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1 Szó – kép egyeztető
Feladat: Szavak keresése és jelentés alapján a megfelelő kép alá írása.
Célcsoport: 1-4. osztály
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, téri tájékozódás, gondolkodás, általános
tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Saját készítés
Feladat leírása:

Keresd meg és írd a képek alá a hozzájuk tartozó szavakat!

(időzik, gyalogol, szobroz, sprintel, járkál, dekkol, kocog, álldogál, lépked, sétál, rohan, lohol,
szalad, inal, ballag, ácsorog, szedi a lábait, fut, gyalogol, cammog, baktat, rostokol)
Eszközigény: feladatlap, ceruza
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2 Képek mondatba helyezése
Feladat: Képek megfelelő szavainak mondatba helyezése.
Célcsoport: 1-4. osztály
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, téri tájékozódás, gondolkodás, általános
tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Saját készítés
Feladat leírása: - Értelmezd a szöveget, majd a képnek megfelelő szavaival helyettesítsd a
mondatba!
Eszközigény: feladatlap, ceruza
Hajnalodott. A _________ vöröslő korongja a látóhatár szélén felbukkant. Gyönyörű látvány
volt. Az _______________ át figyeltem, ahogy egy piros ____________ kitolat a parkolóból
és elhajt. Korán volt még. A szemközti kertes _______________ udvarán állt egy nagy
_________________. Mellette egy énekes ___________________ dalolt. Kinyitottam az
ablakot, hogy halljam a hangját. Felismertem a dallamát, feketerigó énekelt. A hajnal csendjében messzire elhallatszott ébresztője. Ekkor hirtelen megszólalt az ágyam mellett az
_________________________. Ideje készülődni az iskolába! Alapos fogmosás, majd reggeli.
Még szerencse, hogy a _______________________ már felvettem. Így lesz időm, hogy
indulás előtt lapozzak egyet a naptáron, hiszen március van.
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3 Összetett szavak keresése
Feladat: A megadott szavakat kiegészítve szerszámok neveinek keresése.
Célcsoport: 1-4. osztály
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, téri tájékozódás, gondolkodás, általános
tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Saját készítés
Feladat leírása: - Egészítsd ki a szavakat úgy, hogy szerszámok neveit kapjuk!
Eszközigény: feladatlap, ceruza

…………………………. – fogó

csavar - …………………………….

…………………………. – fűrész

lomb - ………………………………

…………………………. – olló

fúró - ………………………………

…………………………. – kalapács

fű - …………………………………

………………………… - tű

beton - ……………….…………….

metsző, húzó, vágó, kör, gép, harapó, keverő, lég, nyíró, tű
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4 Ellentétes párok
Feladat: Szavak ellentétes párjának behelyettesítése a szövegbe.
Célcsoport: 6-8. osztály
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, téri tájékozódás, gondolkodás, általános
tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, földrajz
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Részben adaptált
Feladat leírása: - Keresd meg a megfelelő szót, majd írd be az ellentétes párját a mondatokba
úgy, hogy értelmes legyen a szöveg!

Eszközigény: feladatlap, ceruza
A háziméh vagy …………………… (keleti) mézelő méh, a köznyelvben …………………….
(ritkán) egyszerűen csak méh, méhésznyelven bogár is, a mézet termelő méhfajok egyike.
Háziasítása mintegy 6000 évvel ezelőtt ……………………….. (végződött), és a selyemlepke
mellett voltaképpen az egyetlen ………………………(későn) háziasított rovarfaj.
A méhészet ma is ……………………….. (kevés) ember megélhetését biztosítja.
A méhészetben főként mézet, de ezen ………………………… (belül) virágport, is termelnek
a méhészek. A ………………………….. (fehér) európai méh Európa …………………….….
(déli) területeiről Németországban, Svájcban és Ausztriában is elterjedt. Közép-Európa keleti
részén, így a Kárpát-medencében a krajnai fajta a …………………….. (legritkább). Az olasz
fajtát az olasz területeken ………….……..………….. (belül) is sok helyen elterjesztették, így
Ausztráliába is betelepítették.
………………..…………… (kevesebb) más méhfajtához hasonlóan a háziméh is államalkotó
repülő rovar. Ázsiában a nem más tagjai is ………………...…………..…. (halnak), például a
……………………….. (nyugati) mézelő méh eredeti gazdaállata.
Szavak:
keleti, ritkán, végződött, későn, kevés, belül, fehér, déli, legritkább, belül, halnak, nyugati
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5 Ha te azt mondod…
Feladat: Főfogalom és szavak alá rendelése. Az első játékos három szót mond. A mellette ülő
megnevezi a hozzájuk tartozó főfogalmat. Ezután a főfogalom utolsó betűjével a következő
főfogalmat kitalálja, majd az azok alá tartozó szavakat megnevezi.
Célcsoport: 5-8. osztály
Forma: 2-5 fős csoportok
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, gondolkodás, általános tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Saját készítés
Feladat leírása:

- Egy, kettő, három.
- Ha te azt mondod, egy, kettő, három, én azt mondom: szám.
Gólya, cinege, rigó.
- Ha te azt mondod, gólya, cinege, rigó, én azt mondom: madár.
Trikó, zokni, nadrág.
- Ha te azt mondod, trikó, zokni, nadrág, én azt mondom: ruha.

Eszközigény: -
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6 Egy szóval lehetetlen
Feladat: A megadott kifejezések közül egy szó kiválasztása, amely nem illik a megadott
mondatokba.
Célcsoport: 1-4. osztály
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, figyelem, gondolkodás, általános tájékozottság
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom
Készítette: Aunerné Ambrus Mónika
Származás: Saját készítés
Feladat leírása: Minden mondatnál válaszd ki azt a kifejezést, amellyel nem értelmes a
mondat! Húzd alá!

Eszközigény: feladatlap, ceruza
1. A róka tulajdonságai közül leghamarabb a ravasz szó jut eszünkbe, ezzel a kifejezéssel
jellemzik a ……………………. embert, aki képes a mások becsapására, megtévesztésére.
rafinált, agyafúrt, körmönfont, furmányos, csaló, fondorlatos

2. Azonban hiába is a híres ravaszság, gyakran ……………….........................
felsül, rápirít, megbukik, kudarcot vall, csütörtököt mond, hoppon marad

3. A …………………………… szerint magányos rókát látni, jó szerencsét jelent.
tévhit, téveszme, hiedelem, babona, aranyköpés

4. A magyar ………………………………………. a vörös rókáról Vuk jut eszébe.
gyerekeknek, ifjoncoknak, embereknek, fiataloknak, tiniknek
5. A rókák lábán is van "bajusz" ez is ……………….. őket a tájékozódásban.
segíti, támogatja, járul hozzá, adományozza, segédkezik
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7 Szópárok
Feladat: Nézdd meg a képet, majd keresd meg a táblázatban felsorolt szavak, kifejezések
párját! Beszélgessetek is a képről!
Célcsoport: alsó tagozat
Forma: egyéni és csoportos is lehet, majd frontális megbeszélés
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, nyelvi kifejezés fejlesztése
Tantárgyi koncentráció: bármely tantárgyhoz kapcsolódó képek választhatók
Készítette: Bende-Sebestyén Gabriella
Származás: Saját készítés
Feladat leírása:
A tanulók megkapják a képeket, szócsíkokat és a táblázatot. Kb. 15 percet kapnak a feladat
megoldására.

- Jól nézzétek meg a képeket és keressétek meg az összetartozó kifejezéseket!
Eszközigény: színes képek, szókártyák kivágása, táblázatok nyomtatása, laminálva tartóssága
megőrizhető
Megjegyzés: Az egyéni, vagy csoportos megoldást mindig kövesse frontális megbeszélés,
ahol a tanárnak lehetősége nyílik újabb kifejezések, szavak ismertetésére.
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1. Nézdd meg a képet, majd keresd meg a táblázatban felsorolt szavak, kifejezések
párját! Beszélgessetek is a képről!

kerékpározik

szabadban

kismadarak

tornázik, edz

dombos, lejtős

esznek

méhecske

ameddig

esznek

keskeny út

csoport

ellátunk

Szócsíkokat előre kivágjuk!
bringázik

ösvény

piknikeznek

társaság

fiókák

falatoznak

tréningezik

darázs

lankás

látóhatár

2. Nézdd meg a képet, majd keresd meg a táblázatban felsorolt szavak, kifejezések
13

párját! Beszélgessetek is a képről!

valami mögül kinéz
fán élő gomba
gesztenye héja
harkály
fa törzsén lyuk
árnyékos
elbújik
elszáradt levelek

Szócsíkokat előre kivágjuk!
kukucskál

tapló

burok

rejtőzködik

fakopáncs

odu

árnyas

avar
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3. Nézdd meg a képet, majd keresd meg a táblázatban felsorolt szavak, kifejezések
párját! Beszélgessetek is a képről!

lyuk a jégen

hókotró

fém

ródli

hoki

bódé

határtalan

kormányozható

kutya

kerekén lánc van

szánkó

Szócsíkokat előre kivágjuk!
lék
szánkó
jégkorong
kicsi házikó
lánctalpas
féktelen
bob
eb
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8 Fogalomválasztó
Feladat: Nyitott mondatokba kell adott kifejezéseket beilleszteni.
Célcsoport: alsó tagozat
Forma: egyéni és csoportos is lehet, majd frontális megbeszélés
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, nyelvi kifejezés fejlesztése
Tantárgyi koncentráció: bármely tantárgyhoz kapcsolódóan alkothatunk nyitott mondatokat
Készítette: Bende-Sebestyén Gabriella
Származás: adaptált
Feladat leírása:
A tanulók megkapják a feladatlapokat, melyeket kitölthetnek egyénileg és csoportokban is
dolgozhatnak.
Eszközigény: feladatlapok nyomtatása
Megjegyzés: Az egyéni, vagy csoportos megoldást mindig kövesse frontális megbeszélés,
ahol a tanárnak lehetősége nyílik a kifejezések pontosítására, bővítésére.
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Válaszd ki a szövegbe illő kifejezés betűjelét és írd a vonalra!
A. dér
D. korom

B. derék
E. prém

C. ér
F. ragadozó

1. Az______ nagyon keskeny folyóvíz. Olyan keskeny, hogy át is lehet ugrani.
2. A ______ nagyon finom szénpor. Az égő fából, szénből, gázból száll fel a füsttel együtt.
3. Sári sokat segít otthon, takarít, mosogat, bevásárol. ______ kislány.
4. A farkas ______. Elragadja a kecskét a nyájból, majd megeszi. Az oroszlán is ragadozó.
5. Az állatok szőrös bőrét______ nek nevezzük.
6. Télen a fák, kerítések akkor is fehérek, ha nem esett a hó. ______ csillog rajtuk.

