 
támogatva, 

•  Saját fogkefe 
felismerésének 
elsajátítása, 

•  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás elsajátítása, 
gyakorlása a megfelelő 
segítségadási módokkal 
támogatva, 

•  Fogkrém kinyomása 
megfelelő 
segítségadással, 

•  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás gyakorlása a 
megfelelő segítségadási 
módokkal támogatva, 

•  Tevékenység végzésének 
beépítése a személyes 
szokásrendszerbe, 
fontosságának megértése, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 
•  Képcsomagok, 

•  Fog modell, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 26. hét, heti 4 órában 

Témakör Fogmosás 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Fogmosás szükséges segítséggel, 
saját fogkefe felismerése 

Fogmosás szükséges segítséggel, 
fogkrém kinyomása 

Önálló fogmosás felügyelettel 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Fogmosás szükséges 
segítséggel, saját fogkefe 
felismerése 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Fogmosás szükséges 
segítséggel,  

•  Fogkrém kinyomásának 
elsajátítása, 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóságra nevelés, 
•  Kézmozgások ügyesítése, 
•  Tevékenységszervezés 

fejlődése, 
•  Tisztálkodási szokások 

kialakítása, 
•  Tisztálkodási helyzetek 

pozitív élményként való 
megélése, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, napi rutinba 
beépülése, 

•  Önálló fogmosás 
felügyelettel végzése, 
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Feladat •  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás elsajátítása, 
gyakorlása a megfelelő 
segítségadási módokkal 
támogatva, 

•  Saját fogkefe 
felismerésének 
elsajátítása, 

•  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás elsajátítása, 
gyakorlása a megfelelő 
segítségadási módokkal 
támogatva, 

•  Fogkrém kinyomása 
megfelelő 
segítségadással, 

•  Napi rutinba ágyazva 
fogmosás gyakorlása a 
megfelelő segítségadási 
módokkal támogatva, 

•  Tevékenység végzésének 
beépítése a személyes 
szokásrendszerbe, 
fontosságának megértése, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Fogmosó felszerelés, 

•  Folyamatábrák, 
•  Képcsomagok, 

•  Fog modell, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 

•  Fogmosás eszközeinek 
előkészítése, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A tevékenység kivitelezés során szükséges segítségadási módokat meghatározza a tanulók előzetes 
megfigyelése, felmérése. 
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Időszak, óraszám 27. hét, heti 4 órában 

Témakör Higiénia 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tiszta – koszos felismerése Mosakodás szükségességének 
felismerése 

Mosakodás szükségességének 
felismerése, higiéniai termékek 
használata 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Tiszta – koszos 
felismerése, arra 
cselekvéssel reagálás, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Mosakodás 
szükségességének 
felismerése, arra 
tevékeny reagálás, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Mosakodás 
szükségességének 
felismerése, arra tevékeny 
reagálás, 

•  Higiéniai termékek 
használatának beépítése a 
napi rutinba, 

 

Feladat •  Tiszta – koszos 
felismerése tapasztalás 
által, 

•  Mosakodás 
szükségességének 

•  Mosakodás 
szükségességének 
felismerése tapasztalás által, 
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•  Felismerés alapján 
kézmosás kivitelezése, 

felismerése tapasztalás 
által, 

•  Felismerés alapján 
kézmosás, mosakodás 
kivitelezése, 

•  Felismerés alapján 
kézmosás, mosakodás 
kivitelezése, 

•  Higiéniai termékek 
használatának beépítése a 
napi rutinba, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Képcsomagok, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes 
fürdőszoba, 

•  Képcsomagok, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  AAK eszközei, 

•  Akadálymentes fürdőszoba, 

•  Képcsomagok, 

•  Folyékony szappan, 

•  Törölköző, 

•  Szükséges higiéniai 
termékek, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan a 
fürdőszobában, 

Munkaszervezés módja •  Tisztálkodás eszközeinek 
elérhetővé tétele, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
elérhetővé tétele, 

•  Tisztálkodás eszközeinek 
elérhetővé tétele, 
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Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt higiéniai termékek milyenségét meghatározza a családok, a gondozóotthon által preferált 
termékek köre. 
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Időszak, óraszám 28. hét, heti 4 órában 

Témakör Higiénia 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Orrfújás, orrtörlés higiéniája Köhögés higiéniája, higiéniai 
termékek használata 

Személyes higiéné, közvetlen 
környezet rendben tartása 

Cél, elvárt eredmény •  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Személyi higiénia 
javítása, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Személyi higiénia 
javítása, 

•  Egészséges életmód 
kialakítása, 

•  Egészségvédelem, 

 

•  Önellátás szintjének 
emelése, 

•  Tisztálkodási szokások 
kialakítása, 

•  Tisztálkodási helyzetek 
pozitív élményként való 
megélése, 

•  Személyi higiénia javítása, 
•  Egészséges életmód 

kialakítása, 
•  Egészségvédelem, 
•  Önállóság fokozása, 

 

Feladat •  Szituációhoz kötötten 
helyes orrtörlés, orrfújás 
elsajátítása, gyakorlása a 
szükséges segítségek 
használatával, 

•  Szituációhoz kötötten a 
köhögés higiéniájának 
elsajátítása, gyakorlása a 
szükséges segítségek 
használatával, 

•  Szituációhoz kötötten a 
személyes higiéniával 
összefüggő tevékenységek 
elsajátítása, gyakorlása a 
szükséges segítségek 
használatával, 
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•  Használt zsebkendő 
kezelése, 

•  Higiéniai termékek 
használatának 
elsajátítása, gyakorlása, 

•  Közvetlen környezet 
rendben tartása, ruhák 
tűrése, elpakolás, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Papír zsebkendő, 

•  Szemetes, 

 

•  AAK eszközei, 

•  Papír zsebkendő, 

•  Szemetes, 

•  Szükséges higiéniai 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Szükséges higiéniai 
eszközök, 

 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan, •  Napi rutinhoz kapcsoltan, •  Napi rutinhoz kapcsoltan, 

Munkaszervezés módja •  Higiéniai eszközök 
elérhetővé tétele, 

•  Higiéniai eszközök 
elérhetővé tétele, 

•  Higiéniai eszközök 
elérhetővé tétele, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt higiéniai termékek milyenségét meghatározza a családok, a gondozóotthon által preferált 
termékek köre. 
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Időszak, óraszám 29. hét, heti 4 órában 

Témakör Háztartási készségek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Csomagolások kinyitása Csomagolások kinyitása Gyümölcs felbontása 

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, egészséges 
életmódra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

Feladat •  Valós szituációhoz, 
szükséglethez kapcsoltan 
különböző csomagolások 
kinyitása, 

•  Valós szituációhoz, 
szükséglethez kapcsoltan 
különböző csomagolások 
kinyitása, 

•  Valós szituációhoz, 
szükséglethez kapcsoltan 
különböző gyümölcsök 
kibontása, 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 

•  Bemutatás, 

•  Tapasztaltatás, 
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•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Különböző csomagolású 
eszközök,  

•  AAK eszközei, 

•  Különböző csomagolású 
eszközök,  

•  AAK eszközei, 

•  Különböző gyümölcsök, 

•  Kistányér, 

•  Szalvéta, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
asztalnál, fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
asztalnál, fürdőszobában, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
asztalnál, 

Munkaszervezés módja •  Képességnek megfelelő 
csomagolt eszközök 
előkészítése, 

•  Képességnek megfelelő 
csomagolt eszközök 
előkészítése, 

•  Gyümölcsök előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

•  A használt csomagolt eszközök a napi rendes rutinban fellelhető eszközök közül kerülnek ki. 
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Időszak, óraszám 30. hét, heti 4 órában 

Témakör Háztartási készségek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Kancsóból öntés Kenyérkenés Egyszerű ételkészítés  

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, egészséges 
életmódra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés 
pozitív közösségi 
élményként való 
megélése, 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 

•  Folyamatábrával segítve 
egyszerű ételek, italok 



605 

 

•  Kancsóból öntés 
tanulása, gyakorlása, 

•   Poháron vízszint 
jelzésére vizuális jelzések 
használata, 

•  Tompa kenőkés 
használatával 
ismerkedés, 

•  Kenyér kenés 
mozdulatainak 
gyakorlása, 

•  Kenyér megkenésének 
tevékenységszervezése, 
kivitelezése vizuális 
segítséggel, 

elkészítése felnőtt 
felügyelettel (pl. málna, 
kakaó, kenyérkenés, 
szendvicskészítés), 

 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 
•  Prompt használat, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Képes folyamatleírások, 
•  Kenyér, 
•  Puha vaj, májkrém, 

lekvár, 
•  Kenőkés, 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Képes folyamatábrák, 
•  Kenyér, szalámi, sajt, 
•  Puha vaj, májkrém, lekvár, 
•  Kenőkés, 
•  Tej, szörp, 
•  Instant kakaó, 

Munkarend •  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 
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•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Csoportban tízórai, 
uzsonna közben, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 

Munkaszervezés módja •  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, székek, 
alapanyagok 
előkészítése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, alapanyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt ételféleségek igazodnak a tanulók képességeihez, ízlésükhöz, a családok által preferálthoz. 
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Időszak, óraszám 31. hét, heti 4 órában 

Témakör Háztartási készségek 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Utasítások végrehajtása, tárgyak 
kérésre odahozása 

Csapból víz engedése Egyszerű ételkészítés 

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, 
egészséges életmódra 
nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

•  Önkiszolgálásra, egészséges 
életmódra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Emberi szükségletek 
kulturált kielégítésének 
megtanulása, 

•  Kézmozgások-, 
tevékenység kivitelezés 
fejlődése, 

•  Problémamegoldás 
fejlődése, 

Feladat •  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Együttműködés 
gyakorlása, 

•  Beszédértés javítása, 
 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Poháron vízszint 
jelzésére vizuális jelzések 
használata, 

•  Napi tevékenységhez 
kapcsolt gyakorlás, 

•  Nyugodt, biztonságos 
légkörben az étkezés pozitív 
közösségi élményként való 
megélése, 
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•  Csapból víz engedésének 
gyakorlása, 

 

•  Folyamatábrával segítve 
egyszerű ételek, italok 
elkészítése felnőtt 
felügyelettel (pl. málna, 
kakaó, kenyérkenés, 
szendvicskészítés), 

 

Módszerek •  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

•  Bemutatás, 

•  Gyakorlás, 
•  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  Napirutinhoz kapcsolódó 
eszközök, 

•  AAK eszközei, 
 

•  AAK eszközei, 
•  Képes folyamatleírások, 
•  Pohár, 

 

•  AAK eszközei, 
•  Étkezéshez szükséges 

eszközök, 
•  Képes folyamatábrák, 
•  Kenyér, szalámi, sajt, 
•  Puha vaj, májkrém, lekvár, 
•  Kenőkés, 
•  Tej, szörp, 
•  Instant kakaó, 

Munkarend •  Napi rutinhoz kapcsoltan 
a csoport által használt 
színtereken, 

•  Napi rutinhoz kapcsoltan 
ebédlőben, 

•  Étkezési napi rutinhoz 
kapcsoltan az ebédlőben, 
asztalnál ülve, 

•  Csoportban tízórai, uzsonna 
közben, 
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Munkaszervezés módja •  Napi rutinhoz kapcsolt 
eszközök előkészítése, 
tevékenység 
megtervezése, 

•  Napi rutinhoz kapcsolt 
eszközök előkészítése, 
tevékenység 
megtervezése, 

•  Tanulók állapotának 
megfelelő evőeszközök, 
poharak, alapanyagok 
előkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A használt ételféleségek igazodnak a tanulók képességeihez, ízlésükhöz, a családok által preferálthoz. 
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Időszak, óraszám 32. hét, heti 4 órában 

Témakör Önállóság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Közlekedés a csoport által 
használt területen 

Közlekedés a csoport által 
használt területen 

Közlekedés az iskola területén 

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

Feladat •  Napi rutinhoz kapcsolva 
közlekedés, tájékozódás a 
csoport által használt 
területen, 

•  A terület helyiségeinek 
rendeltetésszerű 
használata, 
állagmegóvása, 

•  Csoport környezetének 
rendben tartása, 

•  Napi rutinhoz kapcsolva 
közlekedés, tájékozódás a 
csoport által használt 
területen, 

•  A terület helyiségeinek 
rendeltetésszerű 
használata, 
állagmegóvása, 

•  Csoport környezetének 
rendben tartása, 

•  Napi rutinhoz kapcsolva 
közlekedés, tájékozódás a 
csoport által használt iskolai 
területen, 

•  A terület helyiségeinek 
rendeltetésszerű használata, 
állagmegóvása, 

•  Csoport környezetének 
rendben tartása, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, •  AAK-s módszerek, •  AAK-s módszerek, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 

Munkarend •  Napi rutinhoz igazodva 
az intézmény területén, 

•  Napi rutinhoz igazodva 
az intézmény területén, 

•  Napi rutinhoz igazodva az 
intézmény területén, 

Munkaszervezés módja •  Lehetséges 
veszélyforrások 
felderítése, 

•  Lehetséges 
veszélyforrások 
felderítése, 

•  Lehetséges veszélyforrások 
felderítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 
•  Tájékozódási képesség fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

A gyakorlás kezdetét mindenképp olyan időszakra célszerű időzíteni, amikor minimalizálhatók az elterelő 
külső ingerek (pl. ne óraközi szünetben gyakoroljunk, amikor az egész iskola nyüzsög). 
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Időszak, óraszám 33. hét, heti 4 órában 

Témakör Önállóság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Sorban állás, várakozás 
tolerálása 

Elfogadható viselkedés utcán, 
játszótéren 

Elfogadható viselkedés boltban 

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

Feladat •  Napi rutinhoz 
kapcsolódva sorban állás 
tűrésének gyakorlása, 
sorra kerülés kivárása, 
szükséges 
segítségnyújtás 
használatával, 

•  Séta, játszótérhasználat 
szabályainak tisztázása, 

•  Séta, játszótérhasználat 
során viselkedési 
szabályok betartása, 
gyakorlása, 

•  Boltban való tartózkodás 
szabályainak megismerése, 

•  Boltban való tartózkodás 
szabályainak alkalmazása a 
gyakorlatban, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, 
Szociális történetek 
használata, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, Szociális 
történetek használata, 

•  Gyakorlás, 

Eszközök •  AAK eszközei, •  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

•  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

Munkarend •  Napi tevékenységekhez 
igazodva a csoport által 
használt területen, 

•  Utcán, játszótéren, •  Boltban, 

Munkaszervezés módja •  Konfliktusok kezelésére 
felkészülés, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 
•  Tájékozódási képesség fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Külső helyszín látogatásába a tanulók állapotához igazított számú segítő személyzet bevonása szükséges. 
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Időszak, óraszám 34. hét, heti 4 órában 

Témakör Önállóság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Elfogadható viselkedés utcán, 
játszótéren 

Elfogadható viselkedés boltban Elfogadható viselkedés 
tömegközlekedésen  

Cél, elvárt eredmény •  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Önkiszolgálásra nevelés, 

•  Személyi függőség 
csökkentése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Tájékozódás fejlődése, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

Feladat •  Séta, játszótérhasználat 
szabályainak tisztázása, 

•  Séta, játszótérhasználat 
során viselkedési 
szabályok betartása, 
gyakorlása, 

•  Boltban való tartózkodás 
szabályainak 
megismerése, 

•  Boltban való tartózkodás 
szabályainak 
alkalmazása a 
gyakorlatban, 

•  Tömegközlekedéssel való 
utazás szabályainak 
megismerése, 

•  Tömegközlekedéssel való 
utazás szabályainak 
alkalmazása a gyakorlatban, 
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Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, 
Szociális történetek 
használata, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, 
Szociális történetek 
használata, 

•  Gyakorlás, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, Szociális 
történetek használata, 

•  Gyakorlás, 

•  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

•  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

•  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 
•  Számítógép, 

Munkarend •  Utcán, játszótéren, •  Boltban, •  Tömegközlekedésen, 

Munkaszervezés módja •  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 
•  Tájékozódási képesség fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Külső helyszín látogatásába a tanulók állapotához igazított számú segítő személyzet bevonása szükséges. 
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Időszak, óraszám 35. hét, heti 4 órában 

Témakör Önállóság - biztonság 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Környezeti veszélyek 
megismerése 

Környezeti veszélyek 
megismerése 

Környezeti veszélyek elkerülése 

Cél, elvárt eredmény •  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Egészség megóvása, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Egészség megóvása, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Helyes magatartásformák 
kialakítása, 

•  Személyes biztonság 
javulása, 

•  Társadalmilag elfogadott 
magatartásformák 
kialakítása, 

•  Egészség megóvása, 

Feladat •  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódó, képességek 
szintjének megfelelő 
balesetvédelmi szabályok 
megismerése, 
betartásának segítése, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódó, képességek 
szintjének megfelelő 
balesetvédelmi szabályok 
megismerése, 
betartásának segítése, 

•  Napi tevékenységekhez 
kapcsolódó, képességek 
szintjének megfelelő 
balesetvédelmi szabályok 
megismerése, betartása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, 
Szociális történetek 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, 
Szociális történetek 
használata, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Szabályleírások, Szociális 
történetek használata, 

•  Gyakorlás, 
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•  Gyakorlás, •  Gyakorlás, •  Videó modellálás, 

Eszközök •  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

•  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

•  AAK eszközei, 
•  Szabályleírások, 
•  Szociális történetek, 

Munkarend •  Napi tevékenység 
helyszínein, 

•  Napi tevékenység 
helyszínein, 

•  Napi tevékenység 
helyszínein, 

Munkaszervezés módja •  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

•  Képes szabályleírások 
elkészítése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Általunk fontosnak ítélt veszélyforrásokkal való megismertetésen kívül, a tanítandók kiegészítéséhez 
érdemes kikérni a szülők javaslatait. 
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Időszak, óraszám 36. hét, heti 4 órában 

Témakör Önállóság a gyakorlatban 

Korosztály          I.                        II.                              III. 

Tananyag Tanulmányi kirándulás Tanulmányi kirándulás Tanulmányi kirándulás 

Cél, elvárt eredmény •  Önállóság fejlődése, 

•  Tanultak alkalmazása a 
gyakorlatban, 

•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Örömteli közösségi 
élmény megélése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Tanultak alkalmazása a 
gyakorlatban, 

•  Szabadidő hasznos 
eltöltése, 

•  Örömteli közösségi 
élmény megélése, 

•  Önállóság fejlődése, 

•  Tanultak alkalmazása a 
gyakorlatban, 

•  Szabadidő hasznos eltöltése, 

•  Örömteli közösségi élmény 
megélése, 

Feladat •  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, a tanultak 
gyakorlása, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, a tanultak 
gyakorlása, 

•  Tanulmányi kiránduláson 
való részvétel, a tanultak 
gyakorlása, 

Módszerek •  AAK-s módszerek, 

•  Együttes szabadidős 
tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes szabadidős 
tevékenység, 

•  AAK-s módszerek, 

•  Együttes szabadidős 
tevékenység, 

Eszközök •  AAK eszközei, 

•  Kirándulás 
lebonyolításához 
szükséges eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás 
lebonyolításához 
szükséges eszközök, 

•  AAK eszközei, 

•  Kirándulás 
lebonyolításához szükséges 
eszközök, 
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Munkarend •  Kiránduláshoz igazodó 
külső helyszínen, 

•  Kiránduláshoz igazodó 
külső helyszínen, 

•  Kiránduláshoz igazodó 
külső helyszínen, 

Munkaszervezés módja •  Helyszín, várható 
események előrejelzése, 

•  Helyszín, várható 
események előrejelzése, 

•  Helyszín, várható 
események előrejelzése, 

Tantárgykapcsolatok, fejlesztési 
területek 

•  Szociális viselkedés, 
•  Önkiszolgáló készségek fejlődése, 
•  Nagy- és finommozgások fejlődése, 
•  Nyelvi- és kommunikációs készségek fejlődése, 
•  Értelmi képességek fejlődése, 
•  Szabadidő hasznos eltöltése, 
•  Játéktevékenység fejlődése, 

Megjegyzés, lehetséges 
nehézségek 

Család bevonásával lebonyolított kirándulás. 
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3. Összefoglaló 
 

 

A Haladási ütemterv foglalkozások szerinti lebontása megfelel a Sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelveiben a fejlesztő nevelés – oktatás területeire vonatkozó 
ajánlások témaköreinek. 

 

A Fejlesztőiskolai foglalkozások a következő területi ajánlásokhoz tartoznak: 

a.) Kommunikáció foglalkozás: Kommunikáció – a másik ember megértése, az 
önkifejezés és az interakció fejlesztésének elősegítése, 

b.) Mozgásnevelés foglalkozás: Mozgásnevelés – A testséma kialakítása, a mozgás 
örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése, 

c.) Ember és természet foglalkozás: Az érzékelés – észlelés és az értelem fejlesztése, a 
valóság kognitív birtokbavétele – A dologi, az emberi és a természeti világ 
jelenségeinek megértése, 

d.) Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés: Kreativitásra, játékra, 
szabadidős tevékenységre nevelés – Az emberi lét esztétikai dimenziójának 
megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése, 

e.) Érzelmi és szociális nevelés foglalkozás: Érzelmi és szociális nevelés – Az én pozitív 
megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a kommunikáció kulturált formáinak 
elsajátítása, 

f.) Önkiszolgálás: Fejlesztő gondozás – Önkiszolgálásra, egészséges életmódra nevelés, 
az önállóság és önellátás képességének elsajátítása, az emberiszükséglet-kielégítés 
kultúrájának megismerése. 
 
 

A Haladási ütemterv foglalkozásonként heti lebontásban készült, melyek felépítése a 
következő: 

•  Időszak: jelöli az aktuális hetet és a hozzátartozó heti óraszámot. 

•  Témakör: itt megjelennek a foglalkozások nagy témacsoportjai, amik alapján a 
tananyagok felépülnek. 

•  Korosztály: korosztályi bontást jelöl, amik alapján a tananyagok cél- és 
feladatrendszere elkülönül. Jelölés jelentése: 

o I.: bevezető szakasz 6-9 éves kor, 
o II.: alapozó szakasz 10-14 éves kor, 
o III.: fejlesztő szakasz 15-23 éves kor, 
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•  Tananyag: korosztályi bontásban tartalmazza azon tananyagokat, melyekkel az adott 
témakörön belül javasolt foglalkoznunk. A tananyagtartalmak egymásra épülnek, egyes 
tartalmak több foglalkozás részeként is megjelennek, így szolgálva a minél teljesebb 
elsajátítást. 

•  Cél, elvárt eredmény: korosztályi bontásban tartalmazza az egyes tananyagokhoz 
tartozó célokat, azokkal kapcsolatos elvárt eredményeket. 

•  Feladat: korosztályi bontásban tartalmazza az egyes tananyaghoz tartozó, a céloknak 
megfelelő feladatokat. A tananyagtartalom és célrendszer figyelembevételével a csoport 
tanulóinak sajátosságai, egyéni szükségletei alapján a feladatok módosíthatók, 
szűkíthetők, illetve bővíthetők. Feladatok kijelölésénél elengedhetetlen, hogy azokat 
érthetővé tegyük tanulóink számára, csak olyat és úgy végezzünk el velük, amit képesek 
megérteni. 

•  Módszerek: korosztályi bontásban tartalmazza a feladatok elvégzéséhez ajánlott 
módszereket. A módszerek kiválasztását mindig a csoport tanulóinak sajátosságai, 
egyéni szükségletei határozzák meg. Fontos, hogy tanulóink a feladatok elvégzéséhez 
az éppen szükséges és elegendő segítségeket kapják meg.  

•  Eszközök: korosztályi bontásban tartalmazza a feladatok megvalósításához szükséges 
eszközöket, eszközcsoportokat. 

•  Munkarend: jelöli a feladatok megvalósításához tartozó helyszíneket és 
elhelyezkedést. 

•  Munkaszervezés módja: itt emlékeztető olvasható arról, hogy a tananyag 
feldolgozásához milyen főbb előkészítő tevékenység elvégzése szükséges. 

•  Tantárgykapcsolatok, fejlesztési területek: itt jelenik meg, hogy a tananyaghoz 
tartozó tartalmak elsajátítása a saját fejlesztési területén kívül még milyen fejlesztési 
területek bekapcsolásával, érintésével történik. 

•  Megjegyzés, lehetséges nehézségek: itt feltüntetve találhatok a megvalósításhoz fűzött 
javaslatok, tanácsok. Elektronikusan tárolt változatban a segédanyagot használó 
pedagógus a későbbi munkájának megkönnyítése érdekében a tapasztalatai alapján ide 
lejegyezheti a tananyag feldolgozásával kapcsolatos bárminemű észrevételeit. 

 

Haladási ütemterv megvalósítása során az attól való eltérés okai lehetnek: 

•  Tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletei, sajátosságai, képességei, 

•  Tanulócsoportok elhelyezése: saját intézményben – gondozóotthonban, 

•  Tanulók nevelkedésének jellegzetességei: családban nevelt – gondozóotthonban élő 
tanuló. 

Mindegyik ok megkívánja, hogy igazítsunk a Haladási ütemterven, az ezekhez kapcsolódó 
javaslatok megtalálhatók a heti tervek Megjegyzések, lehetséges nehézségek rovatában. 
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Fejlesztő nevelés – oktatás területén elkészített szakmai dokumentumaink, módszertani 
segédleteink és a segítségükkel végzett munka célja közös:  

•  Az egész életen át tartó környezet általi folyamatos és fokozott mértékű támogatás 
mellett tanulóink személyisége felnőtt korukra minél teljesebben kibontakozzon.  

•  A körülöttük lévő természeti, dologi világot a tőlük telhető legteljesebben megéljék, 
képesek legyenek környezetükre hatni.  

•  Az elsajátítandó praktikus ismeretek, cselekvésminták segítségével kiszolgáltatottságuk 
csökkenjen, képességeiktől függően tevékenyen és a lehető legjobban illeszkedjenek be 
szűkebb környezetükbe, legyen az család, vagy gondozóotthon. 
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1. Bevezetés 
 

  Fejlesztő iskolai osztályok számára készített szemléltető eszközcsomagunk szerves része a 
fejlesztő nevelés-oktatás területét felölelő módszertani segédanyagtár fejlesztésünknek. 

A módszertani segédanyagtár szervesen, egymással összekapcsolódó elemei a következők: 

 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai protokollja  
 Fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs és rehabilitációs pedagógiai programja 
 Haladási ütemterv Fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő osztályok számára 
 Szemléltető eszközcsomag fejlesztő iskolai osztály részére 

A szemléltető eszközcsomag kialakításával egy olyan tovább fejleszthető alapcsomagot 
kívántunk készíteni, mely illeszkedik a Fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs és rehabilitációs 
programban megjelenő elvekhez és hozzájuk kapcsolódó fejlesztési irányokhoz. Célunk volt, 
hogy az eszközök egyben illeszkedjenek a Haladási ütemterv Fejlesztő nevelés-oktatásban 
résztvevő osztályok számára című dokumentumban megjelenő fejlesztési tartalmakhoz, 
azokon belül sokoldalúan felhasználhatók legyenek. 

Az elkészült eszközök a következő területeken használhatók: 

•  Protetikus környezet kialakítása, 

•  Önkiszolgálás, tevékenységszervezés fejlesztése, 

•  Kommunikáció, beszédfejlesztés, 

•  Érzelmi és szociális nevelés, 

•  Érzékelés, észlelés és az értelem fejlesztése. 

Használat útmutatóval javaslatokat szeretnénk adni az egyes eszközök használatához, de 
természetesen ezeken kívül további használat lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Eszközök ismertetése felhasználási csoportok szerint 
 

2.1. Protetikus környezet kialakításának eszközei 
 

        Protetikus környezet kialakításának segítésére kétfajta eszközt készítettünk. Az első egy 
órarendi tábla, melyen a hét napjainak megfelelően jelezhetjük a tanulók számára, hogy 
mikor, milyen foglalkozás fog következni. Az előrejelzés által követhetik a napirend, heti 
rend változásait, segítheti a tevékenységekre való felkészülést. Az órarendi tábla falra 
szerelhető, tartós műanyagból készült, A/3 –s méretben, a tevékenységeket jelző képek 
egyszerű, könnyen érthető ikonokat tartalmaznak, melyek tépőzárral rögzíthetők, így az 
esetleges óracserék is követhetők. 

                     

                              Órarend tábla                                                              Órarend tábla foglalkozások képeivel 

A második eszköz feladatcsík csomag, melylehetővé teszi, hogy akár az osztály minden 
tanulója számára külön, egyénileg differenciált feladatokat adjunk, így akár arra is van 
lehetőség, hogy vizuálisan előre jelezzük az egyéni motivációs bázisoknak megfelelő 
jutalmat. Az eszközök kialakítása során alkalmazott fekete-fehér kivitel a könnyebb 
észlelhetőség érdekében történt. A feladatcsíkok darabonként erős, laminált kartonlapok, 
melyek két sorban tépőzár csíkot tartalmaznak. Feladatok kiosztása során a tanulók számára 
tervezett feladatsorokhoz kapcsolódó, tevékenységeket előre jelző képeket a tépőzár csíkra 
erősítjük, így tesszük a tanuló elé, hogy a számára kijelölteket a megadott sorrendben végezze 
el. 

                                             

                                                                  Feladatcsík 



A feladatcsíkokhoz az alapcsomagba feladatokat jelző képeket nem készítettünk, azokat a 
felhasználó pedagógusok a tanulókhoz, a meg lévő fejlesztőeszközökhöz igazítva maguk 
készíthetik el. 

 

 

2.2. Önkiszolgálás, tevékenységszervezés eszközei 
 

Önkiszolgálás fejlesztésére készített eszközeink a tevékenységszervezést, tevékenység 
kivitelezést segítik. Ezen törekvésnek megfelelően készültek minden tanuló számára terítést 
segítő alaplapok, melyek az étkezések során tányéralátétként használhatók. Általuk a tanulók 
elsajátíthatják a terítés szabályait, alátétként való használatukkal a tiszta étkezés hasznán túl, 
állandó tevékenységszervezést segítő vizuális támpontot is kapnak. Mérete: A/3 –s méret. 

                                                   

                                                                                    Tányéralátét 

Az önkiszolgálást, tevékenységszervezést segítő másik eszközcsomagunk képes 
folyamatábrákat tartalmaz a következő területeket felölelve: 

•  fogmosás, 

•  öltözés-vetkőzés, 

•  terítés, 

•  kézmosás, arcmosás, 

•  WC használat. 

A fotók általi könnyebb megjelenítés érdekében feladatcsíkon mutatjuk be az egyes 
területekhez tartozó tevékenységsorokat. Természetesen a képsorok a napi gyakorlatnak 
megfelelően bárhol tépőzárral rögzíthetők, pl. fogmosás kivitelezését bemutató képsor a 
mosdó feletti tükör szélén, stb. 

 

 



Képcsomagok a következő elemekből állnak: 

Fogmosás 

 

 

Öltözés               

                           

 

 

                         

                                                                                   Öltözés-vetkőzés 



 

Terítés                                                                                              Arcmosás 

 

 

 

 

Kézmosás                                                                              WC használat 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Értelmi képességek fejlődését, beszédfejlesztést segítő eszközök 
 

Beszédfejlesztést szolgáló eszközeink élesen nem különülnek el az érzékelés, észlelés és az 
értelem fejlesztésére szolgáló eszközöktől. Az általunk tervezett eszközök mindkét területen, 
sőt, még az érzelmi és szociális nevelés foglalkozásain is eredményesen használhatók. 

Az eszközök által felölelt területek: 

•  ünnepek, 

•  évszakok, időjárás. 

Az eszközök a következők: 

a.) Ünnepek témakörben 1m x 1 m-es mágneses tábla szoba belső képpel kialakítva. A 
szoba belsőhöz mágneses képek tartoznak a következő témakörökben: 

•  Húsvét,  

•  Karácsony, 

•  Advent, 

•  Mikulás, 

•  Születésnap. 

 A tábla és a hozzá tartozó mágnesek segítségével beszélgetést kezdeményezhetünk az 
ünnepvárás témakörében, előre jelezhetünk velük eseményeket, gyakorolhatjuk a cselekvések 
megnevezését, a térviszonyok kialakítását, felismerését. A mágnesek mérete, vastagsága segíti 
a könnyen kezelhetőséget, könnyű megfogást tesz lehetővé. 

 

 

                                                            Ünnepek mágnes tábla 

 

 



b.) Évszakok, időjárás témakörben az eszközcsomag része egy 1m x 1m-es mágneses 
tábla kinti környezet kialakításával és hozzátartozó mágnesekkel. A tábla és mágnesek 
segítségével a következő témák dolgozhatók fel: 

•  aktuális időjárás jellemzői, 

•  időjárásnak megfelelő öltözködés, 

•  évszakok időjárással összefüggő jellemzői, 

•  évszakok növényekkel, állatokkal kapcsolatos jellemzői. 

A tábla és a hozzátartozó mágnesek segítségével beszélgetést kezdeményezhetünk a napi 
aktuális időjárásról, gyakorolhatjuk az évszakok jellemzőit, terményeit, a térviszonyok 
kialakítását, felismerését, láthatóvá tehetjük a növények fejlődését.  

 

       

Évszakok mágnes tábla – tavaszi mágnesekkel                           Évszakok mágnes tábla – téli mágnesekkel 

                                                                                                 

                                        

                                                                           Mágnesek 

 

 



2.4. Érzelmi és szociális nevelés eszközei 
 

Az érzelmi és szociális nevelés területén használható eszközeink a következő elemekből 
állnak: 

•  jelenléti tábla, 

•  szeretem - nem szeretem alaplapok, 

•  feladatvégzést segítő alaplap. 

Az eszközök jellemzői és felhasználásuk a következő: 

a.) Jelenléti tábla: ház alakú vastag műanyagból készült, A/3-s méretű, 
csoportlétszámához igazított tépőzáras tábla. Segítségével a saját magunk által 
készített, laminált tanulói és csoporthoz tartozó felnőtt fotók használatával, tanulói 
segítséggel, képekkel jelölhetjük, hogy aznap ki van jelen a csoportban. Segítségével 
beszélgetést kezdeményezhetünk, gyakorolhatjuk az „itt van – nincs itt” fogalmát, a 
tanulók megtanulhatják, gyakorolhatják egymás- és a csoporthoz tartozó felnőttek 
nevét. A tábla az észlelés megkönnyítése érdekében fekete-fehér kialakítású. A tábla 
falra szerelhető. 
                  
 
 

                                   
                                                    Jelenléti tábla 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



b.) Szeretem – nem szeretem alaplapok száma a csoport maximális létszámához 
igazított, hogy minden tanulónak kézbe lehessen adni egy lapot. Az alaplapok vastag, 
A/4 – es méretű laminált lapok, amelyek szeretem – nem szeretem, jó – rossz jelzéssel 
két felé vannak osztva. A jelzéseknek megfelelően térfelenként hat tépőzáras kép 
felhelyezésére van lehetőség. Az eszköz és tanulói sajátosságoknak megfelelő saját 
készítésű laminált képek segítségével gyakorolhatjuk a kedvelt és nem szeretem 
ételek, tevékenységek, stb. válogatását, csoportosítását. Használatával, megfelelő 
szempontok alapján válogatott saját képekkel különbséget tehetünk helyes és helytelen 
viselkedés között. 

 

 

                                                                   Szeretem – nem szeretem alaplap 

c.) Alaplap csomag: csoport maximális létszámához igazítva került kialakításra, hogy 
feladatvégzés során minden tanuló elé lehessen tenni egy alaplapot. Az alaplapok 
vastag, A/4 – es méretű laminált lapok, melyek kilenc tépőzáras kép elhelyezésére 
alkalmasak. Az alaplapokat az érzelmi és szociális nevelés foglalkozásain kívül 
használhatjuk beszédfejlesztésre, értelmi képességek fejlesztésére. Felhasználása az 
általunk készített és kiválasztott laminált képektől függ. Használhatunk hozzá érzelmi 
állapotokat kifejező képeket, alapvető gesztusokat ábrázoló képeket, de végezhetünk 
különböző csoportosításokat is a segítségével. Felhasználására tényleg csak a 
képzeletünk szab határt. A tépőzárak segítik a képek helyben maradását, kezelésük 
még a kézmozgásokat is ügyesíti. 

                                                  

     Alaplap 



3. Összefoglaló 
 

Az eszközcsomag felhasználása során a leírtakon kívül még számtalan felhasználási mód 
lehetséges, tényleg csak a képzeletünk szab határt. Tárolása külön erre a célra rendszeresített 
kartondobozban történik, így az elemek megőrizhetők. A tartós, letörölhető, fertőtleníthető 
kialakítás várhatóan hosszú távú felhasználást fog biztosítani. 

Az eszköz készlet egy alap csomag, mely a továbbiakban tovább bővíthető, fejleszthető. 

A felhasználás során eredményes munkát kívánunk! 

 

 

 

4. Felhasznált irodalom 
 

•  Képkártyák származási helye: Boardmaker szoftver /Gyártó: Mayer-Johnson 2100 
Wharton St. Suite 400 Pittsburgh, PA 15203 U.S.A. mayer-johnson.com 

•  Nyomdai munka: GERZSON E+H BT. 7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 145. 

•  Nyomdai tervek: Egervári Ivett 
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1. Bevezetés 

„Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más 

ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen 

lassú és távoli is a dallam." 

(Thoreau) 
 

Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő gyermekek akadályozott 

beszédfejlődésűek, kommunikációjuk nehezített, többségük nem beszél. Érzelmeiket, 

kívánságaikat hangadással, gesztusokkal, mimikával fejezik ki. A súlyos és halmozottan 

fogyatékos gyermekeknek korlátozottak az ismeretszerző képességeik és a kommunikációjuk, 

ezért szükséges a helyi igényekhez igazodó módszertani segédlet kidolgozása. Jelenleg nem 

állnak rendelkezésre ilyen jellegű kidolgozott segédanyagok pedagógusok számára. A 

módszertani segédletet azért készítettük, hogy a gyógypedagógusok, pedagógusok a súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók beszédfejlesztéséhez, beszédértéséhez segítséget kapjanak a 

mindennapi fejlesztő munkájuk sikerességének érdekében. 

A módszertani segédlet első része a 6-14 éves, a második része a 15-23 éves 

korosztály számára készül, részben gyűjtő, részben alkotó, saját munkával. Mondókák, 

versek, mesék gyűjteménye, módszertani segédanyaggal kiegészítve, folyamatábrákkal 

megsegítve, a gyermekek szimbólum szintjének megfelelő vizuálisan támogatott képi 

megjelenítéssel. 

A segédlet alkalmazása elősegíti a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek 

kommunikációs fejlődését, az alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárását 

az egyén által elérhető legmagasabb fokon, a szűkebb és tágabb környezettel való kapcsolat 

kialakulását, ezáltal csökkenni fog a kiszolgáltatottságuk is. 

A módszertani segédlet a pedagógusok részére készül, melyet a mindennapi fejlesztő 

munkájukban alkalmazni tudnak a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 

hatékony egyéni megsegítése érdekében. 

2 Célcsoport bemutatása 

2.1 A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulók 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának irányelve 

meghatározza a súlyos és halmozottan fogyatékosság fogalmát. „Eszerint a súlyos és 



 

 

halmozottan fogyatékosság olyan, az egész élet során fennálló állapot, melyre jellemző, hogy 

a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az érzelem és az érzékelés – észlelés – minimálisan két 

területén súlyos, vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki” 

Rendkívül változatosak azok a kórképek, amelyek a fejlődésbeli eltéréseket okozzák. A 

kóreredeti tényezők többnyire a születés előtti vagy a születés körüli károsodások. A jelek 

már a születés után észrevehetők, az első hónapoktól kezdve pedig sokasodnak, aminek 

következtében lemaradásuk behozhatatlanná válik. A fejlődést sok esetben társuló betegségek 

is kísérik, mint például az epilepszia. Szintén gyakoriak a magatartási és viselkedési zavarok, 

illetve a nehezen érthető megnyilvánulások is. (Hatos, 2008.) 

