Komplex tehetséggondozó program
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Általános Iskola
Eötvös József Tagiskola

Foglalkozásterv
Komplex, intenzív képességfejlesztés
tanórai keretek között
1. évfolyam
2020/2021

Óraterv
1. óra
Kiemelt fejlesztési területek:










Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási
emlékezet, hallási figyelem fejlesztése, hosszú-rövid hangok
differenciálása játékosan. A vizuális megfigyelő- és elemző készség
fejlesztése.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Ritmus fejlesztése mondókával, babzsákkal.
Testséma, egyensúlyérzék.
Gondolkodási funkciók. Sorrendiség.

A foglalkozás menete
I. Babzsákos feladat

II. Nálam van a…

III. Igaz - hamis

Ezzel a játékos feladattal gyakoroltatjuk a magánhangzók helyes
artikulációját, ejtését, illetve hangösszevonásokat végzünk 1-1
mássalhangzóval.
1. A babzsákot a fejünkre tesszük. Helyes artikulációval soroljuk a
magánhangzókat. A rövid magánhangzók ejtésénél behajlítjuk a
térdünket, kicsit leereszkedünk. Hosszú magánhangzók ejtésénél
lábujjhegyre állva nyújtózkodunk.
2. Elmegy a b (bármelyik mássalhangzó) hang vendégségbe a
magánhangzóhoz: ba-bá-be-bé-bi-bí…. A hosszú magánhangzóknál
feldobjuk a babzsákot a levegőbe, majd elkapjuk.
3. Most a magánhangzók mennek vendégségbe a b hanghoz: ab-ábeb-éb…. A hosszú magánhangzók ejtésénél nagy ívben átadjuk a
babzsákot a fejünk felett.
4. Most a b hang indul útnak, majd visszatér: aba-ábá-ebe-ébé….
A babzsákot beszorítjuk a térdek közé. Rövid magánhangzónál
ugrunk egyet, hosszúnál pedig nyújtózkodunk úgy, hogy a babzsák
ne essen ki a térdeink közül.
Minden tanuló kap egy kártyát, amin 2 állat képe van. A kezdő tanuló
elmondja milyen állat van az ő kártyájának felső részén, majd megkérdezi,
hogy kinél van az ő kártyájának alsó képe. Pl. Nálam van a béka. Kinél van
a csiga? Akinél a csiga van felül, folytatja a sort.
Képeket vetítek ki, amikről állításokat fogalmazok meg.

Állítások:
 A képek között van sárga színű.
 A képek között van ember.
 Van olyan kép, ami élőlényt ábrázol.
 Mindegyik kép tárgy.
 A képek közül 2-nek egyforma színe van.







Van olyan kép, ami egy evőeszköz.
Van olyan kép, ami egészséges.
Az 1. kép egy zöldséget ábrázol.
A 3. kép egy vadállat.
Nincs a képek között ruhadarab.

A gyerekek átgondolják az állításokat, döntenek, majd egy megbeszélt
jelre felmutatják a megfelelő igaz / hamis kártyát.
IV. Robotolás

A gyerekeknek állatok nevét mondom hangokra bontva. Nem mondhatják
ki a szót, hanem a megbeszélt jelre utánozzák az állat hangját.
c-i-c-a = nyávognak
h-a-l = tátognak
k-u-ty-a = ugatnak
l-ó = nyerítenek
m-a-c-i = morognak
k-e-cs-k-e = mekegnek
k-a-k-a-s = kukorékolnak
b-i-r-k-a = bégetnek
m-a-d-á-r = csicseregnek
m-a-l-a-c = röfögnek

9. óra
Kiemelt fejlesztési területek:









Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: A vizuális megfigyelő- és elemző készség
fejlesztése. Rövid távú vizuális memória.
Garfomotorika.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Ritmus fejlesztése.
Gondolkodási funkciók. Sorrendiség. Összefüggés, következtetés.

A foglalkozás menete
I. 2 agyfélteke koordinációja

Kivetítek egy táblázatot a gyerekek elé. A táblázat felső sorában egy kép
található, alatta pedig kézlenyomatok. Feladat: miközben kimondják a kép
nevét, mutatják a hozzá tartozó kezet.