Válaszd ki a szövegbe illő kifejezés betűjelét és írd a vonalra!

a. porond

b. legelő c. szótár d. túra e. spárga

1. A __________ban minden szónak megvan a magyarázata. A szavak ábécésorrendben
következnek egymás után.

2. A madzag, zsineg neve másképpen _________. Csomagokat köthetjük át vele. Van
konyhakerti növény is, aminek __________ a neve, a szárát esszük meg.

3. A cirkuszban a bűvész, a bohóc a kerek ________on adja elő mutatványait.
4. A____________, nagy kirándulás. Gyaloglás, hegymászás.

5. Az állatokat kihajtják a _________re, ahol füvet és más zöld növényeket esznek.
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9 Közmondás párosító
Feladat: Közmondásokon keresztül bővíthetjük a tanulók szókincsét.
Célcsoport: alsó tagozat
Forma: egyéni és csoportos is lehet, majd frontális megbeszélés
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, nyelvi kifejezés fejlesztése, közmondásokkal
ismerkedés, elvont gondolkodás fejlesztése
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv és irodalom
Készítette: Bende-Sebestyén Gabriella
Származás: Adaptált
Feladat leírása:
A tanulók megkapják a szétvágott táblázatokat, majd párosítaniuk kell a közmondások részeit
Eszközigény: táblázatok nyomtatása, laminálva tartóssága megőrizhető
Megjegyzés: Az egyéni, vagy csoportos megoldást mindig kövesse frontális megbeszélés,
ahol a tanárnak lehetősége nyílik a közmondások magyarázatára.
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Aki á–t mond, mondjon b–t is.

Nem dicsekszik vele.

Akinek szilárd a jelleme, nem hagyja magát
Kétszer ad, ki gyorsan ad.

megalázni. – A nyakas ember nem enged az
elhatározásából.

Ha belefogsz valamibe, folytasd, csináld

Könnyebb az acélt eltörni, mint meghajtani.

végig.

Nem teszi ki az ablakába.

Csúnyán, hangosan nevet valaki.

Röhög, mint abrakjának a ló.

A gyorsan kapott segítség a legértékesebb.

A könyvek néma mesterek.

Kijut valami bajból.

Nem babra megy a játék.

Nem beszélnek, mégis tanítanak.

Zöld ágra verődik.

Bizony nagyra nőtt.

Fontos dologról van szó, nagy tét forog

Nem lehet már ágy alá dugni.

kockán.
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10 Mondd az ellentétét!

Feladat: Állításokat mond a tanár, a gyerekek feladata, hogy az ellentétét fogalmazzák meg.
Célcsoport: alsó tagozat
Forma: egyéni, csoportos és frontális is lehet
Fejlesztési terület: szókincsfejlesztés, nyelvi kifejezés fejlesztése
Tantárgyi koncentráció: bármely tantárgyhoz kapcsolódó szavak választhatók
Készítette: Bende-Sebestyén Gabriella
Származás: adaptált
Feladat leírása:
A tanár szóban mondja az állításokat, a tanulók válaszolhatnak egyénileg, vagy csoportok is
versenyezhetnek egymással.
Eszközigény: Megjegyzés: Játékos formában bővíti a szókincset, melyeket választhatunk bármely tantárgy
szavaiból, kifejezéseiből. Alkalmazhatjuk óra eleji villámjátékként, ráhangolóként.
- Én alacsony vagyok!
Erre ő azt válaszolja:
- Én meg magas!
- Én nagy vagyok. - Én meg kicsi.
- Én vidám vagyok. - Én meg szomorú.
- Én kövér vagyok. Én meg sovány.
- …figyelmes …figyelmetlen
- …kedvetlen … jókedvű
- …fürge … lassú
- …hangos …csendes stb.
Ez a játék nem csak a tanuló szókincsét, hanem logikáját is fejleszti.
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11 Látom amit te nem!
Feladat: A hallott leírásalapján kitalálni tárgyak nevét
Célcsoport: 1.osztály, alsó tagozat
Forma: Egyéni és csoportos is lehet
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, koncentráció, auditív figyelem
Tantárgyi koncentráció: Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat leírása: . Látom amit te nem!- A szobából egy jól látható tárgyról leírást adunk:
„Látom amit te nem, kicsi, kerek, piros… ” A másik játékosnak ki kell találnia melyik
tárgyról van szó.
Eszközigény: Megjegyzés: Eleinte olyan tárgyakat keressünk, melyet a gyermek ismer, a nevét tudja.
később a gyűjtőfogalomtól kezdhetjük a felsorolást és csak később térjünk a személyes
jellemzőkre.
Variáció: Ismeretlen tárgyak, szavak tanításánál a tárgy képét kell 2-3 másik képpel együtt
kitenni a gyermek elé az asztalra, és így felsorolni az adott szóra jellemzőket. A tanulónak ki
kell választania, melyik képről van szó.

- Később játszható úgy is, hogy a tanuló sorol fel jellemzőket az általa kiválasztott
képről és a pedagógusnak kell kitalálni az adott képet. . Melyik lehet a három közül?

-

Tegyünk ki az asztalra 3 különböző dolgot ábrázoló kártyát vagy rajzot és kezdjük el
az egyiket körül írni. A lehető legtágabb leírástól haladjunk a konkrétabb, könnyen
felismerhető felé! A gyerekeknek ki kell találni, hogy melyik kártyáról, rajzról van
szó.
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12 Fekete-fehér
Feladat: Ellentétek keresése
Célcsoport: Alsó tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív és vizuális figyelem analizálás, szintetizálás
Tantárgyi koncentráció:Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: Mondjunk egy szót, a gyerek mondja az ellentétét.
A konkrét tulajdonságoktól az elvontabbak felé haladjunk. Pl.: kicsi-nagy, lassú- gyors,
szomorú- vidám
Eszközigény: képek, szókártyák
Megjegyzés: Eleinte nagyon nehéz, ezért 2-3 ellentétpár képét helyezzük e gyermek elée,
amik közül kiválaszthatja a hallott szó ellentétét. Könnyíthető a játék, ha a szóhoz jellemzőt is
mondunk: pl. hideg-mint a jég, magas - mint a víztorony.
Variáció: Játszható úgy, hogy a gyermek ad egy ellentét hívó szavát, és nekünk kell a hozzá
illő párt megtalálni. Olvasni tudó gyerekekkel az ellentétek szóképét kell megkeresni.
Játszható memóriaként is, képhez képet párosítani, képhez szóképet, illetve szóképhez
szóképet keresni.
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13 Asszociációs játék
Feladat: Szógyűjtés
Célcsoport: Alsó-felső tagozat
Forma: Csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés,vizuális figyelem, gondolkodás, auditív memória
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Saját fejlesztés
Tantárgyi koncentráció: Bármely tantárgyhoz köthető
Feladat: Egy képet kiválasztunk.- ez a hívóképe az asszociációs játéknak. Az első tanuló
mond egy szót a képről, a következő tanuló (sorban haladunk-ez segíti a memóriát)
megismétli a szót és hozzá teszi a saját egyszavas asszociációját. A harmadik tanuló
megismétli az első 2 szót és ő is hozzá tesz egyet.
Eszközigény: Különböző témájú, nagyméretű képek.
Megjegyzés: Túl nagy létszámú csoport esetén a megjegyzendő szavak száma nagy lesz,
nehezebb emlékezni a már elhangzott szavakra. Esetleg elfogynak a képről a lehetséges
szavak.
Variációk:
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14 Varázsdoboz
Feladat: Szabályfelismerés
Célcsoport: Felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív figyelem, emlékezet, szabályfelismerés
Tantárgyi koncentráció: Bármely tantárgy szavai
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: Ez itt egy varázsdoboz. Sok minden vagy sok mindenki belefér. Például Zsuzsi
belefér. Ági is, anyu is. Apu már nem. Karcsi vajon belefér? Mindenki sorban mond szavakat,
a játékvezető megmondja, hogy ki, vagy mi fér bele. Ki kell találni a szabályt. A megadott
példában a lányok beleférnek, a fiúk nem.
Eszközigény: Kicsi játékdoboz
Megjegyzés:Variációk: Bármilyen gyűjtőfogalom szerint lehet játszani. Például csak a háziállatok, csak a
piros színűek, a zöldek nem stb.
A szabály lehet anyanyelvi jellegű is: bármi belefér, amiben nincs e betű, csak k hanggal
kezdődő tárgyak férnek bele, csak főnevek, azok fajtái, csak számnevek stb.
Matematikai szabály: adott számkörön belüli számik, adott tulajdonsággal rendelkező
számok…
Természetismeret: csak emlős állatok, csak a cserjeszintben élő növények, egy földrajzi
fogalomhoz tartozó szavak férnek bele a varázsdobozba.
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15 Erről jut eszembe
Feladat: Asszociációs szókereső
Célcsoport: Alsó és felső tagozat
Forma: Csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció: Bármely tantárgy szavai
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: részben adaptált
Feladat: A játékosok körben ülnek. az első játékos mond egy szót. A mellette ülőnek olyan
szót kell mondania, ami kapcsolatos az előző szóval, tehát arról jutott az eszébe. Ha a
kapcsolat nem nyilvánvaló, bárki rákérdezhet az összefüggésre. Ha a játékos nem tudja a
kapcsolatot megmagyarázni, akkor kiesik, egy körből kimarad, vagy zálogot ad.
Eszközigény: Megjegyzés: Célszerű a tanítónak kezdenie a kört egy megfelelő szóval.
Variációk: Például: labda, rét, fa, cseresznye, víz (meg kell mosni a cseresznyét), hajó,
kémény, füst.
Ezek az összegyűjtött szavak nagyon alkalmasak saját mese írásához is. A lényeg, hogy
önálló történet, mese alakuljon ki belőle.
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16 Hol járnak? Mit csinálnak?
Feladat: Főfogalomhoz szavak gyűjtése
Célcsoport: Alsó- és felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció: Minden tantárgy szavaival, fogalmaival játszható
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: A játékvezető mond egy fogalmat, vagy főnevet és a gyermekeknek olyan szavakat
kell sorolni, amelyek kapcsolódnak ehhez a fogalomhoz.
Eszközigény: Megjegyzés: Célszerű a pedagógusnak mondani a fogalmat, később a gyerekek is
választhatnak fogalmakat, szavakat.
Olvasni tudó tanulóknál szócsíkokra írt szavakat is gyűjthetnek, válogatnak egy- több
fogalomhoz.
Variációk: Példa: gyógyszertár- tabletta, recept, orvosság, kenőcs, pult, cseppek….
Piac: eladó, zöldség, kosár, mérleg, vásárló, kofa, pénz…..
Alföld: síkság, homok, szántóföld, hordalék, gyümölcsfák, termőföld…..
Reneszánsz: újjászületés, Itália, felfedezések, tudósok, művészetek….
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17 Gumimondat
Feladat: Egyszerű rövid mondat bővítése,
Célcsoport: Alsó- és felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció: Minden tantárgy szavaival, fogalmaival játszható
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: Egyszavas, kétszavas mondat bővítése mindig egy-egy szóval. A bővítés után a
mondat elismétlése.
Eszközigény: Megjegyzés: Példa: A kesztyűm piros. A kesztyűm piros pöttyös. A téli kesztyűm piros
pöttyös. a piros pöttyös téli kesztyűm elhagytam.
Eleinte a bővítést a pedagógus végezheti, a gyermek csak megismétli.
Később a tanár csak azt az egy szót mondja, amivel bővül a mondat, a gyermeknek kell
helyesen elmondani a mondatot.
Gyakorlás után a tanulók maguk is mondhatnak önállóan szavakat, amivel bővül a mondat.
Variációk: Anyanyelvi feladatként a tanár nem a szavakat mondja, amivel bővíthető a
mondat, hanem a szavak kérdéseit: Hol? Milyen? Hova? Mennyi?
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18 Fejezd be!
Feladat: Befejezetlen mondatok befejezése
Célcsoport: Alsó- és felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív és vizuális figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció: Minden tantárgy szavaival, fogalmaival játszható
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: A tanító elkezdi a mondatot, és valamelyik gyermek befejezi azt.
Eszközigény: Képek
Megjegyzés: Példa: Karácsonykor…….
Húsvétkor…….

