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Bevezető 
„A játékban az az igazságos, 

hogy bármi lehetek.” 

(Kiss Ottó) 
 
A játék egy olyan különleges tevékenység, mely az ember minden életszakaszához szervesen 
kapcsolódik, minden életkorban megvan a szerepe. A gyermek esetében fejlődésének egyik 
kulcstevékenysége. Fontos jellemzője, hogy önként vállalt, melyben az örömszerzés a legfőbb 
motívum, ezért fontos szerepe van a lelki egyensúly kialakításában és fenntartásában is. Mivel 
önkéntes, így a résztvevők szabályozzák a lefolyását, a mikéntjét is. Gyermekkorban azért 
kivételesen fontos, mert ekkoriban nincs még egy olyan dolog, mely ennyire képes lenne hatni a 
gyermek pszichés, szociális, kognitív és motorikus személyiségkomponenseire egyidejűleg. A játék 
lehetőséget ad önmagunk, a környezet, a társak megismerésére, általa felfedezhetjük korlátainkat 
és lehetőségeinket. Nagyon fontos pszichikus szükséglet, hiszen a felnőtt életéhez hasonlatos 
motívumokat tartalmaz. Alapvetően két típusát különböztetjük meg, a szabad és a 
kezdeményezett formáját. (Mérei-Binet, 2006.; Badics, 2009.; Kovácsné 2009.) 
A játéknak kiemelten fontos szerepe van a tanulásban, sok közös vonást fedezhetünk fel a két 
tevékenységben, ha ragaszkodunk ahhoz a definícióhoz, miszerint a tanulás „az egyén 
viselkedésében és személyiségében bekövetkezett tartós változás, ami magában foglalja az új 
ismeretek és készségek elsajátítását, valamint a meglévő képességek további fejlődését.” 
(Kovácsné) 
A legfontosabb hasonlóságaik: folyamatos problémahelyzet elé állítja a gyermeket, melyek 
megoldása örömet okoz, a gyermek saját igényeinek megfelelően gyakorolhat, ismételhet meg 
bizonyos dolgokat, maximális teret ad az önállóságra, valamilyen tevékenységet takar, 
személyiségformáló hatása van. A legfontosabb kulcsszavak a két tevékenység során: 

- utánzás, 
- megfigyelés, 
- motoros tevékenység, 
- gyakorlás, 
- kognitív funkciók fejlődése, 
- kommunikáció, 
- szocializáció, 
- kreativitás, képzelet aktiválódása. 

 
Mire nevel a játék? 

- A saját értékek megmutatására, az önkifejezésben a környezet eszköz jellegére, alkotó 
felhasználására. 

Mi a környezet szerepe benne? 
- A játékszükségletnek megfelelő aktuális feltétel biztosítása, a belső motívumok 

aktivizálása. 
Hogyan jelenik meg benne a gyermek? 

- A gyermek saját játszó környezetet hoz létre, melyben személyisége és annak változása 
visszatükröződik. A "produkció" képességét folyamatosan mozgósítja. 
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Honnan erednek a környezetet fenntartó szabályok benne? 
- A játék folyamatában jelentkező megoldandó problémák következményeként keletkeznek. 

Mit jelent benne a környezet befolyásolhatósága? 
- A gyermek egyenrangú partnerként alakíthatja a játék környezetét. A környezet a játéknak 

alárendelődve struktúrálódik. (Pálfi1, 2009.) 
 
Meg kell említeni néhány fontos kritériumot is, mely növeli a játék kibontakozásának lehetőségét. 
A rendelkezésre álló tér kialakítása alapvetően határozza meg a játékot. Fontos a könnyű 
hozzáférhetőség. Ez mozgáskorlátozott gyermekek esetében különösen hangsúlyos, a megfelelő 
tér kialakításával inspirálhatjuk a szabad játéktevékenységre. 
Meghatározó a játékok, felhasználható anyagok milyensége. Lényeges, hogy a játék aktivitásra, 
kreativitásra, probléma megoldásra, cselekvésre ösztönözze a gyermeket, azok a játékok a 
legalkamasabbak, amelyekkel valamilyen tevékenységet kell folytatni (pl. építők, hangszerek, 
kiskonyha stb.). 
Előnyös, ha valamilyen társas interakcióra ösztönöz. Nagyon sok játék izgalmasabb, érdekesebb, 
ha többen játsszák. 
Alkalmazkodjon a gyermek képességstruktúrájához, egyéniségéhez, sajátos igényeihez. Legyen 
benne kihívás számára, de képes legyen a játék során felmerülő „problémát” megoldani. 
 
Az intézmény által készített játékgyűjtemény során a közös tevékenységre, a közös 
élményszerzésre helyeződött a hangsúly, a legegyszerűbb eszközök igénybevételével. Fontosnak 
tarjuk, hogy a szülők a születés pillanatától játszanak együtt gyermekükkel, mert a játék kiváló 
alkalom a családi kötelékek megerősítésére, a közös, jó hangulatú együttlétek lehetőséget adnak a 
szülői kompetenciák megerősítésére és a gyermek személyiségének kibontakozására. 
 
A játékgyűjtemény célja segítséget nyújtani a mozgáskorlátozott gyermekeket nevelő családok, 
kisgyermekkori ellátást nyújtó intézmények számára ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott gyermek 
aktívan tudjon bekapcsolódni a különféle játéktevékenységekbe. 

A különböző játéktevékenységekhez adaptációs lehetőségeket bemutatni, amelyekkel 
megkönnyíthető a mozgáskorlátozott gyermekek beilleszkedése a természetes fejlődést biztosító 
játéktevékenységekbe. 

 

A gyűjtemény 40 db játéktevékenység részletes leírását tartalmazza, különböző sérültségi fokú 
mozgáskorlátozott gyermek(ek) részvételére adaptálva. 

 

Érintett korosztályok, célcsoportok: 

- korai fejlesztés körébe tartozó korosztály (0-3 év); 
- óvodás korosztály (3-6 év); 

                                                           
1 http://www.ofi.hu/tudastar/ovodai-nevelesi/ovodai-jatek 
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- 6-8 éves korosztály; 
- családok, akik mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek. 

 

A játékokhoz készült ábrasor segítséget nyújt az optimális testhelyzet megtalálásában a 
mozgásfejlődés különböző szintjein. 

Az elkészült adaptációk során igyekeztünk figyelembe venni a mozgáskorlátozott gyermekek 
egyéni sajátosságait annak érdekében, hogy számukra is biztosítsuk a szabad, aktív játék adta 
örömöt. 

 

 

Jó játékot mindenkinek! 
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 Testhelyzet megnevezése, leírása 
A testhelyzet nyújtotta 

mozgásforma 
Ábra 

 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A MOZGÁSFEJLŐDÉS EGYES SZAKASZAIBAN 

 

T/1 
A gyermek stabil felületen hason fekszik. Vállát, 
mellkasának felső részét kissé megemeljük. 

Hason fekvésben a fejét oldalra 
tudja fordítani. 

 

T/2 

Hason fekvés stabil talajon. Emeljük meg a gyermek 
vállát és válla/mellkasa alá helyezzünk párnát, 
összetekert törülközőt. Karja az alátámasztás előtt 
nyújtva legyen. 
Csörgőt rázva bíztassuk fejemelésre. A csörgőt a fej 
előtt, kicsit a gyermek szemmagassága felett tartsuk. 

Hason fekvésben emeli a fejét. 

 

T/3 

Ha önállóan még nem támaszkodik az alkarján, akkor 
tegyünk mellkasa felső része alá egy törülközőt, annál 
fogva segítsük a felemelkedést. Amint súlyt helyez a 
könyökére, alkarjára, vegyük ki a törülközőt. 
Mutassunk neki érdekes tárgyakat, majd emeljük kissé 
magasabbra addig, amíg figyel a játékra. Ha már nem 
figyel, vigyük ki a játékot a látóteréből. 

Hason fekvésben fejét emelni 
tudja, alkarral támaszkodik. 

 

T/4 

Fektessük a gyermeket saját mellkasunkra. Kezünkkel 
támasszuk meg a vállánál, törzse súlyát tartsuk. 
Billentsük magunk felé, és várjuk meg, amíg 
visszaemeli a fejét, hogy ránk tudjon nézni. 

Hason fekvésben fejét emeli. 
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T/5 
A gyermeket fektessük hátára, hosszában az ölünkbe, 
fejét tartsuk a tenyerünkben. Beszéljünk hozzá, 
énekeljünk neki, ringassuk őt finoman. 

Háton fekve fejét középen tartja. 

 

T/6 

A gyermeket fektessük hátára, hosszában az ölünkbe 
vagy a talajra, esetleg keményebb párnára. Mutassunk 
neki egy játékot a mellkasához közel. 
A válla alá nyúlva segítsünk karjait előre emelni. A 
segítségadás történhet szemből, de ha a gyerek a 
talajon fekszik, a manipulációt jobban támogatja, ha a 
segítség hátulról érkezik. 

Háton fekve két kezét összehozza 
a mellkasa előtt (szem-kéz 
koordináció, két kéz koordináció 
előkészítése). 

 

T/7 

Fektessük a gyermeket stabil talajon egy plédre, 
szőnyegre. Játékait tegyük picit távolabb tőle, hogy 
fordulással tudja csak elérni. Segítsük a mozgását 
lábainál vagy vállainál vezetve. 

Hasáról hátára tud fordulni.  

T/8 

Háton fekvésben hajlítsuk be a gyermek egyik lábát és 
keresztezzük a másik felett. Várjuk meg, amíg 
törzsével követi a mozgást. Játszunk átfordulós 
játékokat. Minden fordulás után egy kis 
kukucskálással folytassuk a sikerélmény megerősítése 
érdekében. 

Hátáról hasára tud fordulni. 
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 Testhelyzet megnevezése, leírása 
A testhelyzet nyújtotta 

mozgásforma 
Ábra 

T/9 

Játék közben hasára fektetve kezünkkel támasszuk 
meg a talpát. 
Játékait helyezzük karnyújtáson kívülre. 
Ruházata legyen megfelelő: keze, lábfeje csupasz, 
hasát fedje ruha. 

Kúszik. 

 

T/10 

Négykézláb helyzetben, mögötte térdelve hintáztassuk 
egyik térdéről a másikra. 
Négykézláb helyzetben, előtte térdelve hintáztassuk 
egyik kezéről a másikra. 
Bátorításként érdekes játékokkal vegyük körül, 
amikért el kell mennie. 
Nehezítsük a terepet akadályokkal: kispárna, babzsák, 
doboz, létra (padlóra fektetve). Szülőkkel együtt 
játszva még izgalmasabb. Nyáron a szabadban akár 
csupaszon is játsszon különböző felületeken. 

Mászik. 

 

T/11 

Alacsony asztalra vagy székre helyezzük játékát. 
Amikor fel szeretne állni, az egyik 
térdénél/lábszáránál tartva segítsünk különválasztani 
a két láb mozgását. Mindkét oldalra gyakoroljunk, és 
ha valamelyik oldalon nehézkesebb, akkor többször 
gyakoroljuk azt. Jó motiváció lehet a fürdőkád széle, 
ahonnan megnézheti a habzó vizet. 

Fel tud állni félig térdelő 
helyzetből. 
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REFLEXGÁTLÁS, POZÍCIONÁLÁS 
 

P/1 a. 
Hintáztatás ölben: háton fekve a tarkó és a két comb 
alatt tartva nyújtunk biztonságot. 
 

Az izmok tónusa normalizálódik, 
a fokozott tónus csökken. 

 

P/1 b. 
Hintáztatás nagy labdán: hason fekve vagy háton 
fekve, lassú, nyugodt tempóban. 

 

P/2 a. 
A gyermeket babzsák fotelbe helyezzük úgy, hogy feje 
és vállai alátámasztva vannak, térdei enyhén 
hajlítottak, alsó végtagjai kisterpeszben. 

Optimális testhelyzet a kétkezes 
manipuláció kialakításához. 
Ebben a testhelyzetben a gyermek 
izomzata el tud lazulni, vállai előre 
hozásával két kézzel tud 
manipulálni. 

 

P/2 b. 

Babzsák fotel hiányában a fej és vállak alá 
párnát/összetekert pokrócot helyezünk. A térdek alá 
hengert/összetekert pokrócot/párnát rakunk úgy, 
hogy enyhén hajlítva legyenek. Ha lábait összeszorítja, 
akkor lábai közé helyezzünk kispárnát/kislabdát.  
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 Testhelyzet megnevezése, leírása 
A testhelyzet nyújtotta 

mozgásforma 
Ábra 

P/2 c. 
Függőágyban is hasonlóan hatékony eredményt 
érhetünk el. Ekkor a tónusnormalizálás érdekében 
lassan hintáztassuk a gyermeket. 

 

P/3 

Oldalt fekvő pozícióban helyezzünk kispárnát a 
gyermek feje alá, karjait támasszuk le teste elé, lábai 
közé kispárnát helyezzünk, miközben térdei enyhén 
hajlítottak. 

Az izmok tónusa normalizálódik. 

 

P/4 
Helyezzünk ékpárnát/összetekert hengert a gyermek 
törzse alá úgy, hogy karjaival meg tudjon támaszkodni 
teste előtt, játékait elérje. 

A gyermek tudja a fejét tartani, 
alkarral tud támasztani – 
biztonságos helyzetben a kezek 
felszabadulnak, lehetővé téve a 
manipulációt. 

 

P/5 
A gyermeket ültessük egy nagyobb hengerre, 
összetekert plédre/pokrócra. 

A combközelítő izmok fokozott 
tónusa csökken, az ülő pozíció 
megtartását segíti. 

 

P/6 
Háttámlás széket válasszunk! Ha nem ér le a gyermek 
lába, helyezzünk alá dobozt/sámlit úgy, hogy lábszára 
és combjai 90 fokos szöget zárjanak be. 

A gyermek meg tudja tartani az 
optimális testhelyzetet ülésben. 
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Béka a körben! 

A játék típusa Gyakorló játék, szimbolikus játék, 0-3 éves korosztály 
számára  

Pedagógiai és fejlesztési célok Nagymozgás 
Téri orientáció 
Vizuális észlelés 
Auditív észlelés 
Vizuális figyelem 
Auditív figyelem 
Beszéd 
Ritmusérzék fejlesztése 

Korosztály 2-3 éves kor 
Játékosok száma/csoportlétszám Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 
Helyigény min. 5 m x 5 m alapterületű helyiség 

Szükséges eszköz(ök) Tornateremben általános tornaeszközök, otthoni 
környezetben párna, ágy, fal stb. 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Béka a körben 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Észlelés, reakció, nagymozgások, beszéd, ritmusérzék 
fejlesztése 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
10 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Szóban közlés módszerével, és bemutatással, együttes 
csoportjáték formájában. 
Kört rajzolunk a kijelölt játéktér közepére. Itt helyezkedik 
el a „Béka”. A körtől meghatározott távolságra házakat 
jelölünk ki különböző tárgyak, eszközök (zsámoly, 
bordásfal, tornaszőnyeg, otthoni környezetben nagyobb 
párna, ágy, fal stb.) segítségével. 
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A játék indítása 

A játék vezetője lesz először a „Béka”. „Gyerekek én 
leszek a „Béka”!  Ti pedig a következő mondókával 
ingerlitek a „Békát” a körön kívül ”Béka, béka brekeke, 
megfognál, ha lehetne!”. A béka először csak csendben ül, 
majd mérges lesz és megpróbál benneteket elkapni! 
Mindenkinek a kijelölt házba/házába kell menekülni, ott 
nem tudja megfogni a béka! 
Az az ügyes, akit nem fognak meg! 
A játék menete 

A gyerekek a ”Béka, béka brekeke, megfognál, ha 
lehetne!”.  tréfás mondókával ingerlik a „Békát” 
A „Béka” egy ideig csendben ül, majd hirtelen felugrik, 
elindul és valakit igyekszik megfogni. A gyerekek 
megfordulva igyekeznek a részükre kijelölt házba futni. Ha 
a „Béka” megfogott valakit, azzal helyet cserél. 
A játékot 5x, 6x meg lehet ismételni. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Az a legügyesebb, akit egyszer sem fogott meg a „Béka”! 
Szabályok, instrukciók A menekülő megérintése megfogásnak számít. 

A segédeszköz megérintése megfogásnak számít. 
Csak a házon kívüli fogás érvényes. 
Nem lehet a „Béka” körébe belépni.  

Eszköz(ök) Kréta, tornatermi vagy otthoni berendezés, tárgyak, 
eszközök 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Változtatni lehet a „ház” helyét. 
Változtatni lehet a kiinduló helyzetet. 
Meg lehet határozni a menekülés mozgásformáját, pl. 
gurulva, kúszva, mászva, járásban, futással, 
gurulózsámolyon… 
Egy közös „házat” is ki lehet jelölni, ahova meghatározott 
helyzetbe kell megérkezni. 
Gurulózsámolyon is végezhető a tevékenység. 

Felhasznált irodalom  Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. 
Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 
alapjátéka  

A játékot adaptálta László Anita gyógytornász 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha járó, futó, szaladó gyerekek is játszanak, ők 

mindenképpen cipőben legyenek! 

Kerekesszékes gyermek esetében érdemes nagyobb teret 

kijelölni a játékhoz, a házak méreteinek illeszkednie kell 

a segédeszköz méreteihez. A nehezen közlekedő 

gyermekek esetében a házba érés akár lehet a ház 

megérintése is, pl. fal.  

A különböző mozgásállapotú gyermekek esetében lehet 

a „házak”-at közelebb helyezni (mozgásállapotnak 

megfelelő távolságra). 

Amennyiben a béka gyors, jó mozgásállapotú gyermek, 

de a játékosok nem, akkor a béka közlekedését 

nehezíteni szükséges, pl. egy lábon ugrálhat, 

tyúklépésben járhat stb.. 

Amennyiben a béka lassú, gyengébb mozgásállapotú 

gyermek, akkor a többi játékosnak kell nehezíteni a 

menekülés lehetőségét, hasonló módon, mint az előző 

esetben, vagy a békának olyan segédeszközt kell adni, 

amivel gyorsabbá válhat, pl. gurulózsámolyon, esetleg 

amivel „hosszabbá” válik a keze, pl. egy tornabot. 

Változtatni lehet a „ház” helyét. 

 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Gurulózsámolyon minden gyermek hasonló 

feltételekkel részt tud venni a játékban. 

 

Lehetséges variációk, Baleset elkerülése érdekében érdemes minden Változtatni lehet a „ház” helyét. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
továbbfejlesztés játékosnak külön „házat” kijelölni, így a segédeszközök 

nem ütköznek. 

Változtatni lehet a kiinduló helyzetet. 

Egy közös „házat” is ki lehet jelölni, ahova meghatározott 

helyzetbe kell megérkezni. 

Megjegyzés  A segédeszköz megérintése megfogásnak számít. 
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Féltek-e a medvétől? 

A játék típusa Gyakorló játék, szimbolikus játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Nagymozgások, auditív, vizuális észlelés, figyelem, 

beszéd fejlesztése. Csoportos játék esetén szülő-gyermek 
kapcsolat erősítése.  

Korosztály 3 éves kor 
Játékosok száma/csoportlétszám Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő  

A játékhoz szükséges idő 20 perc 
Helyigény minimum 6 m x 6 m terület 

Szükséges eszköz(ök) Széles ragasztószalag, amivel kijelöljük a Medve helyét 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Féltek-e a medvétől? 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás 

Pszichomotors funkciók 
- nagymozgás 
- téri orientáció 

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés 
- auditív észlelés 
- vizuális figyelem 
- auditív figyelem 

Beszéd 
A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

2 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
15 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Alapvonalak felragasztása széles ragasztócsíkkal 
A játék indítása 

Módszer: szóban közlés, bemutatás. 
Gyerekek figyelmének felkeltése. Figyeljetek, én leszek a 
„Medve”! a felnőtt (szülő) elhelyezkedik a két alapvonal 
között vagy a szőnyegen „Ez  a tér a „Medve otthona”! 
(két, kb. 6m szélesen egymástól 3 méterre elhelyezkedő 
alapvonal között, otthoni környezetben szőnyeg). 
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A többi gyereket megkérjük, helyezkedjenek el az 
alapvonal mögött, szemben a „Medvével”. Úgy kell átjutni 
a medve otthonán, hogy ne kapjon el benneteket! 
A játék menete 

Együttes bemutatás, a játék begyakorlása. 
A gyerekek az egyik alapvonal mögött helyezkednek el. A 
játék akkor kezdődik, amikor a „Medve” hangosan 
megkérdezi: „Féltek-e a Medvétől?”  
A gyerekek „Neeem!!”-el válaszolnak, és megpróbálnak 
átjutni  a játéktér túlsó alapvonala mögé. A „Medve” 
igyekszik minél több gyermeket megfogni, akik szintén 
medvék lesznek. A következő átjutásnál mindegyik medve 
önállóan próbál az átjutók közül foglyot ejteni.  
A játék újrakezdésekor már meg lehet kérdezni, hogy „Ki 
szeretne „Medve” lenni?” Kijelölünk egy „Medvét” és 
megismételjük a játékot 5x-6x. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Az a kisgyerek a legügyesebb, akit a medvék nem tudnak 
elkapni! 