II. Villantós

Három rajzot (pofát) rajzolunk a táblára. Egyesével, rövid ideig (kb. 10 mp)
nézhetik a gyerekek, majd eltakarom elölük és emlékezetből kell
lerajzolniuk a táblázatba. Ellenőrzéskor elmondjuk hogy néz ki, miből áll a

rajz, ezzel a beszédkészséget is fejlesztjük. Mit veszel észre? Melyik lehet a
kakukktojás? Miért?

III. Nálam van a…
IV. Vizuális jelek – részegész

Állatos képekkel.
A táblán képek, mindegyik képnek van egy jele. A képek különböző
járműveket ábrázolnak. A tábla közepén ezek a járművek feldarabolva,
részenként jelennek meg. Megkeresik, melyik jármű részeit látják, majd
lemásolják a mellette lévő jelet a táblázatukba.

V. Ritmusfejlesztés

Tapsot és csettintést ábrázoló kézjeleket vetítek ki. A gyerekeknek
egymásra figyelve, egyszerre kell ezeket a megadott a sorrendben
bemutatniuk.

VI. Memória

Minden tanuló megkapja a képkészletet. A füzetükben található a táblázat.
Megfigyelik a táblán elhelyezett képeket és azok pozícióját, majd
emlékezetből kirakják a saját táblázatukba.
A taps-üt csap egy figyelemfejlesztő játék. A bevezető szakaszban kevés
elemmel, kis számokkal dolgozunk, pl.: 2
1
3
A számjegy a tapsolások számát jelzi. minden tapsolást egy üt, csappal
zárunk le, ököllel ütünk a padra, tenyérrel csapunk a padra. A nehézséget
az is fokozza, hogy végig mondjuk amit csinálunk. Ebben az esetben így
hangzik: taps, taps (mondjuk miközben tapsolunk) üt (jobb ököllel ütünk
egyet a padra miközben kimondjuk az üt szót) csap (jobb tenyérrel
csapunk egyet a padra, miközben kimondjuk a csap szót) taps, taps
(mondjuk miközben tapsolunk) üt (bal ököllel ütünk egyet a padra
miközben kimondjuk az üt szót) csap (bal tenyérrel csapunk egyet a padra,
miközben kimondjuk a csap szót).

VII. Taps-üt-csap

18. óra

Kiemelt fejlesztési területek:










Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: Auditív , vizuális, verbális
Garfomotorika.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Ritmus fejlesztése mondókával, babzsákkal.
Gondolkodási funkciók.
Számolási készségek.

A foglalkozás menete
I. Babzsákos feladat
II. Villantós

v hanggal

Megbeszéljük a szabályt, logikai összefüggéseket, majd közösen
lerajzoljuk a 4. elemet.
III. 2 agyfélteke
koordinációja - gyorsolvasás
IV. Vizuális jelek – pótlás 10
-es számkörben

Betűkkel és számjegyekkel.

V. Nálam van a…

Logikai lapokkal. Kirakják a táblára is a mágneses logikai lapokat.

VI. Barkochba

A táblán lévő logikai lapokkal.

VII. Taps-üt-csap

7-es számkörben.

Mondom a számot, megkeresik melyik műveletbe pótolható, majd
lerajzolják a mellette lévő jelet.
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3. óra
Kiemelt fejlesztési területek:










Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási
emlékezet, hallási figyelem fejlesztése. A vizuális megfigyelő- és
elemző készség fejlesztése. Rövid távú vizuális memória.
Garfomotorika.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Ritmus fejlesztése mondókával, babzsákkal.
Testséma.
Gondolkodási funkciók. Sorrendiség.

A foglalkozás menete
I. Lusta ∞ -as
II. 2 agyfélteke koordináció

Lézer tollal fekvő nyolcast rajzolok a falra. Összekulcsolt, előre nyújtott
kézzel követik a gyerekek.
Hangosan olvassák a szavakat, közben felemelik azt a tenyerüket, amit a
kép alatt látnak.

III. Villantós

A szabályok megbeszélése után a táblára felrajzolt 3 ábrából kell
kiválasztaniuk azt az egyet, amivel folytatni lehet a sorozatot.