Zsuzsi születésnapján……….

A tortán………

Variációk: A legkönnyebb úgy játszani, hogy képekről kell a mondatokat befejezni.
Játszható láncként, ilyenkor a tanító mondja a mondat elejét. Egy tanuló befejezi azt és a
következő mondat elejét ő mondja, majd egy társa befejezi. Ezzel átvette a mondatkezdés
jogát. ő is elkezdhet egy mondatot, amit egy harmadik gyerek fog befejezni. Ilyenkor figyelni
kell arra, hogy az adott képről szóljanak a mondatok.
Egy-egy képhez megfelelő szókapcsolatokat is lehet rendelni, és azokat gyűjteni: pl, a
születésnapos képhez: édes torta, csöpögő gyertya, vidám gyerekek, piros masni, sok
ajándék…..
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19 Betűk sorakozó!
Feladat: Szóalkotás a hangok sorrendje szerint.
Célcsoport: Alsó- és felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív és vizuális figyelem, emlékezet, szerialitás,
analizálás, szintetizálás
Tantárgyi koncentráció: Minden tantárgy szavaival, fogalmaival játszható
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: A kezdő játékos mond egy hangot: „ o” , a következő játékos folytatja, s mond ő is
egy hangot: „ r”, de fel kell már készülnie, hogy tudjon egy szót mondani, melyben e két hang
a megadott sorrendben szerepel. (ország, orr, orgona…), majd a következő játékos is
hozzátesz egy hangot: „o” , oroszlán, orosz. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékos
már nem tud újabb hangot hozzátenni a szóhoz, vagy rákérdez.
Eszközigény: Megjegyzés:
Variációk: Gyakorolhatjuk főfogalmakkal vagy különböző szófajokkal is, a végleges szót le
is írhatjuk,
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20 Játszd el!
Feladat: Kifejezések, szinonimák gyűjtése
Célcsoport: Alsó tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív és vizuális figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció:
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: Közösen gyűjtsünk kifejezéseket, hogy hogyan lehet: enni, beszélni, ülni, futni…,
majd játszassuk el mindegyik kifejezést a gyerekekkel. Játék közben magyarázzuk el a
jelentések közötti eltéréseket
Eszközigény: Megjegyzés: Enni: csipeget, falatoz, nyammog, zabál, eszeget, falatozik….
Beszélni: suttog, óbégat, affektál, kiabál, előad, modorosan…
Futni: gyorsan, vánszorogva, pattogva, csámpásan….
Mosakodni: pancsolva, alaposan, cicásan……
Variációk: Gyakorolhatjuk főfogalmakkal vagy különböző szófajokkal is, a végleges szót le
is írhatjuk,
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21 Szógyűjtés
Feladat: Kifejezések, szinonimák gyűjtése
Célcsoport: Alsó és felső tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, auditív és vizuális figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció:
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat Gyűjts minél több összetett szót, melyekben a megadott szavak vagy előtagként,
vagy utótagként szerepelnek! Írd is le őket!
Eszközigény: Megjegyzés: Példa: pénz, könyv, kő, fény, arany, iskola, madár, vér, bűn, gyerek, alma, film
pénztárca, pénztárgép, pénzjegy…. váltópénz, papírpénz, aranypénz….
Jó, ha egy-egy szót meg is magyarázunk, a jelentését pontosítjuk.
Variációk: Képekkel segíthetünk a szóalkotásban.
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22 Szinonima keresés
Feladat: Kifejezések, szinonimák gyűjtése
Célcsoport: Alsó tagozat
Forma: Egyéni és csoportos
Fejlesztési terület: Auditív és vizuális figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció:
Készítette: Böjti Tamásné
Származás: Részben adaptált
Feladat: Három oszlopot látsz, mindegyikben tíz szót találsz. Minden első oszlopban álló
fogalomnak egy hasonló fogalom felel meg a második és a harmadik oszlopból is. Keresd ki
ezeket a szavakat, és írd fel a füzetedbe a megfelelő kombinációkat!
Eszközigény: Feladatlapok
Megjegyzés: Példa:
1. alapít

1. vagyontalan

1. értelmes

2. újra

2. meglepődik

2. létrehoz

3. azután

3. olykor

3. utána

4. űz

4. rosszkedvű

4. álmélkodik

5. szegény

5. szalad

5. durcás

6. mogorva

6. kerget

6. hajszol

7. csodálkozik

7. eszes

7. megint

8. néha

8. majd

8. rohan

9. fut

9. ismét

9. nincstelen

10. okos

10. teremt

10. elvétve

Kombinációk: 1-10-2, 2-9-7,…..
Variációk:-
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23 Részletező
Feladat: Párosítsd a magyarázatokhoz tartozó képeket, majd a szavakat!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szövegértés, emlékezet, vizuális figyelem, figyelem
koncentráció, szerialitás
Tantárgyi koncentráció: Történelem, Magyar irodalom, Matematika, Földrajz, Fizika,
összességében a választott tantárgyak mindegyike.
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: Nézd meg a képeket egyenként. Mondd el mit látsz rajtuk! Válassz ki egy
magyarázatot, majd párosítsd a képpel! Majd közösen keressük meg a hozzá tartozó idegen
kifejezést!
Eszközigény: Képek, szókártyák, Idegen szavak szótára
Megjegyzés: Kezdetben 4-5 képpel végezzük a feladatot. Később növelhetjük a darabszámot.
A magyarázatok szövegezésénél támaszkodjunk a célcsoport fejlettségi szintjéhez, annak
aktív szókincsére.
Variációk:
Pl.: Egy nagy képen több részlet megtalálása. A szavakat mondatba helyezni, amellyel
megtörténik a szómagyarázat.
Pl.: A mondatok szöveggé alakítása. Mindenki mond egy mondatot az általa választott szóval
és kapcsolja a képen látható személlyel, esetlegesen annak cselekedetével. Ha csoportban
dolgozunk, a következő mondatnak; amellyel a szómagyarázat történik; kapcsolódnia kell az
előző mondathoz, történetileg. Használjunk szópárokat, amelyek ugyanazt jelentik, az egyik
szó legyen a gyermek aktív szókincsének a része. Mondat alkotásánál használja az új szót.
Pl.: A történet emlékezetből való leírása, a kép alapján. Használva az új szavakat, de azokat
már nem látva, csak az emlékezetre hagyatkozva.
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IKON

Megjelenítő képecske, vagy egy szent képe.