Általánosságban elmondható, hogy minden súlyos és halmozottan sérült embert jellemez a 

kölcsönös kommunikációs megértés zavara, akadályozottsága vagy hiánya. Kommunikáció 

nélkül az egyénnél elszigetelődés figyelhető meg, sok esetben agressziót, ön-agressziót, 

esetleg apatikus viselkedést tapasztalhatunk. A kommunikáció egy interakciós folyamat, 

amely eszközként jelenik meg valamennyi közös tevékenység során. A cél az, hogy a sérült 

emberrel kialakuljon egy olyan hatékony kommunikációs mód, amivel a közös 

együttműködés megvalósítható. A hatékony kommunikáció közös kódot feltételez, hiszen 

nélküle nem jön létre a megértés. Ennek csupán egyik variációja a verbalitás. A közös kód 

megtalálásának felelőssége az ép partner feladata mindig. Sok esetben a beszéd kialakulása 

előtti, úgynevezett preverbális mód adja a hagyományos jelrendszert. A közös kód 

megtalálása a sérült személynek is lehetőséget ad a felelősségvállalásra.  

A kommunikáció 35%-a szavakkal, 65%-a nonverbális eszközökkel történik. A beszéden túl 

tehát számtalan lehetőség kínálkozik az önkifejezésre. Értelmi sérülésnél minden esetben a 

beszéd csökkenésével kell számolnunk. Minél súlyosabb a fogyatékosság, annál nagyobbak a 

kommunikációs problémák is. Elsősorban tehát az a cél, hogy a sérült személy a megfelelő 

közös kód megtalálásával kiszakadjon izoláltságából. (Radványi, 2005.) 

A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros, a kommunikációs funkciók 

és az értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. Mindezekhez az eltérésekhez társulhat 

még különböző krónikus betegség, pl. epilepszia. 

2.2 A fejlesztő nevelés-oktatás célja 

 A köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása. 



 

 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók felkészítése a felnőtt életre, társadalmi 

integrációjuk elősegítése. 

2.3 A fejlesztő nevelés-oktatás feladata 

 Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek 

kibontakoztatását segíti elő 

 A normalizáció és a participáció alapelveinek érvényesülése a nevelés és fejlesztés során 

 A környezet megismerésének elősegítése 

 Az énkép és az önismeret kialakításának segítése 

 Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása 

 Testi és lelki egészség biztosítása 

 Esztétikai és érzelmi élményszerzés biztosítása 

 Szükséges segédeszközök alkalmazása a fejlesztés, nevelés során 

2.4 Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek kommunikációja 

 A kommunikációs funkciók területére a hangzó beszéd hiánya jellemző. Többnyire 

nonverbális vagy metakommunikatív eszközökkel próbálják kifejezni magukat. 

Beszédértésük szintje nehezen határozható meg, ez a megértés zavarát vagy hiányát okozza. 

Mindez a kapcsolatfelvétel nehezítettségét eredményezi. Lelassult fejlődésük következtében 

nem csupán a beszéd megindulásának megkésettségével kell számolni, hanem az egész 

további fejlődésre is jellemző a lassulás.  

Gyenge kommunikációs szándék jellemzi őket. A kommunikációs szándék gyengesége már 

csecsemőkoruktól megfigyelhető. Kialakulhat az ún. „tanult tehetetlenség”. Fontos, hogy 

egyéni képességeinek megfelelően rendelkezésére álljanak olyan kommunikációs formák, 

amelyek biztosítják számára a kapcsolatteremtés lehetőségét. A beszéd megértését vizuális 

megerősítéssel segítjük számukra szimbólumszintjüknek megfelelően. 

3 A kommunikáció fejlesztésének lehetőségei 
„Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekkel való foglalkozás során a kommunikáció 

nem elsősorban cél, hanem az egyénnel közösen végzett valamennyi tevékenység során 

eszközként használt interakciós folyamat. Cél lehet azonban a súlyosan-halmozottan 



 

 

fogyatékos emberrel közösen kialakítani a kommunikációnak azt a hatékony módját, mellyel 

az együttműködés megalapozható.” (Farkas, 2003, p.73) 

Mivel nem tudják érzéseiket, gondolataikat, kívánságaikat érthetően kifejezni, nagyon fontos, 

hogy a sérült személy és az őt segítők között olyan kommunikációs stratégiák alakuljanak ki, 

melynek segítségével létrejöhet a kölcsönös megértés. Ez többféle módon is megvalósulhat: 

 Individuális kommunikáció: A sérült személy és partnere közötti párbeszéd. Ehhez 

meg kell találni a megfelelő kommunikációs szintet.  

 AAK miért az AAk-t választottuk ki? 

3.1 Individuális kommunikáció 

Olyan kommunikáció, amely a súlyos és halmozottan sérült személy és partnere között 

valósul meg. Ez egy olyan út, amely egymás megértését eredményezi. Mivel a súlyos és 

halmozottan fogyatékosok csoportja rendkívül heterogén, így kommunikációs lehetőségeik is 

individuálisak, egyénenként eltérőek, egyénre szabottak. Nagy szerepük van a személyközi 

csatornáknak: szemkontaktus, légzés ritmusa, beszélt nyelv, hangadás, mimika, érintés, 

gesztusok, mozgás. Hozzáértő személyek segítségére van szükség a fogyatékos személy 

kommunikációs szándékainak megértéséhez. Ha ez a személy hiányzik, az út, melyben 

mindkét fél számára egyértelművé válnak az individuális jelzések, hosszabb lesz. Türelemmel 

azonban megvalósulhat a valódi kölcsönös kommunikáció. (Márkus, 2003) 

3.2 AAK  

Az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció 

átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy 

hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva 

mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv stb., 

és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs 

táblák, valamint a hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Az augmentatív 

kommunikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköztáron kell alapulniuk, felhasználva 

minden beszédmaradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyományos és az attól eltérő 

gesztusokat, jeleket, jelzéseket is.”  (Kálmán, 2007, p.35) 



 

 

Az alternatív kifejezés pedig annyit jelent, hogy a súlyosan sérült személyek 

kommunikációjának megkönnyítése érdekében a beszédhez képest szokatlan, néha teljesen 

eltérő lehetőségeket kell alkalmazni. (Kálmán, 2007, p.35) 

Az AAK olyan inter- és multidiszciplináris terület, melynek gyakorlásához, oktatásához, 

kutatásához a gyógypedagógia mellett számos más tudományterület szakembereinek 

együttműködésére is szükség van: kommunikáció, rehabilitáció, pszicho- és neurolingvisztika, 

szociálpszichológia, számítástechnika. (Kálmán, 2012, p.434) 

Az AAK célja az amerikai szakmai társaság, az ASHA szerint a következőkben határozható 

meg: „… céljai közé tartozik a kommunikatív kompetencia helyreállítása, a kommunikációs 

diszkrepancia megszüntetése, a személyiségfejlődés biztosítása, valamint az intellektuális 

képességek megtartása, mindezek révén pedig a sikeres társadalmi beilleszkedés. E sokrétű 

feladatnak a különböző területeken dolgozó szakemberek csak tervszerűen összehangolt 

együttműködése során tudnak megfelelni, közösen biztosítva a megfelelő fizikai, szellemi és 

érzelmi állapotot, s egyúttal megteremtve a sikeres kommunikáció technikai és társadalmi 

hátterét is.” ( Kálmán, 2012, p.446 ) 

A kommunikációképtelenség egyértelműen rossz életminőséget eredményez. Természetes, 

hogy az AAK soha nem lesz egyenértékű a normál kommunikációval, mégis elősegíti a 

beszéd- és nyelvfejlődést, valamint a természetes beszédet, hiszen erősíti a beszédprodukcióra 

való motiváltságot. Ezzel együtt növekszik a társadalmi elfogadottság is.  

3.2.1 Az AAK fajtái 
Dinamikus rendszerek: E rendszerekre sokkal inkább jellemző a produkció, mint a 

választás. Mivel az üzenethordozásra szolgáló jeleket a sérült személy állítja elő a saját 

testével, a kommunikáció viszonylag gyors és hatékonyabb. A folyamatot befolyásolja a 

személy által elsajátított jelek mennyisége és minősége. Minden jelet külön-külön el kell 

sajátítani. Ez kognitív kapacitást igényel, melynek segítségével az egyén a jelet megtanulja, 

megjegyzi és képes azokat előhívni emlékezeti tárából. Képessé kell válniuk arra is, hogy a 

mások által használt jeleket dekódolják, hiszen a kommunikáció során az adó és a vevő 

szerepe folyamatosan felcserélődik. Mindezt a sérült személy mozgásállapota befolyásolja. 

Minél súlyosabb valakinek a mozgássérülése, annál kevésbé képes a jelek saját testtel történő 



 

 

előállítására. Ilyenkor értelemszerűen más AAK módszert kell választani. Látható tehát, hogy 

ez a rendszer nem mindenki számára előnyös. (Kálmán, 2006) 

1. Gesztusok, gesztusnyelvek, egyéb manuális rendszerek: Általában nincs nyelvtani 

rendszerük, az egymás után mutatott gesztusokkal egész mondatok fejezhetők ki.  

2. Természetes jelnyelvek: Minden jelnyelv saját nyelvtannal és szótárral rendelkezik. 

Előnyük, hogy hatékony, gyors, jól bővíthető rendszerek. Hátrányuk, hogy csak értő 

környezetben alkalmazhatók és megfelelő motoros készségeket igényelnek. 

Magyarországnak is létezik saját jelnyelve. 

3. Gestuno  

4. Kézjelekkel kódolt anyanyelvek  

5. Módosított hagyományos jelek és idioszinkretikus jelek  

6. Ujjábécék és egyéb manuális ábécék  

7. Gesztusokkal, szemhunyorítással és/vagy hangjellel közvetített ábécékódok  

8. Gesztusokkal, szemhunyorítással és/vagy hangjellel közvetített üzenetkódok  

9. Természetes beszéd 

10. Szájról olvasás, kézjelekkel vagy egyéb jelzésekkel érthetővé tett beszéd  

11. Tadoma és egyéb dinamikus vibrotaktilis kódok (Kálmán, 2006) 

Statikus rendszerek: Az üzenet közvetítése nem kíván semmiféle mozdulatváltást. 

Csupán annyi mozgást igényel, amely ahhoz szükséges, hogy az előre odakészített 

kommunikációs eszközök közül kiválassza a neki megfelelőt. 

Statikus rendszerek esetében az üzenetközvetítés lehet produkción vagy választáson alapuló, 

illetve e kettő kombinációja. 

Kézenfekvő elsősorban a tárgyak használata, hiszen azok tapinthatók, háromdimenziósak, 

könnyen és gyorsan megmutathatók és azonosíthatók is. Legegyszerűbben a tényleges, valós 

tárgyak alkalmazhatók. Probléma abból adódhat, ha a tárgyat a szokásostól eltérő 

összefüggésben kívánja valaki használni.  

Dolgok megmutatására ugyancsak alkalmasak a miniatürizált vagy reprezentáns tárgyak. 

Egyszerű képek, mint üzenethordozók: Ezek szintén a tapintható kategóriába tartoznak, de már 

csak kétdimenziósak. A képkommunikáció, bár nem az absztrakt gondolkodás kialakítását 

célozza, mégis nagy motivációs erővel bír.  



 

 

A tárgy-kép egyeztetés napjainkban is az egyik leghatékonyabb módszere a 

gyógypedagógiának. A piktogramok a legegyszerűbbek. Ezek a kívánt tárgyat igyekeznek 

képszerű hűséggel megjeleníteni. Sokfélék lehetnek: logók, fotók, PCS, OPD stb. 

Bonyolultabb kép- és jelrendszerek: Bonyolultabb fogalmak grafikai megfogalmazására 

alkalmasak olyan személyek számára, akiknek kognitív képességei viszonylag jók. Például: 

PIC, Picsyms, Bliss-nyelv, Braille-írás stb. 

Kevert rendszerek: dinamikus rendszerek grafikus megjelenítése, illetve 

segédeszközös formái:  

Együtt van jelen a segédeszköz nélküli és a segédeszközt igénylő forma. Két típusa van. Az 

egyikben a grafikus rendszer egészül ki manuális jelekkel. Ez volt a 80-as években a totális 

kommunikáció előfutára. Másik típusánál segédeszköz nélküli az üzenethordozó, ez jelenik 

meg grafikus vagy elektronikus formában. Például: Sigsymbols, Makaton-rendszer, Visual 

Phonics, WorldSign, kézjelek, gesztusnyelvek stb. (Kálmán, 2006)  

4 A kommunikáció fejlesztésének módszerei és eszközei a 6-14 éves korosztály 
számára  

4.1 Érzelmek kifejezése 

Az érzelem nem más, mint az egyén külvilághoz való viszonyulása, ami élmények 

formájában jelentkezik. Az érzelmek az egyik leggyakrabban és legkomplexebben átélt 

pszichológiai jelenségek közé tartoznak, számos összetevőjük van és az egész szervezetre 

hatnak. Az érzelmek alapján minősítjük az információkat, a gondolatokat. Az érzelmek átszövik, 

befolyásolják cselekvéseinket is. Az erős érzelmi élményeket különböző testi tünetek kísérik (pl.: 

remegés, heves szívdobogás). Az érzelmek legszembetűnőbb külső megnyilvánulása a mimika. Az 

arckifejezésről elég pontosan tudunk következtetni más ember lelkiállapotára. Az érzelmek kifejezése 

részben öröklött, részben tanult folyamat, a kommunikáció legegyszerűbb formája. az alapvető 

érzelmek kifejezéséhez (mimika) legegyszerűbben piktogramokat alkalmazhatunk. 

4.1.1 Érzelmek 

Az érzelmek egész életünket végigkísérik. Az érzelem az a pszichikus jelenség, amely 

a külső vagy belső történéseknek a szervezettel kapcsolatban pozitív vagy negatív jelentőségét 

közvetlen élmény formájában jelzi, és egyben a pozitív érzelmi állapot fenntartására, illetve a 

negatív érzelmi állapot megszüntetésére irányuló viselkedésre késztet. Alapvető jelentőségű 



 

 

motiváló tényező. Önmagunkhoz, környezetünkhöz való szubjektív viszonyulás. Az érzelmek 

színezik a megismerő lelki jelenségeket, minősítik cselekedeteinket. 

4.1.2 Érzelmek fajtái  
Érzelmeket folyamatosan jelenítünk meg. Fontos beszélni az érzelmek különböző 

típusairól, mert azok tükrözhetik a kommunikációs szándékot, a nem beszélő vagy nehezített 

kommunikációval élő tanulók interakcióiban. 

Motiváló hatásuk alapján (késztetés) 
aktív: azok a dolgok, melyek elősegítik az ember szükségleteinek kielégítését, pozitív 

érzelmi átéléseket hoznak létre (pl. izgalom, öröm stb.). Fokozza az energiát, 

derűlátást, tevékenységre serkent. 

passzív: azok a dolgok, melyek megnehezítik a szükségletek kielégítését, negatív 

érzelmi átéléseket eredményeznek (pl. szomorúság, félelem stb.) Megszünteti, gyengíti 

a munkakedvet. 

 

Irányultságuk, irányulásuk alapján 

alapérzelmek (korai gyermekkorban alakulnak ki, pl. szeretet) 

specifikus érzelmek (később, a szocializálódás során alakulnak ki, pl.: hazaszeretet) 

intellektuális érzelmek (a gondolkodással állnak kapcsolatban) 

erkölcsi érzelmek (önmagunkhoz és a társadalomhoz való viszony, pl.: kötelesség, 

igazság, meggyőződés, hazaszeretet) 

esztétikai érzelem (szép iránti vágy, öltözködés, haj, környezet, gyönyörködtetés) 

 

Erősség és időtartam szerint 
indulat (hirtelen alakul ki, magas szintet ér el, lassan nyugszik, erős, nincs kontroll) 

szenvedély (tartós érzelemi állapot, hatalmában tartja a személyiséget, erőt ad) 

hangulat (tartós pszichés állapot) 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek esetében kiegészítő kommunikációs eszközök 

segítségével válik megmutathatóvá az az érzelem, amit nem tudnak kimondani. Az 

augmentatív és alternatív kommunikáció, a kommunikációs tábla, az elektronikus eszközök, 

képek, grafikus ábrák, Bliss-jelképek, piktogramok, betűk és szavak megjelenítésével 

támogatható a kommunikáció. 



 

 

Az emberi érzéseket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Paul Ekman, az érzelemkutatás egyik 

legnagyobb szakértője szerint 6 emberi alapérzelem van. 

Öröm (békés, boldog, elragadtatott, energikus, hálás, nyitott, jókedvű, …) 

Bánatos (boldogtalan, borúlátó, elégedetlen, gondterhelt, letargikus, szomorú, …) 

Dühös (bosszús, frusztrált, feszélyezett, feszült, ideges, morcos, nyűgös, heves, …) 

Meglepődött (álmélkodó, megrökönyödött, csodálkozó, elképedt, megilletődött …) 

Félelemteli (szorongó, tehetetlen, ijedt, rémült, megszeppent, riadt, reszkető,…) 

Undor (irtózó, viszolygó, gyomorforgató, gyűlölő, megvető, iszonyodó, …) 

  



 

 

4.1.3 Érzelmek kifejezése képekkel 
A súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek/tanulók esetében nagyon fontos, hogy 

felismerjük az érzéseit, érzelmeit. Ez a fajta "gondolatolvasás" hozzásegít, hogy beleéljük 

magunkat a másik helyzetébe, hogy segítséget, támogatást, megértő figyelmet tudjunk neki 

nyújtani. A gyermek/tanuló pedagógusának fényképe, érzelmeinek, érzéseinek kifejezése 

segítséget, támpontot ad, hogy ha már biztosan felismeri a képeken lévő érzelmeket, 

átvezethető legyen a piktogramok használatára. 

 



 

 

4.1.4 Érzelmek kifejezése piktogramokkal 
A képek segítenek abban, hogy a gyermek/tanuló megtanulja az érzelmek kifejezésének 

a fontosságát és azt, hogy mindig figyelnie kell arra, hogy az általa kifejezett érzelmek a 

környezetére is hatással vannak. Egy derűs arc, másokat is jókedvre derít, mosolyra mosoly 

lehet a válasz. Az érzelmek azonban bántóak, rémisztőek is lehetnek, például ha az indulat 

dühvé változik. 

 

  



 

 

4.2 Életvitel támogatásának kommunikációs módszerei, eszközei 
Alapvetően nincs olyan ember, aki teljesen önellátó lenne, hiszen bizonyos 

helyzetekben mindenkinek szüksége van segítségre. A felnőttek is kérnek segítséget 

munkahelyükön, betegség esetén, döntéshozatalban. A súlyos és halmozottan fogyatékosok 

szintén támogatásra szorulnak, de ők az élet valamennyi területén. A mindennapi élet 

szokásrendszerének kialakításához állandóságra van szükség, a napi rutinok kialakítása jó 

lehetőséget ad erre.  

4.2.1 Reggeli és búcsúkör 
Gyermekek számára fontos az állandóság, biztonság, de azon belül a változatosság 

megjelenése. A mi állandó napi rituálénk a "Reggeli kör" - egy napindító, állandó dalokból, 

mozdulatokból, feladatokból álló kihíváscsokor. Elemei meghatározottak, a dalok, 

tevékenységek sorban jönnek egymás után. Az egyéni megoldásmódok, napi célok, 

hangsúlyok, plusz feladatok színesítik a megszokott menetet. Mindenkitől ugyanazt kérjük és 

mégis mindig mást, figyelembe kell vennünk az adott gyermeket, a kedvét, a napok sorát, de 

az időjárást. 

Menete: 

1. triangulumos kör - mindenkit név szerint köszöntünk (hozzáfűzünk egy éneklős jó 

reggelt- et) - fontos nézzenek egymásra! 

2. Pál Kata Péter - hangszerrel vagy meghallgatva - közben hangszerrel kísérik a nevelő, 

körbejár, aki szeretne zenélni szépen elkéri... és együtt zenélünk 

3. Kel a nap keleten című dal eléneklése módosított szöveggel - névfelismerés, mindenkit 

egyesével köszöntünk dalba foglalunk, tüsi labdát kap mindenki, (fogás/elengedés), nem 

szabad eldobni, egyik kézből a másikba rakjuk "Kel a nap keleten, ragyog ránk melegen; kel 

az XY...hajnalban, ágyából fölpattan...kel a kel a kel a nap, kel a kel a XY.....kel a kel a....kel 

a kel a....." 

4. Labdás feladatok: 

 - labda dobálása tetszőleges személynek a Megy a labda vándorútra című dalra 

 - labda adogatás a "mellettem ülőnek" - Enyém, tiéd című dalra  

5. Hangszerek megszólaltatása - Som virág, som virág című dal kísérete; - előtte hangszer 

választás (általában 2-ből vagy a dobozból; majd meghallgatjuk és zenélünk rá közösen, végül 

összeszedjük a hangszereket egyedül (ki-ki segítséggel) rakják vissza a dobozba 



 

 

A Reggeli kör részei bár állandóak, fokról fokra időről időre nehezednek, kibővülnek, 

módosulnak. 

Megérkeztem tábla 

   

 

 

Időjárási tábla 

 

  



 

 

4.2.2 Testi higiénia 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, 

valamint az e területeken való önállóság megszerzésének elősegítése alapvető pedagógiai 

jelentőséggel bír, és nagymértékben hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív 

képességeinek - különösen az érzékelés és észlelés funkcióinak - fejlődéséhez. Az 

önkiszolgálás és az egészséges életmódra nevelés magában foglalja az alapvető biológiai 39 

szükségletek kielégítésének - a kommunikáció fejlődése szempontjából alapvető jelentőséggel 

bíró - kezdeti lépéseit, a mindennapos tevékenységek tanítását és gyakorlását, valamint az 

emberi szükségletek életkoronként változó jellegének elismerését és megélésének segítését, 

illetve azok kulturális vonatkozásainak elsajátítását. Az önkiszolgálásra, egészséges életmódra 

nevelés célja az önellátás szintjének emelése, a személyi függőség és kiszolgáltatottság 

csökkentése, a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető életmódbeli ismeretek 

elsajátítása, valamint az emberi szükségletek kezelésének, kontrolljának és kulturált 

kielégítésének megtanulása. E területek a megtanult készségek kitüntetett gyakorlóterepei, a 

rögzülés és általánosítás eszközei, s a természetes kommunikációs helyzetek legjobb 

modellhelyzetei. Az önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés célkitűzéseinek 

megvalósítása érdekében a testi higiénia biztosításához, az öltözés-vetkőzés, az étkezés 

segítéséhez a fejlesztő gondozásnak nevezett gyógypedagógiai tevékenység elvei, feladatai és 

eljárásai alkalmazhatók. A fejlesztő gondozás megtervezése a gyógypedagógus és a szakmai 

team kompetenciája, míg gyakorlati megvalósításában a személyi és/vagy (gyógy)pedagógiai 

asszisztensek is közreműködnek. 

 

 

  



 

 

 

Folyamatábrák: öltözködés, kézmosás, fogmosás, bepakolás az iskolatáskába 

 

       

 

     

 



 

 

4.2.3 Játék, szórakozás 

A gyermek fő alaptevékenysége a játék, melyen keresztül ismeri meg környezetét, gyűjt 

tapasztalatokat, alakítja társas kapcsolatait, sajátítja el viselkedés formáit, fejlődnek kognitív 

képességei, érzelmi élete. 

Célok:  

 A játéktevékenység kialakítása, fejlesztése, örömének megismerése megélése.  

 Motiválttá válás a játékra.  

 Egyéni és csoportos játék megismerése, megélése, képességekhez mért aktív részvétel.  

 Önálló játék kibontakoztatása.  

 Közös játéktevékenység által szocializáció fejlődésének elősegítése, alkalmazkodóképesség 

kialakulása.  

 Készségek és képességek fejlődése a játéktevékenységek folyamán.  

Feladatok:  

 játéktevékenység szintjének megfigyelése, megismerése, továbbfejlődés elősegítése  

 minél szélesebb körű játékeszközök megismerése, ezekhez kapcsolódó játéktevékenységek 

megismertetése és megszerettetése  

 aktív részvétel elősegítése csoportos és egyéni formában is  

 játék és szórakozás örömének megélése az egyéni adottságokhoz igazodva  

 érdeklődési kör és képességeknek megfelelő játékeszköz és tevékenységek, megfelelő 

időkeret biztosítása  

 önálló játéktevékenységhez eszközkeresés és biztosítás, tervezetten és spontán szabadon 

választottan is  

 a játék közös örömének megélésével kapcsolatok, közösségi érzés kialakítása  

 a megszerzett élmények, tapasztalatok feldolgozása, rendszerezése, elmélyítése képességeik, 

készségeik fejlesztésére, ezáltal a személyiségfejlődés elősegítése  

 kommunikáció kialakításának fejlesztése játék során egyénre szabottan  

 az iskola osztályaival való közös foglalkozások szervezése 

 

 

  



 

 

 

Kártyák foglalkozás vezetéséhez 

 

 

   

 

                           

  



 

 

4.2.4 Napirend 

Intézményi kereteken belül, azon belül a fejlesztő nevelés-oktatásban az állandó 

napirendnek nagy jelentősége van. Az állandó napirendnek köszönhetően a gyerekek 

kiegyensúlyozottak, harmonikusak, biztonságban érezik magukat nap, mint nap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: https://eletszepitok.hu/napirend-gyerekkel-nyomtathato-reggeli-rutinokhoz/  

 

Időjárás megfigyelése 

  

https://eletszepitok.hu/napirend-gyerekkel-nyomtathato-reggeli-rutinokhoz/


 

 

4.3 Mondókák, versek, énekek, mesék érthetően 6-11 éveseknek 

A segédanyagban megtalálható mondókákat, verseket, énekeket a helyi tanmenetek 

tananyagának tartalmához igazítottuk. A 6-11 éves korosztálynak rajzos, a 12-14 éveseknek 

valóságot tükröző képi anyaggal készítettük el a folyamatábrákat. A képi anyag szabadon 

felhasználható. 

Alma, alma… 

 

 

Alma, alma piros alma  

 

 

 

 

 

 

 

 

zöld levelű piros alma, bumm 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hüvelykujjam almafa… 

 

Hüvelykujjam almafa 

Mutatóujjam megrázta 

Középső ujjam felszedte 

Gyűrűs ujjam hazavitte 

A kisujjam mind megette 

Megfájdult a hasa tőle 

 

  



 

 

Orgona ága… 

 



 

 

 

 

  



 

 

Zöld paradicsom… 

 

 



 

 

Itt a farsang áll a bál… 

 



 

 

Zöld erdőben jártam… 

 

 



 

 

Esik az eső… 

 



 

 

Hóembernek se keze, se lába… 

 



 

 

Gomba, gomba, gomba… 

 



 

 

Én kis kertet kerteltem… 

 

 



 

 

Süss fel nap… 

 

 



 

 

Fújja a szél a fákat… 

 

 



 

 

Gyülekeznek a felhők… 

 

 



 

 

Ha én cica volnék…  



 

 

 

Állj, ha piros! 
 

 
  



 

 

4.4 Segédanyag 12-14 éveseknek  

A valóságot tükröző képi tartalmak ebben az életkorban már jobban alkalmazhatóak, 

mert a tanulóknak vannak korábbi tapasztalataik szűkebb-, tágabb környezetükről. 

Napocska csalogató: 

 

Süss fel nap,    

Fényes nap, 

 

 

 

kertek alatt a ludaim   

megfagynak! 

 

 

 

Kép: http://lelekrehangolva.network.hu/kepek/ezoterikus_kepek/susson_rad_a_nap  

Kép: https://pixabay.com/hu/feh%C3%A9r-lib%C3%A1k-h%C3%A1zi-ludak-

sz%C3%A1rnyasok-906914/  

Forrás: http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=SussFelNap  

Zene:https://www.youtube.com/watch?v=0Ac3tKl5LTg 

http://lelekrehangolva.network.hu/kepek/ezoterikus_kepek/susson_rad_a_nap
https://pixabay.com/hu/feh%C3%A9r-lib%C3%A1k-h%C3%A1zi-ludak-sz%C3%A1rnyasok-906914/
https://pixabay.com/hu/feh%C3%A9r-lib%C3%A1k-h%C3%A1zi-ludak-sz%C3%A1rnyasok-906914/
http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=SussFelNap
https://www.youtube.com/watch?v=0Ac3tKl5LTg


 

 

Esős időre: 

Gyűlnek a felhők.  
(ujjak mozgatása magastartásban)  

 

 

 

Esik az eső.  
(zongorázás az asztalon)  

 

 

 

 

Kopog a jég. (kopogás az asztalon) 

  

 

 

                                                          

Dörög az ég. (dörömbölés ököllel) 

Villámlik. (karok felemelése) 

Lecsap. (asztalra csapás) 

 

 



 

 

Kisütött a nap!  
(karok széttárása)  

 

 

 

 

Kép: https://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/gyulekeznek-a-sotet-felhok-europa-

folott-69100.html 

Kép: http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2015/06/08/negyvennapos-elorejelzes-

medardtol.html  

Kép: http://www.tutihirek.org/friss-ekkor-csap-le-a-jegeso-az-orszagra-eros-szellel-erkezik/ 

Kép:https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg/24512/mit_tegyunk_es_mi_az_ami_til

os_villamlas_eseten  

Kép: http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/sok-napsutes-es-20-fok-koruli-meleg-varhato-

a-heten-2018-04-09-050000 

 

Mondóka: 
https://okosanya.blog.hu/2010/06/27/mondokak_es_jatekok_esos_napokra_gyerekeknek  

 

Hangok: 

Eső – https://www.youtube.com/watch?v=CLkHEX6GJJU  

Jégeső – https://www.youtube.com/watch?v=X0QuBXpjk0I  

Dörgés – https://www.youtube.com/watch?v=71-R7w4vtPs  

Villámcsapás – https://www.youtube.com/watch?v=d1mw3a7dCsM&t=37s  

 

  

https://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/gyulekeznek-a-sotet-felhok-europa-folott-69100.html
https://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/gyulekeznek-a-sotet-felhok-europa-folott-69100.html
http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2015/06/08/negyvennapos-elorejelzes-medardtol.html
http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2015/06/08/negyvennapos-elorejelzes-medardtol.html
http://www.tutihirek.org/friss-ekkor-csap-le-a-jegeso-az-orszagra-eros-szellel-erkezik/
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg/24512/mit_tegyunk_es_mi_az_ami_tilos_villamlas_eseten
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg/24512/mit_tegyunk_es_mi_az_ami_tilos_villamlas_eseten
http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/sok-napsutes-es-20-fok-koruli-meleg-varhato-a-heten-2018-04-09-050000
http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/sok-napsutes-es-20-fok-koruli-meleg-varhato-a-heten-2018-04-09-050000
https://okosanya.blog.hu/2010/06/27/mondokak_es_jatekok_esos_napokra_gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=CLkHEX6GJJU
https://www.youtube.com/watch?v=X0QuBXpjk0I
https://www.youtube.com/watch?v=71-R7w4vtPs
https://www.youtube.com/watch?v=d1mw3a7dCsM&t=37s


 

 

Fúj a szél: 

Si-su, fúj a szél,  
ez a kis fa, jaj, de fél,  

 

 

 

 

minden ága megremeg,  
a levele lepereg.  

 

 

 

 

ej, haj, semmi baj,  

újra zöldül majd a gally. 

 

 

 

Kép: http://www.karnevalsavaria.hu/2017/hirek/jon-a-szel-szele.924/  

Kép: http://indafoto.hu/lamerle/image/13692515-9ec31469  

Kép: https://hu.depositphotos.com/21311065/stock-photo-beautiful-spring-trees-in-the.html  

Mondóka: http://mondokak.net/mondokak/376-fuj-a-szel.html  

  

http://www.karnevalsavaria.hu/2017/hirek/jon-a-szel-szele.924/
http://indafoto.hu/lamerle/image/13692515-9ec31469
https://hu.depositphotos.com/21311065/stock-photo-beautiful-spring-trees-in-the.html
http://mondokak.net/mondokak/376-fuj-a-szel.html


 

 

Hideg: 

 

Aki fázik, vacogjon, körmét fújja, topogjon, 

 

 

Földig érő kucsmába, 

 

Nyakig érő csizmába 

  

bújjon be a dunyhába,  

 

 

 

üljön rá a kályhára! 

Mindjárt megmelegszik. 

 

 

 

Mondóka: https://www.youtube.com/watch?v=O6ifd16LCQk  

Kép: https://femina.hu/vilagsztar/claudia-schiffer-otthona/  

Kép: http://www.globoport.hu/196544/a-franciak-ketharmada-inkabb-fazik-otthon-mintsem-

hogy-a-futesre-koltson/ 

Kép: 
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/ezek_lehetnek_az_okai_ha

_allandoan_fazunk/20180726123447 

Kép:https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/bajt_jelez_ha_mindig_

fazik/20170208122131  

https://www.youtube.com/watch?v=O6ifd16LCQk
https://femina.hu/vilagsztar/claudia-schiffer-otthona/
http://www.globoport.hu/196544/a-franciak-ketharmada-inkabb-fazik-otthon-mintsem-hogy-a-futesre-koltson/
http://www.globoport.hu/196544/a-franciak-ketharmada-inkabb-fazik-otthon-mintsem-hogy-a-futesre-koltson/
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/ezek_lehetnek_az_okai_ha_allandoan_fazunk/20180726123447
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/ezek_lehetnek_az_okai_ha_allandoan_fazunk/20180726123447
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/bajt_jelez_ha_mindig_fazik/20170208122131
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/bajt_jelez_ha_mindig_fazik/20170208122131


 

 

Tél, hó: 

 

Varjú károg, fú a szél,  

 

 

 

 

Esik a hó, itt a tél. 
Jaj, de nagyon hideg van, 

Ropog a hó alattam.     

 

 

 

 

  

 

Vígan csúszik a kis szán, 
Most örülök igazán. 

 

 

 

Kép: https://hu.depositphotos.com/19386767/stock-photo-family-sledging.html  

Vers: https://varazskastely.blog.hu/2010/12/27/varju_karog  

Mondóka: https://www.youtube.com/watch?v=9meRIsanV8I  

Varjú hang: https://www.youtube.com/watch?v=qtLi9xLgMGY 

Kép: http://versek.aranyosiervin.com/allatok-termeszet/aranyosi-ervin-a-varju-dala/ 

Hang: https://www.youtube.com/watch?v=gPjxSDaaqng  

Kép: http://indafoto.hu/szittyazoli/image/6701373-711c5fc3 

  

https://hu.depositphotos.com/19386767/stock-photo-family-sledging.html
https://varazskastely.blog.hu/2010/12/27/varju_karog
https://www.youtube.com/watch?v=9meRIsanV8I
https://www.youtube.com/watch?v=qtLi9xLgMGY
http://versek.aranyosiervin.com/allatok-termeszet/aranyosi-ervin-a-varju-dala/
https://www.youtube.com/watch?v=gPjxSDaaqng
http://indafoto.hu/szittyazoli/image/6701373-711c5fc3


 

 

ÜNNEPEK 

 

Születésnap 

 

Ég a gyertya, sül a torta, 

pezseg a buborék, száll a léggömb,  

szól a nóta, nevetnek anyuék. 

ez a nap, amikor még 

a kiscica is imádja a kutyát, 

összebújnak és énekelik  

az ünnepelt dalát.  

 

Ez a nap olyan kerek, 

mint a torta, mit adunk neked. 

Hát kiáltsunk jó nagyot! 

Boldog szülinapot!  

Ez a nap titokzatos, 

mint a csomag, amit kapni fogsz.  

Hát kiáltani nem tilos! 

Éljen a szülinapos! 

 

Nyúlik a tészta, nyúlnak a fák, 

répáért nyúl a nyúl, de ez a kisgyerek 

mindenkinél nyúlánkabbra nyúlt.  

Ez a nap, amikor még 

a csokifagyi sem lehet túl hideg, 

meleg szívvel ő is együtt énekel veled.  

 



 

 

 

Ez a nap olyan kerek, 

mint a torta, mit adunk neked. 

Hát kiáltsunk jó nagyot!  

Boldog szülinapot!  

Ez a nap titokzatos, 

mint a csomag, amit kapni fogsz.  

Hát kiáltani nem tilos! 

Éljen a szülinapos! 

 

 

Buli a szobában, vagyunk tizenhárman 

és a Petiék is jönnek még, 

szörpi a pohárban, ropi meg a szájban, 

a csokiból sosem elég.  
 

 

 

 

Az Öcsi sokkal jobb fej,  

még meg is puszil egyszer,  

és megesznek a Papáék, 

A kidobóban győztünk, 

és te is itt vagy köztünk, 

ez a legszebb ajándék. 
 

 

  



 

 

Ez a nap olyan kerek tudod, 

mint a torta, mit adunk neked.  

Aha 

Hát kiáltsunk jó nagyot! 

Boldog szülinapot! 

 

 

Ez a nap titokzatos, 

mint a csomag, amit kapni fogsz.  

Hát kiáltani nem tilos! 

Éljen a szülinapos! 

Éljen a szülinapos!  

Éljen a szülinapos! 

Éljen a szülinapos!  
 

 

Kép:https://hu.depositphotos.com/17138943/stock-photo-kids-at-birthday-party.html  

Forrás: http://koncertsziget.hu/dalszoveg/eljen_a_szulinapos_549  

Zene: https://mese.tv/iszkiri-zenekar/eljen-a-szulinapos.html  

Kép:https://www.alkupon.hu/22000-ft-helyett-12000-ft-hivd-segitsegul-a-profikat-klasszikus-

szuletesnapi-zsur-animatorral-es-egy-valaszthato-party-kellekkel/3662/ 

Kép: https://www.lostudio.hu/karacsonyi-parti-es-a-karacsonyi-ajandek-adozasa 

Kép: http://www.pralineparadicsom.hu/2015/06/sult-bananos-csokifagyi-kesuval-es-sos.html 

Kép: https://www.mackojatek.hu/cikkek/szulinapi-party-otletek/ 

Kép: http://avertesagoraja.hu/szuletesnapi-zsurok-az-agoraban/ 

Kép: http://kepek.4ever.eu/emberek/gyerekek/gyerekek-236963 

Előadó:IszkiriZenekar  

Zeneszerző:Iszkiri 

Dalszövegíró: Iszkiri  

 

  

https://hu.depositphotos.com/17138943/stock-photo-kids-at-birthday-party.html
http://koncertsziget.hu/dalszoveg/eljen_a_szulinapos_549
https://mese.tv/iszkiri-zenekar/eljen-a-szulinapos.html
https://www.alkupon.hu/22000-ft-helyett-12000-ft-hivd-segitsegul-a-profikat-klasszikus-szuletesnapi-zsur-animatorral-es-egy-valaszthato-party-kellekkel/3662/
https://www.alkupon.hu/22000-ft-helyett-12000-ft-hivd-segitsegul-a-profikat-klasszikus-szuletesnapi-zsur-animatorral-es-egy-valaszthato-party-kellekkel/3662/
https://www.lostudio.hu/karacsonyi-parti-es-a-karacsonyi-ajandek-adozasa
http://www.pralineparadicsom.hu/2015/06/sult-bananos-csokifagyi-kesuval-es-sos.html
https://www.mackojatek.hu/cikkek/szulinapi-party-otletek/
http://avertesagoraja.hu/szuletesnapi-zsurok-az-agoraban/
http://kepek.4ever.eu/emberek/gyerekek/gyerekek-236963
http://koncertsziget.hu/eloado/iszkiri_zenekar_304


 

 

Halász Judit - Boldog születésnapot 

Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod 

Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold 

Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk 

S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk 

 

Boldog, boldog, boldog születésnapot 
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod 

 

Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán 

Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám 

 

Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk 

S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk 

 

Boldog, boldog, boldog születésnapot... 
 

Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél 
De minden évben eljön a nap, amikor születtél 
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk 

S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk 

 

||: Boldog, boldog, boldog születésnapot... :|| 

 

Kép: http://megaport.hu/media/tag/sz%C3%BClet%C3%A9snapot?start=60  

Szöveg: http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3251/halasz-judit/boldog-szuletesnapot-

zeneszoveg.html  

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0  

  

http://megaport.hu/media/tag/sz%C3%BClet%C3%A9snapot?start=60
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3251/halasz-judit/boldog-szuletesnapot-zeneszoveg.html
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3251/halasz-judit/boldog-szuletesnapot-zeneszoveg.html
https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0


 

 

Anyák napja 

Mi van ma, mi van ma 

Mi van ma, mi van ma? 
Édesanyák napja, 
pár szál virág a kezemben, 
édesanyám kapja. 
 
Azt is azért adja, 
aki szorongatja; 
Édesanyám, édesanyám 
jó szívvel fogadja! 
 

 

 

 

 
Vers: http://www.gyerekdal.hu/dal/mi-van-ma-mi-van-ma  

Dal és kotta: http://dalokversek.hu/dalok/dalanyak.htm#mivan  

Kép: https://szulokhazamagazin.hu/2016/04/27/honnan-ered-az-anyak-napja/  

  

http://www.gyerekdal.hu/dal/mi-van-ma-mi-van-ma
http://dalokversek.hu/dalok/dalanyak.htm#mivan
https://szulokhazamagazin.hu/2016/04/27/honnan-ered-az-anyak-napja/


 

 

Orgona ága 

Orgona ága, barackfa virága. 
Öltözzetek új ruhába, 
Anyák napja hajnalára. 
Illatosan.  

 

 

 

Zúgja az erdő, susogja a szellő, 
Üzenik az ágak, lombok: 
Légy Te mindig nagyon boldog, 

Édesanyám! 

 

 

Kotta: http://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-zene/uennepek-anyak-napja/1252-

orgona-aga 

Vers: http://www.gyerekdal.hu/dal/orgona-aga 

Képek: http://konyha-labor.blogspot.com/2013/05/orgona-agaanyak-napjara.html 

http://tantrend.hu/hir/orgona-aga-barackfa-viraga , 

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s , 

http://www.gyerekdal.hu/dal/orgona-aga  

 

http://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-zene/uennepek-anyak-napja/1252-orgona-aga
http://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-zene/uennepek-anyak-napja/1252-orgona-aga
http://www.gyerekdal.hu/dal/orgona-aga
http://konyha-labor.blogspot.com/2013/05/orgona-agaanyak-napjara.html
http://tantrend.hu/hir/orgona-aga-barackfa-viraga
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
http://www.gyerekdal.hu/dal/orgona-aga


 

 

 

Húsvét 

K. László Szilvia: Húsvét  

Tapsifüles nagy munkában, 
Húsvét napja közeleg. 
Nyusziéknál kicsi és nagy, 
piros tojást festeget. 

Mikor elkészül a nagy mű, 
kis kosárba helyezik,  
s meglepetés-ajándékkal 
alaposan elrejtik. 

Úgy hallottam, itt is jártak, 
valamit elrejtettek... 

Vajon hol lehet a kosár? 

Keressük meg, gyerekek!: 

Kép: http://receptgyujtes.network.hu/kepek/gyonyoru_zoltanne_andi/husveti_tojasok  

Vers: https://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1171-k-laszlo-szilvia-husvet  

 

Nyuszi ül a fűben, 
ülve szundikálva, 
nyuszi talán beteg vagy, 
hogy már nem is ugorhatsz?  

Nyuszi hopp, nyuszi hopp, 

máris egyet megfogott. 

 

 

Kép: http://kadarka.net/egyeb/nyuszi-ul-a-fuben-husveti-tura-szekszardon  

Mondóka: https://gyerekdalokesmondokak.hu/nyuszi-ul-a-fuben  

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=3KtKJI_f0hU   

https://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1171-k-laszlo-szilvia-husvet
http://receptgyujtes.network.hu/kepek/gyonyoru_zoltanne_andi/husveti_tojasok
https://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1171-k-laszlo-szilvia-husvet
http://kadarka.net/egyeb/nyuszi-ul-a-fuben-husveti-tura-szekszardon
https://gyerekdalokesmondokak.hu/nyuszi-ul-a-fuben
https://www.youtube.com/watch?v=3KtKJI_f0hU


 

 

Locsolóversek 

Én kis kertész legény vagyok,  
Rózsavízzel locsolkodok.  
Úgy locsolom a lányokat,  
Mint kertész a virágokat.  

Kerek erdőn jártam,  
Piros tojást láttam,  
Bárány húzta rengő kocsin,  
Mindjárt ideszálltam.    

Nesze hát rózsavíz,  
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.   

Hol a tojás, piros tojás?  
Tarisznyámba várom! 

E szép házba nyitottam,  
Nefelejcset találtam,  
Nem hagyhatom hervadni,  

Meg szabad-e locsolni?     

 

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,  
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.  
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,  
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.  
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  
Zsebemben is elférnek a piros tojások.  

 

Versek forrása: http://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?pg1=gyerekeknek  

Kép: https://www.lokal.hu/2018-03-fesztivalt-hollokon-locsolkodassal-koncertekkel/  

Kép: http://magyarhirlap.hu/cikk/21446/A_vodortol_a_kolniig 

Kép: https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/megelevenedtek-a-regi-husveti-szokasok-

1072697/  

http://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?pg1=gyerekeknek
https://www.lokal.hu/2018-03-fesztivalt-hollokon-locsolkodassal-koncertekkel/
http://magyarhirlap.hu/cikk/21446/A_vodortol_a_kolniig
https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/megelevenedtek-a-regi-husveti-szokasok-1072697/
https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/megelevenedtek-a-regi-husveti-szokasok-1072697/


 

 

Télapó 

Télapó itt van 

 
Télapó itt van, 
Hó a subája, 
Jég a cipője,  
Leng a szakálla, 
Zsák, zsák, teli zsák,: 
Piros alma, aranyág.    
    

 

Két szarvas húzta 
Szán repítette, 
Gömbölyű zsákját 
Száz fele vitte. 
Zsák, zsák, teli zsák, 
Piros alma, aranyág  

 

 

 

Kotta: http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=TelapoIttVan  

Kép: https://zsuzsiweb.gportal.hu/picview.php?prt=616726&gid=2824984&index=10  

Vers: http://www.mesekastely.hu/karacsony/telapo-itt-van.php  

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=xENITTvrUAA  

Kép: http://kiskunhir.hu/iden-is-jon-az-igazi-mikulas/ 

  

http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=TelapoIttVan
https://zsuzsiweb.gportal.hu/picview.php?prt=616726&gid=2824984&index=10
http://www.mesekastely.hu/karacsony/telapo-itt-van.php
https://www.youtube.com/watch?v=xENITTvrUAA
http://kiskunhir.hu/iden-is-jon-az-igazi-mikulas/


 

 

Hull a pelyhes fehér hó 

 

 

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó! 
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. 
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró, 
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó. 
 

Nagyszakállú Télapó jó gyermek barátja. 
Cukrot,diót, mogyorót rejteget a zsákja. 
Amerre jár reggelig kiscipőcske megtelik, 
megtölti a Télapó, ha üresen lát 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: https://femina.hu/karacsony/egeszeges-mikulas-csomag/  

Vers: http://www.gyerekdal.hu/dal/hull-a-pelyhes-feher-ho  

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=qvbIPgo9x4M  

https://femina.hu/karacsony/egeszeges-mikulas-csomag/
http://www.gyerekdal.hu/dal/hull-a-pelyhes-feher-ho
https://www.youtube.com/watch?v=qvbIPgo9x4M


 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/220043131777263341/  

Kotta: http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=HullAPelyhes  

 

  

https://hu.pinterest.com/pin/220043131777263341/
http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=HullAPelyhes


 

 

Mentovics Éva: Mikulás-Köszöntő 

 

Édes, kedves Mikulás, 
köszöntünk most téged. 
Eljöttél az idén is, 
ahogy megígérted.  

Látjuk, hogy a tartásod 

teli zsáktól görnyedt. 
Rakd le nehéz puttonyod,  
pihenj meg egy csöppet! 

 

Sok-sok színes ajándék  
nyomja fáradt vállad. 
Tudjuk, hogy a Világot  
több százszor bejártad. 

Tudjuk, hogy a szánoddal 
tovasiklasz újra. 
Néhány darab sütivel  
gyűjts erőt az útra.  

 

 

Kép: http://www.korkep.sk/cikkek/egeszseg/2016/12/05/letezik-egeszseges-mikulas-csomag  

Vers forrása: http://dalokversek.hu/versek/versmiku.htm#koszonto 

Kép:http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/unnep/mondja-meg-nekem-az-igazat-letezik-a-

mikulas/  

 

  

http://www.korkep.sk/cikkek/egeszseg/2016/12/05/letezik-egeszseges-mikulas-csomag
http://dalokversek.hu/versek/versmiku.htm#koszonto
http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/unnep/mondja-meg-nekem-az-igazat-letezik-a-mikulas/
http://m.koloknet.hu/eletmod/szabadido/unnep/mondja-meg-nekem-az-igazat-letezik-a-mikulas/


 

 

Karácsony 

Kis karácsony… 

Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 

Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegében. 
 

Kis fenyőfa, nagy fenyőfa, 
Kisült-e már a malacka? 

Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegében. 
 

Jaj, de szép a karácsonyfa 

Ragyog rajta a sok gyertya. 

Itt egy szép gömb, ott egy labda. 
Jaj de szép a karácsonyfa! 
 

Kis karácsony, nagy karácsony, 
Van-e kolbász a padláson? 

Ha nincs a kolbász a padláson,  

Nem ér semmit a karácsony. 
 

Kezem, lábam, jaj, de fázik, 
Talpam alatt jég szikrázik. 
Ha szikrázik, hadd szikrázzon,  

Azért van ma szép karácsony! 

 

Béke szálljon minden házra, 
Kis családra, nagy családra!  
Karácsonyfa fenyőága, 
Hintsél békét a világra! 
 



 

 

 

 

Forrás: 

https://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=KiskaracsonyNagykaracsony  

Kép: http://eleszto.hu/receptek/cseh-karacsonyi-kalacs-vanocka 

Kép: http://vicapraktika.hupont.hu/7/karacsony 

Kép: http://magyarkonyhaonline.hu/teli-tor-mibol-lesz-a-hurka-kolbasz  

Kép: http://induljelegyuton.hu/?tag=balatoni-jeg 

Kép: http://kepek.4ever.eu/epitmenyek/varosok/havas-falu-217969  

Vers: http://www.gyerekdal.hu/dal/kis-karacsony-nagy-karacsony  

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=rzy-HkJX9Ww 

https://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=KiskaracsonyNagykaracsony
http://eleszto.hu/receptek/cseh-karacsonyi-kalacs-vanocka
http://vicapraktika.hupont.hu/7/karacsony
http://magyarkonyhaonline.hu/teli-tor-mibol-lesz-a-hurka-kolbasz
http://induljelegyuton.hu/?tag=balatoni-jeg
http://kepek.4ever.eu/epitmenyek/varosok/havas-falu-217969
http://www.gyerekdal.hu/dal/kis-karacsony-nagy-karacsony
https://www.youtube.com/watch?v=rzy-HkJX9Ww


 

 

 

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/220043131777263314/   

https://hu.pinterest.com/pin/220043131777263314/


 

 

5 Felhasznált irodalom 

 

https://asszertivakademia.hu  utolsó letöltés: 2018. 11. 28. 

https://www.makimpex.hu/hu/szines-kotta-2   utolsó letöltés: 2018. 11. 29. 

https://doksi.hu/get.php?lid=12022&order=DisplayPreview  utolsó letöltés: 2018. 11. 28. 

 

 

https://asszertivakademia.hu/
https://www.makimpex.hu/hu/szines-kotta-2
https://doksi.hu/get.php?lid=12022&order=DisplayPreview


 

 

6 Mellékletek 

6.1 Érzelmek kifejezése képekkel 
 

 

Kép forrása: saját készítés   



 

 

6.2 Érzelmek kifejezése piktogramokkal  
(színezhető, szétvágható, ragasztható) 

 

Kép forrása: saját készítésű rajz 
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1 Bevezetés 
„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök.  
Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar”. (Birtalan Ferenc) 

 

Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő gyermekek/tanulók 

akadályozott beszédfejlődésűek, kommunikációjuk nehezített, többségük nem beszél. 

Érzelmeiket, kívánságaikat hangadással, gesztusokkal, mimikával fejezik ki. A súlyos és 

halmozottan fogyatékos fiatalok korlátozottak az ismeretszerző képességeik és a 

kommunikációjuk, ezért szükséges a helyi igényekhez igazodó módszertani segédlet 

kidolgozása. Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen jellegű kidolgozott segédanyagok 

pedagógusok számára. A módszertani segédletet azért készítettük, hogy a gyógypedagógusok, 

pedagógusok a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók beszédfejlesztéséhez, 

beszédértéséhez segítséget kapjanak a mindennapi fejlesztő munkájuk sikerességének 

érdekében. 

A módszertani segédlet a súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok számára készül, 

részben gyűjtő, részben alkotó, saját munkával. A habilitációs és rehabilitációs pedagógiai 

programban leírt fejlesztési területekhez kapcsolódóan kidolgozásra kerültek azok a jeles 

napok, amelyek megismerését kiemelten kezeljük. A módszertani segédletben vannak 

könnyített kommunikációval már kidolgozott anyagok, amelyek szoros kapcsolatban állnak a 

tanmenetekkel valamint ajánlott segédanyagok is, amelyeket a pedagógusok szabadon 

felhasználhatnak. Könnyített kommunikációval elkészítettük néhány egyszerűbb étel, ital 

elkészítési módját, amely felhasználható a mindennapi életben. A módszertani segédanyag a 

fiatalok szimbólum szintjének megfelelő vizuálisan támogatott képi megjelenítéssel készült, a 

mellékletben kinyomtatható képek, feladatlapok találhatóak. 

A segédlet alkalmazása elősegíti a súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok kommunikációs 

fejlődését, az alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárását az egyén által 

elérhető legmagasabb fokon, a szűkebb és tágabb környezettel való kapcsolat kialakulását, 

ezáltal csökkenni fog a kiszolgáltatottságuk is. 

A módszertani segédlet a pedagógusok részére készül, melyet a mindennapi fejlesztő 

munkájukban alkalmazni tudnak a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 

hatékony egyéni megsegítése érdekében. 



 

 

2 Célcsoport bemutatása 

2.1 A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulók 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának irányelve 

meghatározza a súlyos és halmozottan fogyatékosság fogalmát. „Eszerint a súlyos és 

halmozottan fogyatékosság olyan, az egész élet során fennálló állapot, melyre jellemző, hogy 

a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az érzelem és az érzékelés – észlelés – minimálisan két 

területén súlyos, vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki” 

Rendkívül változatosak azok a kórképek, amelyek a fejlődésbeli eltéréseket okozzák. A 

kóreredeti tényezők többnyire a születés előtti vagy a születés körüli károsodások. A jelek 

már a születés után észrevehetők, az első hónapoktól kezdve pedig sokasodnak, aminek 

következtében lemaradásuk behozhatatlanná válik. A fejlődést sok esetben társuló betegségek 

is kísérik, mint például az epilepszia. Szintén gyakoriak a magatartási és viselkedési zavarok, 

illetve a nehezen érthető megnyilvánulások is. (Hatos, 2008.) 

Általánosságban elmondható, hogy minden súlyos és halmozottan sérült embert jellemez a 

kölcsönös kommunikációs megértés zavara, akadályozottsága vagy hiánya. Kommunikáció 

nélkül az egyénnél elszigetelődés figyelhető meg, sok esetben agressziót, ön-agressziót, 

esetleg apatikus viselkedést tapasztalhatunk. A kommunikáció egy interakciós folyamat, 

amely eszközként jelenik meg valamennyi közös tevékenység során. A cél az, hogy a sérült 

emberrel kialakuljon egy olyan hatékony kommunikációs mód, amivel a közös 

együttműködés megvalósítható. A hatékony kommunikáció közös kódot feltételez, hiszen 

nélküle nem jön létre a megértés. Ennek csupán egyik variációja a verbalitás. A közös kód 

megtalálásának felelőssége az ép partner feladata mindig. Sok esetben a beszéd kialakulása 

előtti, úgynevezett preverbális mód adja a hagyományos jelrendszert. A közös kód 

megtalálása a sérült személynek is lehetőséget ad a felelősségvállalásra.  

A kommunikáció 35%-a szavakkal, 65%-a nonverbális eszközökkel történik. A beszéden túl 

tehát számtalan lehetőség kínálkozik az önkifejezésre. Értelmi sérülésnél minden esetben a 

beszéd csökkenésével kell számolnunk. Minél súlyosabb a fogyatékosság, annál nagyobbak a 

kommunikációs problémák is. Elsősorban tehát az a cél, hogy a sérült személy a megfelelő 

közös kód megtalálásával kiszakadjon izoláltságából. (Radványi, 2005.) 



 

 

A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros, a kommunikációs funkciók 

és az értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. Mindezekhez az eltérésekhez társulhat 

még különböző krónikus betegség, pl. epilepszia. 

2.2 A fejlesztő nevelés-oktatás célja 

 A köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók felkészítése a felnőtt életre, 

társadalmi integrációjuk elősegítése. 

2.3 A fejlesztő nevelés-oktatás feladata 

 Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális 

képességeinek kibontakoztatását segíti elő 

 A normalizáció és a participáció alapelveinek érvényesülése a nevelés és 

fejlesztés során 

 A környezet megismerésének elősegítése 

 Az énkép és az önismeret kialakításának segítése 

 Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása 

 Testi és lelki egészség biztosítása 

 Esztétikai és érzelmi élményszerzés biztosítása 

 Szükséges segédeszközök alkalmazása a fejlesztés, nevelés során 

2.4 Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek kommunikációja 

A Szó-Kép-Tár módszertani segédanyag első részében jellemeztük már a súlyosan-

halmozottan fogyatékos tanulók sajátos kommunikációját. Ezt továbbgondolva a következő 

megállapítások is jellemzőek kommunikációjukra. A kommunikáció 2 axiómája érvényes, 

mely szerint  

 lehetetlen nem kommunikálni (skizofrén dilemma) 

 tartalmi (információközlés) és viszonyszinteket (viselkedésmód elvárása) 

különböztethetünk meg (jó kapcsolatnál az utóbbi háttérbe szorul). 

Ma már nem egyértelmű: 

 az értelmi fogyatékosság mindig együtt jár a beszéd csökkenésével 

 minél súlyosabb a fogyatékosság, annál nagyobbak a kommunikációs 

problémák. 



 

 

Azon súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek esetében, akik képesek a verbalitásra, a 

következő beszédbeli nehézségek fellépésével kell számolnunk: 

Lelassult fejlődés esetén nem csupán a beszéd megindulásának megkésettségével kell 

számolni, hanem az egész további fejlődésre is jellemző a lassulás.  

Gyenge kommunikációs szándék csecsemőkoruktól megfigyelhető, kialakulhat az ún. 

„tanult tehetetlenség”. Fontos, hogy a személy egyéni képességeinek megfelelően 

rendelkezésére álljanak olyan kommunikációs formák, amelyek biztosítják számára a 

kapcsolatteremtés lehetőségét. 

 

Hangok képzési torzítása, a hangok helytelen képzésének okai lehetnek a rossz 

beszédmotoros beidegzés, a hallási diszkrimináció fejletlensége (amely az általános figyelmi 

kapacitás, tehát a kognitív területek gyengesége miatt jellemző).  

Pöszeség vagyis az anyanyelv hangjainak konzekvensen pontatlan képzése három módon 

valósulhat meg: 

 a hangok felcserélése (pl.: r helyett l ejtése) 

 nem tiszta ejtése (nem perdül meg a nyelv a r ejtése során, bár az artikuláció a 

megfelelő helyen történik) 

 a hangkihagyás 

A pöszeség kiterjedése szerint lehet: 

 részleges (egy vagy néhány hangra kiterjedő), 

 diffúz (több hangra kiterjedő), 

 általános (a beszédhangok többségére kiterjedő). 

Differenciálatlan, szűkös szókincs az első szavakra jellemző, például túláltalánosítás, 

aluláltalánosítás (a felnőtteknél szűkebb jelentés), hibás párosítás (az alapul szolgáló 

képzettársításokat nehéz feltárni). 

A tárgyak azonosításának gyakorlatait három szinten végezhetjük: 

 a tárgyak azonosítása utánzással, közben a nevük gyakorlása 

 a névhez tárgyat rendelünk „Add ide a labdát…” (passzív szókincs) 

 a tárgyhoz nevet kapcsolunk, a felmutatott tárggyal, illetve a tárgy képével 

kapcsolatosan megkérdezzük: mi ez? (aktív szókincs). 

Dysgrammatizmus a nyelvfejlődés tipikus hibázásai, a ragozás során ejtett hibák jelzik a 

beszédfejlődés szintjét.  



 

 

A szövegalkotás nehézségei megjelennek abban, hogy a felnőttekre jellemző társalgás az ő 

esetükben nem elvárható szint. Történetek megértésére és elmesélésére egyaránt tanítani kell 

őket. A mesék, események történéseinek egymásutániságát képsorokkal segíthetjük 

megjegyezni és produkálni. 

A beszédfolyamat szabálytalan felépítésére utal a gyakori a hadarás, dadogás, hadarásos 

dadogás megjelenése. 

 

A különböző kommunikációs kódok közvetítése meghatározott módon történik. A 

kommunikációs tartalmak átadásának lehetőségeire 3 féle közeg áll rendelkezésre: 

 hang mint közeg: A hangnak, mint az információ hordozójának kiemelkedő 

szerepe van, ezáltal az egyéb testi produkcióktól jól elkülöníthető. Különbség 

tehető a lingvisztikai és a paralingvisztikai kifejezésformák (csak az auditív 

csatornán keresztül realizálódhatnak) között. 

 test mint közeg: A hanggal ellentétben az összes csatornán keresztül hathatnak. 

A testnek mint közegnek a különböző kommunikációs csatornákkal való 

kapcsolatával együtt az értelmi akadályozottakkal folytatott kommunikációban 

igen nagy jelentősége van. 

 dolgok mint közegek: Fennáll a lehetősége annak, hogy jelentéshordozóként 

tárgyakat használunk. Pl.: ruhadarab (vizuális csatorna). Értelmi akadályozottak 

esetében gyakran használunk akusztikus jeleket, ha egy cselekvéssor struktúráját 

akarjuk megadni. Ilyenek a hangkeltő eszközök, melyekkel tanulási szekvenciák 

kezdődnek vagy fejeződnek be. 

Ha megfigyeljük az emberi fejlődést a születéstől a beszéd kialakulásáig, egy sor olyan 

viselkedést ismerhetünk fel, amely a verbalitást megelőzi.  

 a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy reflexeket ismétel, mintegy 

gyakorol 

 szemkontaktust létesít 

 elsődleges szokásokat alakít ki (kinyitja a száját, ha ételt lát) 

 kiépíti az imperatív kommunikatív intenciót (kinyújtja a kezét egy tárgy felé, 

majd ránéz a felnőttre: „add nekem”) 

 kiépíti a deklaratív kommunikatív funkciót (felnőtt elé tart egy tárgyat, ezt 

esetleg hangadással kíséri: „nézd, mi van nekem”) 



 

 

A nonverbális kommunikációs képességek fejlődésének végén a nonverbális jelek szabadon 

állnak rendelkezésre, és az ember képes arra, hogy szükség esetén a nonverbális kódokat 

összekapcsolja lingvisztikus kódokkal. A tartalomhoz kapcsolódó testi kontaktusra már nincs 

szükség.  

A megnevezett fejlődési fokok a nem akadályozott gyermekeknél gyors egymásutánban és 

szinte észrevétlenül alakulnak ki. Az értelmi akadályozott gyermekeknél ez a fejlődés hosszú 

évekig eltarthat. Közülük számos esetben a nonverbális kifejezési lehetőségei, különösen a 

súlyosabban akadályozottaké, a fejlődés korai fokán megrekednek. Ezeket a fejlődési fokokat 

nem lehet figyelmen kívül hagyni.  

Azt is meg kell említeni, hogy az értelmi akadályozott személyeknél az ún. belső beszéd a 

cselekvést kevésbé támasztja alá, mint az épeknél. Tehát a felvett információ és az ebből 

következő viselkedés közötti közvetítés alig valósul meg. Számolnunk kell azzal a ténnyel is, 

hogy a súlyosan akadályozott személyek száma növekszik. Éppen ők azok, akiknek többsége 

nem képes a beszédet alkalmazni, így még inkább joguk van nonverbális kompetenciájuk 

növeléséhez. 

3 A kommunikáció fejlesztésének lehetőségei 
Augmentatív kommunikáció jelentése: (kisegíteni, kiegészíteni) 

 Segédeszköz nélküliek: (dinamikus) - Rámutatás, - Ujjábécé, - Igen/nem jelzés, - 

Jelnyelv  

 Segédeszközösek: (statikus) - Tárgykommunikáció - Miniatürizált tárgyak - 

Fényképek - Képszótárak - Vonalas grafika, piktogram 

 Komplex kommunikáció: 6 - 8 kommunikációs csatornával „bombázzuk” 

/beszéd, jelelés, rajz/ 

Ikonicitás – skála  

 Transzparens képek: teljesen áttetsző értelmezés /pl.: óra, torta, bögre/. 

 Transzlucens jelképek: nem egyértelmű, de ha megmagyarázom, világossá válik 

/pl.: szív/. 

 Opaque jelképek: akkor sem világos, ha megmagyarázom /pl.: „p” betű – nehéz 

jelképek, grafikák, betűk / Bal félteke károsodásnál általában nem képesek ilyen 

nagyfokú elvonatkoztatásra. 

 



 

 

A jelrendszer előnyei: 

 az input ez esetben 2 csatornán halad: látás és hallás 

 a jelrendszerek statikusak, tetszés szerinti ideig szemlélhetőek 

 a beszélt nyelv fejlődését is elősegítik 

 vezethetjük a kezüket, úgy is segíthetünk nekik 

A jelrendszer hátrányai: 

 lassabban adagolhatóak, mint a beszélt nyelv anélkül, hogy értelmüket vesztenék 

 a hallgató természetes megerősítése gyakran hiányzik (jelrendszereket ő nem 

használ) 

 a beszélgetőpartnerek gyakran nem veszik a bátorságot, hogy a kommunikációs 

lehetőséget észrevegyék 

 rokonok és ismerősök gyakran nem akceptálják 

 technikai berendezéseket kell bevezetni 

Funkciói:  

 a beszélt nyelv kiegészítése 

 csökkenti a frusztrációt 

 beszéd - és nyelvfejlesztés 

 szükség esetén kommunikációs segítség 

Egy jelrendszer kiválasztásának szempontjai: 

 kognitív fejlettség (szenzomotoros intelligencia 4.-5. lépcsőjétől fénykép, 

gesztusjel, műveletek előtti szakasz: ujjábécé) 

 nagymotoros képességek (ülés) 

 finommotorika (kéz mozgathatósága, koordinációja) 

 szenzoros területek hibái (látás, vizuális diszkrimináció) 

 emlékezet 

Augmentatív kommunikáció célja, hogy az egyes gyermeket/tanulót/fiatalt kiszakítása 

izoláltságából Bliss, képszótárak, gesztusnyelv segítségével. 

A fejlesztés során hasznos lehet a bazális kommunikáció is. Ez egy olyan feltételek nélküli 

találkozás kialakítása a sérült személy és a vele foglalkozó személy között, mely alapja lehet 

annak, hogy a súlyosan akadályozott személy megtapasztalhassa, hogy megértik, elfogadják, 

képes kommunikálni. Segít elérni egy olyan pontra, ahonnan eredményes 



 

 

tréning/foglalkozás/fejlesztés indítható. Csatornái az elemi életmegnyilvánulások, kiemelten a 

légzésritmus, hangadás, érintés, mozgás (W. Mall). 

4 A kommunikáció fejlesztésének módszerei és eszközei a 15-23 éves 
korosztály számára  

4.1 Érzelmek kifejezése 

Az érzelem nem más, mint az egyén külvilághoz való viszonyulása, ami élmények 

formájában jelentkezik. Az érzelmek az egyik leggyakrabban és legkomplexebben átélt 

pszichológiai jelenségek közé tartoznak, számos összetevőjük van és az egész szervezetre 

hatnak. Az érzelmek alapján minősítjük az információkat, a gondolatokat. Az érzelmek 

átszövik, befolyásolják cselekvéseinket is. Az erős érzelmi élményeket különböző testi 

tünetek kísérik (pl.: remegés, heves szívdobogás). Az érzelmek legszembetűnőbb külső 

megnyilvánulása a mimika. Az arckifejezésről elég pontosan tudunk következtetni más ember 

lelkiállapotára. Az érzelmek kifejezése részben öröklött, részben tanult folyamat, a 

kommunikáció legegyszerűbb formája. az alapvető érzelmek kifejezéséhez (mimika) 

legegyszerűbben piktogramokat alkalmazhatunk. 

Személyes támogatottságban élni, másokat támogatni, a segítségre válaszolni, 

konfliktusokat megoldani – a szociális kapcsolatok területének e képességei az érzelmi élet 

fejlődésével állnak összefüggésben. A szociális – emocionális fejlesztés legfontosabb célja az, 

hogy a gyermek vagy fiatal kezelni tudja kapcsolatait a számára fontos személyekkel. Ahhoz, 

hogy kompetens magatartást tanúsítson a szociális interakciókban, fontos, hogy 

 tudjon magatartásmódokat bejósolni 

 képes legyen egyedül dönteni 

 képes legyen döntését megvalósítani a helyzetekhez mérten 

Miessler (1985) szerint négy fejlesztési területet kell figyelembe venni. Ezek a következők: 

 emocionális érzékenység 

 emocionális differenciáltság 

 emocionális stabilitás 

 érzelmek irányítása 

Ennek értelmében az emocionális fejlesztés feladatai: 

 reagálás a gyermek/fiatal érzelmeire 

 a pedagógusnak direkt módon kell kifejeznie saját érzelmeit 



 

 

 a pedagógus érzelmi területen is modell szerepet tölt be, hiszen a gyermek/fiatal 

általa tanulja meg az érzelmek kezelését 

Az emocionális területtel kapcsolatban a következő tanulási célok fogalmazódnak meg: 

Az érzelmek felismerése: Ez a különböző emocionális állapotok egymástól való 

megkülönböztetését jelenti. (örülök, félek, dühös vagyok stb.) Fontos, hogy minden 

esetben meg kell figyelni a gyermek/fiatal viselkedését, majd rögtön visszajelezni az 

emóciókban bekövetkezett változást és beazonosítani. Nagy hangsúlyt kell fektetni 

arra, hogy rájöjjön, azonos érzelmi állapotnak sokféle oka lehet, illetve más – más 

embernél eltérő emocionális hatás váltódik ki. 

Az érzelmek közlése többféleképpen is megvalósulhat:  

 arckifejezéssel kimutatja, hogy érzi magát 

 testével kimutatja, hogy érzi magát 

 kimondja, hogy érzi magát 

 testével és beszédével is közli, hogy érzi magát 

A megterhelő élmények helyes kezelése: A negatív érzelmek az egyént és a csoportot 

egyaránt megterhelik. Ezért fontos megtalálni a helyes módot a segítségadásra. Ennek 

nyilvánvaló feltétele, hogy a pedagógus tisztában legyen a gyermek/fiatal 

személyiségének jegyeivel, így individuális módon segít az érzelmek feldolgozásában. 

Megtanulják: 

 időnként mindenki mérges vagy rossz a hangulata 

 lehetnek rossz, mérges érzései az embernek 

 a mérges hangulat elmúlik majd 

 képes odahatni, hogy a rossz hangulat hamarabb elmúljon 

 a rossz érzéseket ki lehet úgy mutatni, hogy azt mások megértsék és akceptálják  

 a rossz hangulat ellenére képes úgy viselkedni, hogy ne idézzen elő még több 

haragot 

A pozitív érzelmek kezelése: Ez a terület a legproblémásabb az értelmileg 

akadályozottak számára. Érzelmi megnyilvánulásaik sokszor spontán, átgondolatlan 

módon jelentkeznek. A visszautasítást rendkívül nehezen élik meg.  

Mások érzéseinek megértése és kezelése: Ez egy magasabb szintű képesség, melynek 

több területe van: 

 annak megértése, ha valaki azt mondja, szomorú 



 

 

 annak megértése, ha valaki szomorú anélkül, hogy azt közölné 

 valakit megvigasztalni 

 elismerni azt, ha valakit békén kell hagyni 

 valakit felvidítani 

 mással együtt örülni (Radványi, 1999) 

4.1.1 Érzelmek 

Értelmi akadályozottság esetén - különös tekintettel a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

tanulókra – nem beszélhetünk hagyományos értelemben vett olvasás – írástanításról. Vannak 

a pedagógiának azonban olyan speciális módszerei és eszközei, melyek segítségével az 

értelmileg akadályozottak is olvasóvá válhatnak. Ennek egyik lehetséges megoldását Hublow 

elmélete kínálja.  

Hublow azt mondja, hogy társas létünk megvalósításának kulcseleme a kommunikációs 

kompetencia megléte. Értelmileg akadályozottaknál a nyelvi fejlődés később indul el, és 

sokkal lassabban, elnyújtottabban valósul meg. Az is valószínűsíthető, hogy vannak 

értelmileg akadályozott gyermekek/felnőttek, akiknél a beszédet megelőző képességek 

intenzív fejlesztése mellett sem jutnak el a hangzó beszéd szintjéig; írásbeli kommunikáció 

esetén pedig a készségszintű olvasás–írásig. A meg nem értettség, illetve mások 

kommunikációs jelzéseinek gyakori félreértelmezése frusztrálóan hat, ezáltal negatívan 

befolyásolja teljes személyiségüket. Hublow elmélete ezeket a tényeket figyelembe veszi, 

ennek megfelelően olvasás – írástanítása nem csupán egy szemlélet, hanem egy 

kommunikációs rendszerként értelmezhető. Rendszere röviden a következő szakaszokban 

valósul meg: 

Szituációk olvasása 

Jelentéshordozók  

 Cselekvő személyek, akik mimikával, gesztusokkal, cselekvéssel fejezik ki 

magukat 

 Mozgó és álló tárgyak ismert, közérthető helyzetekben 

Példák  

 Gyermek látja anyját a cumis üveggel, tudja, hogy inni/enni kap  

 Kulcszörgés, valaki hazajött 

 Arckifejezések értelmezése  

 Kikészített seprű, seprésre való  



 

 

Az olvasási folyamat leírása  

 A személyeket, tárgyakat bizonyos helyzetekben, történésekben figyeltetjük meg 

(láttatjuk, hallatjuk, tapinthatjuk)  

 Kapcsolatba hozzuk saját élményekkel, emlékekkel, felismerjük a jelentést, 

amely átvihető egy következő szituációra, cselekvésre 

Szükséges előfeltételek  

 Képesség a külvilág-környezet felé fordulásra  

 Az érzékszervek működése  

 Képesség a személy, tárgy, környezetstruktúra felismerésére  

 Elemi időképzet  

Az olvasottak jelentősége  

 Képes más emberekkel kontaktusba kerülni  

 Egyre jobban kiismeri magát, eligazodik a külvilágban, a helyzethez illő 

magatartást tud tanúsítani 

Képek olvasása  

Jelentéshordozók  

 Konkrét személy, szituáció, vagy tárgyábrázolás egyes képeken, képsorokon 

 Vizuálisan észlelhető, kétdimenziós, egy biztos nézőpontból megjelenített, nincs 

mozgásban  

 Nem nyelvhez kötött, tartalma világos, közérthető  

Példák  

 Valósághű fotók, festmények, rajzok pl. ismert személyekről, tárgyakról  

 Egyes képek, képsorok, képeskönyvek, albumok 

Az olvasási folyamat leírása  

 A figyelem a képekre összpontosul  

 Ezeket egészükben vagy bizonyos részleteiben felismeri a gyermek  

 A valóság képeiként kapcsolatba hozza saját élményeivel, emlékeivel így 

közvetlenné válik a kép(ek) jelentéstartalma - mint egy „pillanatfelvétel” - 

valamilyen cselekményláncolatból  

Szükséges előfeltételek  

 Szándékos koncentráció/figyelem  

 Látás  



 

 

 Személyek, tárgyak felismerése két dimenzióban  

 A tudat, hogy a kép időben, térben távolit ábrázol  

 Tér – és időképzet annak érdekében, hogy az egyes képeket, mint egy cselekvés 

elemét ismerje fel a gyerek  

Az olvasottak jelentősége  

 A gyermek/tanuló beszédhasználattól, időtől függetlenül tud közlést felfogni  

 Tud emlékezni élményeire, cselekménysort tud követni pl. képes használati 

utasítást, vagy képes mesekönyvet olvasni  

Szimbólumok olvasása 

Jelentéshordozók  

 1 részletrajz: többnyire tárgyat, emberi alakot ábrázol, melyeknek a 

mindennapok gyakorlatában van szerepe  

 2 szín-, formarajzok, szimbólumok, melyek bizonyos szituációkban, bizonyos 

magatartást követelnek meg  

 1 és 2 pont közérthető, szabványjelentést hordozó cselekvésképek, beszédtől 

függetlenek  

Példák  

 1. pálcikaemberek, tájékozódást segítő piktogramok, technikai eszközök 

működtető gombjai, ruházati termékek kezelési útmutatói, irányjelzők, gyalogos 

lámpa  

 2. hideg-melegvíz gombja, különböző készülékek kontroll gombja, közlekedési 

jelzések  

Az olvasási folyamat leírása  

 A képjeleket /piktogram/, mint képek részleteit ismerik fel a tanulók, 

tájékozódási és gyakorlati segítségként értelmezik 

 A sematizáltság foka szerint könnyebb vagy nehezebb az értelmezés 

 A szín és formarajzokat szignálokként ismerik fel, amelyek összehasonlítható és 

összefüggő szituációkban ismétlődően ugyanazzal a jelentéssel jelennek meg; 

ezeket dekódolni kell  

 A felismert jelentés meghatározza a cselekvést 

 

 



 

 

Szükséges előfeltételek  

 Differenciált látás: színek, formák, kiterjedések, irányok megkülönböztetése, 

még leegyszerűsített geometriai formák nyomán is; tudatos jelkeresés 

 Annak a tudata, hogy a jelnek szimbolikus karaktere van  

 A szimbólumok és cselekvések stabil egymáshoz rendelése  

Az olvasottak jelentősége  

 Közérthető, beszédhez nem kötött kép- vagy forma- színjelek nyomán 

viszonylag önállóan orientálódik a világban  

 A mindennapokban a képjeleket gyakorlati segítségként tudják használni 

/megfelelő kapcsolók megtalálása, közlekedés/ 

Szignálszavak olvasása  
Jelentéshordozók  

 Absztrakt grafikai alakok, többnyire betűsorokból, részben számokból állnak 

képelem nélkül  

 Az írás fejezi ki a beszédnek megfelelő mondandót  

 Meghatározott környezetben és összefüggésben megjelenő cégtáblák, címkék, 

amelyeket többé-kevésbé egységesen jelenítenek meg egy egyszerű színes 

háttérrel 

Példák  

 Névtábla a kapun, „vészkijárat” „beszállás” utalások  

 Tilalomtáblák, többnyire sárga betűk fekete alapon, építkezéseknél, autó –

bejáróknál  

 Cégek táblái, ismert áruk csomagolásán megjelenő szavak  

Az olvasási folyamat leírása  

 Az olvasó „szignálszó”-táblákkal találkozik a mindennapi életben, próbálja 

megfejteni jelentésüket  

 Amíg írást nem tud kibetűzni az olvasó, addig a szóalakokat egységben, mint 

szóképeket, szimbólumokat ismeri fel és az összefüggések alapján következtet 

pl. belépési tilalomról, WC-használatról  

 

 

 



 

 

Szükséges előfeltételek  

 Az észlelés differenciáltabb, megkülönbözteti a kisebb, kevésbé markáns 

részleteket, az írottak tagoltságát, részegységeit (pl. egyes szóalakzatokban 

azonos a „tilos”, kibetűzni ugyan nem tudja, de sejti az összefüggésekből, 

jelentést ad a feliratoknak)  

Az olvasottak jelentősége  

 A rendelkezésre álló írott táblák a meghatározott összefüggésekben az 

eligazodást és a cselekvést segítik elő pl. felismerni a veszélyt, cégeket 

megtalálni, árukat kikeresni, az utat meglelni  

 Önbiztosságra tesz szert  

Egészszó olvasása 

Jelentéshordozók  

 Betűkomplexumok, mint „egész szavak”, írott szimbólumok bizonyos szavak 

értelmének a megragadására (szócsoportokban is)  

 Tematikus összefüggés van az általános oktatással, de ettől függetlenül is 

felismerik őket és más területekre is átvihetők  

Példák  

 Saját név  

 A hét napjai  

 A gyakorlati életből nyert fogalmak (tej, busz)  

 Egyszerű kifejezések szócsoportosítással (fürdeni megyünk)  

 Naplóbejegyzések (Ma meleg van.) 