Szabályok, instrukciók A „Medve csak a kijelölt alapvonalak között vagy a 
szőnyegen foghatja meg a gyerekeket. 
Az átjutó gyerekek csak egy irányba haladhatnak, nem 
lehet visszaérkezni a kiindulási zónába. 
Hangosan kérdezzen a „Medve”! 
Gyerekek hangos „Neeeem”-el válaszoljanak! 

Eszköz(ök) Széles ragasztószalag. 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Akit elsőnek megfognak, az lesz az új fogó, a „Medve” . 
Értékelés: Az az ügyes, akit nem tudnak megfogni egyszer 
sem! 
Az alapvonalak közötti átjutás testhelyzetének 
meghatározása: kúszás, mászás, térdelés, gyalog, futva… 
Udvaron krétával felrajzolt vonalak között is játszható. 

Felhasznált irodalom  Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. 
Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 
alapjátéka  

A játékot adaptálta László Anita gyógytornász 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Mozgásállapotnak megfelelő kiinduló helyzet felvétele. 

Bottal, kerettel közlekedő gyermekek kúszhatnak, 

mászhatnak vagy járhatnak az átjutás során.  

Ha elektromos vagy mechanikus kerekesszékkel 

közlekedő gyermek van a csoportban, akkor a baleset 

elkerülése érdekében ajánlott, hogy a járó gyerekek 

mindig cipőben legyenek. 

Akit elkapnak, az lesz a fogó. Ha kerettel, járóbottal érinti 

meg a társat, a társ is fogóvá válik (ebben az esetben meg 

kell tanítani a gyereket, hogy finoman kell a segédeszközzel 

megérinteni a másikat, a balesetek elkerülése érdekében). 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Gurulózsámollyal is végezhető, így közel azonos eséllyel 

tudnak a gyerekek átjutni az ellenoldalra. 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Az alapvonalak közötti átjutás testhelyzetének 

meghatározásával csökkenthetjük a gyerekek mozgásában 

meglévő különbségeket – pl. kúszás, mászás, térdelés, 

gyalog, futva stb. 

Ha a felnőtt kerül a Medve szerepébe, cammogva jár fel-alá 

a kijelölt határvonalak között, amin át kell jutni 

gyermekének. 

Megjegyzés  A segédeszköz megérintése megfogásnak számít. 
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Gombócgyűjtő 

A játék típusa Gyakorlójáték, szimbolikus játék  

Pedagógiai és fejlesztési célok Szociabilítás, érzelmi intelligencia, mozgás, észlelés, 

figyelem 

Korosztály 1,5 - 3év 

Játékosok száma/csoportlétszám anya és gyermeke vagy kiscsoport  

A játékhoz szükséges idő kb. 15perc (mozgásállapottól és a „gombócok” számától 

is függ) 

Helyigény kb. 20 m2 alapterületű helyiség 

Szükséges eszköz(ök) piros és kék színű kislabdák, 2 db fazék vagy kosár 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Gombócgyűjtő 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 

- anya-gyermek kapcsolat 
- kapcsolat gyerekekkel és felnőttekkel 
- frusztráció kezelése 
- tolerancia kialakítása 
- önismeret 
- társismeret 

Pszichomotoros funkciók 
- nagymozgások 
- finommotorika 
- tériorientáció 

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés 
- vizuális figyelem 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

kb. 3perc 

A játék indítása 

kb. 5perc 

A játék menete 

kb. 10 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

kb. 3perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A szükséges eszközök előkészítése: kék és piros színű 

labdákat külön válogatva beleteszünk egy-egy fazékba vagy 

egy-egy kosárba. 

A játék indítása 

A játék ismertetése: 

Figyeljetek csak! Volt egyszer egy molnár, aki szilvás és 
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epres gombócokat főzött vacsorára. A kétféle gombócot 

egy fazékba téve, együtt főzte (összeöntjük a labdákat egy 

fazékba). Igen ám, de amikor már nagyon forrt a víz, a 

gombócok kiugrottak a fazékból és szanaszét gurultak! 

Megmutatom majd, hogy gurult el az a sok gombóc!  

Téged pedig arra kérlek, hogy segíts a molnárnak 

összeszedni és visszatenni a fazékba a megfőtt 

gombócokat! 

A játék menete 

A gyermekkel együtt megfogjuk a fazék szélét és ütemesen 

rázzuk a „Ki ugrott a gombóc a fazékból” kezdetű 

mondókára. A versszak végén szétgurítjuk a gombócokat a 

szobában, majd összeszedjük és beletesszük a fazékba. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

 „Hű de jót játszottunk!” Megbeszéljük, ki miben volt 

ügyes, megtalálta-e az összes gombócot. 

Szabályok, instrukciók Egyszerre csak egy gombócot lehet összeszedni és a 

fazékba tenni!  

Figyeld meg, hova gurulnak!  Hol van még! Keresd meg! 

Menj érte! Fogd meg! Hozd vissza! Tedd bele! Milyen 

színű? Hova tegyük? 

Eszköz(ök) Piros és kék színű kislabdák, 2db fazék vagy kosár 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A gombócokat színük (szilvás és epres) szerint külön 

fazékba  is válogathatjuk. 

Mindenki szed minden színt (gombócot), de szétválogatva. 

Játékvezető szedi az egyik színt (pl. kéket-szilvásat), 

gyermek a másikat (pl. pirosat - epreset) 

Ki tud meghatározott idő alatt többet gyűjteni! 

Ki tudja hamarabb összeszedni mind? 

Ha többen játsszák, akkor csapatokat is lehet alkotni. 

A játékot adaptálta May Gabriella gyógytornász, gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyermeket mozgásállapotának megfelelően 

pozícionáljuk, majd így ismertetjük a játékot. (állva, 

földön ülve, sarokülésen, törökülésben, ölben ülve, ékre 

hasalva, gurulózsámolyra hasalva). 

 

A gyermek mozgásállapotának megfelelően tud részt venni 

a játékban (gurulva, gurulózsámolyon gurulva, kúszva, 

mászva,  járva, szaladva ). A motiváció érdekében az anya, 

illetve a játékvezető is gyűjti a gombócokat. 

Mind a két kéz használatát kérjük a gyermektől – különösen 

fontos ez féloldali sérülés esetén!  

Ha nem tudja a gombócot (kislabdát) megfogni, akkor a 

fazék mellé guríthatja, lökdösheti, terelheti.  

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Könnyen megfogható méretű és minőségű labdákkal 

játszunk! 

A gyermek mozgásállapotának megfelelő 

segédeszközöket előkészítjük (ék, gurulózsámoly, járást 

segítő eszköz). 

Amennyiben kerekesszékkel közlekedő gyermek játszik, 

érdemes néhány gombócot magasabbra helyeznünk (pl. 

székre, zsámolyra), hogy ő is elérje a gombócokat. 

 

A gombócok megfogását segítheti, ha kislabda helyett pl. 

különböző színű babzsákokat használunk. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Gyűjthetjük úgy is a gombócokat, hogy nem a gombócot 

visszük a fazékhoz, hanem a fazekat toljuk a gombócokhoz. 

A gombócokat színük (szilvás és epres) szerint külön 

fazékba is válogathatjuk. 

Mindenki szed minden színt (gombócot), de szétválogatva. 

Játékvezető szedi az egyik színt (szilvásat) gyermek a 

másikat (epreset). 

Ki tud meghatározott idő alatt többet gyűjteni! 

Ki tudja hamarabb összeszedni mind! 

Ha többen játsszák, akkor csapatokat is lehet alkotni. 
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Gyöngyfűzés 

A játék típusa Gyakorló, szimbolikus játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Finommotorika, színegyeztetés, szabálykövetés, 
mintakövetés 

Korosztály 1 - 3 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 1- 4 gyermek 

A játékhoz szükséges idő min. 15 perc 

Helyigény 1x1 méter gyermekenként 

Szükséges eszköz(ök) Gyöngyök, cipőfűző 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Gyöngyfűzés 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Finommotorika 
- markolás 
- fogás-elengedés 
- opponáció 
- csippentés 
- kézizmok erősítése 
- szem-kéz koordináció 
- két kéz koordináció fejlesztése 
- célirányos nyúlás 

Affektív terület 
- szabályértés 
- szabálykövetés 

Kognitív funkciók 
- verbális figyelem 
- feladattudat alakítása 
- vizuális figyelem 
- mintakövetés, sorrendiség 
- egyeztetés (szín, minta…) 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5-10 perc 

A játék indítása 
5 perc 

A játék menete 
10 perc, a gyermek figyelmének terjedelmétől, 
mozgásállapottól függ 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 
A gyermek életkorát, mozgásállapotát figyelembe véve 
megfelelő méretű, alakú, súlyú gyöngyök, illetve alap 
kiválasztása. 
Gyermekek pozícionálása. 

A játék indítása 

Szabályok megbeszélése.  
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A játék menete 
Az eredeti játékban gömb alakú, 2-3 cm átmérőjű 
fagolyókat kell cipőfűzőre fűzni (idősebbeknél 2-3 elemből 
álló ciklikus sort, szabály alapján).  

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Folyamatos értékelés, visszajelzés, játék végén a kész mű 
megszemlélése, ellenőrzés, esetleg hibajavítás 

Szabályok, instrukciók A szabály a csoport sajátosságainak megfelelően változhat. 
Megadhatunk azonos számú gyöngyöt, ki fűzi fel 
hamarabb? Vagy megadhatjuk az időt, ez esetben az a 
gyermek győz, aki hosszabb „kígyót” fűz, mire az idő lejár. 

Eszköz(ök) Gyöngyök, cipőfűző 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játékban sok továbbfejlesztési lehetőség rejlik, főképp a 
gyermek, gyermekek mozgásállapotától, képességeitől, 
illetve a pedagógiai céltól függően, ezeket lásd az 
adaptációs részben. 

A játékot adaptálta Szabó Mária Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Maga a tevékenység minden esetben marad a fűzés, 

legfeljebb a körülmények változnak. 
Ha a mozgáskorlátozott gyermeknek kézfunkciója is 
érintett, akkor magát a játékot mindenképp meg kell, 
hogy előzze egy játékos bemelegítés, mely a kéz 
ízületeinek átmozgatását szolgálja. A gyermek 
mozgásállapotától, illetve gyermeklétszámtól függőn ez 
lehet a kezek átmasszírozása (passzív), illetve mozgással 
kísért mondókázás (pl. Ujjaimat tornáztatom,…, Borsót 
főztem stb.) (aktív) 

A játék menete alatt folyamatos a visszajelzés, a megfelelő 
segítségadás, a játék végén így már elegendő egy közös 
értékelés. 
Nagyon fontos, hogy a játék jó hangulatban teljen, ilyenkor 
nagyobb eséllyel éri el célját a fejlesztés, valószínű, hogy a 
gyermek máskor is részt akar venni a tevékenységben, 
esetleg szabad játék során is az adott játékot kéri. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Az előkészítés során nagyon fontos a megfelelő 
testhelyzet megtalálása! 
Játékunk során fontos figyelembe vennünk, hogy az 
érintett gyermeknek csak a kézfunkciója sérült, vagy 
egyéb fizikai problémák is jelentkeznek. 

- Amennyiben a gyermek mozgáskorlátozottsága 
nem csupán a kézfunkciót érinti, az optimális 
testhelyzet megtalálása a legelső feladatunk. 
Olyan gyermeknél, akinek akár korából, akár 
diagnózisából adódón még nem kialakult a fej, 
illetve törzskontrollja, az oldalt fekvő, hátulról 
(ha nagyon instabil, elölről is) megtámasztott 
testhelyzet jelenthet megoldást. Ha ilyen 
gyermekkel csoportban szeretnénk játszani, 
érdemes nem asztalnál, hanem a padlón 
kialakítani a játékhelyzetet. 

- Egészen kicsi, vagy halmozottan fogyatékos 

Idősebb, ám a kézfunkció fejlesztésére szoruló gyermeknél, 
az aktuális tudásszintet fejlesztő feladatba ágyazzuk a fűzést, 
pl. állatos műanyag gyöngyök fűzése, közben az állatok 
megnevezése, hangjuk utánzása. A 2-3 éves gyermekek 
nagyon élvezik, ha ezeket a szerint válogatjuk száraz, illetve 
vízzel teli tálakba, majd külön zsinórra, pálcára fűzzük, hogy 
hol laknak vízben, vagy szárazföldön. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
gyermekek esetében kiinduló pozíció lehet a 
háton fekvés. 

- Ha az érintett gyermek fejkontrollja már 
kialakult, ülésegyensúlya, törzskontrollja viszont 
még nem, a hason fekvő testhelyzet lehet 
megfelelő, a gyermekek többsége szívesen 
manipulál ebben a testhelyzetben, ám némi 
megsegítésre ilyenkor még szükség lehet, főleg, 
ha a felső végtagok izomereje nem megfelelő, 
illetve ha kóros reflexek fennállnak, melyek 
lehetőséget adnak a sérülésre. Ilyen esetben a 
gyermeket érdemes szivacs ékre fektetni, vagy 
feltekert pléddel, párnával biztosítani a vállöv 
elemelését a talajtól, így szabadabbak a felső 
végtag mozgásai. 

- Annál a gyermeknél, akinél az ülésegyensúly már 
kialakulóban van, de még bizonytalan, segítség, 
ha ölbe vesszük, nagyobb, mozgáskorlátozott 
gyermeknél pedig babzsák fotelbe ültethetjük. 
Ebben az esetben szükségünk lehet tálcára, vagy 
laptop-tartóra, hogy a játék eszközeit megfelelő 
közelségbe hozzuk. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

A játék elkészítő szakaszában kell ügyelnünk arra, hogy 
az eszközök megfeleljenek a gyermek fejlettségi 
szintjének, mozgásállapotának. 

- Amennyiben a két kéz-koordináció még nem 
differenciált, illetve részleges féloldali felső 
végtag érintettség áll fenn, az alap cipőfűző 
helyett hosszú, vékony pálca (fa, műanyag) lehet.  

Nagyon fontos, hogy a gyöngy súlya, mérete, alakja, a lyuk 
átmérője megfelelő legyen a gyermek kézfunkciójához, 
adottságaihoz. 
Ennek megfelelően módosíthatunk az alapként adott 2-3 
cm átmérőjű fagolyón.  
Annál könnyebb a gyermek dolga, minél rövidebb és 
szélesebb a lyuk a gyöngyben.  Ennek értelmében, 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
- Ha a gyermek mozgásállapotából adódóan (pl. 

CP, atetozis, spasztikus formák) el-elengedi 
a kezében tartott tárgyakat, érdemes lapított, 
vagy golyós végű pálcát használnunk, hogy a 
már elért eredmény ne vesszen kárba egy 
elengedés során. Erre alkalmas lehet a lereszelt 
végű kötőtű, vagy hurkapálca, melynek az egyik 
végére fagolyót rögzítünk (pillanatragasztó, vagy 
Palmatex jól használható ilyen célra). Esetleg 
kemény gyurmával vastagíthatjuk a pálcát. 

- A pálca használata megoldást jelenthet elérési 
nehézségek kiküszöbölésére is (pl. 
arthrogryposis, SMA, egyéb 
mozgásterjedelem szűkülésével járó 
diagnózisok esetén). 

- Amennyiben az egyik végtag tartó kézként sem 
tud funkcionálni (pl. CP hemiparézis), a pálcát 
rögzítenünk kell, ha lehet a gyermek 
közreműködésével (pl. pálca két láb közt 
megtartása, vagy legalább a kezét helyezze a 
pálca köré, még ha ténylegesen nem is ő tartja. A 
hurkapálca jól rögzíthető egy nehezebb edényt 
kitöltő habszivacsba szúrva. Mozgásállapottól 
függően változtathatjuk a pálca rögzítését 
horizontálisan illetve vertikálisan.  

gyermekünk a fűzést rögzített alapra történő fűzésével 
kezdje (ezen az elven készülnek a Montessori-torony féle 
fejlesztő játékok). Színek, méret, egyéb szabályok szerinti 
rendezést ezzel a változattal is gyakoroltathatunk, így a 
rosszabb kézfunkciójú, ám jó értelmi képességekkel bíró 
gyermekeknél használhatjuk. A karika (pl. fa függönykarika 
kb. 5 cm átmérő, jól festhető!) vékony pálcára fűzése 
nagyon jól használható CP ataxiás gyermeknél. 
 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Az értelmi szintnek megfelelően feladatkártyák 
készítése, vagy minta felfűzése. 
Lyukas táblán minta fűzése lehet az egyik változat, ami a 
hímzés előkésztéséül is szolgálhat. 

Idősebb, az értelmi fejlettség megfelelő szintjén álló 
gyermekeket jól motiválhatunk, ha valamilyen szabály 
szerint kell a gyöngyöket felfűznie, így a fűzögetés elveszti 
monotonitását. Kisebb gyermekeknél ez még általában nem 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
jelent problémát, mert maga a gyöngyök felfűzése is nehéz, 
értelmet is fejlesztő feladat, illetve ha kezd könnyebbé válni, 
a funkcióöröm motiválja a feladatvégzést. A szabály szerinti 
fűzés első szintje, ha előre fűzött, egy változós (szín, 
minta, majd méret), kételemű mintát kell folytatni. 
Minél fiatalabb a gyermek, annál kisebb számú, 
változatosságú gyöngyökből kelljen választania, de azért 
legyen választási lehetőség. Ezzel a változattal fejleszthető a 
vizuális memória, vizuális lényegkiemelés. Ha a szabályt 
rajzolt kártyán adjuk meg, az elvonatkoztatás képességét 
fejlesztjük, ha a rajz életnagyságú, akkor remekül 
gyakoroltatható vele az önellenőrzés.  
Ha a szabályt szóban adjuk, fejlődik a verbális figyelem, 
memória. Ilyen esetben általában kevesebb változóval, 
elemszámmal dolgozhatunk, mint ha vizuálisan adjuk a 
feladatot. 
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Házatlan mókus 

A játék típusa Gyakorló, szimbolikus játék 
 

Pedagógiai és fejlesztési célok Fiziológiás mozgások gyakorlása, térbeli orientáció, 
vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése 

Korosztály 3 év 
Játékosok száma/csoportlétszám Szülő gyermekével, vagy kiscsoportban 8-10 fő 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 
Helyigény 15 m x 8 m alapterületű tornaterem 

Szükséges eszköz(ök) 8-10 db 80 cm átmérőjű különböző színű műanyag 
karika (pl. 3 db kék, 3 db piros, 2 db sárga, 2 db zöld), 
vagy színes köröket rajzolni krétával 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Házatlan mókus 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Pszichomotoros funkciók 
- nagymozgások (gurulás, kúszás, mászás) fejlesztése 
- térbeli tájékozódás fejlesztése 

Kognitív funkciók fejlesztése 
- észlelés 
- reakciógyorsaság fejlesztése 
- auditív és vizuális figyelem fejlesztése 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
10 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A játékhoz szükséges eszközök előkészítése. 
Különböző színű karikákat helyezünk el a terem padlójára, 
egymástól kb. 2-3 m távolságra, vagy felrajzoljuk a padlóra. 
A játék indítása 

A gyerekek figyelmének felkeltése.  
Figyeljetek, most elvarázsollak benneteket kis „Mókussá”! 
A különböző színű karikák lesznek a mókusházak! Miután 
„Mókussá” váltatok, házat kell választani magatoknak! 
Csiribiii-csiribáá változzatok „Mókussá” és válasszatok 
magatoknak házat!! 
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A játék menete 

Miután a gyerekek elhelyezkedtek a „Mókusházakban”, 
felhívjuk a figyelmüket, hogy a „Mókusok ki a házból!” 
felszólításra el kell hagyni a házat és szabadon lehet helyet 
változtatni a házak között. „Mókusok be a házba!” 
felszólításra új házat kell keresni. Az a kismókus a 
legügyesebb, aki mindig talál magának házat. 
Figyeljetek, mindig egy házzal kevesebb lesz! 
A házatlan mókusok jöjjenek mindig hozzám! 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Legalább 2-3 kisgyereknek maradjon ház a játék végére, 
ők lesznek a legügyesebb mókusok.  
A játékot érdemes 3x-4x megismételni. 

Szabályok, instrukciók Mindig másik házat kell magadnak keresni! 
Egy házban egy mókus lehet! 
Távolodjatok el a házaktól! 

Eszköz(ök) 8-10 db 80 cm átmérőjű különböző színű műanyag karika, 
a karikát helyettesíthetjük fonallal, szigetelőszalaggal, de 
krétával is felrajzolhatóak megfelelő talajon. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A gyerekeknek először a saját házukba kell visszatalálni. 
Meg kell jegyezni, milyen színű házban van, ugyanoda kell 
visszatérni. 
Értékelés: Az a kismókus az ügyes, aki visszatalált a 
házába. 
A karikákat a „Mókusok ki a házból” felszólítás után 
áthelyezve, a gyerekeknek meg kell keresni, milyen színű 
házban voltak korábban. 
Értékelés: Az a kismókus ügyes, aki megjegyezte milyen 
színű házban lakott! 
A terem szélén, körben, babzsákokat helyezünk el, ezek 
lesznek a „Mogyorózsákok”. A „Mókusok ki a házból” 
felszólításra a gyerekeknek minél több zsákot kell 
összegyűjteni. 
Értékelés: Ki találta a legtöbb zsákot? 
Egyik házból a másikba mindig előre meghatározott 
mozgásformában lehet átjutni: gurulás, kúszás, mászás, 
térdelés, futás, gurolózsámolyon. 
Értékelés: Ki az, aki legszebben végezte el a feladatot? 
Játék indítása különböző kiinduló helyzetből: ülés, 
törökülés, térdelés stb. 
Csak egy karikával kevesebbet veszünk ki a játékból, mint 
a játékosok száma. A játék újraindításánál a „házatlan 
Mókus” is beáll újra a játékba, így soha sincs kieső játékos. 
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A karikák helyett lehet más eszközt is használni, pl. 
különböző méretű, színű alagút (ami alá bebújhatnak), 
vagy térbeli szivacsforma. 