ISZAP

Laza üledék.

APÁLY

Időszakosan beálló pangás.

AKOL

Istállószerű építmény.

OSON

Észrevétlenül megközelít.
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Képrészlet

HATÁROZOTT, DINAMIKUS

FELESEL, ÁCSÁNKODIK

ALATTOMOS, CSALÁRD

MEGBÚJIK, TANYÁZIK

BEPÖCCEN, BŐSZÍT

LEHULLIK, LEVÁSIK

ÉRZÉKENY, SZENZIBILIS

MEGVER, MEGKÁSZTIGÁL
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24 Ugyanaz
Feladat: Párosítsd az általad ismert szavakat a képekhez! Figyelj a többlet jelentésre is!
Valamelyik szóhoz két kép is tartozik!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szövegalkotás, szövegemlékezet, vizuális és auditív
figyelem, emlékezet,
Tantárgyi koncentráció: Választott tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: Rakd ki egymás mellé a képeket. Nézd meg mit ábrázol! Párosítsd a
megfelelő szóval, amelyet ismersz. Majd az ismeretlen szavak mellett látsz egy jelet, amelyet
meg kell keresned a képek valamelyike mellett. Ha megtaláltad a jelet, ahhoz a képhez és az
általad ismert szóhoz tartozik az ismeretlen szó. A hiányos mondatokat egészítsd ki az új
szavakkal.
Eszközigény: képek, szókártyák, mondatcsíkok
Megjegyzés: Kezdetben kis darabszámú képekkel végeztessük a feladatot. Továbbá a hiányos
mondatok egyértelműen tartalmazzák a fogalom, definíció, tétel magyarázatát. A képek, az
aktuális tananyag részei legyenek.
Variációk:
Nehezítés:
Pl.: A választott kép lehet folyamat ábrázolás, amelyet időrendbe rakva, párosítva a
mondatokkal kis szöveg is alkotható.
Pl.: A szöveget a képek segítségével emlékezetből le is írathatjuk.
P.: A képeken elrejtett jelek lehetnek kisebbek, a képek pedig lehetnek mozgalmasabbak,
zsúfoltabbak.
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acélos, szívós
aggik, korosodik
agresszió, offenzíva
komponens, tényező
folklór
interpretáció

edzett
öregszik
erőszak
alkotórész
néphagyomány
magyarázat
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Kiegészítendő mondatok:
Az ember izmai…….. és ……….
Az üveglap………, amit használnak az építkezéseken és bútorok készítésekor.
Az …………. lehet látható és láthatatlan.
A világháborúk bővelkedtek ………………., amelyeket más országok népei ellen tettek.
Az építőanyag, a ház egyik ……………
A víz egyik ………………, az oxigén.
Magyarország bővelkedik……………..
Sokszor nem tudjuk megszámolni választások alkalmával az ……………..
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25 Cserebere
Feladat: Cseréld ki az aláhúzott szavakat a felsoroltak valamelyikére, úgy, hogy a mondat
értelme ne változzon!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szerialitás, kognitív műveletek, auditív emlékezet
Tantárgyi koncentráció: Magyar irodalom, Magyar nyelvtan, Történelem….a választott
tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: A kapott képet nézd meg alaposan! A kép alatt találsz szavakat, azok alatt
mondatokat. Amelyekben aláhúzással vannak kiemelve a mondat azon elemei, amelyeket ki
kell cserélni a külön álló szavak valamelyikére.
Eszközigény: eseménykép, íróeszköz, mondatok, szavak
Megjegyzés: A kiválasztott szavaknál ügyeljünk arra, hogy a gyermek aktív szókincse
tartalmazza azt, de kevésbé használtak legyenek.
Variációk:
Nehezítés
Pl.: Használj Szinonima szótárt és keress hasonló jelentésű szavakat a kiemeltekhez. Ezek
közül írj le ötöt. Mindet külön kis papírra.
Amikor kész, összegyűjtjük és a következő órán mindenki visszakapja a saját öt szavát és
elmondja melyik mit jelent, milyen más szinonimájával találkozott az előző órán.
Ezek után, ha szükséges a gyerekek cserélnek egymással feladatlapot és szavakat és újra
indulhat a szókeresés, cserebere.
Pl.: A kigyűjtött, felírt szavakat, egymásra rakva mindenki húz egyet /a gyerekek előtt már
csak az eseménykép van/ egyenként odateszi ahhoz a képhez, amelyikhez tartozik és mond
vele egy mondatot.
Pl.: A mondatokat úgy kell megalkotni a soron következőnek, hogy összefüggő kis szöveget
alkosson.
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Idegen szavak:
mázol, profitál, attraktív, táplál, filozofál, földöntúli,karakteres, leképeződik
Gergő egy szép képet álmodott meg az éjszaka.
A festmény nem igazán akar a vásznon megjelenni. Csupán egy paca lett.
Az álmodozó osztálytársa semmit sem vesz észre mindebből.
Kata nagyon határozottan adja elő elképzeléseit, Dávidnak.
Dávid belátja, hogy mindebből nem tud nyerészkedni.
Eközben,Andrea igencsak szemléletesen, életszerűen szeretné bemutatni művének alanyát.
Mindezek alatt, osztálytársaiban élteti a művészet iránti érdeklődést.
Nehezítés:
Folytassuk a történetet!
kiábrándító, fenomenális,botanikus,együtt érző, felhőtlen
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26 Szövegező
Feladat: Az ismert szöveg kiemelt szavait helyettesítsd azokat szinonimájukkal, vagy az
eredetivel megegyező szóösszetétellel!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szövegértés, szövegalkotás, kognitív műveletek,
emlékezet
Tantárgyi koncentráció: Magyar irodalom, Történelem
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: A szöveg értelmének megfelelően önállóan helyettesítsd az aláhúzott
szavakat, szövegrészeket. Gondosan ügyelve, hogy a szépirodalmi szöveg nyelvezete és
tartalma ne változzon.
Eszközigény: szókártyák, szöveg
Megjegyzés: Az életkornak, tananyagnak megfelelő szöveget kell választani. Ez lehet az
éppen aktuális tananyag. Így mélyíthetjük a tananyag bevésését.
Variációk:
Pl.: Mondat és szövegalkotás az adott kifejezésekkel.
Pl.: Az alkotott szöveg emlékezetből való leírása, majd hangos felolvasása, cím adása.
A grund... Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn
legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a
szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak
közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az
alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot.
Szövegrészletek:
CSODÁLATOS, ÉLÉNK SÍK VIDÉKI DISCIPULUSOK
HATÁRTALAN MESSZESÉGEN AZ ÉTERI
MEGSZOKTA A HATALMAS ÓPERENCIÁS – TENGEREKHEZ
ÉGIG ÉRŐ ÉPÜLETEK LÁBAI KÖZÖTT
FŐVÁROSI NEBULÓNAK PÁRATLAN LÉLEK NÉLKÜLI FÖLD
FELSZABADULTSÁGOT ÉS BÜNTETLENSÉGET
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27 Párosító
Feladat: Tedd időrendbe a történelmi eseményeket!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, összefüggéslátás, emlékezet, idői szerialitás
Tantárgyi koncepció: Magyar irodalom, Magyar nyelvtan, Történelem, Biológia
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: A kapott mondatcsíkokon egy adott korszak „Háromfelé szakadó
Magyarország” történelmi eseményeit látod. Az első feladatként rakd őket időrendbe!
Segítenek az évszámok.
Eszközigény: Mondatcsíkok, motiváló képek a korszakból
Megjegyzés: A feladattípus logikája megengedi, hogy bármely tantárgy egy anyagrészét
feldolgozzuk ezzel a technikával.
Variációk:
Pl.: A történelmi korszakhoz rendeljük hozzá /képekkel támogatva/, ezen feladatnál például: a
Reneszánsz irodalom kiemelkedő alakjait, műveinek címével és részleteivel való párosítása.
Pl.: Biológia: Sejtalkotók
belülről kifelé való haladás: sejtmag---mit tartalmaz---sejtplazma---mi található benne--membrán----mire szolgál
Pl.: Az ismeretek összefoglalásaként a tanultakat gondolattérképen való megjelenítése.
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A háromfelé szakadó Magyarország:

Mohácsi csata-törökök-visszavonult
Székesfehérvári országgyűlés-1526.11.10.királlyá választás-Szapolyai János
Habsburg I. Ferdinánd-1526.12.17.-Pozsony
Az ország kétfelé szakad-1529.
I.Szulejmán-Bécs ellen-1532.
Ferdinánd és Szapolyai J.-Váradi béke-1538.
Jagelló Izabella-János Zsigmond-Fráter György
Buda 1541.-Ferdinánd-törökök megszállták Budát
Az ország három felé szakad-1541.
Fráter György – 1551. – erdélyi vajda - bíboros

A tananyaghoz tartozó fogalmak párosítása:
Helytartó tanács
Bécsi udvarnak alárendelt legfőbb kormányzati szerve Magyarországon 1723-1848, majd 18611867.

Magyar kamara
A pénzügyek és a gazdaság irányítására I.Ferdinánd Habsburg király 1528-ban felállított
központi hivatal.