Az olvasási folyamat leírása  

 A szóalakzatok egész komplexumként minden további utalás nélkül 

tudatosulnak, a megfelelő szavakat kimondják  

 A hasonló szavaknál meg kell optikailag különböztetni és összehasonlítani a szó 

elejét és végét Pl. ház, láz, láb  

 Az olvasó közvetlenül nem a jelentést, értelmet ragadja meg, hanem a szó 

alakját  

 

 

 



 

 

Szükséges előfeltételek  

 Tovább finomul a látás, megkülönbözteti az olvasó a hasonló szavakban a 

részleteket  

 A grafikus képhez hozzá tudja rendelni a megfelelő hangképeket függetlenül a 

helyzettől  

Az olvasottak jelentősége  

 Ő már olvasó  

 A családban is beigazolódik hozzáértése, ez további motiváció számára  

 Megérti, hogy az írásos kép megfelel a beszélt szónak  

 A legegyszerűbb közléseket olvasva megérti azokat ismertetőkön, címkéken, 

cédulákon, postai üdvözlőlapokon (Szemelrock Zsanett, 2012) 

 

A fejlesztő iskolai csoportokban dolgozó pedagógusok is arra törekszenek, hogy a 

tanulók/fiatalok a tőlük elvárható legmagasabb szinten képesek legyenek a kultúrtechnikák 

elsajátítására.  

Többségük a szimbólumok szintjéig több – kevesebb sikerrel eljut. A piktogramok 

meghatározó elemei a mindennapoknak, ezek elsajátítására nagy hangsúly helyeződik. Az 

alábbiakban néhány, a tanulók által ismert és használt piktogramot mutatunk be, melyek 

többnyire a kollégák által készített eszközök.  

 

  



 

 

4.1.2 Érzelmek kifejezése egyszerű piktogramokkal 
 

                                 

 

 

                      

 

 

                      

(Forrás: saját készítésű eszköz és fotó) 

 

 



 

 

4.1.3 30 elemű piktogram és szignálszó-szótár 
 

Szignálszavak: 
 

 Bejárat 
 Kijárat 
 Vészkijárat 
 Exit 

 Orvosi rendelő 

 Posta 

 Polgármesteri hivatal 
 Okmányiroda 

 Zárva 

 Nyitva 

 Rögtön jövök 

 Húzni 
 Tolni 

 Ebédlő  
 Öltöző 

 

 Női wc 

 Férfi wc 

 Chips 

 Coca-Cola 

 TESCO 

 Pénztár 
 Próbafülke 

 Idegeneknek belépni tilos! 
 Toalett 

 Információ 

 Nem működik 

 Veszély 

 Harapós kutya 

 Tilos a dohányzás 

 Dohányzásra kijelölt hely 

Piktogramok: 
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(Forrás:https://www.google.hu/search?q=piktogramok&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=2ahUKEwir2ZTvz9jmAhW1AhAIHe_DBKAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bi

h=578 Utolsó letöltés dátuma: 2019. 11. 27.)  

  

https://www.google.hu/search?q=piktogramok&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwir2ZTvz9jmAhW1AhAIHe_DBKAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578
https://www.google.hu/search?q=piktogramok&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwir2ZTvz9jmAhW1AhAIHe_DBKAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578
https://www.google.hu/search?q=piktogramok&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwir2ZTvz9jmAhW1AhAIHe_DBKAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578
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5 Könnyen érthető kommunikáció 

Bárki használhatja a kommunikáció könnyen érthető változatát, aki könnyen érthető 

formában akar információkat készíteni. Használhatják azok, akiknek nem a magyar az 

anyanyelvük, akiknek nehézséget okoz az olvasás. Ehhez az értelmükben sérült 

embereknek szükségük lehet egy segítő személy jelenlétére is. Az ENSZ Egyezmény 9. 

cikke kimondja, hogy a fogyatékos embereknek is biztosítani kell az információhoz való 

hozzáférést. Az alapelvek határozzák meg, hogyan kell az információkat könnyen 

érthetővé tenni.  

Az információnak 4 különböző formája van:  

 Az írott információ: Szórólap, kiadvány vagy beszámoló.   

 Elektronikus információ: A számítógépen írt információk.  

 Hang információ: CD-n vagy a rádióban hallható információk.  

 Videó információk: A tv-ben vagy a számítógép képernyőjén megjelenő 

információk 

Alapelvek: 

 Mielőtt elkezdjük az információ átírását, tudjunk meg minél többet a 

használókról!  

 Vegyük figyelembe, hogy nem biztos, hogy jól ismerik a témánkat.  

 A témában előforduló bonyolult szavakat magyarázzuk meg!  

 A munkánkba vonjuk be az értelmi fogyatékos embereket! Mi legyen a téma? 

Mit mondjunk el a témáról? Hol legyen elérhető az információ? Részt 

vehetnek az ellenőrzésben is. 

 Használjunk könnyen érthető szavakat, amelyeket az emberek jól ismernek! 

 Kerüljük a bonyolult szavak használatát! Ha mégis, szükségünk van 

bonyolult szavakra, világosan és érthetően magyarázzuk meg őket! A 

magyarázathoz használjunk példákat!  

 A dokumentum egészében ugyanazokra a dolgokra, mindig ugyanazokat a 

szavakat használjuk! 

 Ne használjunk hasonlatokat!  

 Kerüljük az idegen nyelvek szavainak használatát, kivéve, ha mindenki tudja 

értelmezni! 
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 Kerüljük a mozaikszavak használatát, írjuk ki a szavakat teljes egészükben! 

Ha mégis mozaikszót használunk, magyarázzuk meg a jelentését!  

 Kerüljük a százalékok és a nagy számok használatát! Ezek helyett a néhány 

vagy a sok fogalmakat használjuk! 

 Fogalmazzunk rövid mondatokban!  

 Mindig az adott személyekhez beszéljünk! Használjuk a te vagy ti szavakat! 

 Inkább pozitív tartalmú mondatokat használjunk a negatív tartalmú helyett! 

Pl.:A találkozó végéig nem mehetsz el! → Itt kell maradnod addig, amíg a 

találkozó véget nem ér!  

 Rendezzük egy csoportba az azonos témával kapcsolatos információkat!  

 A fontos információkat ismételjük meg többször!  

 A bonyolult szavakat magyarázzuk el többször! 

Írásbeli alapelvek: 

 Olyan formátumot válasszunk, amit könnyű olvasni, követni és fénymásolni! 

 Használjunk A4-es vagy A5-ös papírméretet!  

 Figyeljünk a terjedelemre!  

 Több rövidebb kiadványt készítsünk!  

 Ne használjunk olyan hátteret, ami megnehezíti a szöveg olvasását  

 Figyeljünk arra, hogy a háttér megfelelően sötét legyen, a szöveg pedig 

teljesen világos! 

 

EZ 

KÖNNYEN 

ÉRTHETŐ 

 

EZ NEM 

KÖNNYEN 

ÉRTHETŐ 

 

EZ NEM 

KÖNNYEN 

ÉRTHETŐ 

 

EZ NEM 

KÖNNYEN 

ÉRTHETŐ 

(Saját készítésű szemléltető anyag) 

 Használjunk egyszerű és könnyen olvasható betűtípust! Arial vagy Tahoma 

 Kerüljük a betűtalpas betűk használatát! Times New Roman, Constantia  

 Kerüljük az olyan írásmód használatát, ahol a betűk túl közel vannak 

egymáshoz! Pl.: az Arial betűtípus sűrített térközzel  

 Kerüljük a túl halvány betűk használatát!  

 Kerüljük a dőlt betűk használatát! 
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 Kerüljük a különleges szövegszerkesztés használatát! Árnyékolt szöveg, 

körvonalas szöveg.  

 Mindig nagyobb méretű betűket használjunk! Arial 14 betűtípust vagy ennél 

nagyobbat.   

 Teljes szavakat ne írjunk nagybetűkkel! 

 Az aláhúzás megnehezítheti az olvasást.  

 Az írás során kerüljük a színek használatát, mert néhány ember nem tud 

különbséget tenni a színek között! 

 Kerüljük a bonyolult szavak használatát! Ha mégis bonyolult szavakat 

használunk, rögtön magyarázzuk meg a jelentésüket!  

 A névmások használata fokozott figyelmet igényel. 

 Minden új mondatot kezdjünk új sorban!  

 Kerüljük a szavak elválasztását!  

 Használjunk rövid mondatokat! 

 Ha lehet, 1 mondatot 1 sorba írjunk! 

Írott szöveg: 

 A cím megmutatja, hogy miről szól az alatta lévő szöveg.  

 Csak fontos információkat adjunk!  

 Ne használjunk túl sok alcímet és felsorolást!  

 A diagramok és táblázatok nehezítik a megértést.  

 Felsoroláshoz használjunk pontokat!  

 Kerüljük a hasábok használatát!  

 Rendezzük a szöveget az oldal bal oldalára!  

 A szövegünk ne legyen „sorkizárt”!  

 Ne legyen túl sok szöveg egy oldalon!  

 Hagyjunk szünetet a bekezdések között!  

 Hagyjunk elég nagy margót, hogy ne tűnjön zsúfoltnak az oldal!  

 Használjunk oldalszámozást! 
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Képek: 

 A szöveg megértését segíti, ha a leírás mellé képeket teszünk fényképeket, 

rajzokat, vagy szimbólumokat.   

 Mindig jó minőségű és éles képet válasszunk!  

 Tehetünk 1 vagy 2 illusztrációt a bekezdések mellé. 

A könnyen érthető szövegek jelzése:   

 

Forrás:https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnyen+%C3%A9rthet%C5%91+kom

munik%C3%A1ci%C3%B3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW9YXZn

NbmAhUzi8MKHfM1BtIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=xfm0PW

bOiQWfDM: (letöltés dátuma: 2019. 10. 08.) 
A könnyen érthető kommunikáció alapelvei a magyar nyelvben: 

 Kerüljük a sorszámnevek használatát! Pl.: a 7. találkozó helyett → Eddig 6 

találkozónk volt.  

 A számokat számjegyekkel írjuk le betűk helyett!  

 Ne használjunk római számokat!  

 Ahol tudjuk, a jelen időt használjuk a múlt idő helyett!  

 Írjuk ki a dátumokat teljesen! 2019. december 20. péntek 

A könnyen érthető hangfelvételek alapelvei: 

 A beszélő személy tisztán ejtse ki a szavakat és megfelelően artikuláljon!  

 A hang megfelelő erősségű legyen!  

 Ne legyen se túl hangos, se túl halk!  

 A hangot ne zavarja meg közbeszólás vagy háttérzaj!  

 A beszélő lassan beszéljen!  

 Fontos szünetet hagyni a lényegesebb gondolatok után!  

 Hagyjunk elég időt az információ megértésére! 

 A fontosabb információkat megismételhetjük többször is!  

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnyen+%C3%A9rthet%C5%91+kommunik%C3%A1ci%C3%B3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW9YXZnNbmAhUzi8MKHfM1BtIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=xfm0PWbOiQWfDM:
https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnyen+%C3%A9rthet%C5%91+kommunik%C3%A1ci%C3%B3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW9YXZnNbmAhUzi8MKHfM1BtIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=xfm0PWbOiQWfDM:
https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnyen+%C3%A9rthet%C5%91+kommunik%C3%A1ci%C3%B3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW9YXZnNbmAhUzi8MKHfM1BtIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=xfm0PWbOiQWfDM:
https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnyen+%C3%A9rthet%C5%91+kommunik%C3%A1ci%C3%B3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW9YXZnNbmAhUzi8MKHfM1BtIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=xfm0PWbOiQWfDM:
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 A hangfelvételeken elhangzó információk legyenek mindig udvariasan 

megfogalmazva!  

 Kerüljük a különböző nyelvjárások használatát!  

 A szöveget úgy olvassuk, hogy az érzelmeket érzékelni lehessen!  

A gyógypedagógia minden esetben arra törekszik, hogy a sérült személyek a tőlük 

elvárható legmagasabb szinten képesek legyenek saját maguk ellátására, a társadalomba 

való beilleszkedésre. Ennek megvalósításában két nagy terület kap kiemelt figyelmet: a 

kommunikáció és az önkiszolgálás. A fejlesztő iskola nagy hangsúlyt fektet a praktikus 

ismeretek gyakorlatban való hasznosítására. Ennek egyik gyakorlati helyszíne a konyha. 

Manapság egyre nagyobb figyelmet kap Horváth Péter László, a Gyógypedagógus - képző 

intézet tanársegédjének munkássága, aki minden lehetséges módon küzd azért, hogy az 

értelmileg akadályozottak számára minél több könnyen érthető kiadvány készüljön, illetve 

a könnyen érthető kommunikáció a lehető legszélesebb körben elterjedjen. Szándéka, hogy 

a különböző hírportálokon legalább napi egy alkalommal megjelenjenek a hírek könnyen 

érthető formában is. Ezen kívül számos könnyen érthető szakácskönyv kiadását, illetve 

konyhai weboldal működését kezdeményezi. 

A következőkben a fejlesztő iskolában is jól használható könnyen érthető 

receptekből válogattunk. A szendvics és tea készítés lépéseit magunk készítettük, ezek 

nincsenek minősítve. Az egyszerű, konkrét utasításokat azok a tanulók is megérthetik, akik 

nem tudnak követni egy hosszabb szöveget. A receptek használatát az is könnyebbé teszi, 

hogy minden lépést fotók illusztrálnak. 

A felsorolt linkek elbírált könnyen érthető kiadványokat mutatnak be. Könnyen érthető 

konyha, egyszerű szakácskönyv és sütemények könyve került be a gyűjteménybe. 
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5.1 Szendvics készítése 

 

SZENDVICS 

 

ESZKÖZÖK: 

                

                         vágódeszka           kés                   tányér 

 

HOZZÁVALÓK: 

                           

         1 szelet kenyér         szalámi               uborka                    vaj 
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ELKÉSZÍTÉS: 

 

 

 

Vajazd meg a kenyeret! 

 

 

 

 

 

Szeld fel az uborkát karikára! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegyél a kenyérre szalámit!  
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Tegyél rá uborkát!   

 

 

 

 

 

 

 

Tedd a szendvicset a tányérra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kész a szendvics szalámival és uborkával. 
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5.2 Tea készítése 

TEA 

 

ESZKÖZÖK: 

                        

                        teáscsésze               teáskanál                vízforraló 

 

HOZZÁVALÓK: 

                                 

                 1 teafilter             citromlé          kristálycukor          víz 
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ELKÉSZÍTÉS: 

 

 

Önts vizet a vízforralóba! 

 

 

 

 

 

Nyomd be a vízforraló bekapcsoló gombját! 

 

 

 

 

 

 

Öntsd a forró vizet a pohárba! 
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Tedd bele a teafiltert!  

 

 

 

 

 

Áztasd benne néhány percet! 

 

 

 

 

 

 

Vedd ki a teafiltert! 

 

 

 

 

 

 

Tegyél bele 2 teáskanál cukrot!  
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Tegyél bele 1 teáskanál citromlevet! 

 

 

 

 

 

Keverd meg a teát egy teáskanállal! 

 

 

 

 

 

Elkészült a tea. 
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5.3 Ajánlott kiadványok linkjei 
Sütemények könyve 

Kókuszgolyó 

Raffaello 

Vaníliás kosárkák 

Túrós pohárdesszert 

Diós-barackos kocka 

Sajtos pogácsa 

https://drive.google.com/file/d/1hlYfE1Pxz0HPXr6b0xxOXrvZiSg2J2CO/view 

(utolsó letöltés: 2019. 11. 20.) 

Képes szakácskönyv 

https://drive.google.com/file/d/1byeYMjJUliNqTX7NM_0dBOoglyasIicC/view 

(utolsó letöltés: 2019. 11. 20.) 

Könnyen érthető konyha 

A főzés élmény. A főzés egy út az önállósághoz. A Könnyen érthető konyhában 

megismerkedünk az ételekkel. A receptek könnyen érthető kommunikációval készültek. A 

főzést képek és képsorozatok segítik. A recepteket csoportosítottuk témánként. 

Témáink: 

Befőzés 

Egytálétel 

Feltét 

Köret 

Leves 

Mártás 

Reggeli/vacsora 

Saláta 

Desszert 

http://konnyenertheto.gonczirita.hu/konyha/ (utolsó letöltés: 2019. 11. 20.) 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1hlYfE1Pxz0HPXr6b0xxOXrvZiSg2J2CO/view
https://drive.google.com/file/d/1byeYMjJUliNqTX7NM_0dBOoglyasIicC/view
http://konnyenertheto.gonczirita.hu/konyha/
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6 Jeles napok, ünnepek érthetően 15 - 23 éveseknek 
A Szó-Kép-Tár módszertani segédanyag első részében leírtak a pedagógusnak 

szóltak, módszertani ajánlások kerültek a kiadványba. A súlyos és halmozottan fogyatékos 

fiatalok kommunikációjának támogatása a 15-23 éves korosztálynak szól, 

könnyített/könnyen érthetően. A segédanyagban megtalálható általunk fontosnak tartott 

jeles napokat, ünnepeket a helyi rehabilitációs programhoz és a tanmenetek tananyagának 

tartalmához igazítottuk. A módszertani segédletben mintaként kidolgozásra kerültek a jeles 

napok, ünnepek egy része, a többi szabadon felhasználható azoknál a fiataloknál, akik 

értelmi képessége ezt lehetővé teszi. A felhasználható ismeretanyagot valóságot tükröző 

képi anyaggal rövid szöveges ismertetéssel készítettük el. A mellékletben található képi 

anyag szabadon felhasználható. 
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Január 1. Újév  

Az újév a naptári év első napja.  

Régen szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról házra járva, amiért a háziak kisebb 

adományokat adtak a köszöntőknek.  

Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani olyan dolgok végzésével, amikről azt 

gondolták, hogy szerencsét hoz. azt gondolták, hogy ami újév napján történik az emberrel, 

vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. Még a beteg emberek is felkeltek az 

ágyból.  

Tilos volt bármit is kölcsön venni vagy kölcsönadni. Nem végeztek munkát (mosás, 

takarítás) és kerülték a veszekedést.  

Ezen a napon lencsét főztek, hogy sok pénz álljon a házhoz. Úgy gondolták, hogy a sok 

apró mag pénzbőséget jelent a kővetkező esztendőben. Tilos volt baromfi húst enni, mert a 

tyúk elkaparja a szerencsét! Malacot sütöttek, mert a disznó előretúrja a szerencsét.  

Segédanyag – 1. számú melléklet 

(képek: https://www.villanylap.hu/hirek/4752-utmutato-a-szilveszter-es-az-ujev-unneplesehez (utolsó 
letöltés. 2019. 11. 29.)  
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_lencse_12_jotekony_hatasa?aid=20151231090100 (utolsó 
letöltés: 2019.12.29.) https://www.nosalty.hu/recept/olasz-lencseleves (utolsó letöltés: 2019.12.18.) 

http://kezdok-konyhaja.blogspot.com/2014/12/ropogos-boros-malacsult.html (utolsó letöltés: 2020. 01. 04.) 

 

 

 

  

https://www.villanylap.hu/hirek/4752-utmutato-a-szilveszter-es-az-ujev-unneplesehez
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_lencse_12_jotekony_hatasa?aid=20151231090100
https://www.nosalty.hu/recept/olasz-lencseleves
http://kezdok-konyhaja.blogspot.com/2014/12/ropogos-boros-malacsult.html
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Január 1. - Újév 

 

Az év első napja     
 

 

Jókívánságot mondunk 

 

 

 

 

Tilos kölcsönadni 
 

 

 

 

 

 

Lencsét eszünk 

 

 

 

 

 

Malacot eszünk  
 

 

 

https://pixabay.com/hu/illustrations/fizet-arany-egy-sz%C3%A1m-sz%C3%A1mjegy-634914/ 

http://kellemesunnepeket.hu/boldog-uj-evet/ (letöltés dátuma:2020.01.04.) 
https://www.canstockphoto.com/hands-giving-and-receiving-money-15771790.html  

(letöltés dátuma:2020.01.04.) 
https://divany.hu/offline/2014/12/29/lencsereceptek_szilveszterre/(letöltés dátuma:2020.01.04.) 
http://gasztro-tv.hu/hirek/szilveszteri-gasztro-babonak-miert-lencse-es-malac/(letöltés 
dátuma:2020.01.04.) 

https://pixabay.com/hu/illustrations/fizet-arany-egy-sz%C3%A1m-sz%C3%A1mjegy-634914/
http://kellemesunnepeket.hu/boldog-uj-evet/
https://www.canstockphoto.com/hands-giving-and-receiving-money-15771790.html
https://divany.hu/offline/2014/12/29/lencsereceptek_szilveszterre/
http://gasztro-tv.hu/hirek/szilveszteri-gasztro-babonak-miert-lencse-es-malac/


 

41 

 

Január 6. Vízkereszt  

Ez a nap a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. 

századig ekkor tartották Jézus születésnapját és az évkezdetet egyaránt. Ekkor emlékezik 

meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt 

megkeresztelkedéséről, illetve Jézus első csodatételéről is, amely a kánai menyegzőn 

történt, amikor a vizet borrá változtatta. A legtöbb néphagyomány a Háromkirályokhoz 

kötődik. Gáspár, Menyhért és Boldizsár a betlehemi csillagot követve ment Júdeába, hogy 

hódoljon a zsidók királyának. 

Ezen a napon szedik le a karácsonyfáról a díszeket. Ezen a napon kezdődik a farsang, 

amely hamvazószerdáig tart. 

Segédanyag - 2. számú melléklet  

Képek: https://alfahir.hu/kik_voltak_a_haromkiralyok (utolsó letöltés: 2019. 11. 08.) 

 

 

  

https://alfahir.hu/kik_voltak_a_haromkiralyok
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Farsang  

A farsang a vízkereszttel (január 6.) kezdődő és húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, 

húsvétvasárnap előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése.  

Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 

farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a 

farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 

közepette, valójában télbúcsúztató is. Ekkor rendezik meg a híres karnevált 

Magyarországon, a farsang legnevezetesebb eseményét, a Mohácson a busójárást. 

Hagyományok, szokások: 

 Álarcos bálok, jelmezes mulatságok ideje. 

 Január 22. Vince napja - termésjósló nap: "Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince" 

– tartja a közmondás. E napon a szőlőtermelők figyelik az időjárást: ha szép, napos 

az idő, akkor jó, ha ködös, borús, akkor rossz bortermés várható szüretkor. 

 Torkos csütörtök: a hamvazószerda utáni csütörtökön felfüggesztik a böjtöt, hogy 

elfogyaszthassák a megmaradt farsangi ételeket: ez volt a zabáló-, torkos- vagy 

tobzódócsütörtök.  

 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, az emberek időjósló napnak is 

tartják. Ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és meglátja az árnyékát, 

akkor visszabújik, vagyis akkor hideg idő várható a maradék télre. Ha viszont 

borult az ég, nem ijed meg az árnyékától, akkor előbújik, vagyis a tél hamar véget 

ér. 

 Farsangi fánk sütése 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang (utolsó letöltés dátuma: 2019.11.28.) 

 https://www.utisugo.hu/farsang/farsangi-hagyomanyok-nepszokasok-94030.html 

(utolsó letöltés dátuma: 2019.11.28. 

Segédanyag - 3. számú melléklet Képek forrása: pinterest 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://www.utisugo.hu/farsang/farsangi-hagyomanyok-nepszokasok-94030.html
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Farsang 

 

 

Vége a télnek   

 

 

 

 

Vidám mulatság, felvonulás 

 

 

 

Karnevál van sok helyen 

 

 

 

 

 

Farsangi fánk sütése  

 

 

 

https://orszagkep.hu/teltemeto-aszofo-sed-volgy-viragszonyeg/ (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://turizmus.com/desztinaciok/mintegy-140-millioval-tamogatja-nagyrendezvenyeit-kaposvar-

1162539(letöltés dátuma:2019.11.28.)  
https://utazom.com/olaszorszag/velence/velencei-karneval-non-stop (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/a-tokeletes-farsangi-fank-titka-2020-02-01-

113101 (letöltés dátuma:2019.11.28.)   

https://orszagkep.hu/teltemeto-aszofo-sed-volgy-viragszonyeg/
https://turizmus.com/desztinaciok/mintegy-140-millioval-tamogatja-nagyrendezvenyeit-kaposvar-1162539
https://turizmus.com/desztinaciok/mintegy-140-millioval-tamogatja-nagyrendezvenyeit-kaposvar-1162539
https://utazom.com/olaszorszag/velence/velencei-karneval-non-stop
https://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/a-tokeletes-farsangi-fank-titka-2020-02-01-113101
https://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/a-tokeletes-farsangi-fank-titka-2020-02-01-113101
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Busójárás 

A mohácsi sokácok népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első 

holdtölte határozza meg. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. 

A busójárás a télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek 

családjába tartozik. A mohácsi busók fűzfából faragott, rikító színűre festett, félelmetes 

álarcokat öltenek, kereplőket forgatva, kolompokat rázva hagyományosan vidám 

forgataggá varázsolják a várost. A téltemető, tavaszköszöntő nagy ünnep jókedvű 

farsangtemetéssel ér véget. 

Forrás: https://www.mohacsibusojaras.hu/busojarasrol/busojaras-tortenete/ (utolsó letöltés: 

2019.11.28.) 

Segédanyag - 4. számú melléklet 

Képek: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

 

 

  

https://www.mohacsibusojaras.hu/busojarasrol/busojaras-tortenete/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s
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Január 22. A magyar kultúra napja 

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását. Ennek 

emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, és a pedagógusokat 

1993-tól e napon tüntetik ki.  

Forrás: http://www.jelesnapok.hu/unnepnaptar/ (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

Segédanyag - 5. számú melléklet Képek: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc 

(utolsó letöltés: 2019.12.12.) https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-evig-lappangtak-a-himnuszt-is-tartalmazo-

klcsey-keziratok-20180122 (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

 

 

 

 

  

http://www.jelesnapok.hu/unnepnaptar/
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-evig-lappangtak-a-himnuszt-is-tartalmazo-klcsey-keziratok-20180122
https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-evig-lappangtak-a-himnuszt-is-tartalmazo-klcsey-keziratok-20180122
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Január 23. Kaposvár napja  

Kaposvár a Kapos folyó két partján, a Somogyi-dombság területén fekszik.  

Kaposvár megyei jogú város, Somogy megye és a Kaposvári járás székhelye, egyetemi 

város és püspöki székhely.  

A várost először 1009-ben említik. 1061-től egyházi központ szerepét töltötte be, majd a 

13. században felépült a vára is, amely a török időkben egyre fontosabb szerephez jutott. 

Kaposvár 1690-től az Esterházy család birtokaihoz tartozott, akik a somogyi birtokaik 

központjává tették, így a település gazdasági és közigazgatási szerepe egyre növekedett. 

1749-ben Somogy vármegye székhelyét is itt rendezték be. A megyeszékhelyre költözők jó 

része iparosokból és kereskedőkből állt, akik elindították Kaposvárt a polgári fejlődés 

útján. A lakosság folyamatosan nőtt, felépültek a fontosabb közintézmények, 

megteremtődtek a vasúti és közúti közlekedés feltételei, majd a 19. században elindult az 

ipar és a gazdaság fejlődése is. Kaposvár mára a Dunántúl egyik legjelentősebb városává 

vált, gazdasági, kulturális és sportközpont lett.  

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
http://naptarak.com/naptarak_vilagnapok (letöltés dátuma: 2019.12.28.) 

Segédanyag - 6. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
http://naptarak.com/naptarak_vilagnapok
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Január 23. Kaposvár napja  

 

 

Kaposvári vár  
 

 

 

 

Kaposvár város napja 

 

 

 

 

Szökőkutak városa  

 

 

 

 

 

 

 

Európa legszebb főtere 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r_v%C3%A1ra (letöltés dátuma:2019.12.10.) 
http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-01-

23/kaposvar_unnepe_ma_van_a_varos_napja.htmlhttps://www.kozterkep.hu/10707/europa-

parki-szokokut (letöltés dátuma:2019.12.10.) 
http://www.tourinformkaposvar.hu/index.php?p=11 (letöltés dátuma:2019.12.10.)  
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r_v%C3%A1ra
http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-01-23/kaposvar_unnepe_ma_van_a_varos_napja.html
http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-01-23/kaposvar_unnepe_ma_van_a_varos_napja.html
https://www.kozterkep.hu/10707/europa-parki-szokokut
https://www.kozterkep.hu/10707/europa-parki-szokokut
http://www.tourinformkaposvar.hu/index.php?p=11
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Március 6. Energiatakarékossági világnap 

Az energiaspórolás 12 pontja:  

„1. A háztartási eszközök áramtalanítása használat után. Az úgynevezett stand-by 

üzemmódban is van áramfelvétele ezeknek a berendezéseknek. 

2. Cserélje ki a hagyományos izzókat energiatakarékos égőkre. 

3. A közlekedőkbe érdemes mozgásérzékelőt tenni. Így automatikusan kikapcsol a 

világítás, ha már nem tartózkodunk ott. 

4. A számítógépet használat közbeni szüneteknél érdemes energiatakarékos üzemmódra 

állítani. 

5. A mosás során, az enyhén szennyezett ruhákat elegendő alacsonyabb hőfokon mosni. 

6. Mindig egész adag ruhát mossunk, ne fél adagot. 

7. Fürdés helyett zuhanyozzunk, így kevesebb előállított melegvízre van szükség. 

8. Fél fokkal vegyük vissza a lakótér hőmérsékletét. Ha tartósan nem használunk egy 

helységet, vegyük alacsonyra a hőmérsékletét. 

9. A fűtőtesteket hagyjuk szabadon, ne takarjuk el azokat. 

10. Az ételt kihűlt állapotban tegyük a hűtőbe. 

11. A hűtőszekrény hátulján lévő rácsot évente 2-3 alkalommal tisztítsuk meg. Miután 

hőleadó szerepe van, a szennyeződések miatt többlet energiára van szüksége a 

berendezésnek. 

12. A mélyhűtőt legalább évente egyszer olvasszuk le. A felhalmozódott jégréteg rontja a 

készülék teljesítményét.” 

Forrás: https://www.lokal.hu/2018-03-hogyan-sporolhatunk-ma-van-az-

energiatakarekossagi-vilagnap/ (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
 

 

 

 

 

 

 

https://royalpalaceokoshazak.hu/csaladi-haz-epites-kihivasa-az-energiatakarekossag/ 

https://glindagreen.com/tag/kornyezetvedelem/ (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 

 

https://www.lokal.hu/2018-03-hogyan-sporolhatunk-ma-van-az-energiatakarekossagi-vilagnap/
https://www.lokal.hu/2018-03-hogyan-sporolhatunk-ma-van-az-energiatakarekossagi-vilagnap/
https://royalpalaceokoshazak.hu/csaladi-haz-epites-kihivasa-az-energiatakarekossag/
https://glindagreen.com/tag/kornyezetvedelem/
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Március 6. Energiatakarékossági világnap 

 

Energiatakarékossági világnap  

 

 

 

 

Takarékoskodjunk a vízzel!  

 

 

 

 

Takarékoskodjunk az árammal!  

 

 

 

 

Takarékoskodjunk a gázzal!  

 

 

 

 

Csökkentsük a műanyag szemét 
mennyiségét!  
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Építsünk szélerőműveket!  

 

 

 

 

Telepítsünk napelemeket!  

 

 

 

 

 

Gyűjtsük szelektíven a szemetet!  

 

 

https://glindagreen.com/tag/kornyezetvedelem/ (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek//energiatakarekos-tippek (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
https://cleversavers.blog.hu/2014/04/23/energiatakarekossag_2_hutes  

(letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
https://www.pannonmuhely.hu/energiatakarekos/?energiatakarekos=146  

(letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
http://codexverde.cl/la-comodidad-nos-destruye/ (letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
https://javorbenedek.blog.hu/2012/07/10/a_tenyekkel_szembemenni_hosszu_tavon_nem_lehet 

(letöltés dátuma: 2019.12.10.) 
https://www.dehir.hu/gazdasag/napelemek-vege-az-ingyenes-energiatarolas-

idoszakanak/2018/11/23/ (letöltés dátuma: 2019.12.10.)  
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/szelektiven-de-hogyan (letöltés dátuma: 2019.12.10.)  
  

https://glindagreen.com/tag/kornyezetvedelem/
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/energiatakarekos-tippek
https://cleversavers.blog.hu/2014/04/23/energiatakarekossag_2_hutes
https://www.pannonmuhely.hu/energiatakarekos/?energiatakarekos=146
http://codexverde.cl/la-comodidad-nos-destruye/
https://javorbenedek.blog.hu/2012/07/10/a_tenyekkel_szembemenni_hosszu_tavon_nem_lehet
https://www.dehir.hu/gazdasag/napelemek-vege-az-ingyenes-energiatarolas-idoszakanak/2018/11/23/
https://www.dehir.hu/gazdasag/napelemek-vege-az-ingyenes-energiatarolas-idoszakanak/2018/11/23/
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/szelektiven-de-hogyan
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Március 8. Nemzetközi nőnap 

ENSZ közgyűlés 1977-ben március 8-át a nemzetközi nőnapnak nyilvánította. Ezen a 

napon a férfiak, fiúk köszöntik a nőket, lányokat általában virággal a tiszteletük, 

megbecsülésük és szeretetük kifejezése képpen.  

Segédanyag - 7. számú melléklet Képek: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=67188&n=menusgabor (utolsó letöltés: 2019. 11. 27.) 
https://nonap.info/boldog-nonapot-kepek/ (utolsó letöltés dátuma 2019. 11. 27.) 

Aranyosi Ervin: Március 8. Nőnap 

Vannak lányok, nők, meg nénik, 
anyukák, meg nagymamák. 
Vannak Katák, Erzsik, Évik, 
Zsuzsák, Jutkák, Marikák… 

Sorolhatnám a neveket, 
hiszen szép számmal akad, 

mindegyikre gondoljunk most, 

ne legyen ki kimarad! 

Mennyi, mennyi kedves angyal 

szebbíti az életünk, 
segítenek szebben élni, 

mennyi nő is van velünk? 

Az élet szegényebb lenne 

és a lét boldogtalan! 
Köszöntsük hát fel a nőket, 
mert a Nőnap pont ma van! 

Ünnepeljük hát meg őket, 

– tőlük csodás a világ, 
legyen apró figyelmesség 

számukra pár szál virág. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=67188&n=menusgabor
https://nonap.info/boldog-nonapot-kepek/
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Március 8. Nemzetközi nőnap 

 

A nők ünnepe  
 

 

 

 

 

A férfiak felköszöntik a nőket  
 

 

 

 

 

Virágot kapnak a nők  
 

 

 

Csokit kapnak a nők   
 

 

 

A nők örülnek a megemlékezésnek  
 

 

 

 

 

https://www.magyarorszagom.hu/legszebb-magyar-nok.html (letöltés dátuma: 2019.11.27.) 
https://www.spiritualislelek.hu/2017/10/01/ferfi-ero-pusztito-vagy-vedelmezo/ (letöltés dátuma: 
2019.11.27.) 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=67188&n=menusgabor (letöltés dátuma: 2019.11.27.) 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bor-csokolade-kostolo-kiralyi-borhaz-pincemuzeum-

budapest.html (letöltés dátuma: 2019.11.27.) 
https://hu.depositphotos.com/128921260/stock-photo-happy-woman-in-wreath-of.html  

(letöltés dátuma: 2019.11.27.) 

https://www.magyarorszagom.hu/legszebb-magyar-nok.html
https://www.spiritualislelek.hu/2017/10/01/ferfi-ero-pusztito-vagy-vedelmezo/
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=67188&n=menusgabor
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bor-csokolade-kostolo-kiralyi-borhaz-pincemuzeum-budapest.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bor-csokolade-kostolo-kiralyi-borhaz-pincemuzeum-budapest.html
https://hu.depositphotos.com/128921260/stock-photo-happy-woman-in-wreath-of.html
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Március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe 

1848 március 15-én forradalom tört ki Magyarországon, Budapesten, amelynek célja a 

Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés 

megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. 

1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Tizenkét pontot 

és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük. 

Forrás: 
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_184849es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja__a

_magyar_sajto_napja__a_magyar_koztarsasag_nemzeti_unnepe (letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
http://www.jelesnapok.hu/unnepnaptar/ (letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
Segédanyag - 8. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_184849es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja__a_magyar_sajto_napja__a_magyar_koztarsasag_nemzeti_unnepe
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_184849es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja__a_magyar_sajto_napja__a_magyar_koztarsasag_nemzeti_unnepe
http://www.jelesnapok.hu/unnepnaptar/
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Március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe 

 

 

Forradalom tört ki  
 

 

 

 

A Pilvax Kávéházból indultak  
 

 

 

 

 

 

Lefoglaltak egy nyomdagépet  
 

 

 

 

 

 

Kinyomtatták Petőfi Sándor: Nemzeti 
dal című versét 
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Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést 
tartottak  

 

 

 

Kokárdát viselünk  

 

 

 

 

 

Megkoszorúzzuk a hősök szobrait  

 

 

 

 

https://m.mult-kor.hu/20070315_a_nemzeti_dal_es_a_muzeum_kertje?pIdx=2 

(letöltés dátuma: 2019.11.28.)  
http://muveszkavehaz.hu/rolunk/ (letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
https://www.concordforditoiroda.hu/nyomdaipari-forditas/ (letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/03/15/ki_szavalta_a_nemzeti_dalt  

(letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/03/marcius-15-mit-unneplunk-marcius-15-en-nemcsak-

az-184849-es-polgari-forradalom-es-szabadsagharc-kezdete  

(letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
https://montazsmagazin.hu/marcius-15-emlekezete/ (letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/egesz-nap-szines-programok-kozul-valogathatunk-marcius-15-en 

(letöltés dátuma: 2019.11.28.) 
 