Felhasznált irodalom  Pásztory Attila, Rákos Etelka (1998): Sportjátékok I. 
Iskola és népi játékok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Lukácsy András (1988): Játszd újra! – A világ 100 
alapjátéka  

A játékot adaptálta László Anita gyógytornász 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A különböző segédeszközökkel közlekedő gyermekek 

számára megfelelő hely biztosítása.  

A házakat úgy kell elhelyezni, hogy a lassabb 

gyerekeknek is legyen esélyük, ezért gyermekenként 

más- más eszköz is használható a közlekedéshez, illetve 

a gyorsabb gyerekeknél meg lehet határozni, hogy pl. 

mindig minimum a 3. házba lehet csak bemenni, vagy 

ők csak a piros házakba mehetnek stb.  

 

A játék szabályainak fokozatos elsajátítása, motiválás. 

„Milyen színű házban vagy?” 

„Amikor azt mondom „Mókusok ki a házból”, akkor ki kell 

jönnöd a házadból, ahol most tartózkodsz!” 

„Minél gyorsabban találj magadnak házat!” 

„Egy házban csak egy mókus lehet!” 

 

A kerekesszékes gyermeknek jelölhetünk ki messzebb lévő 

házat, a kúszni, mászni tudó gyermeknek közelebbit. 

A különbségek kiegyenlítése érdekében mindenki 

közlekedhet azonos módon – pl. kúszva, mászva. Felnőtt 

segítheti a mozgássor kivitelezését. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

 A mozgásállapotnak megfelelően segédeszközök 

előkészítése, karika helyett lehet zsámolyt előkészíteni 

„háznak”, vagy különböző színű, formájú 

tornaeszközöket. A segédeszközzel közlekedő 

gyermekek nem tudnak a karikákba bejutni, nekik 

mindig ragasszuk fel, vagy jelöljük ki két zsámollyal, 

elemmel a házat, ami közé be tudnak állni (ilyenkor a 

házakat nem felszedjük, hanem bezárjuk). 

A zsámolyra le lehet ülni, vagy melléállni, aki bottal, 

járókerettel, vagy gurulózsámolyon közlekedik. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Mindenki közlekedhet a segédeszközével – a 

balesetmentes játékra figyelni kell. 

A gyerekeknek először a saját házukba kell visszatalálni. 

Meg kell jegyezni, milyen színű házban van, ugyanoda kell 

visszatérni. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
A karikákat a „Mókusok ki a házból” felszólítás után 

áthelyezve a gyerekeknek meg kell keresni, milyen színű 

házat választottak. 

A terem szélén körben babzsákokat helyezünk, el ezek 

lesznek a „Mogyorózsákok”. A gyerekeknek minél több 

zsákot kell összegyűjteni. Kerekesszékkel vagy járókerettel 

közlekedő gyermekek esetében (akik nem tudnak lehajolni a 

földre) magasabbra helyezzük a zsákokat.  

Egyik házból a másikba mindig előre meghatározott 

mozgásformában lehet átjutni: gurulás, kúszás, mászás, 

térdelő helyzet, futás, gurulózsámolyon. 

Csak egy karikával kevesebbet veszünk ki a játékból, mint a 

játékosok száma. A játék újraindításánál a „Házatlan 

Mókus” is beáll újra a játékba, így soha nincs kieső játékos. 
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Ölbéli játékok 
A játék típusa Gyakorlójáték, szimbolikus játék  

Pedagógiai és fejlesztési célok Szociabilitás, érzelmi intelligencia, mozgás, testséma 

fejlesztése 

Korosztály 2 hó - 3 év 

Játékosok száma/csoportlétszám anya és gyermeke 

A játékhoz szükséges idő kb. 5perc  

Helyigény kb. 20 m2 

Szükséges eszköz(ök) Nem szükséges 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Ölbéli játékok 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 

- anya-gyermek kapcsolat erősítése 
Pszichomotoros funkciók 

- szenzoros fejlesztés (mozgásindítás és megállítás, 
ritmusérzékeltetése stb.) 

- vesztibuláris ingerlés 
- testséma 
- finommotorika 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

kb. 2 perc 

A játék indítása 

- 

A játék menete 
kb. 5perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
kb. 2perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A gyermeknek elmondjuk, hogy játszani fogunk egy jót 
(nem baj, ha még nem érti, akkor is beszélünk hozzá.) 

A játék indítása 

Gyermek ölbe vétele. 

A játék menete 

Magunkhoz ölelve a gyermeket, mondókázva sétálunk a 
lakásban, közben a versecske szövegének megfelelően 
mozgatjuk a gyermeket. 

„Nyuszi viszi a fiát (lányát), hol leteszi, hol felveszi, viszi-viszi, 

megfordul vele, feldobja s elkapja.” 

Megállunk és a gyermeket alkarunkra fektetve hason 

hintáztatjuk. 
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„Zsip-zsup kender zsup.” 

A mondóka szövegének megfelelően hol, lassan hol, 
gyorsan ismét körbejárunk a szobában. 

„Lassan jár a csigabiga, táskájában eleség, várja otthon lánya, fia, 

csigabiga feleség. 

Gyorsan jár a csigabiga… 

Elfáradt a csigabiga…” 

Ölben tartva leülünk gyermekünkkel, és a mondóka 

szövegének megfelelően ujjainkkal lépdelgetünk a 
testrészein. 
„Kerekecske dombocska,… itt szalad, itt megáll, itt a kicsi „Pisti” 

pocakján, vállán, hátán …stb. megáll.” 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Hű de jót játszottunk (nem baj, ha még nem érti, akkor is 
beszélünk a gyermekhez)! 

Szabályok, instrukciók Fontos, hogy a gyermek biztonságba érezze magát!  
Játék közben folyamatosan figyeljük az arcát! Tartsunk 

lehetőség szerint szemkontaktust! Ha nem tetszik 
valamelyik testhelyzet, akkor változtassunk rajta. Lassan, 

fokozatosan haladjunk (test közeli, majd távolabbi, 
kisebbtől a nagyobb hintázó repülő játékok felé). 

Eszköz(ök) A „Kerekecske dombocskát” különböző felületű (plüss, 
szőrös, gumi, műanyag, fa stb.) állatkával is játszhatjuk. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Nagyobb gyermek a „Csigabigánál” lehet a csigaház az 
anyuka hátán (hátunkra véve a gyermeket egyik kezünkkel 
nyakunk előtt, kezét fogva, másik kezünkkel hátunk 

mögött popsiját alátámasztva folytatjuk a mondóka 
szövegének megfelelő ütemben való sétálást.) 

„Kerekecske dombocskánál” a gyermek kezébe adva a 
játékállatot, megkérhetjük, hogy segítsen az állatkának 
elszaladni (az útvonalon végig simítva), a gyermek 

valamelyik testrészére és ott megállni. 
"Zsip-zsupnál” különböző eszközöket használva (billenő 
deszka, tölcsér, labda) fekve, ülve, állva billeghet a 

gyermek. 

A játékot adaptálta May Gabriella gyógytornász, gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

 Olyan testhelyzetet válasszunk játék közben 

gyermekünknek, melyet gyermekünk is kedvel, illetve a 
mozgásfejlődésének megfelel (karban fekve, anya mellkasára 
fekve, hóna alatt fogva, karon ülve, hátát támasztva stb.). 

A tárgy után nyúlást és fogást segíthetjük úgy, hogy a 
gyermek érdeklődését felkeltve, függőleges és vízszintes 

irányba is mozgatjuk az állatkát (ami jó, ha hangot is ad) 
úgy, hogy a gyermek követhesse a szemével, majd a kezét is 
a gyermek látóterébe hozva beletesszük az állatkát. 

Ösztönözzük arra, hogy ő egyedül is megfogja! 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Könnyebben megfogható méretű és minőségű 

állatfigurák. 
Különböző guruló, billenő eszközök (billenő deszka, 
nagy labda, hinta, stb.) 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 A „Zsip-zsupot” játszhatjuk úgy, hogy az anya háton fekve 

mellkasára, hasra fekteti gyermekét és így átfogva őt, jobbra 
és balra elfordulnak, elbillennek; 
vagy 

az anya a földön törökülésben, ölébe ülteti gyermekét 
szintén törökülésbe, csípőjét távolítva, bokáját megfogva, 
billegnek jobbra-balra. 

Különböző eszközöket használva (billenő deszka, tölcsér, 
labda) fekve, ülve, állva billeg a gyermek. Fontos, hogy 

medencéjénél fogva stabilizáljuk a gyermeket. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Megjegyzés  Rendszeresen játszunk, lehetőleg azonos időben. Megfelelő 

ruházatban, hőmérsékleten. 
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Sünséta 

A játék típusa Gyakorló, szimbolikus játékok 

Pedagógiai és fejlesztési célok Testséma, taktilis érzékelés fejlesztése, fantázia, lazítás 

Korosztály 1 éves kortól 

Játékosok száma/csoportlétszám tetszőleges 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 

Helyigény szőnyegen, gyermekenként min. 1x1 méteres területet 
biztosítva 

Szükséges eszköz(ök) tüsilabda, esetenként tükör 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Sünséta 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- testen való tájékozódás 
- lateralitás 

Kognitív funkciók 
- testrészek nevének tanulása 
- fantázia 
- taktilis érzékelés 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2-5 perc 

A játék indítása 
3-5 perc 

A játék menete 
10perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
2-perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Labdák előkészítse, gyermek pozicionálása, ha még nem 
játszottunk hasonlót, kezébe adva ismerkedjen meg a tüsi 
labdával. 

A játék indítása 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sünike. A kis 
sün a kerek erdő közepén élt (a labdát a gyermek hasán 
görgetjük). Hol van a süni?, választ követően a süni 
elindult sétálni… 

A játék menete 

A mese során a gyermek testrészein végiggörgetjük a 
labdát, mindig megnevezve a testrészeket. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A kis sün elfáradt a séta után, hazatért és elaludt. Hol lakik 
a kis sün? 

Szabályok, instrukciók - 

Eszköz(ök) tüsilabda, szőnyeg/matrac/pléd, esetleg tükör 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

lásd az adaptációnál 

A játékot adaptálta Szabó Mária Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A testrészek tanítását érdemes nagyon egyszerűen, 

kevéssé részletesen kezdeni (fej, has, hát, karok, lábak), 
majd szép fokozatosan haladni az ízületek, apróbb 
testrészek megismertetése felé. Végül a lateralitás is 
kerüljön a gyakorolni valók közé, és a sün nagyon 
pontosan sétáljon a jobb középső ujjtól a bal 
térdkalácsig. 

 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Pozicionálás! 
Ha a lazítás, a test határainak éreztetése a fő cél, a 
legideálisabb a kényelmes fekvő helyzet.  
Ha a testrészek tanítását helyezzük előtérbe, a vizuális 
kontroll megléte érdekében érdemes akár tükör előtt 
ülő/álló testhelyzetbe helyezkedni. 

Ha gyermekünk kézfunkciója is érintett, érdemes a kezét 
ráfogni a labdára és együtt vezetni a „sünit” a testen. Ez 
stimulálja a kéz érző idegeit is, illetve a gyerek keze 
mozgatásán, tapintásán keresztül még több információt 
szerez saját testéről, testrészei kiterjedéséről, térbeli 
helyzetéről. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

A különböző bénulásokhoz kapcsolódóan bizonyos 
esetekben különböző fokú érzéskiesésekkel vagy 
fokozott érzékenységgel kerülhetünk szembe. Abban az 
esetben,  ha az érintett testrész nyomásra, érintésre 
kevésbé reagál, érdemes a fejlesztő játékként kapható 
gumisabb tüsilabda helyett mosógolyót használni, mely 
keményebb műanyagból készült (méretük szinte 
megegyezik, könnyen beszerezhető háztartási 
boltokban).  
Ha a bőr nyomásra, érintésre túlérzékeny, 
használhatunk játékboltokban kapható puha gumiból-
zseléből készült , összenyomható, kissé tapadós labdát 
(ennek tapintása gyakran hidegebb, így például 
spasztikus gyermekeknél a játék megkezdése előtt 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
érdemes meglangyosítani a radiátoron, vagy 
hajszárítóval, hogy ne fokozza az izmok görcsösségét. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Ha gyermek mozgásállapota engedi, illetve a testrészeit már 
egész jól ismeri, sétáltathatja ő a „sünit”, mi csak a mesét 
mondjuk, ellenőrizzük, hogy megfelelő testrésznél jár. Ezt 
továbbfejlesztve játszhatjuk vizuális kontroll nélkül, 
csukott/bekötött szemmel. 
Ha gyermekünk már a formaállandóság szintjén jár, szerepet 
is cserélhetünk, és ő a felnőtt testén helyezi a labdát a kért 
testrészre. 
Ha már képes megnevezni a testrészeket, bekapcsolódhat a 
mesélésbe, majd a verbalitás fejlődésével fokozatosan, 
teljesen átveheti a mesélő szerepét. 
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Szárnya van vagy négylábú? 

A játék típusa Gyakorlójáték, szimbolikus játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Szociabilitás, érzelmi intelligencia, mozgás, észlelés, 

figyelem fejlesztése 
Korosztály 1,5 - 3év 

Játékosok száma/csoportlétszám anya és gyermeke, vagy kiscsoport  
A játékhoz szükséges idő kb. 15 perc 

Helyigény kb. 20 m2 
Szükséges eszköz(ök) - 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Szárnya van vagy négylábú? 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- anya-gyermek kapcsolat 

Pszichomotoros funkciók 
- nagymozgások 

Kognitív funkciók 
- vizuális és akusztikus észlelés 
- vizuális és akusztikus figyelem 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
kb. 3 perc 
A játék indítása 
- 
A játék menete 
kb. 10 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
kb. 2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Ismertetjük a játékot a gyermekkel. 
Figyelj csak! Különböző állatokká fogunk változni! Ha 
olyan állat hangját hallod, amelyiknek szárnya van (pl. 
kukurikú, csip-csip, háp-háp, csip-csirip, kot-kodács), 
akkor felállsz és két karodat emelgeted, mintha szárnyad 
lenne! Ha pedig olyan állat hangját hallod, amelyiknek 
négy lába van (pl.: röf-röf, bú-bú, vau-vau, miau-miau 
stb.), akkor négykézlábra állsz. Minden állat hangját tőled 
is szeretném hallani! 
A játék indítása 

Elhelyezkedés a teremben, megfelelő pozíció felvétle. 
A játék menete 

Egy állat hangját ismételgeti az édesanya, és közben figyeli 
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gyermekét, hogy milyen testhelyzetet választ, illetve hogy 
utánozza az állat hangját. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Minden jól utánzott állatért lehet jutalom tapsot kapni. 
Szabályok, instrukciók Mozgasd a karod, mintha szárnyad lenne! 

Állj négykézlábra, mint a négylábú állatok! 
Mit mond a… (pl. kiskutya)? 
 
Variáció esetén: 
Válaszd ki! Keresd meg, mit eszik a…! Fogd meg! Add 
ide! 

Eszköz(ök) Állateledelek képei 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Kiscsoportban játszva, lehet időre helyzetet változtatni. 
(pl. Háromig számolok. Ki tud gyorsabban átváltozni?) 
Az állatoknak az összekevert állateledelek képei közül ki is 
kell választani, amit ők szeretnek (pl. kutyának a csontot). 

A játékot adaptálta May Gabriella gyógytornász, gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyermekkel mozgásállapotának megfelelő helyzetben 

ismertetjük a játékot. (állva, földön ülve, sarokülésben, 

törökülésben, megtámasztva, fekve). 

A testhelyzet változtatását, illetve megtartását szolgáló 

eszközöket (hengerek, párnák, ékek, keretek, botok 

stb.), ha szükség van rá, előkészítjük. 

A gyermek mozgásállapotának megfelelően kivitelezi a 

mozgásokat, pl. 

- szárnyasok utánzása: 
o háton fekve karjait le-fel csúsztatva,  
o hason fekve karjait emelgetve, 
o ülve, térdelve, illetve állva karmozgásokkal 

kísérve.   
- négylábúak utánzása: 

o háton fekve talpra húzva a lábát, 
o fordulni tudó gyermek hátára fordul, 
o térdelőtámaszban 

Ha a mozgás kivitelezése akadályozott, a gyermek mögött 
helyezkedve el, segíthetjük a mozgás kivitelezését, 
megtartását. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

A testhelyzet változtatását, illetve megtartását szolgáló 

eszközök (hengerek, párnák, ékek, keretek, botok stb.) 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Jó, ha az állateledelnek nem csak a sík képét, hanem 

valamilyen jól megfogható térbeli alakját használjuk (pl: 

műanyag, plüss vagy fa játék). 

Az állatoknak az összekevert állateledelek közül ki is kell 

választani azt, amit ők szeretnek (pl. kutyának a csontot).  

Mindkét kéz használatára motiváljuk a gyermeket!  

Törekedjünk arra, hogy megfogja a képet, tárgyat! Ha nem 

sikerül, akkor guríthatja, ellökdösheti a képet, vagy csak 

elég, ha rámutat. 
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Színes csipeszek 

A játék típusa Gyakorló játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Finommotorika, szabályértés, szabálykövetés, verbális 

figyelem, feladattudat alakítása, kisebbeknél: vizuális 

figyelem, mintakövetés, sorrendiség, szín egyeztetés 

Korosztály 1,5 éves kortól 

Játékosok száma/csoportlétszám 1-4 gyermek 

A játékhoz szükséges idő 15 perc- … 

Helyigény min. 1x1 méter gyermekenként 

Szükséges eszköz(ök) karton alap, piros, sárga, zöld, kék színes papír és 

ragasztó vagy festék (ennek használata esetén a száradási 

idő növeli az előkészület idejét),vagy színes ceruza, vagy 

zsírkréta,  csipeszek (változó méret, erősség, szín, 

anyag…) 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Színes csipeszek 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Finommotorika 

- markolás 
- fogás-elengedés, 
- opponáció 
- csippentés 
- kézizmok erősítése 
- szem-kéz koordináció 
- két kéz koordináció fejlesztése 
- célirányos nyúlás) 

Affektív terület 
- szabályértés 
- szabálykövetés 

Kognitív funkciók 
- verbális figyelem 
- feladattudat alakítása 
- vizuális figyelem 
- mintakövetés, sorrendiség 
- egyeztetés (szín, minta…) 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

15 perc 

A játék indítása 

2-5 perc 

A játék menete 

A gyermek figyelmének terjedelmétől, a kivitelezés 

gyorsaságától függően változik 
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A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Visszajelzés folyamatosan a játék közben, végén 2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A játék előkésztéséhez szükségünk van egy kb. 25-30 cm 

átmérőjű kartonra (fotókarton vagy hullámkarton a 

legideálisabb vastagságú). Az alapot 4 körcikkre osztjuk, 

mintha pizzát szeletelnénk, a cikkeket vagy színezzük 

tetszőleges módon (festék, zsírkréta, vagy ceruza), vagy 

színes papírral fedjük.  

A színes csipeszeket összekeverve, kupacban az asztal 

közepére helyezzük. 

A játék indítása 

Gyermekek elhelyezkednek a földön, vagy asztal körül. 

Szabályok ismertetése.  

Minden gyermek választ egy színt, megbeszélt jelzésre 

(taps, szóbeli indítás, sípszó, csengetés…) kezdődik a 

játék. 

Az a gyermek győz, aki a leghamarabb felcsipeszeli az 

általa választott színű szirmokat az alapra. 

A játék menete 

A gyermekek az általuk választott színű csipeszeket 

válogatják a kupacból, majd a megfelelő színű körcikkre 

csíptetik. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Az értékelés folyamatos, azonnali visszajelzések a 

szabályok be nem tartásakor, megerősítés a megfelelő 

feladatvégzés során. A leggyorsabb gyermek külön tapsot 

érdemel, de ha kész a virágunk, az egész csapatnak jár a 

taps, hiszen közösen dolgoztak ugyanazon eredményért. 

Szabályok, instrukciók A csipeszeket minél gyorsabban az alapra kell csíptetni, az 

a gyermek győz, aki leghamarabb készül el.  

Eszköz(ök) karton alap, piros, sárga, zöld, kék színes papír és ragasztó, 

vagy festék (ennek használata esetén a száradási idő növeli 

az előkészület idejét) vagy színes ceruza vagy zsírkréta, 

csipeszek (változó méret, erősség, szín, anyag…) 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játékban sok továbbfejlesztési lehetőség rejlik, főképp a 

gyermek, gyermekek mozgásállapotától, képességeitől, 

illetve a pedagógiai céltól függően, ezeket lásd az 

adaptációs részben. 