Kápolnai unió
1437-ben kötött „három nemzet”:székely, szász, szék, Erdélyben.
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Párosításhoz: Kiemelkedő reneszánsz költők és műveik
Motiváló képek:

Janus Pannonius

Balassi Bálint

Tinódi Sebestyén

[XVI.] BUDA VESZÉSÉRŐL ÉS TEREK BÁLINT FOGSÁGÁRÓL/Tinódi Sebestyén/
EGY KATONAÉNEK, IN LAUDEM CONFINIORUM /Balassi Bálint/
KÖNYÖRGÉS AZ ISTENEKHEZ A TÖRÖK ELLEN
HADBA INDULÓ MÁTYÁS KIRÁLYÉRT /Janus Pannonius/

I.részlet:
Bontja a szent lobogót, viszi Mátyás a török ellen;
Rajta, segítsétek mind, egek istenei;
Add neki kardod, Mars; paripád, Castor; Phoebus íjjad;
Pallas, a vértedet; add, Herkules a buzogányt!
Vulcanus, kalapálj páncélt, mit a dárda se tör be,
Achilles aminőt hord vala és Aeneas;
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II.részlet:
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

III. részlet:
Siralom adaték sok rendbéli népnek,
Ki hírével lészön föld kerekségének,
Mert vége lőn immár mi víg életünknek
Eszt tevé fogsága kegyös vezérünknek.

Esztökben vegyétök ez úrnak fogságát,
Jó Terek Bálintnak tőlünk így elváltát,
Lám, minden értötte jámborul szolgáltát,
Mindenik urának mindönben hív voltát.

Benn Erdélyben lőn János király halála,
Ottan ő udvara igen megpusztula,
Urakban egynéhány mert ott meghasonla,
Kik miatt ez ország ím mind elpusztula.
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28 Sorba rendező
Feladat: Rakd sorrendbe a mondatok szavait!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, memória, kognitív képességek, szövegalkotási
képesség
Tantárgyi koncentráció: A választott tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: Mondatokat kapsz szétdarabolva, amelyek fogalmakat, definíciókat rejtenek
magukban. Mindegyik mondat egy vastag betűs szót tartalmaz.
Eszközigény: szókártyák
Megjegyzés: Kezdetben csak egy szétdarabolt mondatot adjunk. Majd később lehet növelni a
darabszámot, de úgy, hogy a már ismert fogalmak legyenek többletként az ismeretlenek
között! A sikerélmény biztosítása érdekében.
Variációk:
Pl.: A már ismert fogalmak vastag betűs szavai is vékonyan jelenjenek meg a feladatban.
Pl.: Egyre hosszabb fogalmakat adjunk.

A

vektor

hossza

a

vektor abszolút

értéke.

A trapéz középvonala: a két szár felezőpontját összekötő szakasz.
Egy,

a

síkot

egyenes merőleges a síkra,

metsző

ha

merőleges a

sík

minden

egyenesére.
Két kitérő egyenes távolsága
szakaszának

legalsó rétege a bőralja,

bőr

A

csontok

csonthártya
vér

normáltranszverzálisuknak

az egyenesek

közé

eső

hossza.

A

A

a

felszínét

az

erekben

amely
és

laza zsíros kötőszövetből áll.
az

idegekben gazdag kötőszövet,

borítja.
sejtes

elemei

a

vörös

csontvelőben

46

termelődnek.

a

29 Szókiegészítő
Feladat: Egészítsd ki a hiányos szavakat magánhangzókkal! Segítenek a fogalmak!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincs, auditív szerialitás, kognitív képességek
Tantárgyi koncentráció: Választott tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: Magánhangzóiban hiányos szavakat kapsz. Be kell pótolnod azokat. Olvasd
el a fogalmakat, korábbi tanulmányaidból biztosan emlékezni fogsz, hogy milyen szavakat
rejtenek.
Eszközigény: szókártyák
Megjegyzés: Kezdetben rövid, aktív szókincsben meglévő szavakat használjunk.
Variációk:
Könnyítés:
Pl.: Mássalhangzókat kell pótolni.
Nehezítés:
Pl.: Nem adok fogalmi magyarázatot.
Pl.: Összekeverem a fogalom betűit, amelyet sorba kell rendezni. Ekkor betűkre vágom a
szavakat, és a fogalmakat odaadom.
Pl.: A fogalmakhoz párosítani kell a kiegészítendő szót. Ezt már csak akkor, ha biztos a tudás.
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Feladat:
D_ _ L_ZM_S

Két egyenjogú, önálló állam szövetsége, melyben
általában az államfő személye azonos

F_ _D_L_ZM_S

A földesúri földtulajdonon alapuló gazdaságitársadalmi alakulat.

_NT_RV_NC_ _

Beavatkozás, közbelépés,harmadik fél részéről
általában erőszakkal, vagy megfélemlítéssel.

P_RSZ_N_L_N_ _

Az uralkodó személyének azonosságán alapuló,
két vagy több ország közötti kapcsolat.

K_T_SSZ_G

A kapcsolódó atomok kötései által bezárt szög.

H_DR_T_C_ _

Az a folyamat, amelyben a szabad ionokból
hidrát burokkal körülvett ionok jönnek létre.

P_R_L_L_GR_MM_

Olyan négyszög, amelynek szemközti oldalai
párhuzamosak.
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30 Beszélgessünk!
Feladat: Nézd meg jól a két képet! Karakterükben eltérőek. Jellemezd a képeket a kapott
idegen szavakkal!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szövegalkotás, kognitív képességek
Tantárgyi koncentráció: Történelem, Magyar irodalom
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: A kapott két kép között találsz idegen szavakat. Az idegen szavak jelentését
megtalálod a feladatlap alján. Annak az alapján jellemezd szóban a képeket! Mind a két képre
használnod kell az összes kapott idegen kifejezést.
Eszközigény: szavak, képek
Megjegyzés: Mindig alkalmazkodjunk az éppen aktuális tananyaghoz. Ezekből kiemelve az
idegen szavakat lehetőség van a bevésésre. Ügyeljünk, ha történelmet dolgozunk fel, az
időrendre, próbáljuk meg összekapcsolni a magyar-és az egyetemes történelmet.
Variációk:
Pl.: Emlékezetből írja le, az általa alkotott mondatokat. Ekkor már csak a két kép legyen a
tanuló előtt, vagy csak a szavak.
Pl.: Az egyik képre lehet állításként alkalmazni az idegen szavakat, a másikra tagadásként. Ez
lehetőséget ad egyfajta „szövegi párhuzam” alkotására. De ekkor az idegen szó ellentét párját
alkalmazzuk.
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(1.) IKONIKUS, (2.) ATTRAKTÍV, (3.) DEKLARÁL, (4.) INVOLÁL

1. A jelentés révén némileg magát a jeltárgyat is, képszerű viszony alapján jelölő
2. Vonzó
3. Kihirdet, kinyilatkoztat
4. Magában foglal, maga után von, mától értetődővé tesz
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31 Szókígyó
Feladat: Bontsd szavakra a szókígyót!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincfejlesztés, auditív szerialitás, kognitív műveletek
Tantárgyi koncentráció: A választott tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: Tagold szavakra a szókígyót, ezek után helyettesítsd a magánhangzóit úgy,
hogy értelmes szavakat kapj!
Eszközigény: toll, feladatlap
Megjegyzés: Kezdetben egy szótagú szavakat használjunk.
Variációk:
Nehezítés:
Pl.: Cseréljük ki a mássalhanzókat, úgy, hogy értelmes szavakat kapjunk.
torok---koros
terek---keret
rám--máz
Pl.: Keressünk új szavakat a szókígyó belsejében!
Szókígyó:
lapakadhatanrámpáráskoromtorokcsörög
lap: lep, lép, lop
akad: okod, ekéd
hatan: heten, hátán, héten
rám: rém, rom, rém, rum
párás: poros, peres, piros
korom: köröm, kérem
torok: török, tőrök, terek
csörög: csorog, csurog
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32 „Találd ki!”
Feladat: Állapítsd meg, hogy az általam felolvasott találós kérdés, melyik fogalmat és annak
magyarázatát rejti magában!
Célcsoport: Felső tagozat, középiskola
Forma: Egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: Szókincsfejlesztés, szövegalkotási készség, emlékezet, kognitív műveletek
Tantárgyi koncentráció: A választott tantárgyak bármelyike
Készítette: Gácsiné Almási Edit
Származás: saját készítés
Feladat leírása: A kapott fogalmakat és azok magyarázatait az első megismeréskor egy
szókártyán kapja meg a tanuló. Így kell megállapítani, a találós kérdés felolvasásakor, hogy
melyik fogalomról és magyarázatáról van szó. Nehezítésképpen el is választhatjuk a
fogalmakat a magyarázatuktól, ekkor a fogalmat és a hozzá tartozó találós kérdést kapja meg,
amelyeket párosítani kell a magyarázatokkal. Később, ha már több fogalom és magyarázat is
összegyűlt, hogy mélyüljön a tudás és rögzüljön, társas játék formájában is lehet játszani.
Következőképpen: fogalmakat lefelé fordítva középre helyezzük. Mindenki kap, arányosan
elosztva magyarázatokat, majd középről húzva az nyer, akinek a leghamarabb elfogy a
fogalommagyarázata.
Eszközigény: szókártyák, fogalommagyarázat, néhány soros humoros vers
Megjegyzés: Mindig az aktív szókincsre támaszkodjunk. Fontos a sikerélmény. Továbbá ne
csak az aktuális tananyag tartalmára. A már meglévő tudás elmélyítése is nagyon fontos.
Figyelembe véve a gyermek erősségeit, amelyre támaszkodjunk, építsünk. Ha nem tud
megfelelőképpen olvasni, akkor segítsük szótagolva való leírását a meghatározásoknak, ezen
kívül, a mi általunk való hangos felolvasás is növeli az óra hatékonyságát. Továbbá képek
használata a fogalmak mellett, a gyermek teljesítő képességét és a megtapadást is nagy
mértékben segíti. Nem kezd el gondolkodni „vajon mi lehet ez”, hanem eszébe fog jutni, a
kép alapján.
Variációk:
Pl.: Önálló párosítása a fogalmaknak, szavaknak és találós kérdéseknek. Néma szövegértő
olvasással.
Pl.: Csak a fogalmat és ahhoz tartozó találós kérdést kapja meg. Ezek után önállóan szóban
kell megmagyarázni, majd párosítani, a pontos fogalommagyarázattal.
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Minta feladat:
fogalmak és azok magyarázatai: /a feladat nehezítésekor ezeket kettévágjuk/
ÉTERI, ÉTERIKUS

ETIKUS
ESSZENCIA

1.könnyen

illanó, 2. légies, légiesen könnyű,

vagy finom 3. mennyei, égi
1.erkölcstannal

foglalkozó

tudós,2.erkölcsös,

tisztességes, becsületes
valaminek a lényege, veleje
borszesz, spiritusz, színtelen, kellemes szagú

ETIL-ALKOHOL

égető

ízű,

kék

lánggal

égő

folyadék,

a

legfontosabb alkohol.
IZOMETRIKUS

KONZERVATÍV

MOTTÓ

1.az eredetivel megegyező nagyságú, méretű2.
azonos nagyságú, méretű
1.maradi, a régi rend, állapot híve, aki minden
újítással, újdonsággal szemben ellenséges
1.jelige, jelszó, jelmondat /könyv, vagy fejezetek
elején/2. alapgondolat, indíték
1.Nílus mentén tenyésző sásfajta, vízinövény 2.