  

https://m.mult-kor.hu/20070315_a_nemzeti_dal_es_a_muzeum_kertje?pIdx=2
http://muveszkavehaz.hu/rolunk/
https://www.concordforditoiroda.hu/nyomdaipari-forditas/
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/03/15/ki_szavalta_a_nemzeti_dalt
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/03/marcius-15-mit-unneplunk-marcius-15-en-nemcsak-az-184849-es-polgari-forradalom-es-szabadsagharc-kezdete
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/03/marcius-15-mit-unneplunk-marcius-15-en-nemcsak-az-184849-es-polgari-forradalom-es-szabadsagharc-kezdete
https://montazsmagazin.hu/marcius-15-emlekezete/
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/egesz-nap-szines-programok-kozul-valogathatunk-marcius-15-en
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Március 22. A víz világnapja 

Ezen a napon arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy mindenki számára fontos a tiszta 
ivóvíz. Óvjuk a folyókat, tavakat! Ne szemeteljük, vigyázzunk a tisztaságukra! 
Takarékoskodjunk a vízkészlettel! 

Segédanyag - 9. számú melléklet (letöltés dátuma: 2019.12.11.) 

Képek: https://vizmerce.blog.hu/2017/02/08/viz_vilagnapja_352 (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

https://www.aquavital.hu/hirek/78 (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://vizmerce.blog.hu/2017/02/08/viz_vilagnapja_352
https://www.aquavital.hu/hirek/78
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Március 22. A víz világnapja 

Fontos a tiszta ivóvíz                                              

Ne szemetelj!                                                                  

 

Ne használj sok vizet!                                             

 

https://www.google.hu/search?q=tiszta+iv%C3%B3v%C3%ADz&sxsrf=ALeKk0295cyTaFqx08L

mAvohAvcJB4P04Q:1585929132244&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-

sMO0zszoAhXEFXcKHYEGBw8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=YOyDr1

VLYHDXeM&imgdii=gw6qI3kYZB81KM (letöltés dátuma: 2019.12.11.) 
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQ

KHcBBCFkQ2-

cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyA

ggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCA

AQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqA

Qtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=128

0#imgrc=kVXujLWefAK3RM (letöltés dátuma: 2019.12.11.) 

https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeK

k027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

2ahUKEwiRuoim-

szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPv

M (letöltés dátuma: 2019.12.11.) 

 

https://www.google.hu/search?q=tiszta+iv%C3%B3v%C3%ADz&sxsrf=ALeKk0295cyTaFqx08LmAvohAvcJB4P04Q:1585929132244&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-sMO0zszoAhXEFXcKHYEGBw8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=YOyDr1VLYHDXeM&imgdii=gw6qI3kYZB81KM
https://www.google.hu/search?q=tiszta+iv%C3%B3v%C3%ADz&sxsrf=ALeKk0295cyTaFqx08LmAvohAvcJB4P04Q:1585929132244&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-sMO0zszoAhXEFXcKHYEGBw8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=YOyDr1VLYHDXeM&imgdii=gw6qI3kYZB81KM
https://www.google.hu/search?q=tiszta+iv%C3%B3v%C3%ADz&sxsrf=ALeKk0295cyTaFqx08LmAvohAvcJB4P04Q:1585929132244&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-sMO0zszoAhXEFXcKHYEGBw8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=YOyDr1VLYHDXeM&imgdii=gw6qI3kYZB81KM
https://www.google.hu/search?q=tiszta+iv%C3%B3v%C3%ADz&sxsrf=ALeKk0295cyTaFqx08LmAvohAvcJB4P04Q:1585929132244&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-sMO0zszoAhXEFXcKHYEGBw8Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=YOyDr1VLYHDXeM&imgdii=gw6qI3kYZB81KM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=ne+szemetelj&tbm=isch&ved=2ahUKEwiV78y5zszoAhVHtqQKHcBBCFkQ2-cCegQIABAA&oq=ne+sz&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwFQ66KcBVjCyZwFYJHXnAVoAXAAeAOAAaUBiAGYDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=tluHXpW8NcfskgXAg6HIBQ&bih=529&biw=1280#imgrc=kVXujLWefAK3RM
https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeKk027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRuoim-szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPvM
https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeKk027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRuoim-szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPvM
https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeKk027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRuoim-szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPvM
https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeKk027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRuoim-szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPvM
https://www.google.hu/search?q=takar%C3%A9koskodj+a+v%C3%ADzzel&hl=hu&sxsrf=ALeKk027HhUutme32zaRrBS9YLC5aCwkMw:1585940913076&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRuoim-szoAhUHx4sKHe_0AdUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=w4Kvxsu5qUAPvM
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Húsvét 

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus keresztre feszítésére és 

feltámadására emlékeznek. A Biblia szerint Jézust pénteken keresztre feszítették, de 

harmadnapra feltámadt. 

Népszokások: 

 Húsvéti tojás festése – A tojás az élet és az újjászületés jelképe. 

 Húsvéti reggeli: sonkát, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután 

mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól 

szaporodjanak, egészségesek maradjanak. 

 Húsvét hétfő - locsolkodás: férfiak ilyenkor sorba járták a házakat és verseket mondtak, 

majd vízzel (ma kölnivel) locsolták meg a lányokat. Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok 

pirost tojást adnak a fiúknak. 

 A gyerekeknek a nyúl hozza az ajándékot. 

Forrás: https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/ (utolsó 

letöltés: 2019.11.26.) http://www.holloko.hu/hu/hirek/ha-husvet-akkor-holloko.html (utolsó 

letöltés: 2019. 11. 26.) https://haviegyfozes.hu/hagyomanyos-husveti-reggeli-egy-kicsit-maskent/ (utolsó 

letöltés: 2019.12.12.) https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/04/16/husveti-nepszokasok.html (utolsó 

letöltés: 2019. 11. 26.): https://pannonhirnok.com/miert-eppen-a-nyuszi-hozza-a-tojasokat/ (utolsó letöltés: 

2019.12.11.) 

Segédanyag - 10. számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/03/30/husveti-szokasok-es-hagyomanyok/
http://www.holloko.hu/hu/hirek/ha-husvet-akkor-holloko.html
https://haviegyfozes.hu/hagyomanyos-husveti-reggeli-egy-kicsit-maskent/
https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/04/16/husveti-nepszokasok.html
https://pannonhirnok.com/miert-eppen-a-nyuszi-hozza-a-tojasokat/
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Húsvét 

Jézus feltámadását ünnepeljük                            

 

Tojást festünk                                                     

 

Reggel sonkát, tojást eszünk                              

 

A fiúk meglocsolják a lányokat                         

A gyerekeknek ajándékot hoz a nyuszi                             
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https://www.google.hu/search?q=j%C3%A9zus+felt%C3%A1mad%C3%A1s%C3%A1nak+napja

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFirCJ3c7oAhVFpIsKHe_RBFYQ_AUoAXoEC

BwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=yrQWNCbSiQ5yXM&imgdii=IJcQb5MQWmn4gM 

(letöltés dátuma:2019.12.12.) 
 

https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3

c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-

cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIAB

CDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6Dmg

AcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&

ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM (letöltés 
dátuma:2019.12.12.) 
 

https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tb

m=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-

cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpb

WcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-

IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABA

A&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM  

(letöltés dátuma:2019.12.12.) 
 

https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAh

WUuKQKHbYzAosQ2-

cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2A

VoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=i

mg&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdi

i=47WOpnwVEHsAfM  

(letöltés dátuma:2019.12.12.) 
 

https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved

=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-

cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCA

AQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXota

W1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-

6dlM (letöltés dátuma:2019.12.12.) 
 

  

https://www.google.hu/search?q=j%C3%A9zus+felt%C3%A1mad%C3%A1s%C3%A1nak+napja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFirCJ3c7oAhVFpIsKHe_RBFYQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=yrQWNCbSiQ5yXM&imgdii=IJcQb5MQWmn4gM
https://www.google.hu/search?q=j%C3%A9zus+felt%C3%A1mad%C3%A1s%C3%A1nak+napja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFirCJ3c7oAhVFpIsKHe_RBFYQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=yrQWNCbSiQ5yXM&imgdii=IJcQb5MQWmn4gM
https://www.google.hu/search?q=j%C3%A9zus+felt%C3%A1mad%C3%A1s%C3%A1nak+napja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFirCJ3c7oAhVFpIsKHe_RBFYQ_AUoAXoECBwQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=yrQWNCbSiQ5yXM&imgdii=IJcQb5MQWmn4gM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=toj%C3%A1sfest%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=toj&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAMgUIABCDATICCAAyBQgAEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1CGjg5Y3qUOYOi6DmgAcAB4AoABiAGIAdMTkgEEMjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=l9JrSNN5rsKAIM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6JyK3c7oAhUegqQKHbEEAfcQ2-cCegQIABAA&oq=sonka+%C3%A9s+toj%C3%A1s+h%C3%BAsv%C3%A9tra&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQvOkDWN-IBWCIkwVoAHAAeAKAAYcBiAGhIpIBBDQ4LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=fXeIXui1IJ6EkgWxiYS4Dw&bih=578&biw=1280#imgrc=BVOj2Zkt7wjRrM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=locsolkod%C3%A1s&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWw4Ti3s7oAhWUuKQKHbYzAosQ2-cCegQIABAA&oq=locsolkod%C3%A1s&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ9ZkFWJPRBWCa2AVoAHAAeAKAAXmIAYcWkgEEMzEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEA&sclient=img&ei=QnmIXpaaB5TxkgW254jYCA&bih=578&biw=1280#imgrc=g6okgECwFuDweM&imgdii=47WOpnwVEHsAfM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
https://www.google.hu/search?q=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif%C3%A9szek&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6yKvQ387oAhUCO-wKHZ3yCxgQ2-cCegQIABAA&oq=h%C3%BAsv%C3%A9ti+nyuszif&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoFCAAQgwFQrsIDWI3XA2DJ6gNoAHAAeACAAWGIAaMFkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=KXqIXvqPG4L2sAed5a_AAQ&bih=578&biw=1280#imgrc=su4icu_m4-6dlM
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Pünkösd 

A pünkösd keresztény ünnep, melyet a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartanak. A 

Szentlélek kiáradását ünnepelik, ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, 

és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:  

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 

egészházat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent szellemmel és 

különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak,” 

Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, Károlyi-biblia 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd (letöltés dátuma: 

2019.12.13.) 

Pünkösdi népszokások 

 Pünkösdi király választása:  

A pünkösdi királyi címet az ekkor rendezett ügyességi versenyek nyertese érdemelte ki. 

Így szerezhető kiváltságok voltak: a pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, 

mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden kocsmában ingyen ihatott, mert amit 

elfogyasztott azt a község fizette ki később. Általában ő lett a legények vezetője is az adott 

évben. http://polgarportal.hu/punkosdi-szokasok-es-hagyomanyok/ (letöltés dátuma: 

2019.12.13.) 

 Pünkösdi királynéjárás: 

A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után 

házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal 

szórták be a szobát. http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/44004/1 (letöltés dátuma: 2019.12.13.) 

 Párválasztó, udvarló szokások: 

A legény annak a lánynak küldött egy tálat kaláccsal és borral, aki tetszett neki. Ha a lány 

viszonozta az érzelmeket, akkor ő is hasonlóan telerakott tálat küldött vissza. Este aztán 

újabb lehetőség nyílt az udvarlásra, ugyanis sokfelé ilyenkor pünkösdi bálokat tartottak. 

https://www.femcafe.hu/cikkek/eletmod/punkosdi-

szokasok-es-hagyomanyok  

(letöltés dátuma: 2019.12.13.) 

VIDEO: Jeles napok - Pünkösd 

https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg  

(letöltés dátuma: 2019.12.13.)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd
http://polgarportal.hu/punkosdi-szokasok-es-hagyomanyok/
http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/44004/1
https://www.femcafe.hu/cikkek/eletmod/punkosdi-szokasok-es-hagyomanyok
https://www.femcafe.hu/cikkek/eletmod/punkosdi-szokasok-es-hagyomanyok
https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg
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Pünkösd 

 

A Pünkösd az egyház születésnapja                           

 

Pünkösdi királyt választanak egy versenyen              

 

A legszebb kislány a pünkösdi királyné                        

 

Pünkösdi bálokat tartanak                                           
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https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sd+kereszt%C3%A9ny+%C3%BCnnep

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjElsLKi8_oAhWgAxAIHW62DbwQ_AUoAXo

ECBsQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=tvDMwIoAc5yCrM&imgdii=Gl53pFoj0WnnsM (letöltés 
dátuma:2019.12.13.) 
 

https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ah

UKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-

cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAgg

AMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1u

xBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&

ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM (letöltés 
dátuma:2019.12.13.)  
 

https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch

&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-

cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgII

ADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-

4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&

ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-

JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM 

(letöltés dátuma:2019.12.13.) 
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUK

Ewin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-

cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6Bg

gAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcA

YgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kg

XLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM  (letöltés dátuma:2019.12.13.)  
 

  

https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sd+kereszt%C3%A9ny+%C3%BCnnep&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjElsLKi8_oAhWgAxAIHW62DbwQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=tvDMwIoAc5yCrM&imgdii=Gl53pFoj0WnnsM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sd+kereszt%C3%A9ny+%C3%BCnnep&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjElsLKi8_oAhWgAxAIHW62DbwQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=tvDMwIoAc5yCrM&imgdii=Gl53pFoj0WnnsM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sd+kereszt%C3%A9ny+%C3%BCnnep&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjElsLKi8_oAhWgAxAIHW62DbwQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=tvDMwIoAc5yCrM&imgdii=Gl53pFoj0WnnsM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1ly&tbm=isch&ved=2ahUKEwil4tDMi8_oAhUQgaQKHb_kBS0Q2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sd&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQGDoGCAAQCBAeUJStEFi1uxBgytYQaABwAHgAgAFbiAGpC5IBAjE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=RKiIXqWwMpCCkgW_yZfoAg&bih=578&biw=1280#imgrc=UQLz6qA7o66gfM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwitvcPPjM_oAhXLt6QKHa4ICPsQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+kir%C3%A1lyn&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyBggAEAoQGFCf7gtYn-4LYOv5C2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=V6mIXu21FMvvkgWukaDYDw&bih=578&biw=1280#imgrc=Da9-JeuCIbC4uM&imgdii=kxhIhLb25F2INM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
https://www.google.hu/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&tbm=isch&ved=2ahUKEwin2rStjc_oAhXGu6QKHUsiB6AQ2-cCegQIABAA&oq=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%A1l&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAoQGDoECAAQQzoECAAQGDoGCAAQCBAeULuXCliRrQpgxrQKaABwAHgAgAGcAYgBjQiSAQQxMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=HKqIXqfcDcb3kgXLxJyACg&bih=578&biw=1280#imgrc=HoZjl2LiEWUPlM
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Április 1. Bolondok napja 

 

Kép: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bolondok-napja.html (utolsó letöltés: 2019. 
12. 13.) 

A bolondozás, tréfálkozás napja. A hagyomány szerint az lesz április bolondja, akit április 

elsején sikerül rászedni. 

„A magyar néphagyományban ismert volt a bolondok napja, melyen álhíreket terjesztettek, 

rémhíreket találtak ki vagy csak kigúnyolták egymást: Április bolondja, felmászott a 

toronyba!; Fél tizenkettő, szamár mind a kettő! 

Főleg a gyerekeket tréfálták meg ezen a napon: elküldték őket boltba szúnyogzsírért, 

esernyőmagért, trombitahúrért vagy hegedűbillentyűért. Ma is él még a diákság körében a 

móka ezen a napon, sok iskolában fordított napot tartanak: a tanárok a padba ülnek, a 

diákok pedig a katedrán kapnak helyet.”  

Forrás: https://www.duol.hu/cimlapon/bolondok-napja-tippek-es-eszelos-atveresek-

1054159/ (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-bolondok-napja.html
https://www.duol.hu/cimlapon/bolondok-napja-tippek-es-eszelos-atveresek-1054159/
https://www.duol.hu/cimlapon/bolondok-napja-tippek-es-eszelos-atveresek-1054159/
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Április 2. Az autizmus világnapja 

Az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, az autista emberek társadalmi elfogadására 

hívja fel a világ figyelmét. Az emberek kék ruhába öltöznek, híres épületeket kéken 

világítanak ki ezen a napon.  

 

Kép: https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2019/04/02/az-autizmus-vilagnapja-igy-

unnepeltek-kaposvaron.html (letöltés dátuma: 2019. 11. 23.) https://auti.hu/autizmus-napi-

programok/23 (utolsó letöltés: 2019.12.13.) 

Segédanyag - 12. számú melléklet 

 

 

 

https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2019/04/02/az-autizmus-vilagnapja-igy-unnepeltek-kaposvaron.html
https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2019/04/02/az-autizmus-vilagnapja-igy-unnepeltek-kaposvaron.html
https://auti.hu/autizmus-napi-programok/23
https://auti.hu/autizmus-napi-programok/23
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Április 2. Az autizmus világnapja 

 

Az autista emberekről szól                                

 

Jelképe a kék szín                                             

 

Kék ruhába öltözünk                                         

                                                                                   (saját készítésű fotó) 

Az épületeket kékre világítják ki                               

https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_D

fs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=CX0FcvaucUiK

6M  

(letöltés dátuma:2019.12.13.) 
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_D

fs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=ljEw9o4yxB3t6

M&imgdii=bOqCXSGCleVb0M (letöltés dátuma:2019.12.13.)  

https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=CX0FcvaucUiK6M
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=CX0FcvaucUiK6M
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=CX0FcvaucUiK6M
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=ljEw9o4yxB3t6M&imgdii=bOqCXSGCleVb0M
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=ljEw9o4yxB3t6M&imgdii=bOqCXSGCleVb0M
https://www.google.hu/search?q=autizmus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6_Dfs9ToAhVCw4sKHVe8CPsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=578#imgrc=ljEw9o4yxB3t6M&imgdii=bOqCXSGCleVb0M
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Április 11. A magyar költészet napja József Attila születésnapja 

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.  

Ebből az alkalomból irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat 

szerveznek és versmondó versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 

Segédanyag - 13. számú melléklet  

Képek: https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/ (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

 

  

https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/
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Április 22. A Föld napja 

A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetünk védelmére, állat- és növényvilág 

megóvására. Ilyenkor szemétszedést, faültetést szerveznek.  

Mit tehetsz Te?  

 Zöldítsd környezetedet: ültess fákat, haszonnövényeket. Komposztálj.  

 Közlekedj közösen, járj gyalog, kerékpárral. Használd a tömegközlekedési 

eszközöket.  

 Ne vásárolj műanyagból készült csomagoló anyagokat. 

 Válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazai termékeket. 

Segédanyag - 14. számú melléklet 

 

 

 
 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kép: saját készítésű fotók 
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Április 22. A Föld napja 

 

 

Környezetvédelem napja                                                         

 

 

Szemétszedést szerveznek                                                         

 

Fákat ültetünk                                                                                  

 

Utazz tömegközlekedéssel                                                     

 

Vásárolj magyar termékeket                                                      
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https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwin2bGZi9foAhUmlosKHeEoCmsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=5

29#imgrc=gtI-oogPW9VuqM (letöltés dátuma:2019.11.26.) 
 

https://www.google.hu/search?q=szem%C3%A9tszed%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6_Ni

ci9foAhVLNewKHQBqAaYQ2-

cCegQIABAA&oq=szem%C3%A9tszed%C3%A9s&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIA

DIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6B

AgAEENQ1LUOWK_sDmDK9g5oAHAAeACAAYgBiAGPFJIBBDIzLjSYAQCgAQGqAQtnd3

Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=ntmMXvq1DMvqsAeA1IWwCg&bih=529&biw=1280#i

mgrc=clND3elK5y4-6M&imgdii=vEU7PW2H96AcXM (letöltés dátuma:2019.11.26.) 
 

https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s&tbm=isch&ved=2ahUKEwie8fiRjNf

oAhWHPOwKHWcaCo8Q2-

cCegQIABAA&oq=fa%C3%BCltet%C3%A9s&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIC

CAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoECAAQEzoFC

AAQgwFQ24AdWMS7HWC6yx1oAHAAeACAAYABiAHBDJIBBDE1LjKYAQCgAQGqAQtn

d3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=lNqMXp7XBYf5sAfntKj4CA&bih=529&biw=1280#imgrc=

44v3vDgNrkCDeM(letöltés dátuma:2019.11.26.)  
 

https://www.google.hu/search?q=buszp%C3%A1lyaudvar&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGwZLVj9f

oAhVP16QKHcboA3wQ2-

cCegQIABAA&oq=buszp%C3%A1lyaudvar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAF

EB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAF

EB4yBggAEAUQHjoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHlCMoQFYwagBYMizAWgAcAB4AIABZ

ogBkgOSAQMxLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=Rt6MXoaGFM-

ukwXG0Y_gBw&bih=529&biw=1280#imgrc=X6bdyqCwjbKubM (letöltés dátuma:2019.11.26.) 
 

 

https://www.google.hu/search?q=magyar+term%C3%A9k&tbm=isch&ved=2ahUKEwjLtdHgj9fo

AhUouqQKHYZgD-QQ2-

cCegQIABAA&oq=magyar+ter&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCA

AyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeOgQIABBDUPTVBliunAdguK4HaABw

AHgCgAGCAYgBvhGSAQQxNy42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&

ei=Xt6MXsuOGqj0kgWGwb2gDg&bih=529&biw=1280#imgrc=UaB089CbMgnGwM&imgdii=U

77Mx00pW-WItM (letöltés dátuma:2019.11.26.) 
 

  

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin2bGZi9foAhUmlosKHeEoCmsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=529#imgrc=gtI-oogPW9VuqM
https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin2bGZi9foAhUmlosKHeEoCmsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=529#imgrc=gtI-oogPW9VuqM
https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin2bGZi9foAhUmlosKHeEoCmsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=529#imgrc=gtI-oogPW9VuqM
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Május 1. A munka ünnepe 

Ez a nap munkaszüneti nap. Nincs iskola, nem kell dolgozni, nincsenek nyitva az üzletek 

sem. Hazánkban először 1890-ben rendeztek május elsejei felvonulást Budapesten. A 

felvonulást követő utcabálokat, majálisokat rendeztek. 

Népszokások 

Május l-jére virradó éjszaka állítják a májusfát. A májusfa, a zöld ág a természet 

megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, 

szerelmi ajándék is. A fiúk az éj leple alatt egy feldíszített fát állítottak a kedvesük 

kertjébe. Ezt pönkösdkor mulatság keretében táncolták ki.  

Segédanyag - 15. számú melléklet  

Képek: http://kecskemet.hu/?r=701&c=5628 (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

https://i.pinimg.com/originals/86/42/a8/8642a8b1630cdf921fd980f342ba3463.jpg (utolsó letöltés: 2019. 12. 
29.) 

 

 

  

http://kecskemet.hu/?r=701&c=5628
https://i.pinimg.com/originals/86/42/a8/8642a8b1630cdf921fd980f342ba3463.jpg
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Május 10. Madarak és fák napja 

A madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a 

társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, 

elmélyítse. 

Nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és a fákra A hétköznapokon is 

figyelnünk kell a növényekre és „énekes” társainkra. Azért is, mert a fák oxigént 

termelnek, port szűrnek meg, vagy a városokban a zajvédelemben is fontos szerepük van. 

A színes, gyönyörű madarak éneke nyugtatja az embert, és rengeteg kártevőtől védik meg 

növényeinket. 

Segédanyag - 16. számú melléklet Képek: https://fna.hu/hir/madarakfak17 (utolsó letöltés: 

2019.12.10.) 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delem
https://fna.hu/hir/madarakfak17
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Május 10. Madarak és fák napja 

 

Fontos a természetvédelem                               

 

Védeni kell a madarakat                                  

 

Ültessünk fát                                                   

 

https://www.google.hu/search?q=term%C3%A9szetv%C3%A9delem&sxsrf=ALeKk03KOalBGZ0

8JIL-xCKhXWJjubSdHw:1586358700963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEm-

3WjtnoAhVmoosKHd9rApEQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=Z_Y

-B9DjgV4JTM (letöltés: 2019.12.10.) 

https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-

PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-

cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg

yBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6

BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAu

NJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578

&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM  

(letöltés: 2019.12.10.) 

https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ah

UKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-

cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICC

AAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAn

UPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1

pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAt

KilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM (letöltés: 2019.12.10.)  

https://www.google.hu/search?q=term%C3%A9szetv%C3%A9delem&sxsrf=ALeKk03KOalBGZ08JIL-xCKhXWJjubSdHw:1586358700963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEm-3WjtnoAhVmoosKHd9rApEQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=Z_Y-B9DjgV4JTM
https://www.google.hu/search?q=term%C3%A9szetv%C3%A9delem&sxsrf=ALeKk03KOalBGZ08JIL-xCKhXWJjubSdHw:1586358700963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEm-3WjtnoAhVmoosKHd9rApEQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=Z_Y-B9DjgV4JTM
https://www.google.hu/search?q=term%C3%A9szetv%C3%A9delem&sxsrf=ALeKk03KOalBGZ08JIL-xCKhXWJjubSdHw:1586358700963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEm-3WjtnoAhVmoosKHd9rApEQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=Z_Y-B9DjgV4JTM
https://www.google.hu/search?q=term%C3%A9szetv%C3%A9delem&sxsrf=ALeKk03KOalBGZ08JIL-xCKhXWJjubSdHw:1586358700963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEm-3WjtnoAhVmoosKHd9rApEQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=Z_Y-B9DjgV4JTM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&tbm=isch&ved=2ahUKEwiog-PXjtnoAhXat6QKHRkiB98Q2-cCegQIABAA&oq=mad%C3%A1rv%C3%A9delem&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q6KQgWLbdIGDY6CBoAHAAeACAAXiIAbUKkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rumNXqj0NdrvkgWZxJz4DQ&bih=578&biw=1280#imgrc=u36tnpffIfShyM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
https://www.google.hu/search?q=fa%C3%BCltet%C3%A9s+k%C3%A9pek&tbm=isch&ved=2ahUKEwijs-3YkNnoAhXN6qQKHd4ADwwQ2-cCegQIABAA&oq=fa%C3%BC&gs_lcp=CgNpbWcQARgGMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnUPCEBliAtwZgudwGaAFwAHgAgAGpAYgB_wqSAQQxMS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=yuuNXqOmAc3VkwXegbxg&bih=578&biw=1280#imgrc=MjfJAtKilCO8tM&imgdii=UwiUoqpsidvlHM
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Május 15. A család nemzetközi napja 

Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára.  

A család akkor jön létre, ha egy férfi és egy nő szeretik egymást, összeházasodnak, majd 

gyerekeik lesznek. A szűk családot apa, anya és gyerekek alkotják. De a tágabb családhoz 

tartoznak a nagyszülők, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, egyéb rokonaink is. 

Ki kicsoda családban? – Rokoni kapcsolatok: 

szülő: apa, anya 

nagyszülő: nagyapa, nagyanya, papa, papi; tata; mama, mami, nagyi – szülők szülei 

dédszülő: dédapa, dédanya, dédi – nagyszülők szülei; szülők nagyszülei 

testvér: fútestvér -báty: valakinek az idősebb fiútestvére, -öcs: valakinek a fiatalabb 

fiútestvére 

lánytestvér: -nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére -húg: valakinek a 

fiatalabb lánytestvére 

unokatestvér: szülők testvérének gyermeke 

nagybácsi: szülő fiútestvére 

nagynéni: szülő lánytestvére 

Házassági rokonság 

A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:  

férj, feleség 

sógor:lánytestvér férje, illetve a házastárs fiútestvére 

sógornő: fiútestvér felesége, illetve a házastárs 

lánytestvére 

após (ipa vagy ipam): házastárs apja 

anyós (napa vagy napam): házastárs anyja 

nász (-uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa 

meny: fiúgyermek felesége 

vő: lánygyermek férje 

ángy (valaki ángya vagy ángyókája): valamely férfi vérrokonnak a felesége 

Segédanyag - 17. számú melléklet Képek: https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-

penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele 

(utolsó letöltés: 2019. 11. 28.)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9rj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feles%C3%A9g
https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele
https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele
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Május 26. Gyermeknap 

Magyarországon május utolsó vasárnapján ünneplik a Gyermeknapot. 

A gyerekek ünnepén minden évben rengeteg rendezvény, program várja a lurkókat. A 

Gyereknap célja, hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék legyen minden 

figyelem. 

 

 

 

Kép: http://vitaminpontok.hu/hirek/otletek-es-kedvezmenyek-gyereknapra/ (utolsó letöltés: 

2019.11.28.) 

 

  

http://vitaminpontok.hu/hirek/otletek-es-kedvezmenyek-gyereknapra/
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Május első vasárnapja Anyák napja 

 

Ezen a napon virággal, ajándékkal, verssel vagy énekkel köszöntjük 

édesanyánkat. Így köszönjük meg, hogy nevel, szeret bennünket, gondoskodik 

rólunk. 
 

 

Kép: https://nepszava.hu/1056110_anyak-napja-az-ellenzek-nem-olyan-elegedett-mint-a-

fidesz (letöltés dátuma: 2019.11.14.) 

Segédanyag - 18. számú melléklet 

  

https://nepszava.hu/1056110_anyak-napja-az-ellenzek-nem-olyan-elegedett-mint-a-fidesz
https://nepszava.hu/1056110_anyak-napja-az-ellenzek-nem-olyan-elegedett-mint-a-fidesz
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Május első vasárnapja Anyák napja 

Édesanyánkat köszöntjük                                         

Virágot, ajándékot adunk                                       

Verset mondunk, énekelünk                                           

 

 

https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYM

eBn8Q2-

cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMg

IIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABC

DAVD3-

gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sc

lient=img&ei=cfCNXsuAMc-

QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-

npM(letöltés dátuma:2019.11.14.) 
 

https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYM

eBn8Q2-

cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMg

IIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABC

DAVD3-

gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sc

lient=img&ei=cfCNXsuAMc-

QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-

npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés dátuma:2019.11.14.) 
 

https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAs

DqwQ2-

cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADI

CCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAF

wAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoO

jFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM  

(letöltés dátuma:2019.11.14.) 

https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM(letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=anya+gyermek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL_ZGRldnoAhVPyKQKHYMeBn8Q2-cCegQIABAA&oq=anya+gy&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoGCAAQCBAeOgQIABAYOgQIIxAnOgQIABBDOgcIIxDqAhAnOgUIABCDAVD3-gJYlMMDYKPPA2gBcAB4AIABcogBuBOSAQQyMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ei=cfCNXsuAMc-QkwWDvZj4Bw&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=LAz23OAYnG-npM&imgdii=LLvFwL026u-_oM (letöltés
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
https://www.google.hu/search?q=%C3%A9nek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDsoGuldnoAhXWwAIHHTAsDqwQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%A9nek&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgcIIxDqAhAnUKf7EVi4nhJgragSaAFwAHgAgAFqiAH9CpIBBDEzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ei=rvCNXoOjFdaBi-gPsNi44Ao&bih=578&biw=1280&rlz=1C2GCEU_huHU822HU842#imgrc=q2-PcYUhMAaQOM
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Június 2. Pedagógusok napja 
Június első vasárnapján, a Pedagógus napon a gyerekek oktatóit köszöntjük az óvónéniktől 

a tanítókon, tanárokon át az egyetemi oktatókig. Így köszönik meg, hogy tanítják, nevelik 

őket a tanév során. 

A legjobb pedagógusok ilyenkor kitüntetésben is részesülnek a pedagógusnapi ünnepségek 

alkalmával. 

Segédanyag - 19. számú melléklet 

Június 16. Apák napja 
Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az 

apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. 

Apukákat is köszöntsük, olyan ajándékkal kedveskedjünk neki, amit ő szeret igazán! 

Segédanyag - 20. számú melléklet 
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Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe az új kenyér ünnepe 
 

Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az 

államalapító I. István király emlékére. 

Szent István király: 

I.(Szent) István király (eredeti neve Vajk) az első keresztény magyar király, a keresztény 

magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője. 

Apja, Géza fejedelem, anyja pedig Sarolt fejedelemasszony volt. István 970 körül született. 

Születésekor a pogány Vajk nevet kapta, 972 -es megkeresztelésekor azonban az István 

nevet adták neki. 996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, Gizellát. Az 

ezredfordulón, 1000. karácsonyán, (más értelmezések szerint 1001. január 1-jén) 

koronázták királlyá Esztergomban a feltehetőleg II. Szilveszter pápától kapott koronával, 

amely azonban nem azonos a ma Szent Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel. Ezzel 

megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. István és Gizella fia, Imre herceg 

1031-ben egy vadászaton meghalt. Istvánt a gyász megviselte, majd súlyosan meg is 

betegedett. Így utolsó éveire egyenesági örökös nélkül maradt. Utódaként végül 

unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg. István király 1038. augusztus 15-én halt meg 

Székesfehérváron, ott is temették el. 

Tűzijátékkal, rendezvényekkel ünnepelnek országszerte. 

Segédanyag – 21.számú melléklet Képek: http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/helytortenet/a-szent-

istvan-unnep-tortenete/ (utolsó letöltés: 2020.01.06.) https://ujszo.com/panorama/a-magyar-szent-korona-

tortenete (utolsó letöltés: 2020. 01. 06.) http://www.kereszturyamk.hu/ah/aktualitasok/augusztus-20----az-

allamalapitas-es-uj-kenyer-unnepe (utolsó letöltés: 2020. 01. 06.) http://minimatine.hu/a-legjobb-programok-

a-hosszu-hetvegere-augusztus-18-20/ (utolsó letöltés: 2020.01.06.) 

 

 

 

   

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/helytortenet/a-szent-istvan-unnep-tortenete/
http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/helytortenet/a-szent-istvan-unnep-tortenete/
https://ujszo.com/panorama/a-magyar-szent-korona-tortenete
https://ujszo.com/panorama/a-magyar-szent-korona-tortenete
http://www.kereszturyamk.hu/ah/aktualitasok/augusztus-20----az-allamalapitas-es-uj-kenyer-unnepe
http://www.kereszturyamk.hu/ah/aktualitasok/augusztus-20----az-allamalapitas-es-uj-kenyer-unnepe
http://minimatine.hu/a-legjobb-programok-a-hosszu-hetvegere-augusztus-18-20/
http://minimatine.hu/a-legjobb-programok-a-hosszu-hetvegere-augusztus-18-20/


 

80 

 

Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe az új kenyér ünnepe 
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Államalapítás    

 

 

 

 

 

 

 

Új kenyér    
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Nemzeti ünnep 

Zászlófelvonás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzijáték a városokban 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitezirend.com/rovatok/hirek/szent_istvan_kiralya_es_a_magyar_allamalapitas_unnepe/ (letöltés 
dátuma: 2020.01.06.) 
https://tortenelemtanulas.blog.hu/2016/08/20/szent_istvan_allamalapitasa (letöltés dátuma: 2020.01.06.) 
http://www.tollal.hu/mu/szent-istvan-unnepen (letöltés dátuma: 2020.01.06.) 
https://hu.euronews.com/2019/08/20/itthon-es-kulfoldon-is-unneplik-augusztus-20-at (letöltés dátuma: 
2020.01.06.) 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/augusztus-20-i-programok/ (letöltés)dátuma: 2020.01.06.) 
 

  

http://www.vitezirend.com/rovatok/hirek/szent_istvan_kiralya_es_a_magyar_allamalapitas_unnepe/
https://tortenelemtanulas.blog.hu/2016/08/20/szent_istvan_allamalapitasa
http://www.tollal.hu/mu/szent-istvan-unnepen
https://hu.euronews.com/2019/08/20/itthon-es-kulfoldon-is-unneplik-augusztus-20-at
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/augusztus-20-i-programok/
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Szeptember 30. A népmese napja  
Benedek Elek születésnapja - 2005 óta a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére. 

Céljuk az volt, hogy népmesék fennmaradjanak és a bennük rejlő bölcsességek tovább 

öröklődjenek az újabb generációkra. 

Ezen a napon a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó 

szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon 

megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 

Segédanyag - 22. számú melléklet  

Képek: https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/09/30/kincsunk-es-tanitonk-a-magyar-nepmese/ (utolsó 
letöltés: 2019.11.26. ) 

 

Október 1. A zene világnapja 
Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezte ezt a napot. Szerinte meg kell becsülnünk 

a csöndet, az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza 

egymáshoz az embereket és a kultúrákat. 

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia a 

megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.” 

(Yehudi Menuhin) 

Segédanyag - 23. számú melléklet Képek: : https://hu.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin (utolsó 
letöltés: 2019.12.29.) 

 

https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/09/30/kincsunk-es-tanitonk-a-magyar-nepmese/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
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Október 1. Az idősek világnapja 

Ezen a napon megköszönhetjük az idős embereknek, mindazt amit értünk és a 

társadalomért tettek/tesznek. Figyeljünk problémáikra, biztosítsunk számukra 

méltóságteljes öregkort. Versekkel, dalokkal, zenés műsorral, néhol vacsorával ünneplik a 

szépkorúakat.  

Segédanyag - 24. számú melléklet Képek: http://www.harmonia-k.hu/ (utolsó letöltés: 2019.12.19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 4. Az állatok világnapja 

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, 

segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember 

és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés 

fontosságára.  

Háziállataink jólétéről mi magunk tudunk gondoskodni, azonban a vadon élő 

veszélyeztetett fajok megóvásában is kivehetjük részünket. 

Segédanyag - 25. számú melléklet 

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja 

Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes), akiket 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt 

Aradon kivégeztek. 

Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, 

Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, 

Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos 

Segédanyag - 26. számú melléklet  

http://www.harmonia-k.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)
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Képek: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%Bak (utolsó letöltés: 2019.11.26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 15. A fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi 

napja 

A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók 

sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való 

teljesebb értékű beilleszkedésük útját. 

A fehérbot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. 

Nagyon sok vak embernek van már segítő kutyája is, akik nagyban megkönnyítik 

mindennapjaikat. 

Segédanyag - 27. számú melléklet Képek: : https://sinosz.hu/a-vakok-es-gyengenlatok-vilagaval-

ismerkedunk-kecskemeten/ (utolsó letöltés: 2019.12.18. ) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%Bak
https://sinosz.hu/a-vakok-es-gyengenlatok-vilagaval-ismerkedunk-kecskemeten/
https://sinosz.hu/a-vakok-es-gyengenlatok-vilagaval-ismerkedunk-kecskemeten/
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Október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a szovjet megszállás ellen 

folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 

eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével 

kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával 

fejeződött be Csepelen november 11-én 

Segédanyag - 28. számú melléklet Képek: https://wmn.hu/ugy/51625-a-kimaradt-tetel-az-1956-os-

forradalom-es-szabadsagharc (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

 

 

 

 

 

 

 

November 1. Mindenszentek, November 2. Halottak napja 

A mindenszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a 

katolikus keresztény világ november 1-jén tart. Mindenszentek és halottak napja alkalmából 

sokan keresik fel szeretteik sírját, virágot, koszorút visznek és gyertyát gyújtanak a sírokon.   

E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak 

emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy 

számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. 