Amennyiben több gyermekkel játszunk, fontos figyelni a 

szabályok betartására, nem engedhetjük például, hogy 

leszedegessék az alapról egymás csipeszeit. 

A játékot adaptálta Szabó Mária Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Mozgáskorlátozott gyermek esetében sokszor már a 

helyes testhelyzet megtalálása a problémák megoldását 

jelenheti.  

Csipeszelős játékunk során fontos figyelembe vennünk, 

hogy az érintett gyermeknek csak a kézfunkciója sérült, 

vagy egyéb fizikai problémák is jelentkeznek. 

Amennyiben a gyermeknek csak a kézfunkciója sérült, 

az eszközöket, illetve a csipesz kinyitásának módját kell 

megváltoztatnunk (ennek részletezését lásd a játék 

menete részben, illetve lent az eszközöknél). 

- Amennyiben a gyermek mozgáskorlátozottsága 
nem csupán a kézfunkciót érinti, az optimális 
testhelyzet megtalálása a legelső feladatunk. 
Olyan gyermeknél, akinek akár korából, akár 
diagnózisából adódón még nem kialakult a fej, 
illetve törzskontrollja, az oldalt fekvő, hátulról 
(ha nagyon instabil, elölről is) megtámasztott 
testhelyzet jelenthet megoldást. Ha ilyen 
gyermekkel csoportban szeretnénk játszani, 
érdemes nem asztalnál, hanem a padlón 
kialakítani a játékhelyzetet. Megfelelő utasítás 
lehet: „Feküdjetek kényelmesen a földre, hogy a 
kezeteket használni tudjátok.” Ha a gyermekek 
maguktól még nem jól mérik fel a távolságokat, 
kis szivacsok, matracok, vagy párnák lerakásával 
kijelölhetjük a helyüket. 

A tevékenység mozgáskorlátozott gyermek esetében sem 

változik, ugyanúgy a csipeszek csíptetése a feladat. Ennek 

kell megtalálnunk az általa is kivitelezhető módját. 

Amennyiben a gyermek ujjai feszesek, már a nyitás is 

nehézséget okoz, saját erejéből nem kivitelezhető, akkor a 

gyermek nem két ujjal nyitja a csipeszt, hanem ököllel az 

alátámasztáshoz nyomja a csipeszt, és az alapot csúsztatja 

bele. Ebben az esetben nagy segítséget jelenthet az alap alá 

helyezett kisebb átmérőjű, sík felületű, az alátámasztáson 

csúsztatható tárgy, ami kissé megemeli az alaplapot, annyira, 

hogy a csipesz egyik szára alá férjen (pl: kartonból kivágott 

kisebb átmérőjű kör, medvesajtos doboz, felfordított 

műanyag lapos tányér). 

Ha csoportban játsszuk elképzelhető, hogy a játszótársak 

nehezebben férnek az alaphoz. Erre megoldás lehet, ha 

külön készítjük el a köröket szín szerint, vagy a négyszínű 

alapot az asztalon rögzítjük, és a mozgáskorlátozott 

gyermeknek a csipeszt kell az alaphoz tolnia. Ebben az 

esetben természetesen ügyelnünk kell, hogy hozzá 

megfelelő távolságban, irányban rögzítsük az alapot, mivel 

számára elengedhetetlen, hogy az alátámasztást segítségül 

hívja a játékban való részvételhez. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
- Egészen kicsi, vagy halmozottan fogyatékos 

gyermekek esetében kiinduló pozíció lehet a 
háton fekvés. Ez a testhelyzet elég stabil, és ha a 
gyermek mellé, kezéhez megfelelő távolságra 
helyezzük a csipeszeket, motiválhatja az oldalra 
fordulást. Ebben az esetben azonban 
gyermekünk fölött kell rögzíteni a játék 
alaplapját, erre megfelelő lehet a boltban 
kapható babajáték állványa, de színes szalagot, 
vastag fonalat is feszíthetünk az asztal két lába 
közé (ez a megoldás jóval stabilabb, mint ha két 
szék lábára kötnénk a szalagot) 

- Ha az érintett gyermek fejkontrollja már 
kialakult, ülésegyensúlya, törzskontrollja viszont 
még nem, a hason fekvő testhelyzet lehet 
megfelelő, a gyermekek többsége szívesen 
manipulál ebben a testhelyzetben, ám némi 
megsegítésre ilyenkor még szükség lehet, főleg, 
ha a felső végtagok izomereje nem megfelelő, 
illetve ha kóros reflexek fennállnak, melyek 
lehetőséget adnak a sérülésre. Ilyen esetben a 
gyermeket érdemes szivacs ékre fektetni, vagy 
feltekert pléddel, párnával biztosítani a vállöv 
elemelését a talajtól, így szabadabbak a felső 
végtag mozgásai. 

- Annál a gyermeknél, akinél az ülésegyensúly már 
kialakulóban van, de még bizonytalan, segítség, 
ha ölbe vesszük, nagyobb, mozgáskorlátozott 
gyermeknél pedig babzsák fotelbe ültethetjük. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Ebben az esetben szükségünk lehet tálcára, vagy 
laptop-tartóra, hogy a játék eszközeit megfelelő 
közelségbe hozzuk.  

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha a mozgáskorlátozott gyermeknek kézfunkciója is 

érintett, akkor magát a játékot mindenképp meg kell, 

hogy előzze egy játékos bemelegítés, mely a kéz 

ízületeinek átmozgatását, esetleges kontraktúrák 

kimozgatását szolgálja. A gyermek mozgásállapotától, 

illetve a gyermeklétszámtól függőn ez lehet a kezek 

átmasszírozása (passzív), illetve mozgással kísért 

mondókázás (pl. Ujjaimat tornáztatom,…, Borsót 

főztem stb.) (aktív) 

Egészen kicsi korban, amikor még nem ismeri a 

gyermek a színeket nem vesszük figyelembe a 

választásnál, csak  a csíptetés a feladat.  

Meg kell fontolnunk, hogy a gyermek 

mozgáskorlátozottságából adódóan nem kerül e hátrányba 

társaival szemben a csipeszek válogatása résznél. Ha úgy 

ítéljük, hogy igen, kettesével rendezzük a gyermekeket, így 

csak két szín közül kell válogatni, könnyebb hozzáférni a 

csipeszekhez. Esetleg a mozgáskorlátozott gyermek által 

választott színű csipeszekből pár darabbal kevesebbet 

teszünk a kupacba.  

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

A gyermek kézfunkcióját figyelembe véve kell 

megválasztanunk az eszközt. Szerencsére ma már 

nagyon sokféle csipesz közül választhatunk. 

- Spasztikus izomzatú gyermeknek könnyen 
nyitható csipeszt adjunk, hogy a feladat során 
gyakorolt mozgás inkább a kéz apróbb 
ízületeinek átmozgatását szolgálja, ne a 
spazmust erősítse.  

- Ha a gyermek nem tudja igazán kinyitni az ujjait, 
érdemes kis távot befogó csipeszt adnunk neki, 
ilyenkor ügyelnünk kell arra, hogy az alaplap ne 
legyen vastagabb, mint amekkorára a csipesz 

Féloldali sérülés esetén (lehet akár egyszerű törés) 

biztosítanunk kell az alaplap megfelelő rögzítését. 

 Ha az érintett oldal működése csak csökkent, nem pedig 

kiesett, akkor a legegyszerűbb módszer, ha az alaplapot 

hurkapálcára rögzítjük, így az érintett kéz segítő szerepet 

tölt be.  

Amennyiben az érintett kézműködés teljesen kiesett, az 

alapot kell rögzítenünk, pl. nagyobb csipesszel asztal, vagy 

szék lapjához. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
nyitható (vékony, ám elég kemény alapot ad, ha 
színes papírból kivágott kört laminálunk.) 

- Ataxiás, atetotikus gyermekeknek nagyobb 
csipesz és nagyobb alaplap, vagy nagyobb cél 
kijelölése segíthet, az alaplap rögzítése mellett. 

- Amennyiben a gyermek ujjait könnyen nyitja, de 
ügyetlenebb, gyakran kiesnek a tárgyak a 
kezéből, érdemes kipróbálnunk a szilikonból 
késszült, recés fogási felületű csipeszt. 

- Izombeteg gyermekeknél gyakran jellemző a 
jelentősen beszűkült mozgásterjedelem, a 
jelentősen gyengült izomerő. Ekkor a megoldást 
az egészen kicsi fa csipeszek jelenthetik. Ebben 
az esetben is az alapnak nagyon vékonynak, ám 
elég keménynek kell lennie (laminált színes 
papír). Mivel ilyenkor csoportos játék esetén 
nehezen megoldható minden játékos 
hozzáférése az alaphoz, érdemes külön alapot 
készíteni színek szerint, esetleg hurkapálcához 
rögzíteni, mivel így a mozgáskorlátozott 
gyermek könnyebben tarthatja, mozgathatja, a 
csipeszhez közelítheti. Természetesen, ha külön 
alappal dolgozunk, sajnos a játék elveszti 
szociális készségeket fejlesztő funkciójának egy 
részét.  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Egészen pici gyermekeknél, vagy ahol a kézfunkció, 

szem-kéz koordináció még nem áll a fejlettség megfelelő 

fokán, játszhatjuk a játékot „negatívan” is. Ez a változat 

A játékot bonyolíthatjuk, ha miután kész a színek szerinti 

válogatás, a gyermeknek be kell hunynia a szemét, s közben 

mi pár csipeszt felcserélünk. Nagy élvezettel javítják a 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
kicsit több előkészülést igényel, mivel a csipeszeket a 

felnőttnek kell az alapra csíptetni, és a cél a csipeszek 

minél rövidebb idő alatti leszedegetése lesz. Ilyenkor a 

színegyeztetés úgy valósulhat meg, hogy adott színű 

csipeszt a megfelelő színű tálba, kosárkába kell raknia a 

gyermeknek.  

Ha idősebb és fiatalabb testvérek, vagy ép és sérült 

kézfunkciójú gyermekek játszanak együtt, módosíthatjuk 

a szabályt: míg az idősebb gyermeknek fel kell 

rakosgatni a csipeszeket, a kicsinek minél gyorsabban 

leszedni; kiegyenlíthetőek az esélyek akkor is, ha 

ugyanannyi idő alatt kell a nagyobb testvérnek több, míg 

a fiatalabbnak kevesebb csipeszt felrakni. 

felnőttek hibáit. A gyermek fejlettségi szintjétől függően 

módosíthatjuk az instrukciót. Elfogadható a hiba 

javításának, ha csupán leszedegeti a rossz helyen levő 

csipeszeket, egyel nehezebb szint, ha vissza is kell raknia a 

megfelelő helyre. 
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II. Játékok a 3-6 éves korosztály számára 
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Gombválogató  

A játék típusa Kognitív képességek fejlesztése - csoportos/páros 

ügyességi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Figyelem, kézügyesség, szem-kéz koordináció, szociális 
érzékenység fejlesztése 

Korosztály 3-7 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2 vagy a csoport minden tagja  

A játékhoz szükséges idő 10 perctől a variációk és a játékkedv elfogyásáig 

Helyigény Asztalok a résztvevők számára jól elérhetően, székek 

Szükséges eszköz(ök) Sokféle kisméretű tárgy, dobozok, műanyag kosarak, 

sálak, kendők a szem bekötéséhez 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Gombválogató 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Pszichomotoros képességek, társas érzelmi képességek, 
fizikai képességek 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése:  
5 perc 

A játék indítása 
5 perc 

A játék menete 
10 perctől  
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Különböző méretű, színű kisméretű tárgyak összegyűjtése, 
pl. bab, kukorica, gombok, korongok, pénzek, tészták, 
gyöngyök, LEGO, DUPLO elemek, fakockák stb., a 

rendelkezésre álló otthoni, vagy a csoportban található kis 
tárgyak előkészítése. Tálcák, dobozok, műanyag kosarak 

előkészítése. Rendrakáskor szétválogatás. 

A játék indítása 

2-3-4 fős csoport leültetése egy asztalhoz, szabály 
ismertetése. 
Elhelyezkedés (1 asztalnál, több asztalnál), és az első 

szabály kihirdetése. 

A játék menete 

Megadott szempont alapján, adott ideig, az asztalon lévő 
kisméretű tárgyak gyűjtése. 

Ennél a játéknál sok variáció lehetséges, emiatt alkalmas 



 

 

 

TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0003 
TÁR-HÁZ projekt a Mozgásjavító az 

együttnevelésért 
 

 

sokféle kézügyességű gyerek együttjátszására. A szabály 
mindig az, hogy egyesével kell a válogatást végezni. 
Asztal közepére halmozott tárgyakkal: 

1. Azonos elemek válogatása: 
babok/gombok/korongok stb. válogatása az ügyes 

kézzel.  Adott időre maga elé kell egyesével 
gyűjtenie azonos tárgyakból minél többet.  

2. Különböző elemek válogatása: Eltérő színű, vagy 

eltérő formájú elemek válogatása adott időre. 
3. Azonos elemek gyűjtése bekötött szemmel: ügyes 

kézzel, egyesével adott időre 

4. Dobozba, kis műanyag kosárba, zacskóba stb. 
gyűjteni megadott szempontok szerint tárgyakat az 

asztal közepéről. 
5. Bekötött szemmel válogatás megadott 

szempontok szerint, azonos tárgyak közül 

egyesével, vagy különböző formájú tárgyak 
gyűjtése 

 

Tálcára, dobozba, zacskóba tett tárgyak gyűjtése: 
1. Kiválasztás maguk elé megadott szempont szerint 

2. Kiválasztás maguk elé megadott szempont szerint, 
és más eszközbe – doboz, műanyag kosár, zacskó 
stb. gyűjtés 

3. Bekötött szemmel gyűjtés 
 
Ügyetlen kézzel gyűjtés: 

A fenti csoportosítások és szabályok alkalmazása a 
kevésbé domináns kéz esetében  

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A begyűjtött mennyiség megállapítása szemmértékkel, 

párosítással, számlálással. 
Minden játék után az elért eredmény (mennyiség) jelzi a 
győztesek rangsorát. 

Szabályok, instrukciók Egyesével szabad gyűjteni a tárgyakat. 

A megadott időn belül lehet csak válogatni. 
Egy kéz használható mindig. 

Eszköz(ök) A tárgyak sokfélék lehetnek a lehetőségtől és az ötletektől 
függően, az asztal legyen sima, terítő nélkül. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Sok variáció lehetséges még a fent említetteken kívül is, pl. 
méret, anyag, tapinthatóság szerint. 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A gyermek kézügyességéhez, kezének sérültségéhez 

igazodó válogatni való tárgyak választása célszerű – 

vegyük figyelembe a fogás módját is! 

 

Ha kerekesszéket használó gyermek is játszik, a 

kerekesszéknek megfelelő asztalmagasság, vagy ha nem 

okoz gondot, kiültetés megfelelő székre 

A játék menetében az esélyek kiegyenlítése céljából a 

méreteket, a használható kezet stb. differenciálni lehet. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyereknek megfelelő üléshelyzet, asztalmagasság 

biztosítása szükséges. 

Ha kell, játsszunk próbajátékot. 

 

A kézügyesség, kezesség figyelembe vétele, az esélyek 

kiegyenlítése a válogató kéz meghatározásával (pl. a CP-

s gyerek az „ügyesebb” kezével, az ép gyerek az 

ügyetlenebb kezével válogathat). 

Szemléltetés, magyarázat, beszélgetés, vita 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Legalább 2 cm, vagy annál nagyobb, nem túl síkos, sima 

tárgyak választása, jól érezhető, egymástól markánsan 

eltérő formák előkészítése, méretben különböző tárgyak 

a válogatáshoz. 

A játékban különböző méretű játékok válogatását várhatjuk 

el a kezében érintett, és az ép gyerek között, így az esélyek 

kiegyenlítődnek. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Szín, forma, nagyság, méret, idő, mennyiség szerint 

lehet fokozatokat kialakítani. 
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Mi van a kupak alatt?  

A játék típusa Kognitív képességek fejlesztése - társasjáték 

Pedagógiai és fejlesztési célok  Rövid távú memória fejlesztése 

Korosztály 3-7 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2-5 

A játékhoz szükséges idő 10 perctől maximum 1 óra 

Helyigény Asztal, székek vagy szőnyeg 

Szükséges eszköz(ök) Játékboltban kapható játék adaptációja: 

5 db, különböző színű, általános forgalomban kapható 

kávézáró kupak (a kávés üveg teteje), méretnek 

megfelelő képek min. 15-20 db, a kupakok színeinek 

megfelelően elkészített dobókocka 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Mi van a kupak alatt? 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók 

- figyelem 

- emlékezet 

Speciális tanulási kompetenciák erősödése 

- stratégia kialakítása 

- memorizálás 

Pszichomotoros képességek fejlődése 

Társas érzelmi képességek alakítása 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

Dobókocka: 15 perc 

Képek készítése: 2 óra 

Kupakok gyűjtése: változó 

A játék indítása 

2-3 perc 

A játék menete 

10 perctől a játékosok aktivitásától, a képek számától 

függően, amíg az idő és a játékkedv engedi  

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A képek számlálása: 2-3 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A kupakoknak megfelelő színű dobókocka készítése, pl. 

kék, zöld, piros, sárga, barna oldalakat festünk, ragasztunk, 

jelölünk stb. a kockára, a hatodik oldal egy csillag jelet kap.  

5 különböző színű kávéskupak összegyűjtése (kb. 6 cm 

átmérőjű, karimás kialakítású, így könnyen megfogható). 
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A kupak alá elférő, könnyen felismerhető ábrájú, erős 

kontúrral rendelkező képek gyűjtése, vagy készítése, 

kezdetben 20 db elegendő, de bővíthető mennyiségében, 

témájában. 

 

A szemléltetés, használhatóság, láthatóság figyelembe 

vételével megfelelő méretű, jó minőségű képek 

kiválasztása, jól megfogható kupakok keresése 

A játék indítása 

A játékosok számára jól láthatóan elhelyezzük a képeket. 

Mindenki jól megfigyeli őket, aztán minden gyerek 

letakarhat egyet-egyet. (A játékosok számának megfelelően 

2-2-t stb.)   

A játék menete 

Kiszámoljuk, kijelöljük a kezdő játékost, aki dob a 

kockával, és megmondja, melyik kép van a dobott szín 

alatt, vagy ha csillagot dobott, választhat, melyik letakart 

képet nevezi meg. Helyes válasz esetén a kép az övé lesz, 

ha tévedett, a kupak alatt marad a kép. Mindenki egyszer 

dob, helyes válasz esetén is a következő játékos folytatja a 

dobást. Ha a képek száma a kockán szereplő színek alá 

kerül, az „elfogyott” szín dobása esetén a játékos nem tud 

válaszolni, a következő játékos dob. A játéknak akkor van 

vége, ha minden kép gazdára talált.  

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A megszerzett képeket megszámoljuk, így alakul ki a 

rangsor, lesz győztes és második, harmadik stb. helyezett.  

Szabályok, instrukciók - Meg kell figyelni az összes kép után azt, hogy melyik 

kupak alá melyik kép került. 

- A dobókockával dobott szín alatti képet kell 

megnevezni. Helyes válasz esetén a kép a játékoshoz 

kerül, és új képet takar le a kupakkal, a szín továbbra is 

szerepel. 

- A 6. oldal, melyen csillag van, szabad választást enged 

a letakart képek közül. 

- Ha a képek száma 5 alá kerül, az nevezhet meg képet, 

aki a játékban lévő színt, illetve csillagot dobott. 

Instrukciók: 

- egyszer dobhatsz 

- pördüljön meg a kocka 

- ne látszódjon ki a kép a kupak alól 

- ne kukucskálj a kupakok alá 

- mindig figyelj, amikor új képre kerül a kupak 
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Első játéknál, kisebb gyerekeknél érdemes verbálisan 

kísérni a játékot: piros színt dobtam, a piros kupak alatti 

képet kell kitalálnom. Szerintem a kutya van alatta. A piros 

kupakot most a szamárra teszem. 

Eszköz(ök) Kupakok, képek, dobókocka 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játék a képek számának növelésével bővülhet, illetve 

alkalmas témák, témakörök gyakorlására is. Lehetnek a 

képek csak állatok, növények, járművek stb. Ha felső-

végtag érintett gyermek nem tudja megfogni a kupakot, 

rámutat, és egy segítő emeli fel azt a képről. 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység  Megfelelő idő biztosítása a dobásra, a kupak/fedő 

áthelyezésére. 

A finommotorika, látásélesség, látási észlelés figyelembe 

vétele a játék elkészítésekor. 

Elhelyezkedés a gyermeknek megfelelő biztonságos 

üléshelyzettel, asztalmagassággal. Szőnyegen játszva a 

megfelelő üléshelyzet, hasonfekvés stb. (ld. pozícionálás 

táblázat). 

Megfelelő idő biztosítása a dobásra, kupak áthelyezésére. 

Számlálásban segítségnyújtás, az eredmény vizuális 

megerősítése a képek párosításával. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyermek által ismert, szeretett témakörből merítsük a 

képek tartalmát, hogy motiváljuk és sikerélményhez 

juttassuk 

A szabályok ismertetése mellett próbadobást, próbajátékot 

is játszhatunk. 

A kezességének megfelelő oldalon elegendő hely biztosítása 

a pakoláshoz, dobáshoz. 