PAPÍRUSZ

ennek felszeletelt, lapokká összeréselt beléből
készült tekercs, a papíros őse. 3.egy ilyen
tekercsre írott szöveg.
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Találós kérdések: /a sorszám, csak segítség, a feladat elkészítőjének a megértéshez/
1.

„Képzelet szárnyán illanó gondolat,
Könnyű, mint a pillanat.
Finom, puha takaródat,
Égi jellel átitatod.

2.

„Mindig tudtam ki vagyok,
Szememben a csillagok.
Elmémben nincsenek hamis gondolatok.”

3.

„Sokszor csak olvasol,
De nem találsz Engem,
Pedig, hidd el,
ott vagyok!
Ott vagyok benne!”

4.

„Talán nem kell,
hogy az élet sava és borsa legyek,
Mert megégethetem,
gyöngye kezed és lelked!”

5.

„Körülötted a tárgyak,
Különbözővé váltak.
Ha jól megnézel,
Én akkorára nőttem,
mint a testvérem!”

6.

„Szeretem a szépet, a jót, a régit.
Az újdonság engem meg nem szédít.
Ha jönnek a mai kor hívei,
Bátran ellenszegülök, mint Régi!”

7.

„Meghatározom a gondolat velejét,
Az elejét és a végét.
Útközben elkísérlek,
hogy el ne tévedj!”

8.

„Évezredek óta szomjazom,
Kiszáradt testemmel,
Egyiptom örökét szolgálom”

33 Mesélj a képekről!
Feladat: lehetőleg összefüggő szöveg alkotása képekről.
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Célcsoport: alsó és felső tagozat
Forma: egyéni
Fejlesztési terület: szókincs, a beszéd tartalmi oldala, kifejezőkészség
Tantárgyi koncentráció: a kép témája szerinti tantárgyak
Készítette: Katona Brigitta
Származás: részben adaptált
Feladat leírása: A tanuló feladata a képről mesélni, lehetőleg összefüggő szöveg formájában.
Biztassuk a tanulót, hogy próbáljon egy történetet kitalálni a képen látható szituációra.
Kérdezzünk rá a részletekre, összefüggésekre is.
Eszközigény: színes képek kinyomtatva, laminálva; fekete-fehér képek kinyomtatva.
Megjegyzés: Ha számára ismeretlen szóval, kifejezéssel ismerkedik meg a gyermek a feladat
során, arra minden esetben térjünk vissza, akár egy következő foglalkozás alkalmával. A
fekete-fehér képek nehezebb feladatot jelentenek a tanulóknak, de azokat színezésre is fel
lehet használni.
Variációk:
Az eseményképek alkalmasak a szókincs fejlesztésére többféle szinten és formában. Az alábbi
instrukciókat is alkalmazhatjuk:
- Mutass rá a képen a …-ra!
- Színezd ki a körtét! Mondj még gyümölcsöket!
- Sorold fel a képen látható állatokat, járműveket, stb.
- Mire mutatok rá? Nevezd meg!
- Mondd el, mit mondhat a mentőápoló a fiúnak?, stb.
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Melléklet: képgyűjtemény
A képek forrása: pinterest
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34 Dobókockás szókincsjáték
Feladat: adott szavakkal különböző feladatok
Célcsoport: alsó és felső tagozat
Forma: egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: szókincs
Tantárgyi koncentráció: bármelyik tantárgy szavait használhatjuk
Készítette: Katona Brigitta
Származás: részben adaptált

Feladat leírása: A szókártyákat lefelé fordítva az asztalra helyezzük. A tanuló húz egy
kártyát, majd dob a dobókockával. A dobott szám szerinti feladatot végzi el az adott szóval
(szómagyarázat, szókapcsolat, nem kapcsolódó szó keresése, hasonló jelentésű szó keresése –
szinonima, mondatba foglalás, asszociáció).
Pl. friss
-

új, most készült, most szedett

-

friss gyümölcs

-

üde

-

harmatos

-

A zöldségeshez friss gyümölcsök érkeztek ma reggel.

-

tizedes tört

Eszközigény: szókártyák, dobókocka, feladat táblázata
Megjegyzés: Használjunk a gyermek életkorának, osztályfokának, fejlettségi szintjének
megfelelő szókészletet!
Variációk:
Ha többen vesznek részt a játékban, izgalmasabb lehet, ha a gyerekek egymásnak adnak
feladatot a kártya húzásával és a dobással. Összekapcsolhatjuk egyszerű társasjáték táblával
is, amin a tanulók lépegethetnek a dobott számnak megfelelően.
Melléklet: szókártyák, feladat leírása táblázatban
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A dobott szám

Feladat

Magyarázd meg a szó jelentését!

Kapcsold össze egy másik szóval!

Mondj olyan szót, ami erre hasonlít!

Mi jut eszedbe erről a szóról? (asszociáció)

Mondj vele egy mondatot!

Mondj egy olyan szót, aminek semmi köze ehhez
a szóhoz!
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nagy

bicikli

éjjel

nyár

könnyű

gabalyodik

lobog

próba

tabletta

zsibbad

kocog

adós

gőgös

zug

héja

újonc

bakancs

móka

rekedt

sikál

szükség
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ballag

belső

felleg

gallér

gyalu

hüllő

illik

jelmez

nyílik

palota

roller

szálló

szitál

zálog

cammog

hamis

zúzmara

kanna

ünnep

csapda

kapkod
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kompót

köpeny

színpad

sorrend

virrad

friss
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35 Mondatkígyó
Feladat: egyre bővülő mondatok alkotása kérdőszavak segítségéve.
Célcsoport: alsó és felső tagozat
Forma: egyéni, csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, a beszéd tartalmi oldala, kifejezőkészség
Tantárgyi koncentráció: a tanult tantárgyak bármelyike
Készítette: Katona Brigitta
Származás: részben adaptált

Feladat leírása: A tanuló feladata egy adott szóval mondat megfogalmazása, majd a mondat
fokozatos bővítése kérdőszavak segítségével. A feladat megoldásának menete: a tanuló húz
egy szókártyát, mondatba foglalja. A tanár mindig egy kérdőszót mond, aminek
megválaszolásával a tanuló bővíti a mondatot. Addig kell bővíteni a mondatot, amíg a tanuló
meg tudja jegyezni a mondat elemszámát.
Pl. cammog
tanuló: A medve cammog.
tanár: Milyen (medve)?
tanuló: A fáradt medve cammog.
tanár: Hová?
tanuló: A fáradt medve cammog a barlangjába.
tanár: Hogyan (cammog)?
tanuló: A fáradt medve lassan cammog a barlangjába.
Eszközigény: szókártya
Megjegyzés: Ne elégedjünk meg 2-3 szavas mondatokkal, próbáljunk minél több szóval
bővíteni az alapmondatot.
Variációk: Ha többen vesznek részt a játékban, felváltva adhatjuk a kérdőszavakat a
tanulóknak. A soron következő az előtte lévő tanuló mondatát ismételje meg, mielőtt kapja a
kérdőszót.
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Melléklet: kérdőszavak a mondatbővítéshez

Hogy?

Hol?

Kinél?

Hogyan?

Honnan?

Kitől?

Miként?

Honnét?

Kié?

Hová?

Kiért?

Hova?

Kihez?

Meddig?

Kiként?

Merre?

Kiig?

Mettől?

Kinek?

Minél?

Kivel?

Mitől?
Hány?

Mié?

Hánykor?

Mennyi?

Miért?

Hányig?

Milyen?

Miig?

Hánytól?

Mekkora?

Mihez?

Meddig?

Miként?

Mettől?

Minek?

Mikor?

Mitől?

Mikortól?

Mivel?