Segédanyag - 29. számú melléklet Képek:  https://acenter.hu/2013-12-het-Bekescsaba-Ligeti-temeto-

halottak-napjan-9427/ (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zadi_magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_XXI._ker%C3%BClete
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
https://wmn.hu/ugy/51625-a-kimaradt-tetel-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://wmn.hu/ugy/51625-a-kimaradt-tetel-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_1.
https://acenter.hu/2013-12-het-Bekescsaba-Ligeti-temeto-halottak-napjan-9427/
https://acenter.hu/2013-12-het-Bekescsaba-Ligeti-temeto-halottak-napjan-9427/
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November 11. Szent Márton napja, az új bor ünnepe 

 

A legenda szerint Márton a római császár katonájaként szolgált, mikor egy hideg estén 

odaadta a köpenye felét egy szegény, fázó koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent 

Jézus a koldus alakjában, megköszönte segítségét. Ettől kezdve Márton nem a hadsereget, 

hanem Istent szolgálta, s sók jót cselekedett. 

Szokások, hagyományok: 

 Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven 

ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és 

egészséget isznak magukba. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át 

éhezik” 

 Az elfogyasztott liba csontjából is jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor 

havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. 

 Márton napjára már kiforrt az újbor. A bornak Szent Márton a bírája, tehát ezen a 

napon a bort mindenképpen meg kellett kóstolni. 

 

Segédanyag - 30.számú melléklet Képek: 
http://koszarhegy.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_163037 (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

 

 

  

http://koszarhegy.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_163037
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November 11. Szent Márton napja, az új bor ünnepe 

 

 

Szent Márton    

 

 

 

 

 

Libák gágognak    

 

 

 

 

 

Lakomát rendeznek    

 

 

 

 

Új bort kóstolnak 

    

 

https://kapcsoljki.hu/szent-marton-napi-hagyomanyok-rendezvenyek/(letöltés dátuma: 2019.12.04.) 

 https://www.hotelszarvaskut.hu/hotel/akcios-csomagajanlatok/item/marton-nap-a-liba-es-az-ujbor-jegyeben-

regi (letöltés dátuma: 2019.12.04.) 
https://www.tripadvisor.co.hu/LocationPhotoDirectLink-g9764887-d2330945-i280701686-

Tenkes_Hungarian_Restaurant-Csarnota_Baranya_County_Southern_Transdanub.html (letöltés dátuma: 
2019.12.04.) 

https://24.hu/elet-stilus/2018/04/13/plusz-egy-pohar-bor-miatt-30-perccel-rovidul-meg-az-eletunk/ (letöltés 
dátuma: 2019.12.04.)   

https://kapcsoljki.hu/szent-marton-napi-hagyomanyok-rendezvenyek/
https://www.hotelszarvaskut.hu/hotel/akcios-csomagajanlatok/item/marton-nap-a-liba-es-az-ujbor-jegyeben-regi
https://www.hotelszarvaskut.hu/hotel/akcios-csomagajanlatok/item/marton-nap-a-liba-es-az-ujbor-jegyeben-regi
https://www.tripadvisor.co.hu/LocationPhotoDirectLink-g9764887-d2330945-i280701686-Tenkes_Hungarian_Restaurant-Csarnota_Baranya_County_Southern_Transdanub.html
https://www.tripadvisor.co.hu/LocationPhotoDirectLink-g9764887-d2330945-i280701686-Tenkes_Hungarian_Restaurant-Csarnota_Baranya_County_Southern_Transdanub.html
https://24.hu/elet-stilus/2018/04/13/plusz-egy-pohar-bor-miatt-30-perccel-rovidul-meg-az-eletunk/
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December 3. Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1992-ben nyilvánította ezt a napot a Fogyatékos 

Emberek Világnapjává azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegségek, balesetek és 

katasztrófák következtében hosszan tartó fizikai, értelmi, érzékszervi károsodást szenvedett 

embertársaink problémáira. 

Segédanyag - 31. számú melléklet  

Képek: http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-

napja.html (utolsó letöltés: 2019. 11. 26.) 

 

 

  

http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-napja.html
http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-napja.html
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December 6. Mikulás, Télapó - Szent Miklós Püspök ünnepe 

 

Eredete: 

 A piros ruhás, szakállas, ajándékot osztó Mikulás figura Szent Miklós püspök 

alakjából ered. A legenda szerint a püspök városában egy szegény embernek három lánya 

volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Így az a sors várt 

rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de 

szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a 

szegény ember ablakába. 

Ma a szépen kipucolt és ablakba kikészített cipőkbe rakja az ajándékot azoknak, akik jól 

viselkedtek! 

Segédanyag - 32.számú melléklet  

Képek: https://dilisekezekagallok.blog.hu/2018/12/06/saint_nicolas_vs_p_re_no_l (utolsó letöltés: 

2019.12.14.) 

 

 

 

 

  

https://dilisekezekagallok.blog.hu/2018/12/06/saint_nicolas_vs_p_re_no_l
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December 6. Mikulás, Télapó - Szent Miklós Püspök ünnepe 

 

 

Miklós püspök   

 

 

 

 

 

 

 

Arannyal teli erszény   

 

 

 

 

 

Cipőt kipucolni   

 

 

 

 

 

Cipőt az ablakba tenni   

 

https://ovonok.hu/2014/12/a-mikulas-tortenete/szent-miklos/ (letöltés dátuma:2019.12.14.) 
http://tastara.blogspot.com/2009/11/pasztorerszeny.html (letöltés dátuma:2019.12.14.) 
https://ezermester.hu/cikk-6607/Teli_cipoapolas (letöltés dátuma:2019.12.14.)  

  

https://ovonok.hu/2014/12/a-mikulas-tortenete/szent-miklos/
http://tastara.blogspot.com/2009/11/pasztorerszeny.html
https://ezermester.hu/cikk-6607/Teli_cipoapolas
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December 13. Luca nap 

Hiedelmek, hagyományok: 

 Úgy tartották, ha ezen a napon fonnának vagy varrnának, akkor ezzel bevarrnák a 

tyúkok fenekét, nem tojnának tojást. 

 Szokás volt a Luca-napi kotyolás. Fiúgyerekek házról házra járva mondták, 

énekelték a termékenységvarázsló mágikus szövegüket. 

 Luca napján sok házasságjósló eljárás volt. Gombócot is főztek. A gombócba 

férfineveket rejtettek cédulára írva, s amelyik a leghamarabb feljött, úgy vélték, 

hogy abban a gombócban rejtőzik a jövendőbeli neve. 

 Luca-napkor vetették el az ún. lucabúzát, ha karácsonyra szépen kizöldül, a 

következő esztendőre jó termést jósol. 

 A boszorkányok felismerésére készült az ún. lucaszék, melyet ugyancsak Luca-

naptól karácsonyig kellett elkészíteni. „Luca-naptól karácsonyig csinálták a 

lucaszéket, vasnak nem volt szabad benne lenni. Kerek szék, három lábbal. Azt 

elvitték a templomba, ha készítője ráállt, meglátta róla ki a boszorkány a 

templomban. 

Segédanyag - 33.számú melléklet  

(saját készítésű fotók) 
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December 13. Luca nap 

 

 

 

Tilos varrni  

 

 

 

 

 

 

Luca-napi kotyolás  

 

 

 

 

 

Luca búzát vetnek  

 

 

 

 

Luca szék  

 

 

http://gombocska.hu/kezzel-varras/ (letöltés dátuma:2019.12.04.) 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok/nevnapok-es-

nepszokasok-1/lucazas (letöltés dátuma:2019.12.04.) 
http://www.mozgoloda.oldalunk.hu/site.php?sd=mozgoloda&page=L0fm4NM44P (letöltés 
dátuma:2019.12.04.) 
https://nlc.hu/cimke/nepszokas/ (letöltés dátuma:2019.12.04.)   

http://gombocska.hu/kezzel-varras/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok/nevnapok-es-nepszokasok-1/lucazas
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok/nevnapok-es-nepszokasok-1/lucazas
http://www.mozgoloda.oldalunk.hu/site.php?sd=mozgoloda&page=L0fm4NM44P
https://nlc.hu/cimke/nepszokas/


 

93 

 

December 24. Szenteste, december 25-26. Karácsony 

A karácsony jelképe, a feldíszített fenyő, a karácsonyfa, melyet Szenteste állítanak, 

díszítenek fel. Ezután megajándékozzák egymást. 

Az ünnepi asztalra töltött káposzta vagy halászlé, máshol sülthal kerül. Édességként diós és 

mákos bejglit esznek ilyenkor. Ezen az éjszakán templomba mentek, az úgynevezett éjféli 

misére. A karácsonyi éjféli misére kellett hogy elkészüljön az ugyancsak Luca-naptól 

kezdve faragott lucaszék. Az éjféli misén arra állt vagy ült a kíváncsiskodó, hogy 

meglássa: ki vagy kik a boszorkányok a faluban. A karácsony az egyik legnagyobb 

keresztény ünnep, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Az öröm és békesség, a 

család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.  

A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények között született, egy istállóban, 

mert senki nem fogadta be a házába a várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. 

A történet szerint a pásztorok és a napkeleti bölcsek („háromkirályok”) indultak útnak 

ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást, és egy fényes csillag vezette el őket 

Jézushoz.   

A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, 

üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú 

tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa-állítás, karácsonyi égők, színes 

üveggömbök, girlandok, szaloncukor, elhelyezése, díszítése. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony (letöltés dátuma:2019.11.28.) 

Segédanyag – 34-35.számú melléklet (Képek listája a 34 -35. sz. mellékletben találhatóak) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6m_(%C3%A9rzelem)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napkeleti_b%C3%B6lcsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Messi%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9rd%C3%ADsz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szaloncukor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony
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BETLEHEMEZÉS 

 

A legnépszerűbb karácsonyi szokás a betlehemezés volt. A játéknak általában több 

szereplője van. A betlehemezés fő kelléke a jászol vagy templom alakú betlehem. A 

betlehemezés főbb jelenetei lehetnek az ún. szálláskeresés: József és Mária szállást 

keresnek, de nem fogadják be őket, a király, gazdag ember, vagy a kovács végül az 

istállóba küldi őket. A következő jelenetben az angyal a pásztorokat Betlehembe vezeti. 

Költögeti a mezőn alvó pásztorokat, akik azután ajándékaikkal az újszülött Jézushoz 

mennek. Gyakran jártak házról házra csak a pásztorok tréfás jelenetével.  
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December 24. Szenteste, december 25-26. Karácsony 

 

 

 

Karácsonyfát állítunk   

 

 

 

 

 

 

Töltött káposztát eszünk 

 

 

 

 

Halászlét eszünk 

 

 

 

 

 

Sülthalat eszünk 
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Diós és mákos bejglit eszünk 

 

 

 

 

Megajándékozzuk egymást  

 

 

 

 

Jézus születésére emlékezünk  

 

 

 

 

 

 

Betlehemet állítunk  

 

 

 

Feldíszítjük a házat 

 



 

97 

 

 

http://kaposvarmost.hu/cikkek/2018/12/26/ildi-karacsonyfaja.html (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://www.ceruzabab.hu/toltott-kaposzta/ (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://csaladireceptkonyv.hu/varnai-zlatnik/recept/halaszle-2 (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
http://www.mindmegette.hu/halak-a-grillen-48530/ (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://www.femcafe.hu/cikkek/recept/dios-es-makos-bejgli (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://wmn.hu/kult/49824-a-kultura-az-igazi-ajandek--5-tenyleg-kivalo-program-karacsonyi-ajandeknak 

(letöltés dátuma:2019.11.28.) 
https://erdmost.hu/cikk/jezus-szuleteset-unnepeljuk (letöltés dátuma:2019.11.28.) 
http://keviporteka.hu/spd/kis_betlehem/Kis-Betlehem-csuhefigurakkal(letöltés dátuma:2019.11.28.)  

https://netpiac.blog.hu/2019/12/02/szemkapraztato_karacsonyi_diszkivilagitas_ma_meg_fel_aron   

(letöltés dátuma:2019.11.28.) 
 

December 31. Szilveszter 

A szilveszteri szokások ma városon és falun egyaránt a hangos, vidám évbúcsúztatásról 

szólnak. A trombitával, tűzijátékkal búcsúztatják az óévet. Eznek a szokásoknak alapjai az 

ősi gonoszűző, bőségvarázsló eljárások. Régen kolompokkal, csengőkkel, ostorokkal, 

bádogdarabokkal lármáztak az éjféli harangszókor, így kergették el az óesztendőt. 

Segédanyag - 36. számú melléklet Képek: http://www.igenelet.hu/cikkek/pezsgovel-koccintunk-de-

szinte-semmit-nem-tudunk-rola (utolsó letöltés: 2019. 12. 29.) 

 

  

http://kaposvarmost.hu/cikkek/2018/12/26/ildi-karacsonyfaja.html
https://www.ceruzabab.hu/toltott-kaposzta/
https://csaladireceptkonyv.hu/varnai-zlatnik/recept/halaszle-2
http://www.mindmegette.hu/halak-a-grillen-48530/
https://www.femcafe.hu/cikkek/recept/dios-es-makos-bejgli
https://wmn.hu/kult/49824-a-kultura-az-igazi-ajandek--5-tenyleg-kivalo-program-karacsonyi-ajandeknak
https://erdmost.hu/cikk/jezus-szuleteset-unnepeljuk
http://keviporteka.hu/spd/kis_betlehem/Kis-Betlehem-csuhefigurakkal
https://netpiac.blog.hu/2019/12/02/szemkapraztato_karacsonyi_diszkivilagitas_ma_meg_fel_aron
http://www.igenelet.hu/cikkek/pezsgovel-koccintunk-de-szinte-semmit-nem-tudunk-rola
http://www.igenelet.hu/cikkek/pezsgovel-koccintunk-de-szinte-semmit-nem-tudunk-rola
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7 MELLÉKLETEK 

 

7.1  számú melléklet – Újév 

 

 

Venczel Alexandra 

Köszöntő 

 

Bort búzát, békességet, 
Otthonodba melegséget, 
Lányodnak egészséget, 

Dolgos napokra könnyedséget, 
Otthonodba szeretetet, 

Gyengéknek erősséget, 
Új utad legyen szerencsés, 

Jég hátán is megélj, 
Életed könnyű legyen, 

Véleményed mindig legyen, 
Engem el ne feledj, 

Tenéked én ezt kívánom az új évre. 
 

Forrás: https://www.poet.hu/vers/251772 (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

 

 

Magyar házban a vendéget 
 

Magyar házban a vendéget 
szeretettel várják, 

pirosra sült friss cipóval 
szívesen kínálják. 

 

Ha nincs cipó, ha nincs kalács, 
mit tehet az ember, 

köszönti a vendégeket 
meleg szeretettel. 

 
Forrás: https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mondokak/ujevi-koeszoentk 

(utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

https://www.poet.hu/vers/251772
https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mondokak/ujevi-koeszoentk


 

99 

 

 
Forrás:https://www.villanylap.hu/hirek/4752-utmutato-a-szilveszter-es-az-ujev-unneplesehez -

2019.11.29. 

  

https://www.villanylap.hu/hirek/4752-utmutato-a-szilveszter-es-az-ujev-unneplesehez
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Kép: https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_lencse_12_jotekony_hatasa?aid=20151231090100 (utolsó 
letöltés: 2019.12.29.) 

 

Kép: https://www.nosalty.hu/recept/olasz-lencseleves (utolsó letöltés: 2019.12.18.) 

  

https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_lencse_12_jotekony_hatasa?aid=20151231090100
https://www.nosalty.hu/recept/olasz-lencseleves
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Kép:  

http://kezdok-konyhaja.blogspot.com/2014/12/ropogos-boros-malacsult.html (utolsó letöltés: 2020. 01. 04.) 

  

http://kezdok-konyhaja.blogspot.com/2014/12/ropogos-boros-malacsult.html
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7.2 2.számú melléklet - Vízkereszt 
 

József Attila – Betlehemi királyok 

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 

Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta - biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 

Segíts, édes Istenem! 

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
ůgy hallottuk, megszülettél, 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 

földi király személye. 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 

Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 

tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király. 

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 

A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok! 

Forrás: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/betlehem.htm (utolsó letöltés: 

2019.11.28.) 

Ének József Attila - Kormorán: Betlehemi királyok: https://www.youtube.com/watch?v=W-

rd2ET59N8 (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/betlehem.htm
https://www.youtube.com/watch?v=W-rd2ET59N8
https://www.youtube.com/watch?v=W-rd2ET59N8
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Kép: https://alfahir.hu/kik_voltak_a_haromkiralyok (utolsó letöltés: 2019. 11. 08.) 

  

https://alfahir.hu/kik_voltak_a_haromkiralyok
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7.3 3.számú melléklet – Farsang 
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Képek: pinterest 
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7.4 4. számú melléklet Busójárás 
 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s
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7.5 5.számú melléklet – A magyar kultúra napja 

Kölcsey Ferenc 

 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
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Kölcsey Ferenc: Himnusz 

A magyar nép zivataros századaiból 
 

Isten, áldd meg a magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors, akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbünhödte már e nép 

A multat s jövendőt! 
 

Őseinket felhozád 

Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak1 vére. 

S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hõs magzatjai 

Felvirágozának. 
 

Értünk Kunság mezein 

Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szõlõvesszein 

Nektárt2 csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád3 

Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 

Bécsnek büszke vára. 
 

Hajh, de bûneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 

S elsújtád villámidat 
Dörgõ fellegedben: 

Most rabló mongol4 nyilát 
Zúgattad felettünk, 

Majd töröktõl rabigát 
Vállainkra vettünk. 

 

Hányszor zengett ajkain 

Ozmán5 vad népének 

Vert hadunk csonthalmain 

Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad 

Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre!6 

 

Bújt az üldözött s felé 

Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett, s nem lelé 

Honját a hazában. 
Bércre hág, és völgybe száll, 

Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 

S lángtenger felette. 
 

Vár állott, most kõhalom; 
Kedv s öröm röpkedtek: 

Halálhörgés, siralom 

Zajlik már helyettek.7 
S ah, szabadság nem virúl 

A holtnak véréből, 

Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hõ szemébõl!8 

 

Szánd meg, Isten, a magyart, 
Kit vészek hányának, 

Nyújts feléje védõ kart 
Tengerén kínjának. 

Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendõt, 

Megbünhödte már e nép 

A múltat s jövendõt! 

Cseke, 1823. január 22.  
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Jegyzetek:  

 

1. Bendegúz: mondabeli őseink, a hunok fejedelme; Atilla és Buda apja 

2. nektár: az istenek itala a görög mondavilágban 

3. plántálád: ültetted; (itt:) kitűzted 

4. mongol: a „tatárjárás” voltaképpen mongol betörés volt a középkorban 

5. Ozmán: Oszmán, a Török Birodalom megalapítója, török szultán 

6. hamvveder: urna, melyben az elégetett holttest hamvait őrizték 

7. helyettek (régies): helyettük 

8. árvánk hő szeméből: árvánk (sírástól) égő szeméből 

Forrás: https://www.nemzetismeret.hu/?id=4.12 ( utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

 

Vers: https://www.youtube.com/watch?v=xn23qsHEmzk (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

Kézirat 

 

Kép: https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-evig-lappangtak-a-himnuszt-is-tartalmazo-klcsey-keziratok-20180122 

(utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

  

https://www.nemzetismeret.hu/?id=4.12
https://www.youtube.com/watch?v=xn23qsHEmzk
https://mult-kor.hu/tbb-mint-szaz-evig-lappangtak-a-himnuszt-is-tartalmazo-klcsey-keziratok-20180122
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7.6 6.számú melléklet – Kaposvár 

 

 

Kép:https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/09/15/kaposvar-nyerte-az-europa-legszebb-fotere-

dijat.html (utolsó letöltés: 2019.12.10.) 

  

https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/09/15/kaposvar-nyerte-az-europa-legszebb-fotere-dijat.html
https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/09/15/kaposvar-nyerte-az-europa-legszebb-fotere-dijat.html
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Kaposvár vára 

 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r (utolsó letöltés: 2019.12.28.) 

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=QTOwLJyMNEo  

 https://www.youtube.com/watch?v=NkQg4-LhnfY  

 https://www.youtube.com/watch?v=n67XAN7lja8  

(utolsó letöltés: 2019.12.28.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
https://www.youtube.com/watch?v=QTOwLJyMNEo
https://www.youtube.com/watch?v=NkQg4-LhnfY
https://www.youtube.com/watch?v=n67XAN7lja8
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7.7 7.számú melléklet –Nőnap 

Szalai Pál 

Nőnapi köszöntő 

 

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás. 
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, 

az első és végtelen önfeláldozás. 
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, 

testéből etet, szeretetéből nevel. 
Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el. 

Ő a fény, a meleg és minden, ami jó, 
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. 

 

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, 
ő maga is átalakul, megváltozik. 

Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, 
költők ihletője,  szerelem és őrület forrása. 

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, 
vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test 
gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. 

 

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, 
aki értünk létezik és mi őérte. 

Köszöntöm hát őket, a nőket! Kívánom nekik mindazt a szépet, 

amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek. 
 

Forrás: http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191313 (utolsó letöltés: 2019.11.27.) 

 

Dal: 
https://www.youtube.com/watch?v=CE53NFrWYbw&list=PLqjA2m6FCL0wc7j2cVYbK7jR1KmqHsHCo

&index=5  (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

https://www.youtube.com/watch?v=VTEUb1W61M8 (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

 

  

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191313
https://www.youtube.com/watch?v=CE53NFrWYbw&list=PLqjA2m6FCL0wc7j2cVYbK7jR1KmqHsHCo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CE53NFrWYbw&list=PLqjA2m6FCL0wc7j2cVYbK7jR1KmqHsHCo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VTEUb1W61M8
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7.8  8.számú melléklet – Március 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalja a Nemzeti dalt 

Kép: https://gondola.hu/cikkek/109269-Ez_tortent_1848__marcius_15-en.html (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://gondola.hu/cikkek/109269-Ez_tortent_1848__marcius_15-en.html


 

114 

 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 

Kép:https://hu-

hu.facebook.com/magyartanarok/photos/a.161644903874720/1373717556000776/?type=3&theater (utolsó 
letöltés: 2019.11.29.) 

Vers: https://www.youtube.com/watch?v=kSuoKkXa6Tg (utolsó letöltés: 2019.11.26.) 

Zene: https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw (utolsó letöltés: 2019.11.26.) 

  

https://hu-hu.facebook.com/magyartanarok/photos/a.161644903874720/1373717556000776/?type=3&theater
https://hu-hu.facebook.com/magyartanarok/photos/a.161644903874720/1373717556000776/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=kSuoKkXa6Tg
https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw
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Tizenkét pont: 

 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:12_pont.jpg (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:12_pont.jpg
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7.9 9.számú melléklet –Víz világnapja 

 

 

 

 

Képek: https://vizmerce.blog.hu/2017/02/08/viz_vilagnapja_352 (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

https://www.aquavital.hu/hirek/78 (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

 

  

https://vizmerce.blog.hu/2017/02/08/viz_vilagnapja_352
https://www.aquavital.hu/hirek/78
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7.10 10.számú melléklet –Húsvét 
 

 

Kép: http://www.holloko.hu/hu/hirek/ha-husvet-akkor-holloko.html (utolsó letöltés: 2019. 11. 26.) 

  

http://www.holloko.hu/hu/hirek/ha-husvet-akkor-holloko.html
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Kép: https://haviegyfozes.hu/hagyomanyos-husveti-reggeli-egy-kicsit-maskent/ (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

  

https://haviegyfozes.hu/hagyomanyos-husveti-reggeli-egy-kicsit-maskent/
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Kép: https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/04/16/husveti-nepszokasok.html (utolsó letöltés: 2019. 

11. 26.) 

  

https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/04/16/husveti-nepszokasok.html


 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: https://pannonhirnok.com/miert-eppen-a-nyuszi-hozza-a-tojasokat/ (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

  

https://pannonhirnok.com/miert-eppen-a-nyuszi-hozza-a-tojasokat/
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Kép: https://hu.pinterest.com/pin/398709373236751043/ (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

  

https://hu.pinterest.com/pin/398709373236751043/
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Locsoló versek: 

Korán reggel útra keltem,  
Se nem ittam, se nem ettem.  

Tarisznya húzza a vállam,  
Térdig kopott már a lábam.  

Bejártam a fél világot,  
Láttam sok-sok szép virágot.  
A legszebbre most találtam,  
Hogy öntözzem, alig vártam. 

 

 

Jó reggelt, jó reggelt,  
Kedves liliomszál,  

Megöntözlek rózsavízzel,  
Hogy ne hervadozzál. 

 

 

Jó reggelt, jó reggelt,  
Kedves liliomszál,  

Megöntözlek rózsavízzel,  
Hogy ne hervadozzál.  
Kerek erdon jártam,  
Piros tojást láttam,  

Bárány húzta rengo kocsin,  
Mindjárt ideszálltam.  
Tessék hát rózsavíz,  

Gyöngyöm, gyöngyvirágom.  
Hol a tojás, piros tojás?  
Tarisznyámba várom! 

 

 

Piros tojás, fehér nyuszi,  
Locsolásért jár egy puszi. 

 

 

Forrás: http://www.husvetilocsoloversek.hu/ (utolsó letöltés: 2019.12.11.) 

  

http://www.husvetilocsoloversek.hu/
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7.11 11. számú melléklet –Pünkösd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: http://reformatus.hu/mutat/punkosdi-kisokos/ (utolsó letöltés: 2019.12.13.) 

Népszokások: VIDEO : Jeles napok - Pünkösd 

https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg (utolsó letöltés: 2019.12.12.) 

  

http://reformatus.hu/mutat/punkosdi-kisokos/
https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg
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7.12 12. számú melléklet –Autizmus világnapja 

 

Kép: https://auti.hu/autizmus-napi-programok/23 (utolsó letöltés: 2019.12.13.) 

  

https://auti.hu/autizmus-napi-programok/23
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7.13 13. számú melléklet – Költészet napja 

József Attila (1905-1937) 

 

Kép: https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/ (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/
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József Attila 

Mama 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindíg, meg-megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen . 

Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő - 
szürke haja lebben az égen, 
kékítőt old az ég vizében. 

1934. október 

Forrás: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/mama.htm (utolsó letöltés: 
2019.12.10.) 

Vers: https://www.youtube.com/watch?v=V48WgNYovGY (utolsó letöltés: 2019.12.10.) 

 

  

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/mama.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V48WgNYovGY
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7.14 14. számú melléklet – Föld napja 

 

 

Kép: saját készítésű kép 
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7.15 15. számú melléklet –Május 1. 

Majális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: http://kecskemet.hu/?r=701&c=5628 (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=I8I-XGGHSH8 (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

  

http://kecskemet.hu/?r=701&c=5628
https://www.youtube.com/watch?v=I8I-XGGHSH8
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Májusfa 

 

Kép: https://i.pinimg.com/originals/86/42/a8/8642a8b1630cdf921fd980f342ba3463.jpg (utolsó letöltés: 2019. 
12. 29.) 

Videó : https://www.youtube.com/watch?v=i32X1_qM-5U (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

  

https://i.pinimg.com/originals/86/42/a8/8642a8b1630cdf921fd980f342ba3463.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i32X1_qM-5U
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7.16 16. számú melléklet – Madarak és fák napja 

 

 

Kép: https://fna.hu/hir/madarakfak17 (utolsó letöltés: 2019.12.10.) 

Videó – Madarak: https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY (utolsó letöltés: 2019.12.10.) 

  

https://fna.hu/hir/madarakfak17
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY


 

131 

 

7.17 17. számú melléklet – A család nemzetközi napja 

 

 

 

Kép:https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-

penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele 

(utolsó letöltés: 2019. 11. 28.) 

  

https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele
https://www.csaladinet.hu/hirek/tb_ellatasok-penzugyek/csaladi_penzugyek/24700/ha_eleg_nagy_a_csalad_tobb_mint_14_milliot_kereshetsz_vele


 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: 

https://cosmopolitan.hu/te_te_te/2019/08/10/teszt-a-kiralyi-csalad-melyik-tagja-vagy-kviz/ (utolsó 

letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://cosmopolitan.hu/te_te_te/2019/08/10/teszt-a-kiralyi-csalad-melyik-tagja-vagy-kviz/
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7.18 18. számú melléklet – Anyák napja 

 

 

Móra Ferenc : Anyának 

Álmomban az éjszaka 

aranykertben jártam. 
Aranykertben aranyfán 

aranyrigót láttam. 
Aranyrigó énekét 
a szívembe zártam. 

Ahány levél lengedez 

szélringatta ágon, 
ahány harmatcsepp ragyog 

fűszálon, virágon 

Édesanyám, fejedre 

annyi áldás szálljon.  

 

 

 

 

 

Nagyanyónak 

Édes-kedves Nagyanyókám!  
Anyák napja van ma! 
Olyan jó, hogy anyukámnak  
is van édesanyja.  
Reggel mikor felébredtem  
az jutott eszembe,  

anyák napján legyen virág 

mind a két kezembe.  
Egyik csokrot neked szedtem, 

odakünn a réten,  
Te is sokat fáradoztál  
évek óta értem.  
Kimostad a ruhácskámat,  
fésülted a hajamat, 

jóságodat felsorolni  
kevés lenne ez a nap.  
Köszönöm, hogy olyan sokat  
fáradoztál értem,  
és hogy az én jó anyámat 
felnevelted nékem.  

 

Forrás: http://dalokversek.hu/versek/versanyak.htm (utolsó letöltés: 2019. 11. 14.) 

Dalok: https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s  

https://www.youtube.com/watch?v=11inHlve7t8&list=PL11UH2xScgZYkQPbTIFIEp7zNpBpjScqn  

 https://www.youtube.com/watch?v=9oWU7-K2l0k (utolsó letöltés: 2019.12.14.) 

  

http://dalokversek.hu/versek/versanyak.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnW0rpdL7s
https://www.youtube.com/watch?v=11inHlve7t8&list=PL11UH2xScgZYkQPbTIFIEp7zNpBpjScqn
https://www.youtube.com/watch?v=9oWU7-K2l0k
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7.19 19. számú melléklet – Pedagógusnap 

 

Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel... 

 

Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 
miképpen mondjam el? 

Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyről fakad, 
s e nyíló rózsa élte 

pár nap vagy óra csak. 

Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betűk. 
Utunk, akárhová visz, 
követnek mindenütt. 

Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb, 
Hálás szívvel köszöntünk 

tanárt s ünnepnapot.  

 

Forrás. http://dalokversek.hu/versek/versped.htm (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

Dal: https://www.youtube.com/watch?v=85MBpulffRM (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

 

 

  

http://dalokversek.hu/versek/versped.htm
https://www.youtube.com/watch?v=85MBpulffRM
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7.20 20. számú melléklet – Apák napja 

 

Baráth Gabriella: Apák napjára 

Apák napján köszöntelek tégedet édesapám.  

Virág nélkül állok én most, de nagyon szeretlek ám!  

Nem hoztam virágot, sem finom csörögefánkot,  

hoztam viszont nagy ölelést, szép szavakat, sok csínytevést.  

Mert tudom, hogy te értékeled, nem csak azt, ha jó vagyok,  

hanem azt is, hogyha naphosszat csak rosszalkodok.  

Így köszöntelek édesapám, az apukák napján,  

s arra kérlek én tégedet, hogy élj még velem soká, soká!  

Boldog apák napját! 

 

Forrás: https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/Apak_napi_versek?aid=20170615121611 (utolsó letöltés: 
2020.01.03.) 

Apa dal: https://www.youtube.com/watch?v=vMg5IBXKKlM (utolsó letöltés: 2020.01.03.) 

 

  

https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/Apak_napi_versek?aid=20170615121611
https://www.youtube.com/watch?v=vMg5IBXKKlM
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7.21 21. számú melléklet – Augusztus 20. 

 

Szent István király 

 

Kép: http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/helytortenet/a-szent-istvan-unnep-tortenete/ (utolsó letöltés: 
2020.01.06. 

Videó: Mondák a magyar történelemből - 06 - István királlyá koronázzák 

https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM (utolsó letöltés: 2020.01.06.) 

  

http://www.terrahirujsag.sk/rovatok/helytortenet/a-szent-istvan-unnep-tortenete/
https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM
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Magyar koronázási ékszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: https://ujszo.com/panorama/a-magyar-szent-korona-tortenete (utolsó letöltés: 2020. 01. 06.) 

 

  

https://ujszo.com/panorama/a-magyar-szent-korona-tortenete
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Új kenyér 

 

Kép: http://www.kereszturyamk.hu/ah/aktualitasok/augusztus-20----az-allamalapitas-es-uj-kenyer-unnepe 

(utolsó letöltés: 2020. 01. 06.) 

  

http://www.kereszturyamk.hu/ah/aktualitasok/augusztus-20----az-allamalapitas-es-uj-kenyer-unnepe
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Tűzijáték 

 

Kép: http://minimatine.hu/a-legjobb-programok-a-hosszu-hetvegere-augusztus-18-20/ (utolsó letöltés: 
2020.01.06.) 

  

http://minimatine.hu/a-legjobb-programok-a-hosszu-hetvegere-augusztus-18-20/
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7.22 22.számú melléklet- Népmese napja 

Magyar népmesék videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=DfsaeqIuPB4&list=PLpshJy6oyjM9fD2YtXafkvuSCkkprffuO (utolsó 
letöltés: 2019.11.26.) 

 

 

Kép: https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/09/30/kincsunk-es-tanitonk-a-magyar-nepmese/ (utolsó 
letöltés: 2019.11.26. ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DfsaeqIuPB4&list=PLpshJy6oyjM9fD2YtXafkvuSCkkprffuO
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/09/30/kincsunk-es-tanitonk-a-magyar-nepmese/
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Benedek Elek: 

 

 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3) (utolsó letöltés: 2019.11.26.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek_(%C3%ADr%C3%B3)
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7.23 23.számú melléklet-Zene világnapja 

 

Yehudi Menuhin: 

:  

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin (utolsó letöltés: 2019.12.29.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
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7.24 24.számú melléklet-Idősek világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: http://www.harmonia-k.hu/ (utolsó letöltés: 2019.12.19.) 

  

http://www.harmonia-k.hu/
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Óbecsei István:  

Szeressétek az öregeket  

  

Nagyon szépen kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat, 

A hajlott hátú jó anyákat. 

A ráncos és eres kezeket, 

Az elszürkült, sápadt szemeket. 

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 

  

Simogasságotok meg  a deres fejeket, 

Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 

Öleljétek meg az öregeket, 

Adjatok nekik szeretetet. 

Szenvedtek Ők már eleget, 

A vígasztalóik ti legyetek. 

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 

  

Ne tegyétek Őket szűk odúkba, 

Ne rakjátok Őket otthonokba. 

Hallgassátok meg a panaszukat, 

Enyhítsétek meg a bánatukat. 

Legyen hozzájuk szép szavatok, 

Legyen számukra mosolyotok.  

Én nagyon kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 

  

Ők is sokat küzdöttek értetek, 

Amíg fölnevelkedtetek. 

Fáradtak Ők is eleget, 

Hogy ti módosabbak legyetek. 

Ők is elfogadtak titeket, 

Mikor Isten közéjük ültetett. 

Azért én kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 

  

Ha majd az örök szeretet 

Elhívja Őket közületek, 

Ti foglaljátok el helyüket, 

Mert ti lesztek majd az öregek. 

S mindazt, mit nekik tettetek, 

Azt adják nektek a gyerekek. 

Azért előre intelek titeket, 

Szeressétek az öregeket.    

  

Forrás: https://nyeve.gportal.hu/gindex.php?pg=34021758 (utolsó letöltés: 2020.01.04. 

  

https://nyeve.gportal.hu/gindex.php?pg=34021758
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7.25 25.számú melléklet-Állatok világnapja 
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Képek forrása https://hu.pinterest.com/pin/600597300292306906/ (utolsó letöltés: 2020.01.05.) 

Állatok hangjai: https://www.youtube.com/watch?v=yjgNgDzNh4U (utolsó letöltés: 2020.01.05.) 

 

  

https://hu.pinterest.com/pin/600597300292306906/
https://www.youtube.com/watch?v=yjgNgDzNh4U
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7.26 26.számú melléklet-Aradi vértanúk 

 

 

Kép: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%Bak (utolsó letöltés: 2019.11.26.) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%Bak
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7.27 27.számú melléklet- Fehér bot napja 

 

Kép: https://szekelyhon.ro/aktualis/vakok-es-gyengenlatok-boldogulasa-a-mindennapokban (utolsó letöltés: 
2019. 12. 18.) 

  

https://szekelyhon.ro/aktualis/vakok-es-gyengenlatok-boldogulasa-a-mindennapokban
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Kép: https://sinosz.hu/a-vakok-es-gyengenlatok-vilagaval-ismerkedunk-kecskemeten/ (utolsó letöltés: 
2019.12.18. ) 

  

https://sinosz.hu/a-vakok-es-gyengenlatok-vilagaval-ismerkedunk-kecskemeten/
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7.28 28.számú melléklet-1956 

 

 

Kép: https://wmn.hu/ugy/51625-a-kimaradt-tetel-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc (utolsó letöltés: 
2019.12.04.) 

  

https://wmn.hu/ugy/51625-a-kimaradt-tetel-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
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Kép: http://dorogimedence.hu/index.php/2019/10/23/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-dorogi-

esemenyei/ (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

Zene: https://www.youtube.com/watch?v=Tzaw7Prf08g (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

  

http://dorogimedence.hu/index.php/2019/10/23/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-dorogi-esemenyei/
http://dorogimedence.hu/index.php/2019/10/23/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-dorogi-esemenyei/
https://www.youtube.com/watch?v=Tzaw7Prf08g
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7.29 29.számú melléklet – Mindenszentek, Halottak napja 

 

 

Kép: https://acenter.hu/2013-12-het-Bekescsaba-Ligeti-temeto-halottak-napjan-9427/ (utolsó letöltés: 
2019.12.29.) 

  

https://acenter.hu/2013-12-het-Bekescsaba-Ligeti-temeto-halottak-napjan-9427/
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7.30 30. számú melléklet –Márton nap 

Márton legendája: 

Valamikor réges régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton 

édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni 

és jelentkezett a római hadseregbe.  

Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bátorsága mellett jószívű 

is volt, ezért katonatársai megszerették őt.  

Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer csak megláttak egy 

koldust.  

Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, amikor 

megszólította Mártont: 

– Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege! 

Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert saját 

ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával kettévágta és 

az egyik felét a didergő koldusra terítette. 

Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, 

és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak.   

Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szerették 

mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált.  

Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem akart 

püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik körül, ő ezután is egyszerű életet 

akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó 

búvóhelyet talált! A libák közé bújt el, az ólban. 

De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták 

Márton búvóhelyét. 

Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett belőle. Ezután is ugyanolyan 

jóságos és szerény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek és az 

emberek egész életében nagyon szerették őt., 
Forrás: https://jatsszunk-egyutt.hu/szent-marton-tortenete/ (utolsó letöltés: 2019.12.02.) 

  

https://jatsszunk-egyutt.hu/szent-marton-tortenete/
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Kép: http://koszarhegy.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_163037 (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

  

http://koszarhegy.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_163037
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7.31 31. számú melléklet - Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

 

Urgyán Tibor György: Soha ne nézz szánakozva engem 

 

Soha ne nézz szánakozva engem, 

én is az ÉLET szépségét zengem, 

lenn a mélyben összeér a lelkünk 

Isten hívására egyszerre keltünk. 

Igaz, a logika nem a kenyerem, 

de ha megnézed jól a tenyerem 

a szívvonalam nagyon hosszú, 

s nem tudom mit jelent a bosszú. 