A játék verbális kísérése, támogatása. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Az elkészítés eszközei: ceruza, ragasztó, festék, olló, 

újságok, képeslapok. Kávés kupakok helyett a 

dobókocka színeivel egyezőre festett tejfölös 

dobozokkal vagy színes poharakkal is játszható a játék. 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A készítésbe történő bevonással sok készség fejleszthető 

(ábrázolási technikák tanulása, testek, síkidomok 

ismerete), rajzkészség, fantázia fejlesztése 
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Elnök, titkár, jegyző 

A játék típusa Kommunikáció fejlesztését célzó játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Kommunikáció, szocializáció, figyelem, fegyelem 

fejlesztése 

Korosztály 3-7 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 5-10 fő 

A játékhoz szükséges idő 10 perctől a csoport fáradásáig 

Helyigény Szoba, székek 

Szükséges eszköz(ök) -  

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Elnök, titkár, jegyző 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók 

Pszichomotoros képességek 

Társas érzelmi képességek 

Kommunikációs képességek 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

5 perc 

A játék indítása 

5 perc 

A játék menete 

10 perctől a csoport fáradásáig 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

„Szerepek kiosztása: elnök, tikár, jegyző, egyes, kettes stb., 

szabályok megbeszélése 

A játék indítása 

Az elnök elindítja a játékot. 

Nehezítésül ritmikus mozgással kísérik a játékot, pl. taps, 

combra ütés, az elnök szólítja meg az első játékost, majd a 

szólítás alapján folytatódik. Visszahívni nem szabad a 

szólítót  

A játék menete 

Kieséses vagy helycserés rendszerben játszható a játék. 

Elnök hívja négyest, négyes hívja titkárt, titkár hívja 

hatost… Ha valaki nem válaszol azonnal, vagy visszahívta 

az őt szólítót, a sor végére kerül. Cél, hogy a játékos minél 

előrébb kerüljön a sorban. Jellemző az elnök, titkár, jegyző 

támadása. 
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A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Minél „magasabb rang, illetve rangsorban elfoglalt hely 

mutatja az eredményességet. 

Szabályok, instrukciók Figyelj, válaszolj azonnal. Ne hívd vissza a megszólítódat! 

Eszköz(ök) -  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Kieséses rendszer (Akkor nincs rangsor) 

Számok helyett nevek választása. Különböző 

testhelyzetekben lehet játszani ezt a játékot. Ha 

mozdulattal kísérjük, akkor az olyan legyen, amelyet a 

csoport „leggyengébb” tagja is meg tud csinálni. 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Figyelemfejlesztő kommunikációs játék, egy-egy 

fogalomkörben választott nevekkel: jelek, állatok, 

virágok, gyümölcsök stb. 

A kijelölt játékos elkezdi a játékot (általában egy felnőtt), aki 

nem válaszol gyorsan a nevére, vagy visszahívja az őt hívót, 

kiesik. Az utolsó 3 gyerekig szoktuk játszani. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyerekek korának, tudásának megfelelő 

fogalomkörből választunk neveket. Gyakoroljuk, kit 

hogy hívnak, próbajáték is van. 

Egy-egy témakör végén jól használható felfrissítő, 

bemelegítő vagy lezáró játék. 

 

Minden gyermek kényelmes, optimális testhelyzetben 

üljön, feküdjön (ld. pozícionálás táblázat).  

Székeken, szőnyegen körben ülve, de asztaloknál ülve is 

játszható. 

 

A testhelyzet megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy 

a hangos beszédhez melyik pozíció a gyermek számára a 

legmegfelelőbb – pl. reflexgátló testhelyzet spasztikus 

gyermekek esetében. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

-  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Válaszadásra szánt idő rövidítése. 

„Vegyes” nevek választása (kutya, tulipán, rendőrautó 

stb.) 

Szógyűjtéskor azonos hanggal kezdődő nevek 

választása. 

Számjegyek használata névnek (matematikai 

fejlesztéshez), ekkor játszható az eredeti rangsorért 

folyó verseny.  

 



 

 

 

TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0003 
TÁR-HÁZ projekt a Mozgásjavító az 

együttnevelésért 
 

 

Nyuszi pajtás 

A játék típusa Kommunikáció fejlesztését célzó játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Kommunikáció fejlesztése (beszéd, metakommunikáció) 

Korosztály 3-7 év 
Játékosok száma/csoportlétszám 4-15 fő 

A játékhoz szükséges idő 20 perctől 1 óra 
Helyigény A résztvevők számának megfelelő kör, ahol széken ülve 

játszanak 
Szükséges eszköz(ök) Székek 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Nyuszi pajtás 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók 
Társas érzelmi képességek 
Pszichomotoros képességek 
Kommunikációs képesség 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
Székek körberakása 5 perc 
A játék indítása 
Szabály megbeszélése 5 perc 
A játék menete 
1 kör lejátszása kb. 15 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Székek körberakása olyan szoros körben, hogy könnyen 
meg tudják szólítani egymást, és mindenki hallja a 
többieket. 
A játék indítása 

A kezdő gyerek odafordul a szomszédjához, és 
megkérdezi: „Nyuszi pajtás, hogy vagy?” A megkérdezett 
felel: „Köszönöm, jól.” Az első megint megkérdezi: „És 
hogy van a szomszédod?” Válasz: Nem tudom, de 
megkérdezem.” 
A játék menete 

A játék folyamatában a „nyuszi” nevet ad a következő 
szomszédjának, és megkérdezi: „Őzike pajtás, hogy vagy?” 
A körnek úgy kell végigmennie, hogy mindig más 
állatnevet adjanak a szomszédjuknak. A csoport 
fejlettségétől függően több kör is végigmehet. 
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Nagyobbakkal kieséses rendszerben is játszható 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Dicséret, megbeszélés, esetleg a felmerült állatnevek 
összegyűjtése. 

Szabályok, instrukciók Mindig új állatot kell mondani, ismételni nem lehet. 
Eszköz(ök) - 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Lehet a választható állatok körét szűkíteni: házi- vagy 
vadállatok, madarak, vízben élő állatok stb.  

Irodalom Karlócai Marianne: Komámasszony, hol az olló? 
Kisgyermekek játékoskönyve 
Budapest, 1987. 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A körben ülés oly módon alakuljon ki, hogy mindenki 

egy magasságban legyen, ha speciális székre van 
szükség, adaptálni kell a megoldást (pl. ha nincs 
ülésbiztonsága a gyereknek rögzítést alkalmazunk 
biztonsági övvel). 

Kerekesszéket használó gyermek esetén, ha a gyermek tud 
ülni földön, akkor földön, körben ülve is játszhatjuk 
(ülésbiztonság megteremtése itt is fontos – ld. pozícionálás 
táblázat), de a kerekesszékes gyermek ebben a játékban nem 
igényel külön odafigyelést. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha még nem megy jól az állatok ismerete, képekkel 
lehet segíteni (kép segítségével választ a szomszédjának 
nevet, vagy már előre képekkel kijelöljük, kinek mi lesz 
az állatneve).  

Eleinte a második kör is még folytatódhat ugyanazokkal a 
nevekkel, így az emlékezet és a gyorsabb kommunikáció, 
figyelem fejlesztése fog megvalósulni. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Állatképek, plüssállatok felhasználása. 
 
Ha képet használunk, a gyermek látásának megfelelő 
méretű és jól differenciálható ábrát használjunk 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

-  Nem beszéljük meg, kinek mi az állatneve, de a 
plüssállat/kép felmutatásával segítünk. 
A földre helyezünk állatképeket, abból kell maguktól 
választani a szomszédnak nevet, olyat, amilyen még nem 
szerepelt. 
Fejből választanak a szomszédnak állatnevet (több kört is le 
lehet játszani, amíg tudnak újat mondani). 
Szűkítjük a választható állatok körét (pl. madarak). 
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Érintős párválasztó 
A játék típusa Szociális képességek fejlesztését célzó játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Szociális érzékenység fejlesztése 

Korosztály 3-7 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 3-10 fő 

A játékhoz szükséges idő 15-35 perc 

Helyigény Csoportszoba 

Szükséges eszköz(ök) Zene (magnó, számítógép stb.) 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Érintős párválasztó 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Pszichomotoros képességek 

Társas érzelmi képességek 

Fizikai képességek fejlesztése 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

5 perc 

A játék indítása 

5 perc 

A játék menete 

10-15 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Zenelehetőség előkészítése, játékszabály megbeszélése. 

Nyugodt, hangszeres, énekkel nem kísért zene előkészítése 

(pl. Négy évszak), könnyen megállítható és elindítható 

megoldás a lejátszó eszköz kiválasztásánál. Halkítással is 

lehet jelezni, hogy letelt az idő. Játékosok összegyűjtése 

játszószőnyegen, füves udvaron, műanyag borítású pályán. 

A játék indítása 

Játékszabály megbeszélése, első érintési kapcsolat 

meghatározása. 

A játék menete 

Míg szól a zene, párt kell találni a részvevők között, és 

meghatározott érintéssel jelezni kell a kapcsolatot, pl. 

kézfogás, hátak egymáshoz támasztása, belekarolás, talpak, 

vállak, lábszárak, ujjhegyek, stb. összeérintése. Minden 

alkalommal más párt kell választani. Legjobb páratlan 

számú versenyzővel játszani. Kicsi gyerekek esetében 

megengedett a szóbeli választás, többszöri gyakorlás, 
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hosszú ideig szóló zene, nagyoknál (5-6-7 éveseknél) 

önálló megvalósítás, a felnőtt háttal ül, és a zenét kezeli, 

ami változó ideig szól. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Leleményesség, segítőkészség, alkalmazkodó készség stb. 

dicsérete, beszélgetés a játékról, a játék hangulatáról (miért 

volt jó, esetleg miért nem) 

Dicséret, beszélgetés, hangulatértékelés. 

Szabályok, instrukciók Mások elkergetése barát mellől, erőszakoskodás, sértődés 

kerülendő! 

Mindig más párt kell választani. 

Figyelj a kapcsolat-kifejezés módjára! 

Eszköz(ök) Zenelejátszó 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Nagyobb gyerekeknél, érettebb, összeszokott csoportnál 

néma játéknak is lehet nevezni, amikor csak 

szemkontaktussal, cselekvéssel választanak párt 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Ha a gyermek ebben a játékban ülve tud részt venni, 

akkor mindenki a „földön” ülve játssza a játékot. Az is 
megoldás, ha mindenki gurulva/kúszva/mászva 
közlekedik annak megfelelően, ahogyan a 
mozgáskorlátozott gyermek helyet tud változtatni. 
 
Ha a kerekesszéket használó gyermek biztonságosan tud 
ülni, őt is ültessük ki a kerekesszékből, ha nem, 
változtassunk az érintés kölcsönösségén. 
 
Megoldás lehet, ha mindenki gurulózsámolyon ül – így a 
kerekesszéket használó gyermek is maradhat a 
kocsijában (ebben az esetben korlátozottabbá válik az 
érintési variációk száma). 

Életkortól függetlenül lassúbb tempóban játsszuk, hosszabb 
ideig szól a zene, olyan érintéseket határozunk el, amit a 
kerettel közlekedő gyerek is meg tud oldani: kézfogás, ujjak 
összeérintése, hátak, talpak egymáshoz támasztása, homlok, 
fejük búbjának összedugása stb. 
 
A játék folyamán az egyik gyerek a kezével érintse meg a 
választott pár vállát, hátát, kezét, haját stb., így a 
kerekesszékben ülő gyerek is tud választani, vagy őt is 
könnyebben választhatják 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Nagyobb gyerekek esetében a felnőtt csak a mozdulat 
kivitelezésében segítsen, a párválasztásban nem. A 
némajáték (amikor nem előzi meg megbeszélés a 
választást, csak szemkontaktussal, mozgással 
választanak) ebben az esetben is játszható. 
 
Kerekesszéket használó gyermek esetén, szükség esetén 
felnőtt segítő részt vesz a kivitelezés megvalósításában 
(a választásban nem). 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Eszköz(ök), illetve azok 

adaptációi 
Esetleg plüss állat, sapka, sál, kendő stb. beiktatása  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Saját maguk találhatnak ki érintkezési módokat, így a 
mozgáskorlátozott gyermek hozhat olyan ötletet, ami 
neki egyszerűbb, megnyugtatóbb. 
 
Párválasztás a sapka, kendő, plüss állat stb. kijelölt 
testrészre helyezésével. 
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Orvosos játék 

A játék típusa Szociális képességek fejlesztését célzó játék - szerepjáték 
Pedagógiai és fejlesztési célok Szerepekhez történő alkalmazkodás, társas kapcsolatok 

fejlesztése, átélt élmények feldolgozása 
Korosztály 3-7 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2 fő (orvos-beteg), 10 (különböző szakorvosok, 
asszisztens, betegek, gyógyszertáras) 

A játékhoz szükséges idő 1 óra-egész délelőtt 
Helyigény Szoba szabad része, játszószőnyeg 

Szükséges eszköz(ök) Ágy, szék, asztal, orvosos eszközök, íróeszközök, papír 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Orvosos játék 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók 
Pszichomotoros képességek 
Társas érzelmi képességek 
Kommunikáció 
Kreatív gondolkodás 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
Rendelő(k) berendezése, váróterem berendezés, orvosos 
játék eszközeinek előkészítése 10-15 perc 
A játék indítása 
Szerepek megbeszélése 10 perc 
A játék menete 
Rendelés: várakozás, gyógyítás, receptfelírás, kontroll 1 
órától egész délelőttöt/délutánt kitöltő program is lehet 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
Szerepcserék, beszélgetés 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Sztetoszkóp, injekciós tűk, csepegtetős üvegek, sprays 
dobozok, gyógyszeres dobozok, tégelyek, géz, sebtapasz, 
stb. gyűjtése 
A játék indítása 

A létszámtól és az ötletektől függően rendelő/rendelők 
berendezése 
A játék menete 

A létszámtól függően gyerekorvos, szemorvos, fül-orr-
gégész, ortopéd orvos stb. orvosok kiválasztása, 
asszisztens kijelölése, betegek kijelölése. „Rendelés”: 
várakozás, asszisztenssel beszélgetés, orvossal beszélgetés, 
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gyógyítás, receptek felírása, kontroll megbeszélése 
Gyógyszertár is létesíthető 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Szerepcserék esetén 20-25 perc, beszélgetés a végén 10 
perc 

Szabályok, instrukciók Legjobb, ha hagyjuk a gyerekeket maguk játszani – fel 
fognak idéződni az emlékeik. 

Eszköz(ök) Minden veszélyt nem okozó orvosi kellék, valamint olló, 
papír, toll, pecsét, asztal, szék, ágy 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játékot megelőzően sztetoszkóp, lázmérő, spatula, 
esetleg kenőcs készítése 

A játékot adaptálta Majsainé Hartyáni Júlia gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Mozgásállapotnak megfelelő elhelyezkedés, megfelelő 

biztonságos ülés- vagy fekvőhelyzet felvétele fontos (ld. 

pozícionálás táblázat). Veszélyt nem jelentő orvosi 

eszközök elrendezése, egymást nem akadályozó haladási 

irányok kialakítása (váróterem, rendelő, „másik ajtón” 

távozás, gyógyszertár stb.). 

 

Kerekesszéket használó gyermek esetén az 

ülésmagasságnak megfelelő helyzet kialakítása, ülve 

végezhető tevékenység választása: asszisztens, fogász, 

szemész, gyógyszerész. 

A játék menete megegyezik az alapjátékkal. A gyerekorvos 

mellett szemész, ortopéd orvos (kórház) eljátszására is van 

igény, műtétet is szeretnek végrehajtani a gyerekek.  

 

Kerekesszéket használó gyermek esetén a fekvő helyzetet 

kívánó szituáció csak akkor jó, ha a gyermek önállóan ki tud 

feküdni, vagy a fekvő helyzet kifektetve nem okoz 

kényelmetlenséget, veszélyt 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

 Játék közben felnőtt által adott ötletekre, irányításra van 

szükség. A gyerekek általában nagyon szeretik, ha a felnőtt 

vállalja a beteg szerepét.  

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Sztetoszkópot lehet készíteni Babylon építőből, vagy két 

szívószál végére szerelt kis gyöngyből, amiket egy 

harmadik összefog, abból zsinór vezet ki és egy kör 

alakú tárgy a vége. Kartonon húzható befestett gumi 

lehet lázmérő, de homlokra tapasztható is készíthető. 

Kenőcs készülhet pl. margarinból, kamillával illatosítva.  

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Műtétek, rehabilitáció, segédeszközök felírása, 

kipróbálása is eljátszható. 

Hagyjuk, hogy a mozgáskorlátozott gyermek is idézzen fel 

szituációkat emlékeiből! 
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III. Játékok a 6-8 éves korosztály számára 
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Halló, halló… keresek egy gyereket! 

A játék típusa Kognitív készségek fejlesztését célzó játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Ismerkedéshez, kapcsolatmélyítéshez. 

Szociabilitás, észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. 
Korosztály 6 éves kortól 

Játékosok száma/csoportlétszám Kisebb csoport vagy osztály 
A játékhoz szükséges idő 18-20 perc 

Helyigény Tanterem/szoba 
Szükséges eszköz(ök) székek 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Halló, halló… keresek egy gyereket! 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Szociabilitás 
- kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal 

Érzelmi intelligencia 
- emberismeret 

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés, auditív észlelés 
- vizuális figyelem, auditív figyelem 
- vizuális emlékezet, auditív emlékezet 

Intermodalitás: multiszenzoriális 
A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

10 perc  
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
3 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A székeket félkörben helyezzük el.  
Legjobb, ha a tanító kezdi a játékot. Megtanítja egy 
próbajátékban a gyerekeknek, hogy kell nem arra nézni, 
akiről beszélni fog egyfolytában és arra is, hogy ne 
mindjárt a legfeltűnőbb ismertetőjeggyel kezdjék a leírást.  
Gyakorolhatják a külső és a belső tulajdonságok 
megkülönböztetését is.  
A Halló, halló… telefonhívásra utal, így megtaníttatjuk a 
gyerekekkel a nagy arasz mutatásával a telefonkagyló 
felvételének utánzását 
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A játék indítása 

A gyerekek félkörbe ülnek. A kiválasztott gyerek feláll a 
gyerekek közül, körbesétál, és alaposan szemügyre veszi 
őket. Közben eldönti, kit fog leírni szavakkal.  
A játék menete 

A kint álló gyerek felveszi a képzeletbeli telefonkagylót, és 
azt mondja: Halló, halló, keresek egy gyereket, aki….(pl. 
rövid ujjú mintás pólóban van, hosszú piros nadrágban, 
rövid, szőke haja van és nagyon szorgalmas, szépen rajzol) 
nem szabad a gyermek nemét elárulni.  
Természetesen nem nézhet a kiválasztottra, inkább 
mindenkinek beszéljen a leíró.  
Ha egy gyerek tévesen ismer magára, vagy többen is 
magukra veszik a leírást, folytassuk a jellemzést, míg a 
„portré” egyértelmű nem lesz. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Ha a kiválasztott gyermek magára ismer, felveszi a 
képzeletbeli telefont, és azt mondja: „Itt vagyok!”, majd ő 
hív fel egy másik gyereket. 
Két játék között megbeszélhetjük, hogy túl egyértelműen 
írta-e le a társát, vagy ügyesen, fokozatosan.  

Szabályok, instrukciók Igyekezzetek előbb minél általánosabb tulajdonságokat 
megnevezni! Csak azután térjetek rá az egyedibbekre! Ne 
áruld el, hogy fiú, vagy lány az illető! 

Eszköz(ök) székek 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Kicsiknél lehet csak külső tulajdonságokkal játszani, de ők 
sem árulhatják el, hogy az illető fiú-e vagy lány. 

Irodalom Szerk. Dr Előd Nóra: Add tovább - Drámajáték-
gyűjtemény, Candy Kiadó, Veszprém, 1996. 

A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A gyerekek félkörbe ülnek. A kiválasztott gyerek feláll a 

gyerekek közül, körbesétál, és alaposan szemügyre veszi 

az ülőket. Ha a mozgáskorlátozott gyermek a telefonáló, 

a többi gyerek üljön picit távolabb egymástól, hogy a 

segédeszközével kényelmesen 

elsétálhasson/kerekesszékkel elgurulhasson közöttük, 

mialatt megfigyeli őket.   

 

A mozgáskorlátozott gyermek megfelelő pozíciójáról a 

játék során gondoskodni kell (ld. pozícionálás táblázat). 

A kint álló gyerek felveszi a képzeletbeli telefonkagylót, és 

azt mondja: Halló, halló, keresek egy gyereket, aki…. 

 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha a mozgáskorlátozott gyermek azt szeretné, nem kell 

körbesétálnia, szemben egy széken ülve is megfigyelheti 

a gyerekeket, illetve onnan is telefonálhat. 

Amennyiben a botos/keretes tanuló a kint álló gyermek, 

üljön le, ha szeretne. 

Ha beszéde nehezen érthető, a többiek nyugodtan 

kérdezzenek vissza, ha nem értették, majd türelmesen várják 

meg a választ. A gyermeket biztassuk a lassú, jól artikulált 

beszédre ebben az esetben. „kérlek, ismételd meg lassan, 

tagoltan!” 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

székek székek 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Előre össze lehet gyűjteni a külső/belső 

tulajdonságokat. 