36 Hoppá!
Feladat: szavak meghatározása vagy meghatározás alapján a szó kitalálása.
Célcsoport: alsó és felső tagozat
Forma: csoportos
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Fejlesztési terület: szókincs, a beszéd tartalmi oldala, kifejezőkészség
Tantárgyi koncentráció: tanult tantárgyak
Készítette: Katona Brigitta
Származás: részben adaptált

Feladat leírása: A csoport számára kártyákat készítünk, melynek egyik oldalán egy szó
szerepel, a másik oldalán annak definíciója. A kártyapaklit az asztal közepére helyezzük, a
tanulók sorban húznak egyet. Ha a szó oldal van felül, akkor a tanuló feladata a szó
meghatározása, ha a definíció van felül, akkor magát a szót kell megneveznie. Közben a
többiek a kártya hátoldaláról ellenőrizhetik, hogy helyes-e a megoldása. Helyes válasz esetén
a tanuló megtarthatja a kártyát. Ha a szó/definíció mellett a HOPPÁ! felirat szerepel, akkor a
következő játékos jogosult a feladvány megoldására, így, aki a kártyát felhúzta, kimarad abból
a körből. A játékot a legtöbb kártyát gyűjtő tanuló nyeri.
Eszközigény: szókártyák
Megjegyzés: Ha egyéni fejlesztés során alkalmazzuk, akkor is játsszunk a tanulóval, ő is
lehessen ellenőrző szerepben. Az sem baj, ha „kicsit tévedünk”, s ő javíthat, segíthet nekünk.
Variációk:
Készíthetjük a kártyát idegen szavak gyakorlására is, ebben az esetben a kártya egyik oldalán
az idegen szó, a másik oldalán a magyar megfelelője szerepeljen. Készíthetjük szólások,
közmondások magyarázatához, tantárgyak szakszavainak megtanulásához is.
A játékszabályt is lehet variálni, pl. a HOPPÁ! felirat jelentheti azt is, hogy még egyszer
húzhat a pakliból.
Melléklet: történelem tantárgyhoz tartozó fogalmak, melyeket ajánlott kartonlapból kivágott
kártyák két oldalára ragasztani

fáraó

ókori egyiptomi

földesúr

uralkodó
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nagyobb földbirtok
tulajdonosa

kán

kolostor

mongol, török
fejedelmi cím

HOPPÁ!

Európában a 10-13.
kun

században élő török

lándzsa

nép

mecset

pápa

pogány

vért

végvári vitéz

szerzetesek élnek

HOPPÁ!

hosszú nyelű,
fémhegyű szúrófegyver

vándorló életmódot

mohamedán templom
nomád

HOPPÁ!

rendház, ahol a

folytató pásztorkodó
nép

HOPPÁ!

a római katolikus

piramis

egyház feje

trónfosztás

nem keresztény, nem
istenhívő, vallástalan

HOPPÁ!

vízimalom

a harcos testrészeit
védő páncél

HOPPÁ!

a határon épült várban

zsoldos katona

szolgáló katona

37 Évszakoló
Feladat: Melyik dalra gondoltam?
Célcsoport: alsó és felső tagozat (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: csoportos
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a fáraó temetkezési
helye Egyiptomban

az uralkodó elűzése a
trónról

HOPPÁ!
vízikerékkel hajtott
malom

HOPPÁ!

pénzért szolgáló katona

Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, idői tájékozódás, koncentráció, verbális
memória
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, ének-zene, környezetismeret
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját feladatlap
Feladatleírás: Az év minden hónapjára egy jellemző képet szórunk szét a földön. A két
dobókockán a hónapok nevei olvashatóak. Mindenki dob az egyik vagy másik dobókockával,
elolvassa az adott hónap nevét, majd megkeresi az ahhoz tartozó képet és rááll. Miután
minden tanuló megtalálta a helyét, megbeszéljük, hogy az a hónap, amelyen állnak, melyik
évszakhoz tartozik, mi jellemző arra az évszakra (időjárás, öltözködés), milyen jeles napok,
ünnepek vannak abban a hónapban.
Eszközigény: 2 hónap dobókocka, 12 hónapról kép
Megjegyzés: A játék eszközei az 1. sz. mellékletben található.
Variációk:
A feladat nehezített változata:
A hónapok megfelelő sorrendje szerint sorba rakjuk a képeket, majd a tanulók ráállnak
aszerint, hogy ki melyik hónapban született. Megbeszéljük, hogy ki a legfiatalabb, legidősebb,
illetve ki született egy hónapban. Ezután minden hónaphoz keresünk egy (nép) dalt és
közösen elénekeljük.
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38 Régen és ma
Feladat: Melyik országra gondoltam?
Célcsoport: felső tagozat, középiskola (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: egyéni vagy csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, síkbeli tájékozódás, koncentráció,
vizuális memória
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, történelem, földrajz
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját feladatlap
Feladatleírás: A történelem során sok olyan ország volt, amelyiknek más volt a neve régen,
mint ma. A feladat az, hogy kitalálják a tanulók, hogy a felsorolt történelmi nevek, melyik
mai országot rejtik. Ha ezzel kész vannak, mindegyik mellé odaírják a mai megfelelőjét,
illetve mondanak pár mondatot az adott országra jellemzően, annak történetéről, uralkodóiról.
Eszközigény: feladatlap, ceruza
Megjegyzés: A térkép a 2. sz. mellékletben található.
Variációk:
A feladat nehezített változata:
Amikor végeznek a fenti feladattal a tanulók, ezeket az országokat meg is keresik a térképen,
és ha megtalálták, be is írják az országok sorszámát.

1. HISPÁNIA ……………………………………………….………………….……….
2. FRANK BIRODALOM …………………………………………………….…….….
3. BIZÁNCI CSÁSZÁRSÁG ………………………………………………….………..
4. NÉMETALFÖLD ……………………………………………………………………
5. SZOVJETUNIÓ ……………………………………………………………….……..
6. NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁG ………………………………………….….…….
7. HELLÁSZ ……………………………………………………………………………
8. PANNÓNIA ………………………………………...………………………………..
9. HABSBURG KIRÁLYSÁG …………………………………………………………
10. JUGOSZLÁVIA …………………………………………………………...…………
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39 Szövegelj!
Feladat: A kulcsszavak segítségével beszélj a témáról!
Célcsoport: felső tagozat, középiskola (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: egyéni vagy csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, síkbeli és időbeli tájékozódás,
koncentráció, vizuális és verbális memória, kauzális gondolkodás
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, történelem, földrajz
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját feladatlap
Feladatleírás: A tanuló vagy csoport egy-egy témában kulcsszavakat kap, melyeknek
segítségével szóban be kell mutatni azt. Mutasd be a nagy földrajzi felfedezéseket és
következményeit! Használd az alábbi kulcsszavakat, kifejezéseket!
Eszközigény: feladatlap kulcsszavakkal, térkép
Megjegyzés:
Variációk:
A feladat nehezített változata:
A témabemutatás közben térképen is mutatja az általa közölt információkat a tanuló. A
témabemutatás után a használt fogalmakat megmagyarázzák, szinonimákat keresnek rájuk
(pl.: konkvisztádorok)
Kulcsszavak:
- Amerika, Hanza szövetség, Levantei kereskedelem, oszmán, aranyéhség, karavella,
Bartolomeu Diaz, Jóreménység fok, Kolumbusz Kristóf, Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai
Izabella, gömb alakú, India, Pinta, Nina, Santa Maria, tordesillasi szerződés, inkák, maják,
aztékok, konkvisztádorok, Cortez, Pizarró, rabszolga, világpiac, Amerigo Vespucci, kukorica,
burgonya, paradicsom, Vasco de Gama, Fernando Magellán, manufaktúrák
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Egy lehetséges feladatmegoldás:
A nagy földrajzi felfedezések elindulása óriási változásokat hozott az egész világon. Nem
hiába kötjük az újkor kezdetét 1492-höz, vagyis Amerika felfedezéséhez. Korábban a
középkori Európában 2 nagy kereskedelmi útvonal volt. Egyik a Balti-tengeren lévő Hanza
szövetség volt, másik pedig a Dél-Európát Ázsiával összekötő Levantei kereskedelmi útvonal.
A XV. század végén azonban jelentős változások következtek be. Az oszmán birodalom
nagyarányú terjeszkedésbe kezdett, és ennek során elfoglalta a teljes arab térséget. Így
megszerezte a levantei kereskedelmi útvonal egy részét is, és az áthaladásért súlyos adókat
követelt. A levantei kereskedelem legnagyobb haszonélvező az itáliai kereskedővárosok
(Velence, Genova, Milánó, Firenze), illetve a spanyolok és portugálok így új utak kezdtek
keresni kelet felé, amivel kikerülhetik a török területeteket. E mellett egy másik súlyos
probléma is felmerült Európában. Mivel az ázsiai árukért arannyal fizettek, s mivel ekkorra
már kimerültek a magyar aranybányák, elfogyott Európa nemesfém tartaléka, vagyis
aranyéhség következett be. Ezzel egy időben rohamos léptekkel fejlődni kezdett a hajózás
tudománya is. A cél olyan eszközök kifejlesztése volt, amivel a hajók már el tudnak szakadni
a partoktól és akár több hónapig is kibírják a nyílt vízen. Erre a célra fejlesztették ki az új több
árbócos hajótípust a karavellát, illetve olyan tájoló eszközöket, mint az iránytű vagy a
szextáns. Természetesen ezeknek az eszközöknek a kezeléséhez megfelelően képzett
tengerészekre volt szükség. Ezért is nyitotta meg kapuit Portugáliában Tengerész Henrik
király hajózási iskolája.
Az első eredményekként Bartolomeu Diaz elérte Afrika legdélebbi csücskét a Jóreménység
fokot. A leghíresebb fölfedezés azonban Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. Ő felkereste
Aragóniai Ferdinándot és Kasztíliai Izabellát, hogy hajót kérjen tőlük egy olyan elképzelésre
alapozva, hogy a föld gömbölyű, és így ha nyugatra indul el Indiába, akkor keltről tér majd
vissza. Ezt a képtelen elképzelést azért támogatta az uralkodópár, mert éppen akkor
egyesítették Spanyolországot és üldözték el közös erővel a dél spanyolországi arab
telepeseket, a mórokat. Ez országos méretű ünneplést vont maga után. Így 1492-ben
Kolumbusz Kristóf elindulhatott 3 hajójával, a Pintával, a Ninával és a Santa Mariaval, hogy
elérje India partjait. 2 hónapos út után azonban a Bahama szigeteken kötött ki, KözépAmerikában. Tévedésének mai napig bizonyítéka, hogy az őslakókat indiánoknak nevezte el.
Miután felfedezték, hogy egy új, eddig ismeretlen földrészről van szó, elkezdték annak
felfedezését, majd leigázását. A portugálok és a spanyolok azért, hogy kizárjanak mindenki
más a felfedezések hasznából a pápa közreműködésével megkötötték a tordesillasi szerződést,
melynek értelmében a jövőben meghódítandó területeket felosztották egymás között. Ennek
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az egyenlőtlen elosztásnak a következménye az, hogy ma Brazilia hivatalos nyelve a portugál,
még minden más dél-amerikai országban spanyolul beszélnek. Az itt lakó ősi indián
civilizációkat, melyek közül a legjelentősebbek az inkák, a maják és az aztékok sorra
meghódították a konkvisztádorok. A leghírhedtebb közülök Cortez és Pizarró voltak. Az
őslakók nem ismerték az arany értékét, csak szépségéért használták, így a hódítók több száz
hajórakomány aranyat szállítottak Spanyolországba, ami segített leküzdeni az aranyéhséget,
de mivel túl sok került belőle a kontinensre később inflációt és árforradalmat okozott. Közben
az indiánok tömegesen pusztultak részben a különböző számukra ismeretlen betegség miatt,
amit az európaiak hurcoltak be, részben pedig azért, mivel nem bírták a hódítók földjein a
rabszolgamunkát. Erre megoldásképen a létrejött ültetvényes földeken, melyeken legfőképpen
gyapotot, kávét és cukornádat termesztettek, néger rabszolgákat kezdtek el alkalmazni. Őket
Afrikából rabolták el az erre szakosodott kereskedők és rabszolgapiacokon árusították őket.
Afrika, Amerika, Ázsia és Európa kereskedelmének ilyen módon való összekapcsolásával
létrejött a világpiac. Az új világból új növények is kerültek Európába. Ilyenek voltak a
kukorica, a burgonya vagy a paradicsom. Érdekes, hogy a földrészt végül is nem
Kolumbuszról nevezték el, hanem egy Amerigo Vespucci nevezetű utazóról, Kolumbusz
emlékét pedig egy Dél-Amerikai ország, Kolumbia és egy Kanadai tartomány neve őrzi.
Közben újabb és újabb felfedezések is indultak még. Vasco de Gama Afrika megkerülésével
elérte India partjait. Fernando Magellán pedig körülhajózta a földet, ezzel bizonyítva
Ptolemaiosz elméletét arról, hogy a föld, gömb alakú.
A felfedezéseknek köszönhetően megváltozott Európa képe, a Földközi-tengerről az Atlantióceán partvidékére került a kereskedelem döntő része. Az ebben éllovas nyugat-európai
országok nagyarányú ipari fejlődésbe kezdtek, megalakultak az első manufaktúrák, míg az
ebből kimaradt kelet-európai országokban lassult a fejlődés és főképp a mezőgazdaság
fejlődött. Kialakult egy nemzetközi munkamegosztás, melynek máig ható következményei
vannak.
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40 Kulcsos játék
Feladat: Mondj 5 szót az adott témában!
Célcsoport: alsó és felső tagozat (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, hallásérzékelés, auditív figyelem, figyelem, koncentráció
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, ének-zene, történelem, földrajz, magyar nyelv és
irodalom, környezetismeret
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Adaptált
Feladatleírás: A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll csukott szemmel. A többiek
nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a
kulcsok zörgését, akkor odamutat (abba az irányba, ahonnan a zajt hallotta). Ha az irányt
eltalálta, akkor megadhat egy szófajt, s a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt, míg a kulcs
egyszer körbeér, öt tárgyat kell mondania a megadott szófajjal. Nagyobb csoportlétszám
esetén 5-10 szó is lehet a feladat. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt szót
megnevezni, akkor ő kerül a kör közepére. Ha rossz irányt nevez meg a kör közepén álló,
marad a körben.
Eszközigény: kulcscsomó
Megjegyzés: A rendelkezésre álló idő alatt tudjon minimum öt szót megnevezni az adott
szófajban, amíg visszaér a kulcscsomó.
Variációk:
A feladat változata:
Játszhatjuk bármilyen szakórán. Lehet hangszercsoportokkal, uralkodókkal, országokkal,
színekkel, gyümölcs és zöldségnevekkel vagy időjárás elemekkel játszani.
Forrás: Játékkönyv. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési
Központ,