IV. Nálam van a…
V. Memória

Műveletvégzéssel 20 –as számkörben.
A gyerekek egy 2x3-as táblázatban képeket látnak, amit néhány perc alatt
meg kell jegyezniük. Miután elveszem előlük a képeket, utasítások alapján
kell kitölteniük a füzetükbe ragasztott táblázatot. Pl. Írj 1-t oda, ahol a
ceruzát láttad! stb.
Megoldás:

VI. Babzsákos feladat

Megyek itt, megyek ott,
egyszer bal, egyszer jobb,
fent az ég, lent a kút,
hideg éj, hosszú út.

A mondóka ritmusára rakosgatjuk
babzsákot egyik tenyerünkből a másikba.
Jobb kézben tartva kezdjük a mondókát.

16. óra
Kiemelt fejlesztési
területek:








Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási
emlékezet, hallási figyelem fejlesztése. A vizuális megfigyelő- és
elemző készség fejlesztése. Rövid távú vizuális memória.
Garfomotorika.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Gondolkodási funkciók. Sorrendiség.

A foglalkozás menete
I. Lusta ∞ -as

1. Lézer tollal fekvő nyolcast rajzolok a falra. A gyerekek előrenyújtott jobb
karral, mutatóujjal követik.
2. A füzetben: jobb kéz mutatóujjával átírjuk a köröket, miközben
hangosan soroljuk a 2-es számsort növekvő majd csökkenő sorrendben.

II. 2 agyfélteke koordináció

Szorzások eredményével: a szorzást látják, de az eredményt kell
kimondani.

III. Villantós

A szabályok megbeszélése után önállóan kell lerajzolniuk a következő
ábrát.

IV. Vizuális jelek

Most a jelek helyett színes pöttyöket rajzolnak a gyerekek a táblázatukba.
A szótagolás gyakorlására készült a feladat, a helyesen szótagolt szónak
megfelelő színű pöttyöt kell rajzolni. Pl.

V. j – ly differenciálása

VI. Taps-üt-csap

Szavakat vetítek ki, amit rövid ideig memorizálhatnak a gyerekek. Majd
ugyanezeket a szavakat egyesével sorolom. Ha j betűt pótolna a szóba
akkor pöttyöt, ha ly-t akkor fekvő egyenest rajzol a táblázatba.
10-es számkörben 7 db számmal, 4 nehezítéssel.
31. óra

Kiemelt fejlesztési
területek:








Tartós és koncentrált figyelem, egymásra figyelés.
Percepciófejlesztés: Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási
emlékezet, hallási figyelem fejlesztése. A vizuális megfigyelő- és
elemző készség fejlesztése. Rövid távú vizuális memória.
Garfomotorika.
Beszédészlelés, beszédértés, beszédkészség.
Helyes artikuláció.
Gondolkodási funkciók. Sorrendiség.

A foglalkozás menete
I. Lusta ∞ -as

II. 2 agyfélteke koordináció

1. Lézer tollal fekvő nyolcast rajzolok a falra. A gyerekek szemmel,
fejmozgással kísérve követik.
2. A füzetben: jobb kéz mutatóujjával átírjuk a köröket, miközben
hangosan soroljuk hónapok neveit. Ezt megismételjük bal kézzel is.
Színes képekkel: szín + kép nevének kimondásával.

III. Villantós

4. elem kiválasztásával 4 lehőség közül.

IV. Vizuális jelek

Olyan szavakat vetítek ki, amik visszafelé olvasva is értelmesek. Én a
visszafelé olvasott alakját mondom, ők megkeresik a táblán, hogy melyik
szót mondtam visszafelé, annak a jelét rajzolják a táblázatukba.

V. Színes szavak

Különböző színnel írom fel a színek neveit. Két módon végezzük a
feladatot: 1. nem a szót olvassuk el, hanem a betűszínt mondjuk ki 2. a
szavakat olvassuk el. Mindkettő komoly összpontosítást igényel.

VI. Nálam van a….
VI. Taps-üt-csap

Szorzótáblás.
10-es számkörben 8 db számmal, 5 nehezítéssel.