Variáció lehet, ha csak külső vagy csak belső 

tulajdonságokat gyűjtünk. 

Még nehezebb, ha a hívó gyerek úgy jellemez valakit, 

mintha ő maga tenné (…keresek egy gyereket, aki azt 

mondja magáról, hogy …). 
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Titkos karmester 

A játék típusa Kognitív készségek fejlesztését célzó játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Észlelés, figyelem, emlékezet, szerialitás, intermodalitás 

fejlesztése 
Korosztály 6 éves kortól 

Játékosok száma/csoportlétszám Kisebb csoport vagy osztály 
A játékhoz szükséges idő 15 perc 

 
Helyigény Tanterem/szoba/udvar 

Szükséges eszköz(ök) székek 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Titkos karmester 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés, auditív észlelés 
- vizuális figyelem, auditív figyelem 
- vizuális emlékezet, auditív emlékezet 
- szerialitás: ritmusérzék fejlesztése, 

automatizmusok 
Intermodalitás: multiszenzoriális 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
3 perc 
A játék indítása 
5 perc 
A játék menete 
5 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A játékosok kört alakítanak.  
A játék indítása 

A játékvezető elmondja a játék menetét, szabályait. Egy 
játékos kimegy. A bent lévők megegyeznek abban, hogy ki 
lesz a titkos karmester, és abban is, hogy ki fog mindig egy 
új dalt kezdeni figyelemelterelésként, miközben utánoznak 
majd valakit.  
A játék menete 

A bent lévők elkezdenek egy jól ismert dalt együtt 
énekelni, a kiküldött játékos erre bejön. Folyamatosan 
énekelnek. A figyelő játékosnak a kör közepén ki kell 
találnia, ki a titkos karmester. A titkos karmester 
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különböző mozdulatokat végez (tapsol, szamárfület mutat, 
vezényel, ingatja a fejét, integet, malmozik az ujjival stb.), a 
többiek pedig azonnal utánozzák a körben. Úgy kell 
irányítania a játékot, hogy a kör közepén álló ne 
leplezhesse le őt, de a többi játékosnak is ügyelnie kell arra, 
hogy ne nézze mereven a mozdulatok irányítóját, hisz 
ezzel könnyen lebuktathatja.  
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Ha a középen álló kereső kitalálja, hogy ki a titkos 
karmester, akkor beáll a helyére, ha nem, újra ki kell 
mennie. 

Szabályok, instrukciók Csak lopva figyeljétek a titkos karmestert, hogy a figyelő 
játékos nehezen vegye észre, ki a karmester! A figyelő 
játékos lassan forogjon, mindenkit figyeljen meg nagyon 
alaposan! 

Eszköz(ök) székek 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Ha a középen álló kereső kitalálja, hogy ki a titkos 
karmester, akkor beáll a helyére, ha nem, zálogot ad, amit 
a játékok után feladattal kiválthat. 

Irodalom Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve Múzsák 
Közművelődési Kiadó, Budapest, 1990. 

A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A kör alakításakor a játékosok székekre ülnek. 

Alakítsanak ki nagy helyet a körnek a teremben. Ha a 
mozgáskorlátozott gyermek a körben ül, a 
segédeszközeit tegye/tegyék a háta mögé. A megfelelő 
testhelyzet fontos (ld. pozícionálás táblázat) az 
ülésbiztonság és a mozdulatok kivitelezéséhez is. 
Ha a kiküldött a mozgáskorlátozott gyermek, akkor 
hagyjanak neki elég helyet a többiek a körbe jöveteléhez. 
 
A kör alakításakor a játékosok székekre ülnek, a 
kerekesszékkel közlekedő gyermeknek megfelelő helyet 
biztosítsanak a körben. 

Ha a kiküldött játékos bottal, vagy kerettel közlekedik, több 
helyet kell biztosítani neki a kör közepén a 
körbeforduláshoz. Ugyanez fokozottan igaz, ha 
kerekesszékkel közlekedik. 
Ha a körben ül, akkor különösen figyelnie kell arra, hogy a 
mozdulatokat inkább a vele szemben levőktől vegye át, ne 
nézze mereven a karmestert. Nem baj, ha nem teljesen 
ritmusban csinálja a mozgásokat, hanem lassabban, s úgy 
kivitelezve, ahogy tudja. 
Ha ő a megfigyelő, akkor sokáig, nagyon tudatosan figyeljen 
meg mindenkit, lassú körbefordulással.  

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Érdemes a gyerekekkel megbeszélni, hogy olyan 
mozdulatokat mutasson a karmester, amelynek 
kivitelezésére a mozgáskorlátozott társuk is képes. 

Ha sokáig nem váltanak a gyerekek, akkor az jelentheti azt a 
megfigyelőnek, hogy jó irányba néz, ezért nem tud a titkos 
karmester váltani. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

székek székek 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

- Ha nem találja ki, ki a titkos karmester, akkor „szabad a 
gazda” felkiáltással elmondhatják neki, és helyet cserélnek. 
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Amerikából jöttem 

A játék típusa Kommunikációs készségek fejlesztését célzó játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok Kommunikáció fejlesztése, fantáziafejlesztés 

Korosztály 6 évtől fölfelé 
Játékosok száma/csoportlétszám Kisebb csoport vagy osztály 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 
Helyigény Tanterem/szoba/udvar 

Szükséges eszköz(ök) - 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Amerikából jöttem 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Beszéd 
- kommunikációs helyzetek 
- szókincs 
- mondatalkotás 
- metakommunikáció 
- verbális emlékezet 

Kognitív funkciók 
- figyelem, 
- vizuális figyelem 
- vizuális emlékezet 

Pszichomotoros funkciók 
- nagymozgás 
- finommozgás 

Szociális kompetenciák 
- kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal 

Affektív terület 
- képzelet 

Általános tájékozottság 
A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

3 perc  
A játék indítása 
3 perc 
A játék menete 
5 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
4 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A gyerekek körbeülnek.  
A játék indítása 

A játékvezető elmondja a játék szabályát. 
Két gyereknek ki kell menni a teremből, és választani 
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maguknak egy olyan mesterséget, amit jól el lehet 
mutogatni. Bemennek, megállnak a többiekkel szemben, s 
ezt mondják: „Amerikából jöttünk, mesterségünk 
címere…” 
A mesterséget két kezdőbetűvel kell jelölni. „Amerikából 
jöttünk, mesterségünk címere: pl. a.v./e.f.” (autót 
vezetni/ebédet főzni). 
A megfejtés megkönnyítése érdekében a bemutatók a 
munkával kapcsolatban beszélhetnek is egymáshoz, pl. 
„Van elég malterünk?” 
A játék menete 

Két gyerek kimegy a teremből, és választanak maguknak 
egy olyan mesterséget, amit jól el lehet mutogatni. 
Bemennek, megállnak a többiekkel szemben, s ezt 
mondják: - Amerikából jöttünk, mesterségünk címere… 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Aki elsőként találja ki az adott mesterséget, az tetszése 
szerint választhat magának társat, s ők mennek ki a 
szobából.  

Szabályok, instrukciók A mesterséget két kezdőbetűvel kell jelölni pl. a.v./e.f. 
(autót vezetni/ebédet főzni).  
A megfejtés megkönnyítése érdekében a bemutatók a 
munkával kapcsolatban beszélhetnek is egymáshoz 

Eszköz(ök) székek 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Az új pár kialakításának egy lehetséges módja, hogy a 
bemutató pár kimegy, megállapodnak, hogy ki milyen 
nevet választ (pl. alma-körte), majd visszajönnek és 
megkérdezik a megfejtőt: Kihez mész: almához vagy 
körtéhez? Akit választ, azzal egy párban mehet ki. 

Irodalom Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve Múzsák 
Közművelődési Kiadó, Budapest, 1990. 

A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A gyerekek körben ülnek. Két gyerek kimegy. Olyan 

tevékenységet találnak ki, melyet a mozgáskorlátozott 

gyermek is biztosan be tud mutatni.  El is próbálják 

kint. 

 

A mozgáskorlátozott gyermek megfelelő 

pozícionálásáról gondoskodni kell, bármelyik szerepben 

is van – a megfelelő testhelyzet segítheti őt a 

felismerésben, illetve a mutogatásban is. 

A kint lévő két gyermek bejön, megállnak a többiekkel 

szemben, ha szükséges a biztos mozgáskoordináció, 

mozgástervezés miatt, leülhetnek. 

 

Ha kerekesszékes gyermek a bemutató, hagyjunk számára 

nagyobb helyet. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha a botos/keretes gyermek a körben ül, segédeszközét 

a háta mögé helyezzék el, hogy a többieket ne zavarja, 

de a közelben legyen. A megfelelő testhelyzetről ebben 

az esetben is gondoskodni kell. 

Ha a kint lévő gyerekek között mozgáskorlátozott 

gyermek van, a többiek türelmesen várják. Meg kell 

beszélni velük, lehet, hogy nem biztos, hogy pontosan, 

élethűen el tudja majd játszani a kiválasztott 

mesterséget, ezért sokat találgassanak. 

Ha a mozgáskorlátozott gyermek beszéde sérült, 

nehézkesen érthető, akkor a megadott kezdőbetűket 

felírhatják nagyban egy kartonra és felmutatják. 

Jó, ha a mozgáskorlátozott gyermek párja egy ép 

mozgású társ, aki a nagyobb mozgásokat igénylő 

mozdulatokat végzi a szerepből 

Ha a mozgáskorlátozott tanuló megy ki, akkor 

visszajövetelkor egy széket kell neki biztosítani, mert 

ülésben könnyebben mutogat, játszik. 

Amennyiben elnagyolt, vagy felszínes a mozgás, 

gesztikuláció, kísérheti szöveges kommunikáció a játékot. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Eszköz(ök), illetve azok 

adaptációi 
Székek, filctoll, papír Székek,  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Kísérhetik párbeszéddel a mozdulatsort – a kitalálandó 

foglalkozást, tevékenységet ebben az esetben sem szabad 

kimondani. 
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Élő kép 
A játék típusa Kommunikációs készségek fejlesztését célzó játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Kommunikáció fejlesztése, fantáziafejlesztés 

Korosztály 6 évtől fölfelé 

Játékosok száma/csoportlétszám 6-8 fős csoportok 

A játékhoz szükséges idő 30 perc 

Helyigény Nagy tér, kb 20 m2, de szabadban is játszható 

Szükséges eszköz(ök) Jellegzetes emberi pózt, kifejező testtartást ábrázoló, 

esztétikailag is értékes festményreprodukció vagy fotó. 

Tanulói székek. 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Élő kép 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Beszéd, kommunikáció 

- relációs szókincs 
- mondatalkotás 
- beszédmegértés 

Kognitív funkciók 
- figyelem 
- emlékezet 

Mozgás 

- nagymozgás 
- beszédmozgás 
- testséma 
- téri orientáció 

Szociabilitás 

- kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal 
Képzelet 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

5 perc 

A játék indítása 

5 perc 

A játék menete 

10 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

10 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Ha a teremben nincs kellő nagyságú szabad tér, a padokat 

el kell tolni oldalra. A csapatok számától függően kb. 20 

m2 szabad tér szükséges a játékhoz. A szabad játékteret a 

szereplők számához igazítjuk. 6 fő alatt nem érdemes 

játszani ezt a játékot, viszont akár egy csapat is játszhatja. 
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A játékvezető előkészíti a hozott képet/képeket, de nem 

mutatja még meg a gyerekeknek. 

A játék indítása 

A játékvezető a csoportlétszámnak és a kép 

szereplőigényének megfelelően csoportokat alakít, majd 

elmondja a játék menetét. A képet úgy kell tartani, hogy az 

instruálók láthassák, a „szobrok” tagjai nem. Egymással 

szemben helyezkednek el. 

A játék menete 

A játékvezető megmutatja a hozott képet a csoportokból a 

gyerekek egy részének (1-2 fő csoportonként, létszámtól 

függően). Ezek a gyerekek fogják a többieket beállítani 

pontosan ugyanolyan pózba. Az „élő képekhez” hozzáérni 

nem szabad!  Csak pontos, részletes utasításokkal 

próbálhatják elérni, hogy minél hasonlóbbak legyenek a 

képhez. A „szobor” (a szereplők) beállításánál az instruáló 

gyerekek használjanak felszólító mondatokat.  Ha az élő 

képek készen vannak, a készítők megnézik egymás képeit 

és szobrait, megállapítják, kié hasonlít. Ezután megnézik a 

saját csoportjukkal a készítők a képüket és megkérik a 

„szoborba” állt gyerekeket, mondják el, kinek-minek érzik 

magukat. Szerintük milyen testhelyzetet, érzelmi töltést 

fejezhet ki a tartásuk?  

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Az összes gyerek körben ül. Megmutatjuk mindenkinek a 

képeket, amit részletes megbeszélés követ. Ki hogy érezte 

magát, nehéz volt-e a feladat. Ha igen, akkor mi okozott 

nehézséget.  A beszélgetés során nem szabad megengedni, 

hogy a társak véleményük közlése közben bántsák, 

megsértsék egymást. 

A termet visszarendezzük a játék után. 

Szabályok, instrukciók Az „élő képekhez” hozzáérni nem szabad, csak szóbeli 

kommunikációval, a relációs szókincs aktivizálásával és 

felszólító mondatokkal lehet instruálni a „szobor” tagjait. 

A tagok nem beszélhetnek, kérdezhetnek, csak 

mozoghatnak az instrukciók alapján 

Eszköz(ök) Jellegzetes emberi pózt, kifejező testtartást ábrázoló, 

esztétikailag is értékes festményreprodukció vagy fotó. 

Kicsiknél a kép legyen egyszerűbb pl. egy nagy alakú 

mesenaptár képe. 

Tanulói székek. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

- Az embereken kívül tárgyakat is megpróbálhatnak 

eljátszani a gyerekek, ha annak fontos szerepe van 
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a képen. 

- A kép közös megnézése után a másik csoport 

tagjai megérintéssel feléleszthetik a szobor egy-egy 

tagját és kérdezhetnek tőle, mire a kiválasztott 

gyerek válaszol, pl. „Miért nézel szomorúan 

Malackára?” 

Megjegyzés 

 
Irodalom Szerk: Dr Előd Nóra: Add tovább - Drámajáték-

gyűjtemény, Candy Kiadó, Veszprém, 1996. 

A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A terem átrendezésénél figyelni kell arra, hogy kellő 

nagyságú hely legyen a segédeszközzel (kerettel, bottal, 

kerekesszékkel) közlekedőknek. Ha van szőnyeg, azt fel 

kell csavarni, mert akadályozza a mozgásukat, 

helyváltoztatásukat. A bottal/kerettel közlekedő 

gyermeknek egy széket kell biztosítani, ha számára ez 

biztonságosabb játék közben. 

 

A kerekesszékes gyereket meg lehet kérdezni, hogy a 

kocsijában vagy inkább pl. a földön ülve szeretne 

játszani (földön ülve nagyobb mozgástere marad). 

A játékvezető megbeszéli a gyerekekkel, hogyha a 

mozgáskorlátozott társuknak kommunikációs problémája is 

van, akkor: 

- instruálóként ő kézzel is beállíthatja a szobrokat a 

szóbeli közlés mellett/helyett, 

- ha nehezen érthető a beszéde, ismételje meg, és 

türelmesen várják meg. 

Ha a mozgáskorlátozott gyermek a szoborcsoportban lesz, 

akkor nem biztos, hogy pontosan végre tudja hajtani az 

instruált mozdulatokat – mindig annyit kérjünk tőle, 

amennyit kivitelezni tud (de kérjük, hogy azt hajtsa végre). 

Bottal/kerettel közlekedő gyermek le is ülhet, ha nem bír 

olyan sokáig pózban állni. Hagyjuk, hogy a gyerekek találják 

ki, milyen szerepet osztanak mozgáskorlátozott társuknak. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Akadályozó tényezők megszüntetése: szűk mozgástér, 

szőnyeg, egyéb akadályok. 

Mozgáskorlátozott gyermek leülhet, ha szeretne. 

A záró megbeszéléskor a készítők a mozgáskorlátozott 

gyermek önmagához viszonyított egyéni ügyességét, 

fejlődését emeljék ki. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Nagy alakú reprodukciók, fotók, fénymásolatok 

Szék, ha le akarnak ülni a mozgáskorlátozott gyermekek 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

- Lásd a játék részletes leírásában 
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Ki enged ki? 

A játék típusa Szociális készségek fejlesztését célzó játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok Szociális készségek, érzelmi intelligencia és a 

pszichomotoros funkciók fejlesztése 

Korosztály 6-8 éves korosztály 

Játékosok száma/csoportlétszám Minimum 6 fő, maximum az egész osztály 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 

Helyigény Kisebb tanterem 

Szükséges eszköz(ök) székek 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Ki enged ki? 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Szociális kompetencia 

- kapcsolat, együttműködés osztálytársakkal, 
társismeret, 

Beszéd, kommunikáció 

- kommunikációs helyzetek 
- gesztus, mimika 

Kognitív funkciók 

- vizuális figyelem 
Mozgás 

- nagymozgás 
- orientáció, testséma 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

2 perc  

A játék indítása 

5 perc 

A játék menete 

5 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

3 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A székeket körbe rakjuk, annyit, ahány gyerek van a 

csoportban. A tanulók körben állnak/ülnek, olyan 

távolságra, hogy kinyújtott karjukkal elérjék egymást. Ezek 

lesznek a kapuk. 

A játék indítása 

Egy kiválasztott gyerek kimegy a teremből. A körben állók 

megbeszélik, ki lesz az a két gyerek, akik, mintegy „kapun” 

keresztül, kettejük közül kiengedik. Nekik úgy kell majd 

nézniük rá, olyan kedvesen, olyan barátságosan, hogy a 
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bent lévő gyermek megértse tekintetük hívogatását és a 

köztük lévő kapun menjen ki. 

A játék menete 

Behívják a kiküldött gyereket. A kör közepére kell állnia és 

meg kell próbálnia a gyerekek között kisétálni a körből. A 

körben ülők csak a tekintetükkel, mimikájukkal jelezhetik, 

hogy melyik két gyerek között van a kapu és hol nincs. Az 

összes gyerek igyekezzen minél komorabban, 

elutasítóbban nézni, csak a kiválasztottak nézhetnek 

hívogatóan. Ha mégis rossz irányba indul a körben álló 

tanuló, egyszerűen elé emelik a karjaikat, bezárják a kaput. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Tapasztalatok megbeszélése: ha megtanulunk mélyen, 

türelmesen figyelni, akkor egy-két tévedés után már tudják, 

ki az ő „emberük-kapujuk”. 

Szabályok, instrukciók „Kedvesen, melegen nézzetek, de ne mosolyogjatok, 

nevessetek!” „Mindenki csak a kör közepén állóra 

nézzen!” 

Eszköz(ök) székek 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Ha jó „kapun” megy ki a gyermek, a következő kis játékkal 

választhatják ki a következő kimenő játékost: „Kihez 

mész, almához vagy körtéhez?”(a két kaputartó elfordulva 

halkan eldönti, ki a körte, ki az alma kettőjük közül). 

Az, hogy ki megy ki, eldőlhet jelentkezés alapján, vagy 

kiszámoló segítségével. 

Irodalom Szerk. Dr Előd Nóra: Add tovább - Drámajáték-

gyűjtemény, Candy Kiadó, Veszprém, 1996. 

A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A gyerekek olyan távolságban legyenek egymástól, hogy 

közöttük egy bottal, kerettel, kerekesszékkel közlekedő 
gyermek is átférjen, ha ő áll középen. 
 
A gyermekek elhelyezésekor a mozgáskorlátozott 
gyermek megfelelő pozícionálásáról gondoskodni kell. 
 
A kerekesszékkel közlekedő gyermek maradhat a 
kocsijában, de ha neki kényelmesebb, választhat 
magának más pozíciót. 

Ha a bottal, kerettel közlekedő gyermek biztonságosan ül, 
nincs különösebb teendő. Ha ülésbiztonsága nem kialakult, 
a szokásos módon ültessük. 
 
Ha a mozgáskorlátozott gyermek áll középen, akkor 
természetesen használja a segédeszközét, mikor 
körbefordul, és megfigyeli társait. Kellő időt, és megfelelő 
nagyságú teret kell neki ehhez biztosítani a körön belül. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Ha a bottal, kerettel közlekedő gyermek ül, akkor a 
segédeszközeit a többiek segíthetnek kirakni a körön 
kívülre, a gyermek mögé. 
Érdemes először gyakoroltatni a hívogató és az elutasító 
nézést. A társak is figyeljék meg a mozgáskorlátozott 
gyermek mimikáját, mert ez egyes diagnózisok miatt 
nehezítetté, kevésbé egyértelművé válhat. 