Közös az életünk, közös a halálunk 

tudom, egyszer majd közös nevezőt találunk, 

csak soha ne nézz szánakozva engem, 

hisz én is az ÉLET szépségét zengem… 

Forrás: http://kidsnews.hu/2018/12/december-3-ma-van-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja/ (utolsó letöltés: 
2019.12.28.) 

 

  

http://kidsnews.hu/2018/12/december-3-ma-van-a-fogyatekos-emberek-vilagnapja/


 

157 

 

 

 

Kép: http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-

napja.html (utolsó letöltés: 2019. 11. 26.) 

 

  

http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-napja.html
http://www.liganet.hu/page/190/artID/5339/html/december-3-fogyatekos-emberek-nemzetkozi-napja.html
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7.32 32.számú melléklet –Mikulás, Télapó 

 

Szent Miklós története 

 

 

Ti tudjátok, honnan ered Mikulás legendája? Biztosan hallottatok már Szent 

Miklósról – de hogy mi köze van neki ahhoz a Mikuláshoz, akit mostanában annyira 

várunk?! Megtudod, ha elolvasod a történetet, ami erről szól – aztán kiszínezhetitek és 

sorba rakhatjátok a mese képeit! Szent Miklós története: 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer régen három lánytestvér. Nagyon 

szegények voltak, kevés volt az ennivalójuk és a pénzük is. A legnagyobb lánynak volt egy 

kedvese, akihez szeretett volna férjhez menni. Mivel az édesapja nem tudott a lánynak 

pénzt adni, nem is tudták megtartani a lakodalmat. 

Egyszer a legnagyobb lány a konyhában búslakodott, amikor hirtelen motozást 

hallott az ajtó felől. Gyorsan odaszaladt és kinyitotta az ajtót. Hát, uramfia egy zacskó pénz 

volt a küszöbön! 

Megörült ám a lány, hiszen egyből megtarthatták a lakodalmat! Feleségül ment a 

választottjához és boldogan éltek tovább együtt. 

A középső lány ugyanúgy járt, mint a legnagyobb. Egy este ő is egy zacskó pénzt 

talált a küszöbön. Hamarosan ő is talált párt magának és megesküdtek. 

Amikor a legkisebb lány került sorra, különös dolog történt. Amikor megtalálta a 

pénzes zacskót gyorsan kinézett az ablakon és látott egy piros köpönyeges, piros süveges 

alakot eltűnni a fák között. Ő volt Szent Miklós, Myra városának valódi püspöke, aki 

csendben, bőkezűen segítette a szegény embereket. Nevéről ma is mindenkinek az 

ajándékozás jut eszébe. 

 

 
Forrás: https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-4/ (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

https://jatsszunk-egyutt.hu/adventi-keszulodes-4/
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Kép: https://dilisekezekagallok.blog.hu/2018/12/06/saint_nicolas_vs_p_re_no_l (utolsó letöltés: 2019.12.14.) 

 

 

  

https://dilisekezekagallok.blog.hu/2018/12/06/saint_nicolas_vs_p_re_no_l
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7.33 33.számú melléklet – Luca napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: Saját készítésű fotók 
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Kép: Saját készítésű fotó 

 

 

Kotyolás: 
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Luca-Luca kitty-kotty 

Tojjanak a tiktyok, luggyok! 

Kalbászunk olyan hosszi legyen, mint a falu hossza! 
Szalonnájuk olyan vastag legyen, mint a mestergerenda! 
Zsírjuk annyi legyen, mint kútba a víz! 
Pénzük annyi legyen, mint pelyvakutyóba a pelyva! 
Lányok csöcse akkora legyen, mint a bugyogakorsó! 
Lányok segge akkora legyen, mint a kemence szája! 
Fejszéjek, fúrójuk úgy álljon a helibe, mint az én tököm a helibe! 
Luca, Luca kitty-kotty tojjanak a tiktyok, luggyok! 
(Bük, Vas m.; Tátrai Zs. gy. 1966) 

Forrás: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2622655711156021&id=2015340918554173&__tn__

=K-R (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

Kotyolás videó: https://www.youtube.com/watch?v=mDgH0HtmHa8 (utolsó letöltés: 2019.12.04.) 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2622655711156021&id=2015340918554173&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2622655711156021&id=2015340918554173&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=mDgH0HtmHa8
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7.34 34.számú melléklet – Szenteste 

 

 

Kép: https://www.wikiwand.com/hu/Kar%C3%A1csonyfa (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

 

  

https://www.wikiwand.com/hu/Kar%C3%A1csonyfa
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Kép: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ezt-esszuk-mi-magyarok-karacsonykor/ (utolsó letöltés: 
2019.12.28.) 

  

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ezt-esszuk-mi-magyarok-karacsonykor/
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Kép: http://kempelensuli.hu/20-iskola/iskolank/61-karacsonyi-receptek.html (utolsó letöltés: 2020.01.04.) 

  

http://kempelensuli.hu/20-iskola/iskolank/61-karacsonyi-receptek.html
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Kép: https://arhiv.minap.hu/cikkek/ha-hal-kerul-az-asztalra (utolsó letöltés: 2019.12.28.) 

  

https://arhiv.minap.hu/cikkek/ha-hal-kerul-az-asztalra
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Kép: http://mozaik.bloglap.hu/cikkek/karacsonyi-hiedelemek-babonak-58338/ (utolsó letöltés: 2019.12.28.) 

 

  

http://mozaik.bloglap.hu/cikkek/karacsonyi-hiedelemek-babonak-58338/
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7.35 35.számú melléklet – Karácsony 

 

 

Kép: http://szeretniszeretvelenni.network.hu/kepek/a_klubvezeto_marika_albuma/betlehem (utolsó letöltés: 
2019. 12. 28.) 

Betlehemes játék: https://www.youtube.com/watch?v=IgzLd05T-cI (utolsó letöltés: 2019.12.05.) 

Karácsonyi dalok: https://www.youtube.com/watch?v=6FUw78NBs60 (utolsó letöltés: 2019.12.05.) 

  

http://szeretniszeretvelenni.network.hu/kepek/a_klubvezeto_marika_albuma/betlehem
https://www.youtube.com/watch?v=IgzLd05T-cI
https://www.youtube.com/watch?v=6FUw78NBs60
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7.36 36.számú melléklet – Szilveszter 

 

 

 

Képek: http://www.igenelet.hu/cikkek/pezsgovel-koccintunk-de-szinte-semmit-nem-tudunk-rola (utolsó 
letöltés: 2019. 12. 29.) 

  

http://www.igenelet.hu/cikkek/pezsgovel-koccintunk-de-szinte-semmit-nem-tudunk-rola
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Kép: https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/szilveszter-tuzijatek-petarda/ (utolsó letöltés: 2020.01.04.) 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=N8_Y8hRJwzk (utolsó letöltés: 2020.01.04.) 

  

https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/szilveszter-tuzijatek-petarda/
https://www.youtube.com/watch?v=N8_Y8hRJwzk
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7.37 37.számú melléklet Népi megfigyelések 

 

Kép: 
https://www.facebook.com/2015340918554173/photos/a.2393326070755654/2393326034088991/?type=3&t

heater (utolsó letöltés: 2020.01.03.) 

  

https://www.facebook.com/2015340918554173/photos/a.2393326070755654/2393326034088991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2015340918554173/photos/a.2393326070755654/2393326034088991/?type=3&theater
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7.38 38. számú melléklet – Mondókák minden hónapra 

 

MONDÓKÁK JELES NAPOKRÓL 

Január 

 

 

 

 

Pálnak fordulása 

Fél tél elmúlása 

Piroska napján a fagy 

Negyven napig el nem hagy. 

Ha fénylik a Vince, 

Megtelik a pince. 

A ködös január 

Nedves tavasszal jár. 

 

 

Március 
 

Gergely-napi szél 

Szent György napig él. 

József kezessége 

Jó év kedvessége. 

Fehér Nagycsütörtök 

Indán sül meg a tök. 

Márciusi por fűnek jó, 

Neki fáj márciusi hó. 
 

 

 

 

 

 

 

Február 
 

Gyertyaszentelő melege 

sok hó a jégnek előjele 

Gyertyaszentelő hidege 

Koratavasznak előhírnöke. 
 

Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál 

S ha nem talál, akkor bizony 

csinál. 

Ha derűs a Román napja 

Ég áldását bőven adja. 

 

 
 

 

Április 

 

György-nap előtt, ha nem esik, 

György-nap után sok is esik. 

Hogyha Vitálisz didereg, 

Tizenötször lesz még hideg! 

Áprilisnak szárazsága, 

Jó gazdának bosszúsága. 

Áprilisnak nedvessége 

Fáknak termőképessége. 
 

 

 

 

 

http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=295
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=291
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=291
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=287
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=287
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=289
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=289
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=297
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Május 
 

 

Orbánnak a napja hogyha fényes, 

A vincellér mint a páva kényes. 

Mint az áldozócsütörtök 

Olyan lesz őszi időtök. 

Pünkösd-napi esésre 

ne várj áldást vetésre. 

Május hava hűvössége 

A gazdának üdvössége. 
 

 

 

 

Július 
 

 

Esős Illés rossz, 

mert áldást nem hoz. 

Jakab napja vihart szül, 

Magdolna sárban csücsül. 

Anna asszony reggele 

már hűvös, ne játssz vele. 

Mihelyt a pók széttépi hálóját, 

Jön a felhő, s rögtön tartós esőt ád. 
 

 

 

 

 

Szeptember 

 

 

Amilyen az Egyed-nap, 

olyan az egész hónap. 

Június 

 

 

Ha száraz a nyár eleje 

Szent Víd 

Bő esőt hoz, szavamra, ezt 

Elhidd! 

Margit-napi esőcseppek 

Tizennégy napig peregnek. 

János-napi zivatar 

Negyven napig elvakar. 
 

 

 

 

Augusztus 
 

 

Ha Domonkos forró, 

kemény tél várható. 

Lőrinc-napja, ha szép, 

sok a gyümölcs, és szép. 

Bertalan szép idővel, 

az ősz is nekünk kedvel. 

Sűrű eső augusztusban, 

Jó mustot ád a hordóban. 
 

 

 

 

 

Október 

 

Leodegár, hogyha lombhullató, 

Örülj! a jövő év páratlan jó. 

http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=295
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=295
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=299
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=299
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=303
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=303
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=297
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=297
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=301
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=301
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=305
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=305
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Az időt Kisasszonynapja, 

négy hétre előre szabja. 

Mihálykor az észak s keleti szél, 

sok havat és kemény telet ígér. 
 

 

 

 

November 
 

 

Ködös Márton után 

Enyhe telet várhatsz, 

Havas Márton után 

Farkast soká láthatsz. 

Szent Erzsébet-napja 

Tél elejét szabja, 

Az András-napi hó 

A vetésnek nem jó. 
 

 

 

 

Orsolyakor takarítsd be 

káposztádat. 

Simon, Juda hóval tömi tele 

szádat. 

Ha megdurvul a nyúl szőre, 

siess fáért az erdőbe. 
 

 

 

 

December 

 

A Lucának híres napja 

A napot rövidre szabja. 

Téli mennydörgés, 

Meglesz jó termés. 

Zöld karácsony rossz, 

Fehér húsvétot hoz. 

János-nap ha borús, 

A termés igen dús. 
 

 

 

 

 

 

Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/teljes_ev (utolsó letöltés: 2019.11.28.) 

  

  

http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=307
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=olv&id=307
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/teljes_ev
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1. Bevezetés 

Értelmi fogyatékosok minden társadalomban léteznek, a különböző társadalmi rétegekben 

jelennek meg. Ellátásuk egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichológiai és szociálpolitikai 

feladat. A történelmi korszakokban a társadalom más-más módon viszonyult a 

fogyatékossággal élő emberekhez. Az értelmi fogyatékosság definícióját a különböző szakmák 

szakemberei saját szempontjukat szem előtt tartva az általuk legfontosabbnak megítélt 

kritériumok szerint próbálták megfogalmazni. Nem volt könnyű olyan átfogó definíciót 

megalkotni, amely az egész értelmi fogyatékos populáció minden személyére egyaránt 

megfelelő (Lányiné, 2009). 

Az AAMR (American Assotiation on Mental Retardation) 2002-ben egy ma is elfogadott 

definíciót fogalmazott meg: „A mentális retardáció fogyatékosság, szignifikánsan csökkent 

értelmi működéssel jellemezhető és az adaptív viselkedés zavarával, mely megmutatkozik a 

fogalmi, szociális, és a praktikus adaptív készségekben. A fogyatékosság a 18. életév betöltése 

előtt keletkezik” (Hatos, 2008, 21. o.). 

Napjainkban a mentális retardáció helyett az intellektuális képességzavar kifejezés került 

bevezetésre. „Így lesz a 21. századra az intellektuális képességzavart mutató/értelmi fogyatékos 

személyekről kialakított emberképünk/fogyatékosságképünk alapvető posztulátuma, hogy 

olyan embereknek ismerjük el őket, akik a fogyatékosság súlyosságától függetlenül emberi 

minőséggel rendelkeznek. Létük emberi létformát képvisel, a nem fogyatékos emberekkel 

azonos humánszükségleteik vannak, joguk van tanulásra, képzésre, társadalmi befogadásra és 

participációra és ennek hatására fejlődésre képesek” (Lányiné, 2009, 20. o.). 

A mai gyógypedagógia két csoportra osztja a 70 alatti IQ tartományba tartozó 

személyeket: tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott személyekre 

(Mesterházi, 1995, in: Hatos, 2008). 

Tanulásban akadályozott személyek 

A tanulásban akadályozottság fogalmát számos változás következményeként 

értelmezzük ma: ,,A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik 

az idegrendszer biológiai és vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak” (Mesterházi, 1998, 17–20. o.). 
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A tanulási akadályozottságot általában az óvodás évek végén az iskolás kor kezdetén 

veszik észre a gyermekkel foglalkozó pedagógusok vagy a szülők. Az észlelés, kivitelezés és a 

szociális-emocionális terület általában az érintett (Mesterházi, 1998). 

Értelmileg akadályozott személyek 

Magyarországon a közoktatási jogban még mindig középsúlyos értelmi fogyatékosnak 

nevezik az értelmileg akadályozott személyeket. A kategóriába tartozók legfontosabb mutatói 

a következők:  

 összetett funkciógyengeség jellemzi őket; 

 az emocionalitás fontos meghatározója a kognitív folyamatok intenzitásának;  

 kognitív területen az információ felvétel lassú és bizonytalan; 

 teljesítményük az 50 alatti IQ tartományba esik; 

 gyakran társulnak hozzá más fogyatékosságok is (Hatos, 2008).  

Velük kapcsolatban kiemelkedő alapkövetelmény a normalizációs elv, mely szerint 

„minden értelmileg akadályozott ember számára olyan életmintát és hétköznapi életfeltételeket 

kell elérhetővé tenni, melyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető 

legnagyobb mértékben megfelelnek.” (Nirje, 1995, in: Hatos, 2008, 88. o.) 

Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek 

Legnehezebb élethelyzetben a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek vannak. Ők 

az értelmi akadályozottságuk mellett más érzékszervi vagy mozgásszervi fogyatékosságban is 

szenvednek. Egész életükben ki vannak szolgáltatva környezetüknek, általában ápolásra 

szorulnak. Az orvostudomány folyamatos fejlődésének köszönhetően ma már sokkal 

könnyebben életben tudják tartani a koraszülött, kis súlyú újszülötteket és a súlyos károsodással 

világra jött csecsemőket. Ennek következménye, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékosok 

száma folyamatosan növekszik. Márkus Eszter Hatos Gyula szavait idézi: „…a súlyos jelző 

elsősorban arra utal, hogy a diagnosztizált sérülés, károsodás olyan akadályozó tényezővé válik, 

amely tartósan, maradandóan, véglegesen és jelentős mértékben nehezíti, akadályozza, gátolja 

a különböző funkciók zökkenőmentes kialakulását vagy fejlődését; már az élet első hónapjaiban 

behozhatatlan lemaradásokat okoz, az ép fejlődésmenettől való eltérés pedig az életkor 

előrehaladtával egyre nagyobb lesz” (Márkus, 2003, in: Hatos, 2008, 234. o.). 

„A halmozott jelzőn azt értjük, hogy egy időben két vagy több, egymással nem 

közvetlen oki kapcsolatban lévő különböző károsodás észlelhető. Kialakulását leggyakrabban 

a központi idegrendszer komplex organikus sérülése okozza, így egyszerre több vezető tünet is 

kialakul” (Márkus, 2003, in: Hatos, 2008, 234. o.). 
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2.  Célcsoport bemutatása 

A fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulók 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának irányelve 

meghatározza a súlyos és halmozottan fogyatékosság fogalmát. „Eszerint a súlyos és 

halmozottan fogyatékosság olyan, az egész élet során fennálló állapot, melyre jellemző, hogy 

a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a 

kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az érzelem és az érzékelés – észlelés – minimálisan két 

területén súlyos, vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki”. 

Rendkívül változatosak azok a kórképek, amelyek a fejlődésbeli eltéréseket okozzák. A 

kóreredeti tényezők többnyire a születés előtti vagy a születés körüli károsodások. A jelek már 

a születés után észrevehetők, az első hónapoktól kezdve pedig sokasodnak, aminek 

következtében lemaradásuk behozhatatlanná válik. A fejlődést sok esetben társuló betegségek 

is kísérik, mint például az epilepszia. Szintén gyakoriak a magatartási és viselkedési zavarok, 

illetve a nehezen érthető megnyilvánulások is. (Hatos, 2008.) 

A fejlődés eltérése és a tevékenység akadályozottsága a motoros, a kommunikációs 

funkciók és az értelmi funkciók területén a legszembetűnőbb. Mindezekhez az eltérésekhez 

társulhat még különböző krónikus betegség, pl. epilepszia. 

A fejlesztő nevelés-oktatás célja 

 A köznevelésben való részvétel lehetőségének biztosítása. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése, nevelése, gondozása. 

 A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók felkészítése a felnőtt életre, társadalmi 

integrációjuk elősegítése. 

A fejlesztő nevelés-oktatás feladata 

 Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek 

kibontakoztatását segíti elő 

 A normalizáció és a participáció alapelveinek érvényesülése a nevelés és fejlesztés 

során 

 A környezet megismerésének elősegítése 

 Az énkép és az önismeret kialakításának segítése 

 Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása 

 Testi és lelki egészség biztosítása 

 Esztétikai és érzelmi élményszerzés biztosítása 

 Szükséges segédeszközök alkalmazása a fejlesztés, nevelés során 
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Törvényi háttér 

2011.évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 47§(1) bekezdése meghatározza, 

hogy „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint 

kell biztosítani.”  

Egységes alapelvnek a Nemzeti Alaptanterv (NAT) megállapításai tekinthetők. „A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást” (110/2012. (VI.4.) Kormány 

Rendelet. NAT). 

32/2012.(X.8.) EMMI rendelet: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kimondja, hogy „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában 

meghatározottak szerinti sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű) 

gyermekek óvodai nevelését végző óvoda a helyi pedagógiai programját az Óvodai nevelés 

országos alapprogramja, valamint az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti és 

fogadja el.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását végző iskola helyi 

tantervét az oktatásért felelős miniszter által az iskolatípusra kiadott kerettantervek közül 

választott kerettanterv, és az e rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti el és fogadja el” 

(32/2012. (X.8.) EMMI rendelet, 1 §, 2 §). 

Törvényi szabályozás a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekre vonatkozóan 

A súlyos és halmozottan fogyatékos személyek oktatásának meghatározó fontosságú 

rendelete az 1993. évi oktatási törvény tervezete, mely szerint megszűnt a „képezhetetlenség” 

fogalma. Helyette a „képzési kötelezettség” került bevezetésre. Ennek értelmében a súlyosan-

halmozottan fogyatékos személyek heti 3-5 óra gyógypedagógiai fejlesztésre jogosultak.  

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról: „Ha a sajátos nevelési igényű gyermek 

súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, az 

óvodai nevelési év első napjától kezdődően fejlesztő felkészítésben vesz részt. A fejlesztő 

felkészítés megvalósítható a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, a 

fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében nyújtott 

gondozás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított 

fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógypedagógiai nevelésben és 

oktatásban részt vevő iskolában nyújtott fejlesztés keretében, illetőleg annak a nevelési évnek 

a végéig, amelyben a gyermek hatodik életévét betölti bölcsődei gondozás keretében” (1993. 

évi LXXIX. törvény a közoktatásról: 30. § (6)). 

„A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, 

amelyben a hatodik életévét betölti, a fejlesztő felkészítés keretei között a tankötelezettségét 

teljesíti (a továbbiakban: fejlesztő iskolai oktatás). A fejlesztő iskolai oktatás az e törvény 30. 

§-ának (6) bekezdésében meghatározott intézményekben szervezhető meg (a továbbiakban: 

fejlesztő iskolai oktatás). A fejlesztő iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell 

megszervezni. A fejlesztő iskolai oktatást a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

oktatása irányelvének alkalmazásával kell megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztő 

foglalkozások száma elérje a húsz órát” (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30/A. § 

(1)). 

A fejlesztő iskolai oktatásban rehabilitációs pedagógiai program és egyéni fejlesztési 

terv készül. A tanuló 18. életévéig köteles részt venni a fejlesztő iskolai oktatásban és a 23. 

életévéig maradhat. Ha a tanulónak problémát okoz a mindennapos iskolába járás, nem tud azon 
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részt venni, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak alapján a 

tankötelezettségét egyéni fejlesztő felkészítés keretében is teljesítheti, amely megszervezhető a 

tanuló otthonában, a fogyatékosok rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali 

intézményében, a gyógypedagógiai tanácsadó korai fejlesztőgondozó központban, vagy a 

konduktív pedagógiai intézményben. 

Pár évvel később a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók is a „tankötelesek” 

kategóriába kerültek. A törvény e tekintetben történő módosítása 2005 decemberében valósult 

meg. Eszerint a törvény 5−18 (ami 23 éves korra bővíthető) éves kor között heti 20 óra 

gyógypedagógus általi fejlesztést írt elő számukra, amely a következő helyszíneken 

valósulhatott meg:  

 bölcsődékben;  

 gyógypedagógiai tanácsadó korai fejlesztő, gondozó központokban;  

 konduktív pedagógiai intézményekben;  

 fogyatékosok nappali intézményeiben;  

 fogyatékosok ápoló, gondozó otthonaiban;  

 fogyatékosok rehabilitációs intézeteiben;  

 gyógypedagógiai iskolákban.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása a 2012. évi CXXIV. 

törvény 5 §-a szerint: „Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, 

attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől 

kezdődően, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő 

nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, 

nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában: 

 saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban; 

 otthoni ellátás keretében; 

 abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja” (2012. évi 

CXXIV. törvény 5 §). 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról: „A 

súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítését fejlesztő nevelés-

oktatás keretében biztosító gyógypedagógiai intézmény az e rendelet 3. mellékleteként kiadott, 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának irányelve 
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figyelembevételével készíti el és fogadja el rehabilitációs pedagógiai programját” (32/2012. (X. 

8.) EMMI rendelet 3. §). 

A rendelet egyértelműen kijelöli azt a tanulónépességet, akikre az irányelvek 

vonatkoznak: A súlyos és halmozott fogyatékosság meghatározása: „A súlyos és halmozott 

fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák 

károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a 

mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy 

legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy 

pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben 

erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. A súlyos 

és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a 

központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll” (32/2012.(X.8.) EMMI rendelet).  

Intézményi háttér 

Iskoláskor előtt a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése korai 

fejlesztésen belül, fejlesztő nevelés keretében történik. Az elemi funkciók (mozgás, 

kommunikáció, evés) fejlesztése a legfontosabb a súlyos és halmozottan fogyatékos 

gyerekeknél. A korai fejlesztés fontossága az elmúlt években egyre inkább hangsúlyossá vált, 

az intézményes lehetőségek már egyre jobban elérhetőek, megfelelőek, érzékelhetően egyre 

több gyermek vesz részt korai gyógypedagógiai illetve mozgásfejlesztő foglalkozáson. 

A közoktatásról szóló törvény a 30/A, és a 125. §-ban is kimondja, hogy 2010. 

szeptember 1-től a fejlesztő iskolai oktatási forma megszervezése kötelező ellátási feladattá 

vált. 

A 8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet alapján, a fejlesztő nevelést gyógypedagógus vagy 

konduktor végzettséggel rendelkező szakemberek láthatják el. A súlyos és halmozottan 

fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése során a gyermekek komplex fejlesztéséhez az alábbi 

végzettségek szükségesek, értelmileg akadályozottak pedagógiája, oligofrénpedagógus, 

szomatopedagógus.  

Kibővültek a tanári képességek iránti elvárások is, amelyeket az EMMI rendeletben 

tettek közzé, mint elsődleges szükséges pedagógus kompetenciák a fejlesztő nevelés-oktatás 

során. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógus legyen 

képes a gyermek képességeinek megismerésére, felmérése után egyéni fejlesztési terv 
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megtervezésére, majd annak megvalósítására, reflexióra. Egységes egészként, holisztikus 

szemlélettel vegye figyelembe a gyermek szükségleteit és a gyermek családjának a 

szükségleteit (8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet). 

A más végzettséggel rendelkező gyógypedagógus legyen képes a saját szakterületén a 

gyermek képességeinek megismerésére, felmérésére, egyéni fejlesztési terv megtervezésére, 

kialakítására, megvalósítására, reflexióra (8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet).  

Munkája során helyezze előtérbe az interakció, a normalizáció, a participáció, az 

individualizáció, a kooperáció és a differenciálás nevelési alapelveit (8/2014. (I. 30.) EMMI 

rendelet). 

Az individualizált nevelést csak abban az esetben lehet megfelelő hatékonysággal 

végrehajtani, ha a (gyógy)pedagógusok rendelkeznek olyan mérőeszközzel, amelynek 

segítségével pontos képet kapnak az egyén jelenállapotáról, s egyben a folyamat diagnózis 

felállításához szükséges fejlődési mutatószámokat, -értékeket tudja biztosítani.  

3. Vizsgálóeljárások megújítása 

Az utóbbi évtizedben a közoktatással szembeni társadalmi és szakmai elvárásoknak 

megfelelően a pedagógia eszköztára jelentős változásokon ment keresztül. Elkerülhetetlenné 

vált, hogy az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) szervesen beépüljön a tanítás-

tanulás folyamatába a gyermekek képességeinek optimális kibontakoztatása, személyiségének 

fejlesztése, a közösség életébe – ezen keresztül a társadalomba – történő beilleszkedésük 

megsegítésében. (Kárpáti, 2004) 

A tanulói fejlődés segítése érdekében a rendszeres, konkrét mérés-értékelés szükséges. (Csapó, 

Molnár, Pap-Szigeti és R. Tóth, 2009) Ennek alapfeltétele, hogy a pedagógusok eszköztárában 

olyan mérőeszköz legyen, amely alkalmas a gyors, pontos képességszint megállapítására a 

helyes fejlesztési irányvonal meghatározása céljából, s egyben alkalmas a longitudinális 

mérések elvégzésére is, a fejlődés mértékének megállapítása és a fejlődési irányvonal szükséges 

változtatása érdekében. A fenti cél elérése érdekében a mérés-értékelés tradicionális 

modelljeinek alkalmazását nagy idő ráfordítással, s jelentős anyagi befektetéssel lehet 

megvalósítani. (Szili, 2015) 

A 21. század igényeihez alkalmazkodva a tömeges felmérések alkalmazása során a 

hagyományos papír-ceruza (Paper and Pencil, PP) tesztek helyét egyre inkább a számítógép 

alapú tesztelés (Computer Based Assessment, CBA) veszi át. A nemzetközi empirikus adatokra 
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támaszkodó mérés – értékelési programok közül a már a PISA 2006-os vizsgálatában szerepelt 

számítógépes felmérés, a természettudományi tudás területén. (Szili, 2015) 

A számítógépes tesztelés több szinten valósulhat meg az oktatás folyamatában. A 

legegyszerűbb szint, amikor a hagyományos papír ceruza tesztek digitalizálása történik meg. 

Azaz a teszt megtartja eredeti formáját, linearitását, csak a közvetítő közeg, a médium változik 

meg. Már ezen a szinten tapasztalható pozitív változás, az adatminőség javulása, az adatok 

gyors lehívhatósága. Az első szinten a technika adta lehetőségek, multimédiás elemek 

feladatokban való felhasználása történhet meg, illetve a logfilék segítségével kinyerhetővé 

válnak az úgynevezett kontextuális adatok (pl.: reakció idő, kattintások száma). A második 

szinten adott a lehetőség az automatikus itemgenerálásra, ezzel biztosíthatóvá válik, hogy 

mindenki közel azonos nehézségű, mégis különböző feladatot kapjon. A harmadik szint, az 

adaptív tesztelés, amikor a következő tesztfeladat kiválasztása a vizsgázó előző válaszából 

adódik. (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008) 

A számítógép alapú tesztelés bevezetésével rövidtávon a kutatók anyagi megtakarítást, a 

tesztelésre fordított idő csökkenését várják, illetve pontosabb információkat mind a mérés, 

értékelés területéről, mind a tanulók feladatvégzéséről. Hosszú távú jelentőségét a multimédiás 

elemekkel gazdagított új típusú itemek, a logilék elemzése és az azonnali visszacsatolás 

lehetősége adhatják. (Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008) 

A gyors visszajelzés, az azonnali pontozás mellett további előnyeként említhető még az 

objektív adminisztráció (független a vizsgálatvezető személyétől, adminisztrációs hiba 

kizárása, mivel automatikus a válaszok rögzítése). A számítógépes környezetben minden diák 

teljesítményét azonos környezetben értékeljük, így elkerülhető a teljesítmények túl-, vagy 

alulértékelése. (Csapó, Molnár és Nagy, 2015) 

A számítógépes tesztelés bevezetését az infrastrukturális fejlesztések is elősegítik hazánkban. 

Molnár és Pásztor-Kovács (2015) áttekintette a hazai általános-, és középiskolák informatikai 

eszközparkját és hálózati kapacitását. A kapott eredmények alapján megállapították, hogy a 

2011-es (bővebben: Tóth, Molnár és Csapó, 2011) adatfelvétel óta jelentősen csökkent a tanulói 

létszám mint prediktív faktor ereje az egy főre jutó számítógép aránnyal összefüggésben.  

Összegzésként megállapítható, hogy a tradicionális vizsgálóeljárások osztályszintű 

alkalmazása csak nehezen valósítható meg. A fejezetben felsorolt tesztek többsége szemtől 

szembeni kapcsolatot igényel a tesztfelvevő és a tesztelő között. Ha egy átlagos osztályt 

veszünk figyelembe a tanulók létszáma legalább 20 fő (KSH, 2015). Ha csak egy szubtesztet 
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veszünk fel minden tanulóval (aminek prediktív, s prognosztikai értéke is csekély), ami 

esetenként 10 percet igényel, akkor ez az átlagos (20 fős) osztályban több mint 4 tanórát töltene 

ki. Egy teljes teszt felvétele – ami átlagosan 30-45 perc időráfordítást jelent egyénenként – 14-

20 tanórát igényelne, amihez még hozzá kell számolni a teljesítmények értékelésére fordított 

időt, majd az értékelés utáni beavatkozási pontok megállapítását, az esetleges fejlesztési 

irányvonalak meghatározását. Ez az idő faktor megnehezíti a diagnosztikus értékű tesztek 

osztályszintű alkalmazását, ami megakadályozhatja a korai prevenciós beavatkozást, a gyermek 

egyéni igényeihez igazodó differenciált eljárást. (Szili, 2015) 

A mérőeszköz kialakításának előzménye 

A hazai gyógypedagógiai eszköztárban a HKI (Heidelbergi Kompetencia Leltár), a PAC 

(Pedagógiai Analízis és Curriculum, H.C. Günzburg, 2000), a TARC  (a Topeka [Kansas] 

Fogyatékos Állampolgárok Szövetségének együttműködésével fejlesztették ki; Sailor és Mix, 

1975) és a Strassmaier fejlődési skála ismert. Azonban ezek a mérőeszközök főleg a 

középsúlyosan értelmileg akadályozott gyermeke/személyek állapot felmérésére alkalmasak, s 

nem nyújtanak eléggé árnyalt képet az egyén valódi teljesítményéről és fejlődésének pozitív 

vagy negatív irányú elmozdulásáról. Célunk a fent vázolt hiányterület pótlása. 

Az ÖnKoTesz a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulók állapotfelmérésére, és 

fejlődésének megállapítására alkalmas digitális mérőeszköz.  

4. Az ÖnKoTeszt bemutatása 

 

A mérőeszköz jelenleg két meghatározó terület (1) a kommunikáció (2) és az önkiszolgálás 

fejlettségének megállapítására alkalmas. A kommunikáció területén három részterületet: (1) a 

beszédértést, (2) a nonverbális kommunikációt és (3) a verbális kommunikációt, az 

önkiszolgálás területén pedig négy szegmenst vizsgál: (1) az étkezést, (2) az öltözködést, (3) a 

WC használatát és (4) a tisztálkodást. Mindkét főkomponens 103-103 itemet tartalmaz, azaz 

összesen 206 állítást. A mérőeszköz nem minősül tesztnek abban az értelemben, hogy 

segítségével az egyén teljesítménye nem helyezhető el egy rangskálán, azonban rendkívül 

pontos fejlesztési diagnózist ad, aminek segítségével a gyógypedagógus meg tudja tervezni az 

egyéni fejlesztési irányvonalat, s segítséget ad a jelen állapot meghatározásához. 

A kitöltést a gyermekkel/tanulóval foglalkozó gyógypedagógus végzi el.  
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Az eső oldalon (első munkalap) a tanulói adatok rögzítése történik. (1. sz. ábra) A tanulói adatok 

során a gyermek azonosítására három (1-3.), valamint az intézményen belüli azonosításra is 

három értéket határoztunk meg (4-6.): 

1. név, 

2. születési idő, 

3. SNI kód, 

4. csoport 1, 

5. csoportba kerülés ideje, 

6. vizsgálatot felvevő személy. 

Ezen kívül még a csoportváltást is rögzíteni lehet a 7-9. pontban. Ennek akkor van jelentősége, 

ha a tanuló óvodából fejlesztő iskolában, vagy egyik iskolai csoportból a másikba megy. 

Amennyiben kettőnél több csoportváltás történik, az adatlapon sorbeszúrás segítségével 

bővíteni lehet az adattáblát. Ugyanígy sorbeszúrás segítségével bővíteni lehet a vizsgálatot 

felvevő személy nevét is.  

 

 

1. ábra: Tanulói adatok rögzítése 

 

Ugyanezen a lapon található az eredmények értelmezését segítő diagram (2.sz. ábra), amin 

jelöve van a maximum teljesítmény (kékszínű oszlop) - ha minden tevékenységet tud - a 

vizsgálat személy (továbbiakban: VSZ), s az egyes mérések alkalmával elért eredmények.  

 



15 

 

 

2. ábra: Egyéni teljesítményt értelmező diagram 

A fenti ábrán látható, hogy teljesítmény rögzítés még nem történt, csak a teszten elért 

részterületek maximális értékei láthatóak. A 3. sz. ábra azt szemlélteti, hogy az első 

(narancssárgaszínű oszlop) és második (szürkeszínű oszlop) mérés alkalmával, milyen 

teljesítményt ért el a VSZ az étkezés szubteszten, a két vizsgálat között mekkora mértékű a 

fejlődés, valamit, hogy az elvárható maximális teljesítményhez képest holt tart a fejlődésben. 

 

 

3. ábra: Egyéni teljesítmény az étkezés szubteszten 

Amennyiben a mérés már két alkalommal felvételre került (4.sz. ábra) a rendszer által 

automatikusan generált diagram segítségével könnyen megállapítható a fejlődés, stagnálás vagy 

a visszaesés mértéke is. A 4. sz. ábrán szemléltetett teljesítmény alapján megállapítható, hogy 
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az étkezés, a tisztálkodás és a beszédértés során jelentős mértékű a fejlődés, az öltözködés, a 

WC használat és a nonverbális kommunikáció területén nem történt fejlődés, a verbális 

kommunikációban pedig visszaesés tapasztalható. 

 

 

4. ábra: Egyéni teljesítmény ábrázolása két mérés alkalmával 

A második oldalon (második munkalapon) található az önkiszolgálás és a kommunikáció 

területéhez tartozó feladatokat tartalmazó adattábla. (5.sz. ábra) Amennyiben egy 

tevékenységet tud (azaz képes önállóan megcsinálni) a VSZ 1 (azaz egyes) értéket kell beírni, 

amennyiben a vizsgált tevékenységet nem tudja, vagy nem jellemző a VSZ-re 0 (azaz nulla) 

értéket rögzít a vizsgálatot felvevő az adott cellába.  
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5. ábra: Adatok rögzítése az adattáblában 

A táblázat jelenleg 20 mérés rögzítésére alkalmas. A mérések oszlopai sorszámozva vannak: 1. 

mérés, 2. mérés, stb. Mindegyik mérés alá a kitöltő írja be a mérés időpontját. (6.sz. ábra)  

 

6. ábra: A mérés időpontjának rögzítése 

 

 



18 

 

A kitöltő mindig csak az adott mérés oszlopába írja be a VSZ aktuális teljesítményét. (7.sz. 

ábra)  

 

7. ábra: Teljesítmény rögzítése 

A VSZ profilját az összesítő táblázatban a program összesíti, ezzel az adatrögzítőnek nincs 

dolga. (8. sz. ábra) Az összesítő táblázatban pontosan leolvasható a VSZ egyes területeinek 

fejlettsége, ami az első munkalapon grafikon formájában is megtekinthető. 

8. ábra: Összesítő táblázat 
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A mérőeszköz nem minősül tesztnek abban az értelemben, hogy segítségével az egyén 

teljesítménye nem helyezhető el egy rangskálán, azonban rendkívül pontos fejlesztési 

diagnózist ad, aminek segítségével a gyógypedagógus meg tudja tervezni az egyéni fejlesztési 

irányvonalat, s segítséget ad a jelen állapot meghatározásához. Fontos eredmény, hogy az 

eszköz digitalizálásával a mérési idő jelentősen lerövidült, s a fejlődés mértéke statisztikailag 

is azonnal meghatározott. Ez nagymértékben megkönnyíti a gyógypedagógusok munkáját.  

5. Gyakorlati útmutató a teszt kitöltéséhez 

Az ÖnKoTesz a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő tanulók állapotfelmérésére, és 

fejlődésének megállapítására alkalmas digitális mérőeszköz. A mérőeszköz jelenleg két 

meghatározó terület (1) a kommunikáció (2) és az önkiszolgálás fejlettségének megállapítására 

alkalmas. Az önkiszolgálás területén négy szegmenst vizsgál: (1) az étkezést, (2) az 

öltözködést, (3) a WC használatát és (4) a tisztálkodást. A főkompotens 103 itemet tartalmaz. 

Fel tudjuk vázolni a tanuló gyengeségeit és erősségeit, felmérhetjük, hogy a területen melyik 

szegmensen belül szükséges további erőfeszítést tenni, majd egy későbbi mérés alkalmával 

megállapíthatjuk, hogy mekkora fejlődést értünk el. A kitöltést a tanulóval foglalkozó 

gyógypedagógus végzi el. 

Cél: A tanuló folyamatosan egyre nagyobb önállóságra tegyen szert a tevékenységek végzése 
során. 