2002.

Szerk.:

Kaposi

László

On-line

http://letoltes.drama.hu/Tarolo/Jatekkonyv/kulcsos.pdf (2018. 02. 15)
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megtekintés:

41 Szabálykereső
Feladat: Mondd el, mi a szabály!
Célcsoport: alsó és felső tagozat (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, hallásérzékelés, auditív figyelem,
auditív differenciálás, figyelem, koncentráció
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, ének-zene, tánc és dráma, matematika, biológia
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját játék
Feladatleírás:
Egy tanulót kiküldünk a teremből. A többi tanuló körben jár. Közben különböző hangszereket
szólaltat meg a pedagógus, melyre eltérő mozgásformákat kell produkálniuk. Például, ha
triangulumot hallanak, megállnak, ha tikfát, leguggolnak, a csörgődobnál felugranak, a
xilofonnál irányt váltanak. A bejövő tanuló feladata, hogy kitalálja a szabályt, vagyis milyen
hangszerhez milyen mozgást társítottunk.
Eszközigény: ritmus- és dallamhangszerek
Megjegyzés:
Variációk:
A játékot játszhatjuk színekkel vagy akár számokkal, állatokkal és szófajokkal is.
A feladat nehezített változata:
Nagyobbak esetén 5 vagy többféle hangszert is használhatunk. Meg is nevezheti a
hangszereket a tanuló és pár mondatban be is mutatja azokat a többieknek szóban.
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42 Hangszerek a porondon
Feladat: Párosítsd a hangszerek neveit a képekkel!
Célcsoport: felső tagozat, középiskola (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: egyéni vagy csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, figyelem, koncentráció, auditív
figyelem, differenciálás, diszkrimináció
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, ének-zene
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját játék
Feladatleírás:
A tanulóknak kiosztjuk a hangszerek képeit. Különböző sorrendben hallják a hangszerek
hangjait, melyeket, ha felismernek, fel kell emelniük a megfelelő hangszer képét. Utána
egyesével kell megnevezniük, bemutatniuk és besorolniuk kategóriákba egy-egy hangszert:
vonós, húros, fúvós, ütős, billentyűs, illetve szimfonikus vagy népi zenekari hangszer. Egyes
hangszereknek több elnevezését is kérjük: forgólant, nyenyere, tekerőlant.
Eszközigény: ritmus- és dallamhangszerek képei
Megjegyzés: A hangszerek képei a 3. sz. mellékletben látható
Variációk:
A játékot memóriafejlesztésre is alkalmazhatjuk szó-kép párosításával.
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43 Mondd gyorsan!
Feladat: Mondj pár jellemző mondatot az adott ókori személyről!
Célcsoport: felső tagozat, középiskola (egyéb pszichés fejlődési zavar)
Forma: egyéni vagy csoportos
Fejlesztési terület: szókincs, szóbeli kifejezőkészség, figyelem, koncentráció
Tantárgyi koncentráció: fejlesztés, történelem
Készítette: Skultétiné Annók Ágnes
Származás: Saját játék
Feladatleírás:
A tanulóknak kiosztjuk az ókori történelmi személyek neveit. Pár perc gondolkodás után
jellemezniük kell azt a többieknek úgy, hogy nem mondhatja ki az adott személy nevét, de rá
kell ismerniük a többieknek.
Eszközigény: ókori személyek neveit tartalmazó szócsíkok
Megjegyzés:
Variációk:
A játékot memóriafejlesztésre is alkalmazhatjuk szó-kép párosításával.
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Thészeusz
Apám vesztét feledékenységem okozta: elfelejtettem a fekete vitorlát fehérre cserélni.

Gautama Buddha
Hosszú szenvedések után egy fügefa alatt „megvilágosodtam”, és rájöttem, hogy a legjobb út
a középút. Sokat meditálok, testem-lelkem ápolom.

Gilgames
Enkidu előbb ellenségem, majd jó barátom lett. Sok kalandban vettünk részt együtt, ám az
örök élet füvét nélküle találtam meg.

Aphrodite
Én gurítottam az aranyalmát mulatozó isten-társaim közé, viszályt keltve köztük.

Odüsszeusz
Két fő tulajdonságom a leleményesség és a ravaszság. legbüszkébb „falovamra” vagyok, ami
a görögöket segítette Trója elleni harcukban.

Szemiramisz
Szerető férjemtől gyönyörű függőkertet kaptam, ami az ókori világ egyik csodája lett.
Nagy Sándor
Úgy lettem Ázsia ura, hogy kardommal kettévágtam a kibogozhatatlan csomót.

Hippokratész
Rólam nevezték el azt az esküt, amit ma is minden újonnan végzett orvos tesz.

Prométheusz
Újranövő májamat minden nap sas marcangolta. Ez volt a büntetésem, amiért elloptam a tüzet
az Olümposzról az emberek számára.

Mürón
1. Ügyes kezű athéni szobrászmester voltam. Fő művem: a Diszkoszvető.
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1. sz. Melléklet

Június

November

Október

Április

December

Augusztus

Szeptember

Március

Május

Február

Január

Július
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2. sz. Melléklet
Dobókocka hónapokkal
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3. sz. Melléklet

HEGEDŰ

FURULYA

ZONGORA

TROMBITA

ORGONA

DOB

CINTÁNYÉR

HÁRFA

GITÁR
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HARSONA

KÜRT

FUVOLA

XILOFON

TUBA

SZAXOFON

HARMONIKA

CSELLÓ

SZINTETIZÁTOR

OBOA

KÖCSÖGDUDA
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TEKERŐLANT

LANT

CIMBALOM

KASZTANYETTA

TRIANGULUM

NAGYBŐGŐ

PÁNSÍP
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KIADVÁNY PEDAGÓGUSOKNAK