Türelmesen ki kell várni a mozgáskorlátozott gyermek 
megfigyelését is. Buzdítani is lehet, hogy nagyon jól nézze 
meg az arcvonásokat, mert sokszor nehezükre esik a célzott 
megfigyelés. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Kicsit nagyobb tér, hely a székek között. -  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

-  -  
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Radar 

A játék típusa Szociális készségek fejlesztését célzó játék  
Pedagógiai és fejlesztési célok Szociális készségek és a pszichomotoros funkciók 

fejlesztése 
Korosztály 6-8 éves korosztály  

Játékosok száma/csoportlétszám 3 játékos csapatonként vagy egy nagy csoport 
A játékhoz szükséges idő 30 perc 

Helyigény Osztályterem asztalokkal 
Szükséges eszköz(ök) Asztalok vagy tábla, kréta vagy ceruza, A/3-as méretű 

papír, kendők, stopper verseny esetén 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Radar 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Szociabilitás 
- együttműködés, kapcsolat osztálytársakkal 

Kommunikáció, beszéd 
- mondatalkotás 

Kognitív funkciók 
- auditív figyelem 
- vizuális figyelem 

Mozgás 
- mozgástervezés – praxia 
- térbeli orientáció 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
10 perc 
A játék indítása 
5 perc 
A játék menete 
10 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A játék nevének megbeszélése, tisztázása: mit jelent ez a 
szó, radar (=az általa kisugárzott rádióhullámok 
visszaverődése alapján a tárgyak helyét tudja 
megállapítani). 
„Bipelés” gyakorlása, hogy érezzék meg a gyerekek, 
gyorsítani-lassítani kell a jeladást, nem hangosítani-
halkítani. Tapasztalatszerzés a gyors-lassú, hangos-halk 
fogalompárokról. 
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A játék indítása 

Szabályok tisztázása: verseny vagy csak játék legyen, ki lesz 
a kezdő játékos, a bekötött szemű játékos választja ki a 
következő forduló rajzolóját. 
Bekötik a csapatból a kiválasztott gyermek szemét a 
többiek, és a táblához/papírhoz - asztalhoz vezetik.  
Írószert adnak a kezébe. 
A játék menete 

Valaki a csapatból egy kis kört rajzol valahová a 
táblára/papírra. 
A bekötött szemű játékos vonalat kezd húzni a lap/tábla 
alsó szélétől, és megpróbálja elérni a kört. 
A többiek radarjelekkel irányítják, hogy merre menjen a 
keze: „bip, bip”. Amikor a vonal még messzire húzódik a 
körtől, lassan jeleznek, s egyre gyorsabban, ahogy a játékos 
közeledik a célhoz. Folyamatos „biiiip” a találat hangja. 
Amikor sikerült elérnie a kört, a játék véget ér. A bekötött 
szemű játékos választja ki a következő forduló rajzolóját.  
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
Beszélgetés:  

- Ha verseny volt, megbeszéljük, miben voltak 
jobbak a győztesek, mi volt az erősségük. 

- Miért jó ez a játék? Nehéz, vagy könnyű, miért?  
- A bekötött szemű állapot miben hasonlít a 

vaksághoz? 
Szabályok, instrukciók Kössétek be a kezdő játékos szemét! Vezessétek óvatosan 

a táblához/asztalhoz! 
Ha több csoport van, távolabb helyezzük el az asztalokat, 
az áthallás miatt. 

Eszköz(ök) Asztalok vagy tábla, kréta vagy ceruza, A/3-as méretű 
papír, kendők, stopper verseny esetén 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

- Mérhetjük az időt, ha egy csoport van, hogy 
megállapítsuk, ki érte el a csoportban a 
leggyorsabban a célt. 

- Versenghetnek a csapatok stafétában is egymással, 
melyik csapat tagjai fejezik be leghamarabb a 
játékot. 
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Megjegyzés 

 
 

 
Irodalom Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni 

játékokkal, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002. 
A játékot adaptálta Ursu Zsuzsanna gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A bottal, illetve kerettel közlekedő gyermeknek a 

táblánál a hát megtámasztásával vagy a vállak fogásával 
vagy az író kéz fogásával segíthet a játékvezető felnőtt. 
Ki kell próbálni, tud-e kis segítséggel pár percig állni a 
gyermek. Ha nem tud megállni, inkább a tanulói 
asztalhoz ültessék le.  
 
A kerekesszékkel közlekedő tanulónak általában nehéz 
függőleges helyzetben rajzolni, ezért saját tanulói 
padjához vezessék társai. 

A mozgáskorlátozott gyermek megfelelő testtartását 
biztosítani kell, bármelyik szerepben is van – a megfelelő 
pozíció segíti őt a rajzolásban, de a hangadásban is. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Nem érdemes versenyként időt mérve, csak pusztán 
játékként játszani. 
Csak a kipróbálás után indítsuk a játékot. 
 
Ha a mozgáskorlátozott tanuló nem tudja a karját 
teljesen kinyújtani, a papír mérete legyen inkább A/4-es. 

Ha a mozgáskorlátozott gyermek nehezen talál el a körhöz, 
a többiek iránymegjelölést is fűzhetnek a „bip” hangok után 
(balra-jobbra, föl-le). 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Állítható magasságú asztal, illetve mozgatható tábla 
szükséges. 
A papírt érdemes csúszásgátló fóliára tenni, vagy a 4 
sarkánál táblai ragaccsal leragasztani. 

- 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Időmérés nem javasolt mozgáskorlátozott tanuló esetén - 
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IV. Családi játékok 
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Adj hozzá egy mozdulatot! 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok kötődés erősítése szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, 
mozgástervezés, memória fejlesztése 

Korosztály 2-6 év 
Játékosok száma/csoportlétszám minimum 4 fő 

A játékhoz szükséges idő minimum 20 perc 

Helyigény játszhatjuk a szobában, de a szabadban is 

Szükséges eszköz(ök) -  

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Adj hozzá egy mozdulatot! 
Képességterület(ek), 

amely(ek) fejlesztése a 
játék során megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás 
- szociális kompetencia 
- érzelmi intelligencia  

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- téri orientáció 
- egyensúly 
- koordináció 
- beszéd  

Kognitív funkciók 
- képzelet 
- vizuális, auditív figyelem és emlékezet 
- szerialitás 
- intermodalitás  

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5 perc 

A játék indítása 
1 perc 

A játék menete 
15 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes 
leírása  

A játék előkészítése 
A játékosok körben ülnek, vagy állnak a szobában, vagy kint a 
szabadban.  
A játék indítása 

A játékvezető elmondja a játékszabályokat. 

A játék menete 
A játék vezetője kezd egy általa választott mozdulattal, például a 
fejére teszi a jobb kezét. A következő játékos megismételi ezt a 
mozdulatot, majd hozzátesz egy másikat, és így tovább, az összes 
játékos esetében. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
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A játék vége függ a játékosok ügyességétől, hogy hány mozdulatot 
tudnak megjegyezni. Ha már két játékos is kettőnél többször ront, 
akkor a játékot le kell zárni és lehet egy új játékot kezdeni. 

Szabályok, instrukciók A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy a látott mozdulatok 
megjegyzésén túl mindig egy-egy mozdulattal ki kell egészíteni a 
mozdulatsort. 

Eszköz(ök) Nem szükséges. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Először egyszerű, egyértelmű mozdulatokkal játszunk. Játszhatjuk 
úgy is, hogy egy-egy körben csak egy adott testrészt lehet 
használni, például csak a karokat, csak a lábakat. 
Később lehet a játékot nehezíteni azzal, hogy helyváltoztató, 
komplex mozdulatokat is beleteszünk. 
Páros játékként is játszható, ekkor a két játékos felváltva tesz 
hozzá egy új mozdulatot az előzőekhez, miután azokat 
elismételték. Az „átadásokat„ számolhatjuk is, hányat sikerül 
ismételni, tudunk-e fejlődni. A játék játszható a mozdulatok 
szóbeli kommentálásával is: „Jobb kézzel megfogom a bal 
fülemet.”  

Felhasznált irodalom  Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
 
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

A játékot adaptálta Tóth Adrienn gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

A játékot akármilyen 
testhelyzetben játszhatjuk, 
akár fekve is, a lényeg, hogy 
mindenki jól lássa a másikat.  

A játékot stabil testhelyzetben 
játsszuk, a pozícionálási 
lehetőségeket bemutató táblázatban 
található testhelyzetek közül 
választva. 
 
Ha olyan mozdulatokat választunk, 
melyek esetében helyzetet is csak 
minimálisan változtatunk, akkor a 
játék kezdeténél keressük meg a 
gyermek számára az optimális, 
reflexgátló testhelyzetet. 

A pozícionáláshoz 
használhatunk párnát, 
babzsák fotelt, ékpárnát, 
plédet stb. 

Ebben az esetben csak 
helyzetváltoztató 
mozdulatokat használjunk. 

A gyermeknek a stabil 
ülőhelyzet megtartásához 
segítségre van szüksége 

Ülés közben végezhető 
mozgásokat válasszunk! 
 
Ha szükséges, segítsük a 
gyermek fej- és 
törzskontrollját. 

A gyermek stabil helyzetét 
biztosítsuk, pl. a pozícionálás 
táblázat P/2. útmutatása alapján 

 Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy mindenki 
helyzetváltoztató mozgást 
végezzen, így a 
mozgáskorlátozott gyermek 
is aktívan be tud 
kapcsolódni. 

A gyermek stabilan ül Alakítsunk ki helyes ülőhelyzetet a 
pozicionálás táblázat P/5, P/6. 
útmutatása alapján. 

Henger (helyettesíthető: 
összetekert törülköző, 
pléd), lábtartó sámli 
(helyettesíthető 
kartondobozzal) 

A gyermek segédeszközzel 
tud állni, járni 

Főként helyváltoztató 
mozgásokat végezzünk! 

Ügyeljünk arra, hogy ha a gyermek 
segédeszközére támaszkodik (pl. 1-
2 pontos támbot), akkor olyan 
mozgássort kezdjünk el, amit ő is 
tud folytatni, anélkül, hogy 
elengedné a botot. 

A gyermek 
segédeszköze, amely 
használható a játék 
során. 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjai sokkal 
ügyesebbek  

 Válasszunk olyan feladatokat, 
amely során a gyermeknek mindkét 
oldali végtagját egyszerre kell 
használnia – ezzel fejleszthető a 
gyengébb oldali végtag, 
támogatható a két végtag 
együttmozgása. 

  

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

 Nyújtózást tartalmazó mozgásokra 
sarkalljuk a mozgássorok 
választásakor. Olyan mozgássort 
kezdeményezzünk, melyben teljes 
mozgáspályán kell mozgatnia 
ízületeit. 
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Csík, csík, csík - csúszdáztató 

A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok mozgásbiztonság, mozgásegyensúly fejlesztése 

Korosztály 6 hónap – 6 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 1 gyermek, 2 felnőtt 

A játékhoz szükséges idő 10-15 perc 

Helyigény megfelelő tér a nagylabdához, illetve a 2 felnőtt számára 

Szükséges eszköz(ök) nagylabda 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Csík, csík, csík - csúszdáztató 

Képességterület(ek), amely(ek) 
fejlesztése a játék során 

megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás 
- érzelmi intelligencia 

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- téri orientáció 
- egyensúly 
- koordináció 
- beszéd  

Kognitív funkciók 
- vizuális, auditív figyelem és emlékezet 
- szerialitás 
- intermodalitás  

Reflexgátlás 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2-5 perc 

A játék indítása 
1 perc 

A játék menete 
10 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
3 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 
Az egyik felnőtt ül, a másik fekszik, szemben 
helyezkednek el egymással, kettőjük között van egy nagy 
labda. Az egyik felnőtt terpeszülésben, előtte a gyermek 
törökülésben, szemben a labdával, kinyújtott karokkal a 
labdát öleli. 

A játék indítása 
Az ülő felnőtt megfogja két oldalról a gyermeket a 
medencéjénél. 

A játék menete 
A felnőtt megfogja két oldalról a gyermeket a 
medencéjénél és a mondóka első két sora alatt ráfekteti a 
nagylabdára, majd az utolsó sor alatt átgurítja a másik 
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oldalra és ráfekteti a másik felnőttre, aki karját feléje 
nyújtva várja őt. 
 
A mondóka a következő: 

„Csík, csík, csík 
Zsíros a mácsík, 

Könnyen lecsúszik…” 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
A másik, földön fekvő felnőtt magához öleli a gyermeket. 
 
A következő kört fordítva csinálják, amelyik felnőtt 
gurított most fekszik, és a másik felnőtt gurítja a 
gyermeket. 

Szabályok, instrukciók Ahhoz, hogy a labdát a gyerekkel együtt gurítani tudjuk, 
megfelelő távolságot kell hagyni a két felnőtt között. A 
gyermek biztonságérzete nagyon fontos, ezért csak akkor 
játsszuk ezt a játékot, ha már előtte megismertettük a 
nagylabdát vele, nem ismeretlen számára ez a testhelyzet. 

Eszköz(ök) nagylabda 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Ha van több nagylabdánk, akkor azokat egymás elé 
helyezhetjük és több labdán keresztül is csúszdáztathatjuk 
a gyermeket. 
Többszöri ismétlés után változatosabbá tehetjük a játékot, 
ha késleltetjük a „lecsúszást”. Csúszás előtt fel-le 
rugóztatjuk ill. balra-jobbra hintáztatjuk a labdán a 
gyermeket, majd legurítjuk. 

A játékot adaptálta  Tóth Adrienn gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek fejkontrollja, 
törzskontrollja kialakult, 
stabilan ül 

A játék minden – még ölbe 
vehető – gyermekkel 
játszható. 

A labdára fektetett gyermeknél 
törekedjünk a lazító helyzet 
megteremtésére. A felnőtt  a 
lábakat béka pozícióba igazítva 
segítheti az optimális testhelyzetet. 
Kisebb gyermek esetén egyik 
kezével a medencénél, másik 
kezével az ellenoldali vállnál 
stabilizáljon. 

Nagylabda A mondóka két része között 
fokozni lehet a tempó 
különbségét. Az első két sor 
alatt nagyon lassú, majd 
gyorsabb mozdulatokat 
végezzünk. 
 
Folyamatosan figyelni kell 
rá, hogy a ritmusváltást csak 
addig alkalmazzuk, amíg a 
gyermek jól érzi magát és a 
lazító testhelyzetet, állapotot 
nem rontja. 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjait sokkal 
többet használja, jobban 
preferálja. 

Ebben az esetben a nagylabda 
kiváló eszköz lehet arra, hogy a két 
testfél szimmetriáját, a mozgás 
harmóniáját elősegítsük. Figyeljünk 
rá, hogy a gyermek könyöke 
nyújtva legyen, tenyere rásimuljon a 
labdára, békatartása szimmetrikus 
legyen. 

Nagylabda  
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Folytasd az akciót! 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok testnyelv értelmezése, koncentráció, mozgáskoordináció, 
mozgástervezés fejlesztése 

Korosztály 5-6 éves 
Játékosok száma/csoportlétszám 3-5 

A játékhoz szükséges idő 10-20 perc 

Helyigény tágasabb szoba, udvar, játszótér egy kisebb része 

Szükséges eszköz(ök) - 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Folytasd az akciót! 
Képességterület(ek), 

amely(ek) fejlesztése a 
játék során megvalósul 

Kognitív 
- vizuális észlelés, 
- vizuális figyelem, 
- gondolkodás: indukció, analógiák 

Affektív 
- szociális kompetencia, 
- kapcsolat felnőttekkel, kortársakkal 

Pszichomotoros 
- nagymozgás, finommotorika 
- orientáció: testséma, téri orientáció 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
3-5 perc 

A játék indítása 
3 perc 

A játék menete 
10-15 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5-10 perc 

Tevékenység részletes 
leírása  

A játék előkészítése 

A játék előtt elegendő helyet teremtünk a szobában, udvaron 
ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek a játékosok, és szabadon 
tudjanak mozogni. 
A játék indítása 

A játék előtt ismertetjük a játék menetét és a szabályokat. 

A játék menete 
A csoport egyik tagja bemutat egy rövid „jelenetet” (ami lehet egy 
hétköznapi művelet is), például felhúzza a cipőjét/zokniját. Ha az 
előre megállapított sorrend alapján következő játékos megértette 
miről van szó, akkor a helyére áll, és ott folytatja, ahol társa az 
imént abbahagyta, például a cipőjére csatol egy sílécet/észreveszi, 
hogy lyukas a zokni. A harmadik játékos – megértve az eddigieket 
– folytathatja például azzal, hogy elkezd síelni/elkezd cérnát tűbe 
fűzni, illetve leveszi és megvarrja a zoknit. 
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A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
A játék végén beszéljük meg, hogy milyen történet kerekedett ki. 
Idézzük fel a viccesebb jeleneteket. 

Szabályok, instrukciók A játék alatt gesztussal, mimikával fejezzük ki magunkat. A 
hangadást, beszédet kerüljük el. 
A játék elején beszéljük meg, hogy milyen sorrendben 
következzenek egymás után a játékosok.  
Ha a kisgyerek tanácstalan, hogy mit játsszon el, legyen egy 
segítője, aki „súg” neki, akivel megbeszélheti a „jelentet”. 

Eszköz(ök) Eszköz nélkül játszható 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Játszhatjuk úgy is, hogy nem egy elemi cselekvéssorozat 
folytatására, hanem egy szituációba való belépésre kérjük a 
játszókat.  

Felhasznált irodalom  Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
 
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

A játékot adaptálta Klómer Georgina gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

A mozgássorok utánzásakor 
felnőtt segítheti a gyermeket, 
illetve csak testhelyzet-
változtatásokat végezzünk. 

A játékot stabil testhelyzetben 
játsszuk, a pozícionálási 
lehetőségeket bemutató táblázatban 
található testhelyzetek közül 
választva. 

 Játsszunk arcunkkal! 
Fejezzük ki érzelmeinket 
helyváltoztatás nélkül!  

A gyermek gurulva változtatja 
a helyét 

Olyan mozgássorokat 
építsünk be a játékba, amit 
már a gyermek is képes 
kivitelezni. 

   

A gyermek kúszik, mászik    

A gyermeknek a stabil 
ülőhelyzet megtartásához 
segítségre van szüksége 

Ülés közben végezhető 
mozgásokat válasszunk! 

A gyermek stabil helyzetét 
biztosítsuk, pl. pozícionálás táblázat 
P/2. útmutatása alapján. 

 Élénk mimika, gesztikuláció 
sorozat legyen a játék része! 

A gyermek stabilan ül Alakítsunk ki helyes ülőhelyzetet a 
pozicionálás táblázat P/5, P/6. 
útmutatása alapján. 

Henger (helyettesíthető: 
összetekert törülköző, 
pléd), lábtartó sámli 
(helyettesíthető 
kartondobozzal) 

 

A gyermek segédeszközzel 
tud állni, járni 

Főként helyváltoztató 
mozgásokat végezzünk! 

Ügyeljünk arra, hogy ha a gyermek 
segédeszközére támaszkodik (pl. 1-
2 pontos támbot), akkor olyan 
mozgássort kezdjünk el, amit ő is 
tud folytatni, anélkül, hogy 
elengedné a botot. 

A gyermek 
segédeszköze, amely 
használható a játék 
során. 

 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjai sokkal 

 Válasszunk olyan feladatokat, 
amely során a gyermeknek mindkét 
oldali végtagját egyszerre kell 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

ügyesebbek  használni – ezzel fejleszthető a 
gyengébb oldali végtag, 
támogatható a két végtag 
együttmozgása. 

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

 Nyújtózást tartalmazó mozgásokra 
sarkalljuk a mozgássorok 
választásakor. Olyan mozgássort 
kezdjünk, melyben teljes 
mozgáspályán kell mozgatnia 
ízületeit. 
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Így mennek a huszárok - höcögtető 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok mozgáskoordináció, egyensúly fejlesztése, anya-gyermek, 
apa-gyermek kapcsolat erősítése (igazi „apás” játék) 

Korosztály 6 hó - 6 év 

Játékosok száma/csoportlétszám nem releváns 

A játékhoz szükséges idő 5-10 perc 

Helyigény kényelmes ülőalkalmatosság a felnőttnek, balesetmentes 
környezet a gyermek mozgatásához 

Szükséges eszköz(ök) nem szükséges 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Így mennek a huszárok - höcögtető 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás, 
- érzelmi intelligencia 

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- téri orientáció 
- egyensúly 
- koordináció 
- beszéd  

Kognitív funkciók 
- vizuális, auditív figyelem és emlékezet, 
- szerialitás, 
- intermodalitás 

Reflexgátlás 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
3-5 perc 

A játék indítása 
1 perc 

A játék menete 
10 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 
A kezdő optimális testhelyzet beállítása. A biztonságos 
környezet kialakítása. 

A játék indítása 
A felnőtt felkészíti a gyermeket arra, hogy mi fog történni. 
„Most höcögtetőt fogunk játszani.” 

A játék menete 
Az alábbi mondóka ritmusára különbözőképpen 
mozgatjuk a gyermeket: 
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„Így mennek a huszárok, huszárok, huszárok 
Így mennek a tüzérek, tüzérek, tüzérek 

Így mennek a betyárok, betyárok, betyárok…” 
 
A huszároknál magasra emeljük, majd visszaengedjük 
(hintáztatjuk), mintha ügetne a ló. 
A tüzéreknél egyszer a jobb lábunkat, másszor a bal 
lábunkat billegtetjük, mint amikor lépésben megy a ló. 
A betyároknál körbe-körbe hintáztatjuk a gyermek felső 
testét. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
„Hopp” szócskával lezárjuk, nyugalmi helyzetbe engedjük 
a gyermeket, magunkhoz öleljük. 