Feladatok:  

 A testi szükségletek kielégítése 

 Szobatisztaságra nevelés 

 Megfelelő táplálék biztosítása 

 Alapvető tisztálkodási szokások kialakítása 

 Az egészséges életmód kialakítása 

 Öltözésben, vetkőzésben egyre nagyobb önállóság elérése 

 Étkezés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása 

 Az étkezés optimális körülményeinek biztosítása 

Területek: 

 Táplálkozás 

 Öltözködés 

 Tisztálkodás 
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 Szobatisztaság 

 Házimunka 

Önkiszolgálás 

1.Étkezés 

1. Együttműködő etetés közben: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló képes a száját kinyitni, vagy nyúlni az 
ennivaló felé. 

2. Pépes ételt elfogad: 

Pont adható, ha a pépes ételt bekanalazzuk a szájába vagy a kanálról képes lenyalni a 

pépes ételt. 

3. Pépes ételt a szájába tartja: 

Akkor kapható pont, ha a pépes étel nem folyik ki a szájából. 

4. Pépes ételt lenyeli: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha képes a tanuló lenyelni az ételt. 

5.Szilárd ételt elfogad: 

Akkor kapható pont, ha a gyermek a darabos ételt képes megfogni, megrágni, lenyelni. 

6. Szilárd ételt kezébe fog: 

Pont adható, ha a tanuló képes biztosan a kezében megfogni segítség nélkül a szilárd 
ételt. 

7. Szilárd ételt megtartja: 

Pont adható, ha képes tartani a kezében a szilárd ételt, anélkül, hogy kiesne a kezéből. 

8. Szilárd ételt megeszi: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha képes a szilárd ételt a szájában összerágni, s 
lenyelni. 

9. Szilárd ételből harap: 

Pont adható akkor is, ha képes az ételből harapni, anélkül, hogy megfogná az ételt. 

10. Szilárd ételt megrág: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a szájában megrágni az ételt. 

11. Együttműködő itatás közben: 
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Akkor kaphatja meg a pontot, ha kinyitja a száját mikor meglátja az innivalót, vagy az 
innivalóért nyúl.  

12. Poharat megfogja: 

Pont adható, ha képes tartani a kezében a poharat, anélkül, hogy kiesne a kezéből. 

13. Poharat felemeli: 

Pont adható, ha képes felemelni a kezében a poharat. 

14. Poharat szájához emeli: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a szájához emelni a poharat. 

15. A folyadékot nem lötyögteti ki: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes biztosan a szájához emelni a poharat, anélkül, 
hogy a tartalmát kilötyögtetné. 

16. Pohárból iszik: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a pohárból inni. 

17. Poharat leteszi: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes segítség nélkül a kezében lévő poharat letenni 
az asztalra.  

18. Kanalat önállóan kézbe vesz:  

Pont adható, ha képes segítség nélkül a kanalat a kezébe venni. 

19. Sűrű, pépes étellel megtölti kanalát: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a kanálra pépes ételt meríteni. 

20. Kanalat a szájához emeli: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a kanalat a szájához emelni. Figyeljünk arra, 
hogy a szájához emelje a kanalat. 

21. Az ételt nem lötyögteti ki: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a kanalat a szájához emelni, anélkül, hogy 
kilötyögtetné az ételt. 

22. Kanálról az ételt leeszi: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes leenni az ételt a kanálról. 

23. Kanállal újból merít:  
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Pont adható abban az esetben, ha képes segítség nélkül újból megtölteni étellel a 

kanalát. 

24. Leteszi a kanalát: 

Pont adható abban az esetben, ha képes a kanalát letenni a tányér mellé. 

25. Kanállal önállóan eszik: 

Abban az esetben kaphat pontot, ha segítség nélkül kanállal eszik.  

26. Villát önállóan kézbe vesz: 

Pont adható, ha a villát evőeszközt  a kezébe veszi. . 

27. Étellel megtölti a villát: 

Pont adható, ha helyesen használja a villát (az étel felszúrására). 

28. Villát a szájához emeli: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a villát a szájához emelni. Figyeljünk arra, 
hogy a szájához emelje a villát. 

29. Az ételt nem lötyögteti ki: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes a villát a szájához emelni, anélkül, hogy 
kilötyögtetné az ételt. 

30. Villáról leeszi az ételt: 

Akkor kaphatja meg a pontot, ha képes leenni az ételt a villáról. 

31. Villát újból megtölti: 

Pont adható abban az esetben, ha képes segítség nélkül újból megtölteni étellel a villát.  

32. Leteszi a villát: 

Pont adható abban az esetben, ha képes a villát letenni a tányér mellé. 

33. Villával önállóan eszik: 

Abban az esetben kaphat pontot, ha segítség nélkül eszi az ételt a villával. 

34. A kést kenésre használja: 

Ezt a pontot akkor kapja meg a tanuló, ha kést használ a kenéshez. 

35. Képes a villa és a kés összehangolt használatára: 



23 

 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a gyermek az evőeszközt megfelelő fogással tartja, 
helyesen használja, tehát a kést vágásra, a villát az étel megtartására, ill. felemelésére 
használja. 

36. Nehézség nélkül nyel és rág: 

Pont akkor adható, ha az ételt meg tudja rágni a szájában, s le is tudja nyelni. 

37. Különböző ételek közül képes választani: 

Pont akkor adható, ha az ételeket meg tudja különböztetni s ki tudja választani a számára 
megfelelőt. 

38. Száját önállóan megtörli: 

Pont akkor adható, ha a szalvétát fel tudja venni a kezébe, s a száját segítség nélkül meg 

tudja törölni. 

39. Jelzi, ha szomjas: 

Pont akkor adható, ha beszéddel, hangadással, rámutatással tudatja, hogy szomjas. 

40. Jelzi, ha éhes: 

Pont akkor adható, ha beszéddel, hangadással, rámutatással tudatja, hogy éhes. 

2. Öltözködés 

41. Öltözködésnél együttműködik: 

Pont abban az esetben adható, ha öltözködés alatt nem tiltakozik, esetleg karját, lábát 
nyújtja. 

(Karját a pulóverbe dugni, közreműködni nadrágja felhúzásakor, az őt öltöztető 
felnőttnek a ruhadarabokat odaadogatni.) 

42. Önállóan leveszi kabátját: 

Pont akkor adható, ha a tanuló tudja levenni a kabátját. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a gyermek a ruhán lévő zárakkal pl. gombokkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

43. Önállóan leveszi a cipőjét: 

Pont akkor adható, ha a tanuló le tudja venni a cipőjét. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a gyermek a cipőn lévő tépőzárral, cipzárral megbirkózzék. Ezeket a 
feladatokat felnőtt is végezheti. 

44. Önállóan leveszi felső ruházatát: 
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Pont akkor adható, ha a tanuló le tudja venni a felső ruházatát. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a tanuló a ruhán lévő zárakkal pl. gombokkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

45. Önállóan leveszi alsó ruházatát: 

Pont akkor adható, ha a tanuló le tudja venni az alsó ruházatát. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a tanuló a ruhán lévő zárakkal pl. gombokkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

46. Önállóan felveszi alsó ruházatát: 

Pont akkor adható, ha a tanuló fel tudja venni az alsó ruházatát. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a tanuló a ruhán lévő zárakkal pl. gombokkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

47. Önállóan felveszi felső ruházatát: 

Pont akkor adható, ha a tanuló fel tudja venni a felső ruházatát. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a tanuló a ruhán lévő zárakkal pl. gombokkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

48. Önállóan felveszi a cipőjét: 

Pont akkor adható, ha a tanuló fel tudja venni a cipőjét. Ezen a szinten még nem 
szükséges, hogy a tanuló a cipőn lévő zárakkal, tépőzárakkal, cipzárakkal 
megbirkózzék. Ezeket a feladatokat felnőtt is végezheti. 

49. Öltözködésnél betartja a ruhadarabok sorrendjét: 

Pont akkor adható, ha a tanuló a ruhadarabok sorrendjét betartja. Figyelni kell arra, hogy 
pl. a kabát fölé ne a pulóver kerüljön. 

50. A cipzárt lehúzza: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló a ruhán lévő cipzárt használni elég jól tudja 

használni (lehúzni). Ezek ne működjenek nehezen és legyenek könnyen elérhetőek. 

51. A cipzárt felhúzza: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló a ruhán lévő cipzárt elég jól tudja használni 
(felhúzni). Ezek ne működjenek nehezen és legyenek könnyen elérhetőek. 

52. Gombot kigombol: 

Ezt a pontot akkor kaphatja meg a tanuló, ha a nagy gombokat, amelyek könnyen 

elérhetők, pl. a kabáton elől, ki tudja gombolni. 

53. Gombot begombol: 
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Ezt a pontot akkor kaphatja meg a tanuló, ha a nagy gombokat, amelyek könnyen 

elérhetők, pl. a kabáton elől, be tudja gombolni. 

54. Tépőzárat kinyitja: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló a ruhán, cipőn lévő tépőzárat használni 
tudja (kinyitni). Ezek ne működjenek nehezen és legyenek könnyen elérhetőek. 

55. Tépőzárat bezárja: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló a ruhán, cipőn lévő tépőzárat használni ( 
bezárni). Ezek ne működjenek nehezen és legyenek könnyen elérhetőek. 

56. Cipőfűzőt kiköti: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha segítség nélkül kiköti a cipőfűzőt. 

57. Cipőfűzőt beköti: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha segítség nélkül beköti a cipőfűzőt. 

58. Cipőjét a helyére teszi: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a gyermek tudja, hogy hol van a cipőjének a helye. 

Figyeljük, hogy a helyére is tegye. 

59. Kabátját a helyére teszi: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló tudja, hogy hol van a kabátjának a helye. 

Figyeljük, hogy helyére is tegye. 

60. F. Felső ruházatát is helyére teszi: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló tudja, hogy hol van a felső ruházatának a 
helye. Figyeljük, hogy helyére is tegye. 

61. Felismeri saját ruhadarabjait: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha felismeri hangadással vagy rámutatással a saját 
ruhadarabjait. 

62. Felismeri saját lábbelijeit: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha felismeri hangadással vagy rámutatással a saját 
lábbelijeit. 

3. WC használat 
63. Együttműködő a pelenkacsere során: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha pelenkacsere alatt utasításra, tiltakozás nélkül 
elfordul a megfelelő irányba vagy megemeli a fenekét, lábait. 
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64. Jelzi, ha a pelenkája szennyes: 

Ezt a pontot akkor adjuk meg, ha a tanuló jelzi hangadással, szavakkal vagy 
gesztusokkal, hogy a pelenkája szennyes. 

65. Jelzi, ha pisilni kell: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló jelzi, hogy pisilnie kell. Ez történhet 
hangadással, szavakkal, gesztusokkal, mozdulatokkal pl: megfogja a törölközőjét s 
befut a WC-be. 

66. Jelzi, ha kakilni kell: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló jelzi, hogy kakilnia kell. Ez történhet 
hangadással. szavakkal, gesztusokkal, mozdulatokkal pl: megfogja a törölközőjét s 
befut a WC-be. 

67. Felismeri az illemhelyet: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló tudja, hogy hol van az illemhely (rámutat, 
odamegy, megnevezi). 

68. Együttműködő a WC használat során: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló együttműködik a WC használat során 
szükséges teendőkben pl: lehúzza az alsó nadrágját, előre hajol, ráül a WC-re. 

69. Megül a WC -n: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló a WC használatkor segítség nélkül megül 
a WC-n pl: nem kell fogni a kezét, lábát. 

70. Jelez, ha végzett: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló jelzi hangadással. gesztusokkal, 
mozdulatokkal, hogy végzett.  

71. Segítséget igényel a tisztításban: 

Pont adható, ha a tanuló segítséggel tisztálkodik. Figyelni kell, hogy a sorrendet tartsa 

be, ha szükséges fogni, irányítani kell a kezét. 

72. Önállóan tisztítja magát miután elvégezte szükségleteit: 

Pont adható, ha a tanuló segítség nélkül tisztálkodik. Nem kell figyelmeztetni a 

sorrendre, nem kell fogni a kezét.  

73. WC használat előtt önállóan lehúzza a ruháját: 
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Pont adható, ha segítség nélkül lehúzza a könnyebben kezelhető ruhadarabokat. A pont 
megadását ne befolyásolja, hogy szükség van-e segítségre, pl. a nehezebben kezelhető 
ruhadarabok esetében. 

74.WC használat után önállóan felöltözik: 

Pont adható abban az esetben, ha segítség, kérés nélkül felhúzza ruhadarabjait. A pont 
megadását ne befolyásolja, hogy szükség van-e segítségre, pl. a nehezebben kezelhető 
ruhadarabok esetében. 

75. Önállóan leöblíti a WC-t: 

Pont adható abban az esetben, ha segítség, felszólítás, kérés nélkül lehúzza a WC-t. 

76. Önállóan kezet mos WC használat után: 

Pont adható, ha a tanuló kérés, utasítás, segítség nélkül megmossa a kezét. 

4. Tisztálkodás 

77. Kézmosásnál együttműködik: 

Pont adható, ha a tanuló kézmosáskor nem tiltakozik pl: nyújtja, odatartja a kezét. 

78. Önállóan megnyitja a csapot: 

Pont adható, ha felszólítás, segítség nélkül, helyes irányban meg tudja nyitni a csapot. 

79. Önállóan nyom szappant a szappanadagolóból: 

Pont adható, ha a tanuló segítség nélkül a kezével a tenyerébe bele tudja nyomni a 
szappant. 

80. Önállóan használja a hagyományos szappant: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló segítség nélkül a víz alá tartja a szappant, 
s összedörzsöli a kezével. 

81. Önállóan összedörzsöli a szappannal a kezét: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló segítség nélkül a vizes szappannal 
összedörzsöli a kezét. 

82. A szappant leöblíti a kezéről: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló képes arra, hogy olyan jól megmossa és 
leöblítse a kezét, hogy törölközés után a törülköző ne legyen szappanos. 

83. Önállóan elzárja a csapot: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló segítség, utasítás nélkül, helyes irányba el 
tudja a zárni a csapot. 
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84. Együttműködő kéz/ arcmosáskor: 

Ezt a pontot akkor kell megadni, ha a tanuló kézmosáskor tiltakozás nélkül nyújtja a 
kezét, arcmosáskor szintén ellenállás nélkül víz és szappan érheti az arcát. 

85. Önállóan megmossa a kezét, arcát: 

Pont adható, ha a tanuló segítség nélkül képes, sorrendet betartva a kezét, arcát 
megmosni. 

86. Kezét, arcát önállóan megtörli: 

Pont adható, ha a tanuló segítség nélkül képes, sorrendet betartva a kezét, arcát 
megmosni. 

87. Együttműködő fogmosáskor: 

Pont adható, ha a tanuló tartja a fogkeféjét amíg rányomjuk a fogkrémet és nem 
tiltakozik az ellen, ha elkezdjük mosni a fogát. 

88. Fogkeféjét, fogmosó poharát felismeri: 

Pont adható, ha hangadással jelzi vagy rámutat a saját fogkeféjére, poharára. 

89. Poharát vízzel megtölti: 

Pont adható, ha a tanuló megnyitja a csapot és a poharát a csap alá helyezi s vízzel 
megtölti. 

90. Fogát önállóan megmossa: 

Pont adható, ha a tanuló segítség nélkül fogkeféjére fogkrémet nyom, s utasítás nélkül 
megmossa a fogát. 

91. Száját öblíti: 

Pont adható, ha a tanuló a szájába veszi a vizet s öblíti. 

92. Vizet kiköpi: 

Pont adható, ha a tanuló a szájában levő vizet nem nyeli le. 

93. Együttműködő fésülködéskor: 

Pont adható, ha a tanuló nem ellenkezik fésülködés ellen. 

94. Fésűt felismeri: 

Pont adható, ha tanuló rámutat vagy megnevezi a fésűt. 

95. Fésűt fejéhez emeli: 
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Pont adható, ha a tanuló olyan készséggel rendelkezik, hogy képes fejéhez emelni a 
fésűt. 

96. Helyesen fésülködik: 

Pont adható, ha a tanuló megfelelően tartja és használja a fésűt. 

97. Együttműködő orrtisztitáskor: 

Pont adható, ha a tanuló ellenkezés nélkül engedi, hogy a zsebkendőt az orrához tegyük, 
s megtöröljük az orrát. 

98. Szükség esetén megtörli az orrát: 

Pont adható, ha a tanuló a zsebkendőt az orrához emeli s megtörli. 

99. Szükség esetén kifújja az orrát: 

Pont adható, ha a tanuló zsebkendőt orrához emeli s kifújja. 

100. Orrtörléskor papírzsebkendőt használ: 

Pont adható, ha a tanuló tudatosan papírzsebkendőt használ. 

101. Orrfújáskor papírzsebkendőt használ: 

Pont adható, ha a tanuló tudatosan papírzsebkendőt használ. 

102. Testén lévő sérülést jelzi: 

Pont adható, ha a tanuló a sérülését megmutatja vagy hangadással felhívja a figyelmét 
a sérülésre. 

103. Együttműködő a sérülés kezelésekor: 

Pont adható, ha a tanuló tiltakozás nélkül hagyja, hogy ellássák a sérülését. 
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Kommunikáció 

 

 „Nem lehet nem kommunikálni” mondta Paul Watzlawick. A súlyosan-halmozottan 

fogyatékos személyek kommunikációja igen változatos és sokrétű. Ezek a tanulók gyakran nem 

tudnak beszélni, ezért a jelzéseikre is figyelnünk kell. 

A kommunikáció szűkebb értelmezése feltételezi, hogy a kommunikáció 

kommunikációs szándék nélkül nem jöhet létre. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók 

kommunikációjának értelmezése során a tágabb értelemben vett kommunikációt tekintjük 

alapnak, vagyis mimikát, mozdulatot hangadást is kommunikációként értelmezünk. 

„A kommunikáció gyakorta nonverbális kommunikációt vagy néhány gyakorta 

individuális szót, szótöredéket jelent esetükben, de a jól kivehető kommunikációs jelzések 

hiányával is találkozhatunk súlyos-halmozottan fogyatékos személyekkel való kapcsolatunk 

során. Mall (Grunick - Maier-Mihalitsch 2010) nyolc személyközi kommunikációs csatornát 

különböztet meg, a szemkontaktust, a légzés ritmusát, a beszélt nyelvet, hangadást, a mimikát, 

az érintést, a gesztusokat és a mozgást. A legsúlyosabb értelmi fogyatékos személyek 

kommunikációs csatornáit tekintve a légzés ritmusát, a hangadást, az érintést és a mozgást kell 

kiemelnünk, mint gyakori kommunikációs csatornát.” 

(http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Kommunikci_fejldse_s_fejlesztse_rtelmileg_akad

lyozott_szemlyeknl/84_a_slyosanhalmozottan_fogyatkos_szemlyek_kommunikcis_jellemzi.h

tml ) utolsó letöltés: 2020. 09. 12. 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációjukban környezetükre 

vannak utalva. Jelzéseiket, hangjaikat, mozdulataikat vagy az általuk használt „szavakat, 

mondatokat” gyakran csak a velük közvetlen kapcsolatban álló személyek veszik észre és 

értelmezik kommunikációs jelként. 

A következőkben útmutatást adunk a mérés elkészítéséhez. Azokat az itemeket nem 

pontozzuk és a végeredménybe se számoljuk bele, melyekre a gyermek fizikai adottságai miatt 

nem képes, ezért egyes képességeket, készségeket nem tudja elsajátítani. 

A pont az egyes itemeknél csak abban az esetben adható meg, ha a leírt kritériumokat 

egyértelműen teljesíti. 

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Kommunikci_fejldse_s_fejlesztse_rtelmileg_akadlyozott_szemlyeknl/84_a_slyosanhalmozottan_fogyatkos_szemlyek_kommunikcis_jellemzi.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Kommunikci_fejldse_s_fejlesztse_rtelmileg_akadlyozott_szemlyeknl/84_a_slyosanhalmozottan_fogyatkos_szemlyek_kommunikcis_jellemzi.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Kommunikci_fejldse_s_fejlesztse_rtelmileg_akadlyozott_szemlyeknl/84_a_slyosanhalmozottan_fogyatkos_szemlyek_kommunikcis_jellemzi.html
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Beszédértés 

104. Hangra reagál (szuszog, mosolyog, stb.). 

A környezet bármely hangja reakciót vált ki a gyermekből. Pl: hangos zajra 

összerezzen, anya hangjára gyorsabban lélegzik. 

105. Hangforrást lokalizál. 

Hangra (pl neve hallatára, csengőre, ajtó nyitásra, stb.) az adott irányba fordítja 

szemeit, fejét, vagy teljes testét.  

106. Nevére reagál 

Neve hallatán a gyermek jelzést ad. Ez a légzés ritmusának növekedését, a hangadást, 

a mozdulatot vagy mozgást, és a verbális reakciót is jelentheti, 

107. Zenére hangadással reagál. 

Számára kellemes zenére örömöt kifejező hanggal/szavakkal reagál.  

Számára kellemetlen zenére nemtetszést kifejező hanggal, szóval reagál. 

108. Hangra hanggal válaszol. 

A gyermekhez irányuló beszédre hanggal, szóval, estleg mondattal válaszol. 

109. Tömör, nyomatékos felszólításra azonnal reagál. 

Egyszerű, mindennapi utasításokra megfelelően cselekszik. Pl: Állj fel!, Gyere ide!, 

Moss kezet!, Tedd le!  

 

Hol a …? Melyik a …? kérdésekre megérti-e, képes –e a mások által megnevezett dolgokat 

felismerni és egyértelműen jelezni, akkor is, ha más nevezi meg, mondja ki a szót. 

110. Megnevezésre 1-3 testrészt felismer. 

111. Megnevezésre 4-6 testrészt felismer. 

112. Megnevezésre 6-nál több testrészt felismer. 

113. Megnevezésre 1-3 ruhadarabot felismer. 

114. Megnevezésre 4-6 ruhadarabot felismer. 

115. Megnevezésre 6-nál több ruhadarabot felismer.  

116. Megnevezésre 1-3 tisztálkodási eszközt felismer. 

117. Megnevezésre 4-6 tisztálkodási eszközt felismer. 

118. Megnevezésre 6-nál több tisztálkodási eszközt felismer.  

119. Megnevezésre 1-3 járművet felismer. 

120. Megnevezésre 4-6 járművet felismer. 

121. Megnevezésre 6-nál több járművet felismer.  
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122. Megnevezésre 1-3 játékot felismer. 

123. Megnevezésre 4-6 játékot felismer. 

124. Megnevezésre 6-nál több játékot felismer.  

125. Megnevezésre 1-3 állatot felismer. 

126. Megnevezésre 4-6 állatot felismer. 

127. Megnevezésre 6-nál több állatot felismer.  

128. Megnevezésre 1-3 tárgyat a csoportszobából felismer. 

129. Megnevezésre 4-6 tárgyat a csoportszobából felismer. 

130. Megnevezésre 6-nál több tárgyat a csoportszobából felismer.  

131. Megnevezésre 1-3 ételt felismer. 

132. Megnevezésre 4-6 ételt felismer. 

133. Megnevezésre 6-nál több ételt felismer.  

134. Megnevezésre 1-3 élelmiszert felismer. 

135. Megnevezésre 4-6 élelmiszert felismer. 

136. Megnevezésre 6-nál több élelmiszert felismer.  

 

Mutasd meg a …! utasításra az alábbi dolgokat képes felismerni, megmutatni a saját 

kommunikációs szintjének megfelelően. 

137. Kérésre testrészeket megmutat. 

138. Kérésre ruhadarabokat megmutat. 

139. Kérésre tisztálkodási eszközöket megmutat. 

140. Kérésre járműveket megmutat. 

141. Kérésre játéktárgyakat megmutat. 

142. Kérésre állatokat megmutat. 

143. Kérésre a csoportszoba tárgyait megmutatja. 

144. Kérésre ételeket megmutat. 

145. Kérésre élelmiszereket megmutat. 

146. Tárgyat tárggyal egyeztet. 

Az elé tett tárgyak közül képes kiválasztani a hasonlókat. Pl: a dobozból kiveszi a 

kisautókat az elé tett kisautó mintájára. Szóbeli segítség adható. 

147. Tárgyat képpel egyeztet. 

Képek közül tévesztés nélkül képe kiválasztani az elé tett tárggyal megegyezőt, 

hasonlót. Szóbeli segítség adható. 
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Nonverbális kommunikáció 

 

148. Felfedezhető kommunikációs szándék. 

Kommunikációs szándékát képes jelezni pl: szemkontaktussal, mimikával, hanggal, 

mozdulattal. 

149. Képet képpel egyeztet. 

Az elé tett képpel megegyezőt, hasonlót képes kiválasztani több kép közül. 

150. Gesztusokat felismer. 

Gyakran használt, egyszerű gesztusokat képes értelmezni. Pl: Gyere ide! kézjelzése. 

 

A gyermek akarata kifejezésére (kívánság, kérés vagy elutasítás) valamilyen arckifejezést 

vagy mozdulatot használ. 

151. Egy gesztust használ. 

152. Három gesztust használ. 

153. Legalább 8 gesztust használ. 

154. Kívánságait mimikával, gesztusokkal jelzi 

Szükségleteit a legtöbb esetben gesztussal, mimikával  

155. Szükségleteit kifejezi /alternatív kommunikációs eszközzel kifejezi. (tárgy, kép, 

jelkártya, kommunikátor) 

Szükségleteinek kifejezésére képes valamely alternatív kommunikációs eszközt 

használni. Ezzel egyértelművé teszi szándékát a felnőtt számára. 

 

A gyermek kommunikációs szintjén azt értjük, amire a vizsgált gyermek egyértelműen 
képes. Ez lehet gesztus, hang vagy akár alternatív kommunikációs eszköz használata is. Az 

alábbi pontokat ennek megfelelően értékeljük. 

156. Kommunikációs szintjének megfelelően 1 kommunikációs jelet ismer fel. 

157. Kommunikációs szintjének megfelelően 3 kommunikációs jelet ismer fel. 

158. Kommunikációs szintjének megfelelően 3-nál több kommunikációs jelet ismer fel. 

159. Kommunikációs szintjének megfelelően 1 kommunikációs jelet használ. 

160. Kommunikációs szintjének megfelelően 3 kommunikációs jelet használ. 

161. Kommunikációs szintjének megfelelően 3-nál több kommunikációs jelet használ. 
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162. Egyszerű utasításokat megért és végrehajt. 

Végrehajt olyan utasításokat, amik egy tevékenységre vonatkoznak. 

Pl: Gyere ide! 

163. Összetett utasításokat megért és végrehajt. 

Végrehajt olyan utasításokat, amik legalább két tevékenységre vonatkoznak. 

Pl: Gyere ide és ülj le! A pontot abban az esetben adhatjuk meg, ha önállóan képes 

végrehajtani az utasításokat. 

164. Összetett utasítást megért és időrendben hajt végre. 

Végrehajt olyan utasításokat, amik legalább két tevékenységre vonatkoznak, mindezt 

az utasításnak megfelelő sorrendben teszi. A pontot abban az esetben adhatjuk meg, ha 

önállóan képes végrehajtani az utasításokat. 
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Verbális kommunikáció 

 

165. Sírása differenciált. 

A gyermek sírása kifejező, különféle sírásmintázatok felismerhetők, elkülöníthetők. 

(az "éhes vagyok" sírás más, mint a "valami fáj" sírás) 

166. Hangadása cél nélküli. 

A gyermek képes a hangadásra, de ezt nem kommunikációs szándákkal teszi (saját 

szórakoztatására ad ki hangokat). 

167. Hangadása kommunikációs szándékot jelez. 

A gyermek képes a hangadásra, ezt kommunikációs szándákkal teszi. Szükségleteit, 

kívánságait jelzi, kapcsolatot szeretne teremteni. 

168. Szükségleteit különböző hangingerekkel fejezi ki 

Különböző hangokkal tudja jelezni a különféle szándékait. Általában ugyanazzal  a 

hanggal jelzi  az adott szükségletét. Pl: ha éhes, szürcsölő hangot hallat. 

169. Hangadása árnyalt, a szándék felismerhető.  

Különböző hangokkal tudja kifejezni érzelmeit. 

170. Különböző ingerekre érzelmeit kifejezi, érzelmi színezetű hangokat ad. 

Örömét, tetszését, valamint nem tetszését és fájdalmát is jól elkülöníthető , egyértelmű 

hangadással jelzi. 

171. Szavakkal kifejezi szükségleteit. 

Érthetően mondja és a szavakat kommunikációs célra használja szükségleteinek 

kifejezésére. Pl: Kérek!, Segíts!, Nem., stb. 

172. Spontán gőgicsél. 

Különféle hangzókat hangoztat kommunikációs cél nélkül. 

173. Spontán gagyog. 

Kommunikációs cél nélkül több hangot is képes összekapcsolni. 

174. Szótagokat használ. 

Bizonyos szótagokat kommunikációs szándékkal mond, jelentésük egyértelműen 
felismerhető. 

175. Szótagokat utánoz. 

A felnőtt által előmondott szótagok kiejtésével próbálkozik. 

176. Szavakat érthetően utánoz. 

A felnőtt által előmondott szavakat képes jól kiejteni. 
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177. Tárgyakat önállóan megnevez. 

Az adott tárgyra mindig ugyanazzal a szóval nevezi meg. Adható pont abban az 

esetben is, ha nem tökéletes a kiejtés, de az adott tárgyra mindig azt a szót, 

szótöredéket vagy hangsort használja. 

 

Az alábbi esetekben akkor adható meg a pont, ha a szavakat érthetően ejti ki. Olyan 

személyek is megértik, akik nem találkoztak még a gyermekkel, nem szokták meg annak 

beszédét. 

178. 1-5 szót érthetően használ / vagy AAK segítségével kifejezi.  

179. 6-10 szót érthetően használ / vagy AAK segítségével kifejezi. 

180. 10-nél több szót érthetően használ / vagy AAK segítségével kifejezi. 

 

181. Képről nevez meg tárgyakat/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Általi ismert tárgyakat képről felismeri, megnevezi. Itt is elfogadható, ha nem 

tökéletes a kiejtés, de az adott tárgyra mindig azt a szót, szótöredéket vagy hangsort 

használja. 

 

Mi ez? kérdésre , ha rámutatunk vagy elé tesszük az adott dolgokat, azokat érthetően vagy 

sajátos kiejtésével képes megnevezni. 

182. Kérdésre megnevez környezetéből 3 tárgyat/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

183. Kérdésre megnevez környezetéből 5 tárgyat / vagy AAK segítségével kifejezi. 

 

Az alábbi itemekre akkor adható pont, ha a főfogalmak alá legalább 2 dolgot helyesen 

megnevez saját kommunikációs szintjének megfelelően. 

184. Kérésre testrészeket megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

185. Kérésre ruhadarabokat megnevez / vagy AAK segítségével kifejezi. 

186. Kérésre tisztálkodási eszközöket megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

187. Kérésre járműveket megneve/ vagy AAK segítségével kifejezi z. 

188. Kérésre játéktárgyakat megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

189. Kérésre állatokat megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

190. Kérésre a csoportszoba tárgyait megnevezi/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

191. Kérésre ételeket megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 
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192. Kérésre élelmiszereket megnevez/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

193. Hallott mondókát, rövid verset visszamond (echolál). 

A gyermek képes elsajátítani egy rövid verset, mondókát és azt önállóan el is képes 
elmondani.  

194. Hallott szót megismétel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

A felnőtt által kimondott szavakat érthetően megismétli/ vagy kommunikációs 

szintjének megfelelően ismétli. 

195. Hallott mondatot megismétel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

A felnőtt által kimondott mondatot érthetően megismétli/ vagy kommunikációs 

szintjének megfelelően ismétli. 

196. 1 szavas mondatot használ / vagy AAK segítségével kifejezi. 

A szavakat kommunikációs célra használja szükségleteinek kifejezésére. 

197. 2 szavas mondatot használ / vagy AAK segítségével kifejezi. 

Kommunikációs szándékkal 2 szóból álló mondatot használ. Pl: Pisilni kell!, Kérek 

inni!  

198. 3 vagy több szavas mondatot használ/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Kommunikációs szándékkal 3 vagy több szóból álló mondatot használ. 

199. Saját kezdeményezésből ad információt, mesél/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Önállóan, saját kezdeményezésből beszél, beszédének célja van, nem magában beszél. 

200. Beszélgetést folytat/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

A gyermek önmagától kezdeményez, kérdéseket tesz fel, akár tényeket közöl. A 

beszélgető partner kérdéseire is képes válaszolni és további közléseket is tesz. 

201. Rövid történetet mesél/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Saját kezdeményezésre összefüggő mondatokban beszél egy adott témában. 

202. Mi ez kérdést tesz fel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Helyzetnek adekvátan kérdez, saját indíttatásból számára ismeretlen dologra rákérdez. 

203. Miért kérdést tesz fel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

Helyzetnek adekvátan kérdez, saját indíttatásból kíváncsisága kielégítése céljából. 
 

Adekvát kérdést tesz fel  kíváncsisága kielégítése céljából: 

204. 2 szóból álló kérdést tesz fel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

205. 3 vagy több szóból álló kérdést tesz fel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 

206. Értelmes kérdést tesz fel/ vagy AAK segítségével kifejezi. 
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7. Mellékletek 

1. számú melléklet Egyéni fejlesztési terv 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

20.. /20..    

 

 

TANULÓ NEVE 
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV (Készült: ……-én 3 hónapos időszakra) 

A GYERMEK ADATAI: 

Név:  
Szül. hely, idő:  

Anyja:  

Gondviselő:  

Lakcím:  
 

A szakvéleményt kiadta: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság Kaposvár, Somssich P. u. 8. 7400 

 

A szakvélemény száma:  

 

A szakvélemény kelte, kontroll: , Kontroll:  

 

A szakértői bizottság / szakvélemény megállapításai, fejlesztési javaslatai:  

 

Jelen állapot: 
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fejlesztési terület fejlesztési cél tevékenység 
alkalmazott módszerek, 

eszközök 
sikerkritérium  eredmény 

 

Nagymozgások 
fejlesztése 

 

-kúszás, mászás  

-mozgáskoordináció fejlesztése 

-labdadobás, elkapása 

-meglévő nagymozgásos 
tevékenységek megerősítése 
mozgásutánzással 

 

-egyenletes járás gyakorlása 

-labdagurítás különböző minőségű 
labdával 

-egyszerű gyakorlatok mozgással 
kísért versikékkel 

 

-bemutatás, utánzás, 
modellkövetés 

-labdák 

-babzsákok 

 

 

javuljon 

járásbiztonsága  

 

 

Finommotorika és 
grafomotoros 

fejlesztés 

 

-kézhasználat ügyesítése 

-pontos kivitelezésre való 
törekvés 

-formalekövetés, formamásolás 
fejlesztése 

-szem-kéz koordináció 
fejlesztése 

-vizuális tevékenységekhez 
használatos eszközök helyes 
használatának elsajátítása 

- kézizmok, tenyérizmok 
erősítése, manuális készség 
ügyesítése, ujjmozgás 
koordináció fejlesztése. 

 

-rakosgatás 

-válogatás 

-fűzés: rúdra, hurkapálcára, 
zsinórra 

-gyurmázás 

-tépés, ragasztás 

-pötyizés 

-mozgásos mondókák, versek 
tanulása 

-ceruzafogás gyakorlása 

-zsírkréta, színes ceruza fogása 

-színezés, festés 

-kéz-ujjtorna 

 

-bemutatás, utánzás, 
modellkövetés 

-rudak 

-hurkapálcikák 

-zsinórok 

-gyurma 

-színes papír 
-pötyik 

-különböző építőkockák 

-festékek 

 

-hozza 

összefüggésbe a 
papírt és az 
íróeszközt 
 

-utánozzon 
minél 
önállóbban 
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fejlesztési terület fejlesztési cél tevékenység 
alkalmazott módszerek, 

eszközök 
sikerkritérium  eredmény 

Percepció 

 fejlesztése 

- auditív percepció fejlesztése 

- taktilis percepció fejlesztése 

- szaglási percepció fejlesztése 

- időszakaszok (időtartam) 
észlelési képességének 
fejlesztése 

- téri orientáció fejlesztése 

-minél többféle szaglás, tapintás, 
ízlelés játékos formában 

-háttérzörejekből egy-egy zörej 
forrásának felismerése, 
megnevezése 

-CD-ről hallott zörejek 
megkülönböztetése 

-hangoztatás, hangutánzás, 
ritmizálás 

-hangoztatás: a gége érintésével 
vagy a tenyérnek a fülekre 
helyezésével 

-téri irányok gyakorlása, személyi  
zónák 

-bemutatás  
-játék 

-anyagok, termések, 
élelmiszerek 

-szövetek 

-fűszerek 

-illataromák 

-virágok 

-ételek 

-gyöngyök 

-gombok 

-CD lejátszó, CD 

-hangszerek 

-játékok 

-Lego 

-gyurma 

-lokalizálja 
helyesen a 

hangokat 

-érdeklődéssel 
forduljon 

vizuális ingerek 
irányába 

-biztonsággal 
tájékozódjon az 
osztályteremben 

 

Kognitív területek 
fejlesztése 

-hallás, ritmus, zenei elemek 
fejlesztése 

-látásfejlesztés 

-tárgylátás fejlesztése 

-szenzomotoros integráció 
fejlesztése 

-énekre, zenére figyelés 

-hangra reakciók adása 

-fényforrás lokalizálása 

-kontrasztos környezetben tárgyak 
megkülönböztetése 

-kép, fénykép, testrészek 
felismerése 

-zenehallgatás 

-mimetizálás, ritmizálás 

-vizuális ingerre való 
válaszadásra késztetés 

-tárgyak felismerése 

-kontrasztos kép részeinek 
azonosítása, megnevezése 

különböző 
ingerekre 

megfelelő 
módon reagáljon 
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fejlesztési terület fejlesztési cél tevékenység 
alkalmazott módszerek, 

eszközök 
sikerkritérium  eredmény 

Kommunikáció 
fejlesztése 

-beszéd alaki és tartalmi 
fejlesztése 

-nyelvi készségek alakítása 

-beszédértés fejlesztése 

-hallási figyelem fejlesztése 

-passziv és aktív szókincs 
bővítése 

 

-beszédszervek ügyesítése  
-gyermek aktivizálása, motiválása 
beszéddel, mondókákkal, 
énekekkel, hangot adó 
eszközökkel, zenehallgatással 

-hangszerek megszólaltatása 

-mesehallgatás, vershallgatás, 
versmondás 

-hallásfejlesztő játékok 

-beszédindítás 

-állat és egyéb hangok utánzása 

-utánzás 

-bemutatás 

-gyakoroltatás 

-vattagombóc 

-lufi 

-papír zsebkendő 

-gyertya 

-szívószál 
-tárgyak, játékok 

-hangszerek 

-kommunikációs kártyák 
használata 

-verse, mesét 
érdeklődéssel, 
türelemmel 
hallgasson 

- 

 

Szociális képességek 
/ önkiszolgálás 

fejlesztése 

-önellátás, önkiszolgálás 
fejlesztése 

-önállóság fokozása 

-kitartóbb, hosszabb ideig tartó   
feladatvégzés fejlesztése 

-elemi szabályok megismerése, 
betartása 

-közösségi szokások elsajátítása, 
kialakítása, betartása,  

 

-tisztálkodás,  
-öltözködés,  
-étkezés 

-játéktevékenységek  
-gyakorlójáték  
 

 

-bemutatás, utánzás,  
-modellkövetés 

-játék 

-tisztálkodáshoz 
használatos eszközök 

-ruhadarabok 

-babák, bábok 

-étkezéshez használatos 
eszközök, feladatlapok 

-minél 
önállóbban 
mosson kezet 

-próbálkozzon 
használni a 
kanalat  

 

 