Szabályok, instrukciók Fontos, hogy a gyermek végig biztonságban érezze magát! 
Figyeljünk az optimális testhelyzetre! Soha ne rázzuk a 
gyermeket! 
(Ha a gyermeket szembe fordítjuk, jól láthatjuk 
arckifejezését és ő is lát minket.) 

Eszköz(ök) Használhatunk nagylabdát is. 
Kisebb gyermek esetén használhatunk hordozókendőt, 
akár egy plédet, amivel átfoghatjuk a gyereket, növelve a 
biztonságot. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Játszhatunk a ritmussal, hangerővel. Egészen lassan 
kezdjük, majd fokozzuk a tempót, mindaddig, amíg a 
gyermek komfort zónájában vagyunk. 

A játékot adaptálta Tóth Adrienn gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek a fejét tartja 
 

A játék bármelyik – még ölbe 
vehető – gyermekkel 
játszható, a megfelelő, 
biztonságos testhelyzet és 
környezet kialakításával. 

Optimális testhelyzet beállítása. 
Széken ülve: a gyermek a felnőtt 
combján ül lovagló ülésben, 
terpeszben, csípő, térd hajlítva, 
térdek kifelé fordítva. A gyermeket 
vállánál fogva stabilizáljuk úgy, 
hogy nem engedjük vállait előre 
esni. 

Szék, kényelmes 
ülőalkalmatosság a 
felnőttnek. 

Játszhatunk a ritmussal. 
Egészen lassan kezdjük, 
majd fokozzuk a tempót 
mindaddig, amíg a gyermek 
komfort zónájában vagyunk. 

A gyermek fejkontrollja, 
törzskontrollja kialakult, 
stabilan ül 

Az alábbi kiinduló helyzetet is 
használhatjuk: a gyermek lovagló 
ülésben ül a felnőtt összezárt, talpra 
tett lábán, a gyermeket a vállánál, 
vagy a kezeinél fogva stabilizálja. 

 

A gyermek állni, járni tud – 
esetleg még csak 
segédeszközzel 

Törekedjünk arra, hogy amikor 
leérkezik a gyermek a hintáztatás 
során, akkor talptámaszra érkezzen. 
„Erős” apukák terpesztett lábuk 
között állva tarthatják a gyermeket 
a hónaljánál fogva, ha a talptámasz 
kivitelezhető. Huszároknál felemeli-
leengedi, tüzéreknél jobbra-balra 
dönti (egyik majd másik talp a 
talajon támaszkodik) betyároknál 
körbe-körbe hintáztatja a gyereket. 
Talajra érkezés talptámaszra 
történjen. 

Ebben az esetben érdemes a 
földön, vagy kemény 
felületen játszani. 
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Kalóz 

A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok mozgáskoordináció, koncentráció, hallásérzékelés 
fejlesztése 

Korosztály 3 év fölött 
Játékosok száma/csoportlétszám 3 vagy több játékos 

A játékhoz szükséges idő 45-50 perc 

Helyigény szoba szőnyegén, udvaron, homokozóban is játszható 

Szükséges eszköz(ök) szőnyeg, aprópénz (vagy könnyebben megfogható 
kisebb puha játékok, tárgyak, Kinder-figurák), sál 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Kalóz 

Képességterület(ek), 
amely(ek) fejlesztése a 
játék során megvalósul 

Kognitív funkciók 
- auditív észlelés 
- auditív figyelem 

Affektív terület 
- szociális kompetencia 
- együttműködés  

Pszichomotoros terület 
- téri orientáció 
- mozgáskoordináció 
- szabálytartás 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5 perc 

A játék indítása 
3 perc 

A játék menete 
20-30 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
10 perc 

Tevékenység részletes 
leírása  

A játék előkészítése 
Helyet teremtünk egy szőnyegen, ahová leül a kalóz. Aprópénzt 
készítünk elő, és a szőnyeg közepére helyezzük. Kiválasztjuk, hogy 
melyik játékos lesz legelőször a kalóz, és ő beül a kör közepére a 
„kincseihez”. Megbeszéljük, hogy milyen sorrendben következnek 
egymás után a játékosok. 

A játék indítása 
Ismertetjük a szabályokat. A középen ülő kalóz becsukja a szemét, 
és a játékot levezénylő szülő tapssal indítja a játékot. 

A játék menete 
A játékosok körben ülnek, középen a kalóz (csukott szemmel). A 
kalóz előtt néhány aprópénz/tárgy van, ezek a kincsei. Valaki 
odalopakodik nesztelenül, csendben és megpróbálja észrevétlenül 
megszerezni a kalóz kincseit. Ha sikerül neki – vagyis nem fogja 
meg őt a kalóz -, akkor ő lesz az új kalóz. Ha nem sikerül, akkor a 
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következő játékos próbálja meg elcsenni a kincset. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
A játék végén megbeszéljük, hogy ki volt a legügyesebb kalóz, ki 
milyen fortélyokat használt, hogy elkapja kincsei elrablóit. 

Szabályok, instrukciók A kalóznak csukott szemmel kell ülnie, nem nyithatja ki a szemét 
egy pillanatra sem. 
Ha valakit elkapott a kalóz, annak vissza kell mennie, és akkor 
próbálkozhat legközelebb, amikor már mindenki más 
próbálkozott. 
Ha valakit észrevett a kalóz, de nem tudta megfogni, mert a játékos 
visszavonult, az is sikertelen próbálkozásnak számít, hiszen nem 
tudta megszerezni a kincset. 
Ha a kalóz csal, és kinyitja a szemét, akkor leváltja őt az éppen 
soron lévő játékos. 
A játékot csendben kell játszani, tilos zavarni a kalózt azzal, hogy a 
többi játékos hangot ad. 

Eszköz(ök) aprópénz/kisebb tárgyak, sál (szem bekötéséhez) 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Játszhatjuk úgy is, hogy a kalóz szemét bekötjük. 
A játék nehezíthető úgy, hogy a többi játékos egy-egy hangot ad ki, 
amikor közeledik a kalózhoz a „rabló”. Fontos, hogy csak egy-egy 
hangot, nem lehet folyamatosan zajt kelteni. 
Tovább nehezíthető a játék, ha egyszerre két „rabló” támad. 

Megjegyzés A játék sematikus ábrája: 
 

Felhasznált irodalom  Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
 
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

A játékot adaptálta Klómer Georgina gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

A gyermeket válasszuk 
kalóznak. 
 
Ha a gyermek tud úgy 
helyzetet változtatni, hogy 
például gördeszkán hason 
fekve két karral hajtja 
magát, akkor játszhatjuk 
úgy, hogy ő is rablóvá 
válik. 

Alakítsunk ki stabil 
testhelyzetet, amiben karjait 
szabadon tudja mozgatni. (pl. 
pozícionálás táblázat P/4. 
útmutatása alapján) 

Ékpárna, összetekert 
törülköző/pléd 

A gördeszkás variáció azt a 
veszélyt rejti, hogy 
könnyebben meghallják 
őt. Érdemes abban a 
szobában játszani, ahol a 
legkevésbé hallható a 
padlón a kerekek 
gördülése. 

A gyermek gurulva változtatja 
a helyét 

A gyermeket válasszuk 
kalóznak. 
 
Amennyiben a gyermek 
rabló szerepben van és a 
gurulást még bizonytalanul 
végzi, az egyik családtag 
segítsen neki az alsó 
végtagjánál vagy a vállainál 
átfordulni. 

Pénzérmék helyett érdemes 
nagyobb tárgyakat választani, így 
ha a gyermek a rabló, akkor 
könnyebben meg tudja szerezni 
a kincset, és el is tudja szállítani. 

Építőkockák, plüssök, 
stb. 

Mindenki gurulva 
változtatja a helyét a 
rablók közül. 

A gyermek kúszik, mászik Az összes családtag 
kúszva/mászva közelíti meg 

  Nehezíthető a feladat, ha 
valamilyen akadály alatt át 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

a kalózt. is kell bújni, mielőtt a 
kalózhoz érünk, pl. kisebb 
asztal alatt. 

A gyermeknek a stabil 
ülőhelyzet megtartásához 
segítségre van szüksége 

Ha még az önálló 
helyváltoztatás nem alakult 
ki, de félig ülő pozícióban 
kezeit szabadon tudja 
használni, a gyermeket 
válasszuk kalóznak. 

Stabil félig ülő helyzetet 
alakítsunk ki babzsák fotelben 
vagy egy összetekert pléd 
segítségével, pl. pozicionálás 
táblázat P/2. útmutatása alapján. 
A pénzérméket egy tálcán 
helyezzük el, amit a gyermek az 
ölében kényelmesen meg tud 
tartani. 

Babzsák 
fotel/összetekert pléd 

A gyermeket 
pozícionáljuk. A játékot 
csak akkor kezdjük el, 
amikor meggyőződtünk 
róla, hogy a gyermek 
stabilan ül. 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjai 
ügyesebbek 

Állítsunk fel új szabályt: 
mindenki csak az egyik 
kezével veheti el a 
pénzérméket. 

Azt a kezet választjuk ki 
ilyenkor, amelyiket a gyermek 
kevésbé használja (ügyetlenebb 
kéz mozgásainak fejlesztése 
érdekében). 

Használjunk 
építőkockákat a fogás 
elősegítésére. 
Attól függően 
válasszunk a 
pénzérmék helyett 
eszközöket, hogy a 
gyermek a 
finommotorika 
fejlődés mely szintjén 
tart. Lásd lentebb! 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek marokfogással fog   Pénzérmék helyett 
építőkockákat 
használjunk. 

 

A gyermek csippentő fogással 
fog 

  Pénzérmék helyett 
üveggolyót, kisebb 
műanyag/fa golyókat 
használjunk vagy 
mazsolát. 

 

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

   Határozzunk meg egy 
távolságot, ahonnan el kell 
érni a pénzérméket, arra 
bíztatva ezáltal, hogy 
kinyújtsa a karjait. 
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Őrjáték 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok mozgáskoordináció, koncentráció, együttműködés 
Korosztály 3 éves kortól 

Játékosok száma/csoportlétszám 3 vagy több 
A játékhoz szükséges idő 25 perc 

Helyigény szoba, udvar 
Szükséges eszköz(ök) „Értéktárgyak” - gyermek játékai, szülők eszközei 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Őrjáték 
Képességterület(ek), 

amely(ek) fejlesztése a 
játék során megvalósul 

Affektív terület 
- együttműködés 
- empátia 

Kognitív funkciók 
- intermodalitás 

Pszichomotoros terület 
- nagymozgás 
- mozgáskoordináció 
- mozgásméretezés 
- téri orientáció 
- egyensúly 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
3 perc 
A játék indítása 
3 perc 
A játék menete 
15 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
3 perc 

Tevékenység részletes 
leírása  

A játék előkészítése 

Összegyűjtjük azokat a tárgyakat, amiket használni szeretnénk, és 
elhelyezzük a középvonalon. Kiválasztjuk, hogy ki lesz az őr, és kik 
a városlakók. Az őr háttal áll a városlakóknak, a városlakók pedig 
felsorakoznak az alapvonalon.  
A játék indítása 
Ismertetjük a játékszabályokat, majd tapssal indítjuk a játékot. 
A játék menete 

Az őr furcsán lát, csak a mozgást érzékeli, az álló alakokat nem 
veszi észre. A szoba egyik falánál áll, háttal a szemben lévő falnál 
felsorakozott társainak – ők a városlakók. Az őr és a városlakók 
között vonalban lerakva találhatók a városiak értéktárgyai. Ezeket 
kell visszaszerezniük. Amikor az őr visszafordul, mindenkinek meg 
kell merevednie abban a pózban, amilyenben éppen van. Akit 
mozogni lát az őr, azt visszaküldheti az alapvonalra. Az őr 
bármikor, a neki tetsző (lehetőleg kiszámíthatatlan) ritmusban 
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fordul hátra. Az értéktárgyat nem csak megszerezni kell, hanem 
sikeresen visszajutni vele az alapvonalon túlra. Ha az őr valakit a 
kinccsel a kezében lát mozogni, annak is újra kell kezdeni az 
alapvonalról, a kincset letéve ott, ahol éppen járt. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A játék végén megnézzük, hogy ki tudta a legtöbb értéktárgyát 
megszerezni, és visszavinni a házába. 

Szabályok, instrukciók Az őr saját ritmusában fordul meg. 
Akit az őr meglát, annak az alapvonalról kezd folytatni a játékot. 
Az újrakezdés akkor életbe lép, ha a játékos már a „kinccsel” 
együtt visszafelé tartott. 

Eszköz(ök) A gyermek játékait, a családtagok saját használati tárgyait 
helyezzük el a pálya közepén. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Az őr kővé változtathatja azt, akit lát, ahelyett, hogy visszaküldi az 
alapvonalra. Ilyenkor egy mozgó városlakó érintéssel feloldhatja 
elfogott társát. 

Megjegyzés A játéktér rajza: 

Felhasznált irodalom Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
 
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

A játékot adaptálta Klómer Georgina gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

Válasszuk őt őrnek. 
 
Városlakóként gördeszkán 
hason fekve, páros karral 
hajtva magát is haladhat. 
 

A gyermek forduljon szembe a 
pályával, és stabil testhelyzetben 
helyezzük el, pl. pozícionálás 
táblázat P/4. útmutatása alapján. 
Ebben a testhelyzetben szemét 
eltakarva várja a városlakókat, és 
hátrafordulás helyett vegye el 
szeme elől a kezét.  

Ékpárna 
Gördeszka 

Őrként, ha nem megfelelő 
számára az ékpárnás 
fektetés, akkor válasszuk a 
pozícionálás táblázat P/3. 
útmutatása szerinti 
testhelyzetet. 
Gördeszkás közlekedés 
esetében a család többi tagja 
négykézláb vagy gördeszkán 
közlekedjen (ha 
rendelkezésre áll több 
gördeszka). 

A gyermek gurulva változtatja 
a helyét 

Minden városlakó gurulva 
közlekedjen. 

  Vegyük figyelembe, hogy 
ebben az esetben van olyan 
pillanat gurulás közben, 
amikor nem láthatják, hogy 
az őr megfordult. Adjunk 
plusz 2-3 mp-et a 
megállásra, ha látjuk, hogy 
éppen nem látja az őrt. 

A gyermek kúszik, mászik Minden városlakó 
kúszva/mászva közlekedjen. 

Kézben így nehéz szállítani az 
értéktárgyakat. Jó megoldás lehet, 
és a testtartást is fejleszti, ha a 
tárgyakat a háta közepén vagy a 
fején szállítja. Ebben a 
„játékvezető” legyen a játékosok 
segítségére. 

 Olyan „értéktárgyakat” 
válasszunk, amik 
feltehetőleg nem borulnak le 
a családtagok hátáról. 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermeknek a stabil 
ülőhelyzet megtartásához 
segítségre van szüksége 

Válasszuk őt őrnek. A gyermek forduljon szembe a 
pályával, és stabil, félig ülő 
helyzetben helyezzük el, pl. 
pozícionálás táblázat P/2. 
útmutatása alapján. 
Ebben a testhelyzetben szemét 
eltakarva várja a városlakókat, és 
hátrafordulás helyett vegye el 
szeme elől a kezét.  

Babzsák fotel  

A gyermek stabilan ül Őt válasszuk őrnek. A helyes ülés kialakítására 
ügyeljünk! 

Henger, összetekert 
törülköző/pléd 

Ha a gyermek sarkai közé ül 
vagy a túlságosan feszes 
belső combizmok miatt 
összeszorítja az alsó 
végtagjait, akkor a 
pozícionálás táblázat P/2. 
útmutatása szerinti 
testhelyzetben ültessük őt le. 
Ha a gyermek 
kerekesszékkel közlekedik 
tegyük a tárgyakat 
zsámolyra, sámlira, hogy ő is 
elérhesse őket. 

A gyermek segédeszközzel 
tud állni, járni 

 Vegyük figyelembe, hogy a 
gyermek lassabban mozoghat 
segédeszközével. Ahhoz, hogy 
egyenlő esélyekkel vehessen részt a 
játékban, indulhat néhány lépés 
előnnyel (saját megítélés alapján). 
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Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjait sokkal 
jobban használja 

Állítsunk fel új szabályt: 
mindenki csak az egyik 
kezével veheti el az 
„értéktárgyakat”. 

Azt a kezet választjuk ki ilyenkor, 
amelyiket a gyermek kevesebbet 
használja. 

  

A gyermek marokfogással fog   Használjunk 
építőkockákat, nagyobb 
tárgyakat. 

 

A gyermek csippentő fogással 
fog 

  Amennyiben elő 
szeretnénk segíteni a 
játékkal a 
finommotorika 
fejlődését, válasszunk 
apróbb tárgyakat. 
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Rabló 

A játék típusa családi játék 
Pedagógiai és fejlesztési célok koncentráció, gyorsaság, mozgáskoordináció 

Korosztály 3 év fölött 
Játékosok száma/csoportlétszám 3 vagy több 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 
Helyigény kb. 3x3 méter 

Szükséges eszköz(ök) kréta/madzag/kötél (a kör alakú pálya kijelöléséhez), 15-
20 tárgy 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Rabló 
Képességterület(ek), 

amely(ek) fejlesztése a 
játék során megvalósul 

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés 
- vizuális figyelem 

Affektív terület 
- frusztráció kezelése 
- együttműködés a családtagokkal 

Pszichomotoros funkciók 
- mozgáskoordináció 
- koncentráció 
- nagymozgás 
- kondicionális képesség  (gyorsaság) 
- téri orientáció 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5-8 perc 
A játék indítása 
1 perc 
A játék menete 
2 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes 
leírása  

A játék előkészítése 

Előkészítjük a szükséges eszközöket. 
Megrajzoljuk a kört, és elhelyezzük benne a tárgyakat úgy, hogy a 
kör széléről elérhetőek legyenek, és körülbelül egyenletesen 
legyenek elosztva. 
Kiválasztjuk, hogy ki lesz az őr, és kik a rablók. 
Mindenki elfoglalja a helyét, amit aztán szabadon módosíthat. 
Kiválasztjuk, hogy melyik játékos hova gyűjtheti a megszerzett 
tárgyakat. 
Meghatározzuk, hogy hány percig fogunk játszani. (kb. 1-3 perc) 
A játék indítása 

A játékvezető sípszóval vagy tapssal indítja a játékot, és méri az 
időt. 
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A játék menete 
Kijelölünk egy kb. 2,5 méter átmérőjű kört. Ebben a körben áll és 
vigyáz a kincseire az őr. A csoport többi tagja, anélkül, hogy 
belépnének a körbe, igyekszik minél több tárgyat megszerezni. 
Egyszerre több játékos is támadhat. A játékvezető méri az időt, és 
jelzi  amikor lejárt. A játék nyertese az, aki adott idő alatt a legtöbb 
tárgyat rabolta. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
Összeszámoljuk, hogy ki mennyi tárgyat gyűjtött össze. 
Megbeszéljük, hogy ki volt a legügyesebb. 

Szabályok, instrukciók Akit az őr megérint, az kiesett. 
Az őr nem léphet ki a körből. 
A rablók nem léphetnek be a körbe. 
A már elhelyezett tárgyak helyét nem változtathatjuk meg. 
A játékidő lejártával be kell fejezni a rablást. A sípszó közben már 
kézben lévő tárgyak pontot érnek. A sípszó után elvett tárgyakat 
nem számolhatjuk a pontok közé. 

Eszköz(ök) 15-20 kisebb tárgy, madzag/kötél/kréta  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játék játszható udvaron, játszótéren is, nemcsak szobában. 

Felhasznált irodalom  Kaposi László (szerk.) 2002. Játékkönyv. Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
 
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke 

A játékot adaptálta Klómer Georgina gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

Gördeszkán hasalva, páros 
karral hajtva magát játsszon a 
gyermek. 

Ebben az esetben a többi családtag 
sem állva játssza a játékot, hanem 
négykézláb helyzetben. 

Gördeszka Lehetséges, hogy a 
gyermeket felnőtt vezeti 
hónaljánál fogva, a gyermek 
így lépeget. 

A gyermek gurulva változtatja 
a helyét 

A család többi tagja is gurulva 
közelítse meg a kört, és együtt 
gyakorolják a gurulást. Az őr 
hason fekvő testhelyzetben 
védje kincseit. A körön belül 
ő is csak gurulva közlekedhet. 

Csökkentsük a kör méretét, hogy 
alkartámaszból kinyúlva is elérjék a 
játékosok a kincseket. 
A kört kisebbre rajzoljuk, kb. 2 
méter legyen az átmérő. A tárgyakat 
a kör szélétől karnyújtásnyira 
helyezzük el. 

 A játékot nyugodtan 
játszhatjuk a szabadban is. 
Célszerű füves területet 
választani, ahol igazi élményt 
nyújt a gurulás. A fűvel való 
érintkezés a taktilis 
érzékelést is fejleszti. 

A gyermek kúszik, mászik A gyermek kúszva, mászva 
vesz részt a tevékenységben. 

A család többi tagja is mászva 
közelítse meg a kört. Az őr is 
négykézláb helyzetben őrködjön. 

 Felnőtt segítheti a kúszó, 
mászó mozdulatot. 

A gyermek segédeszközzel 
tud állni, járni 

A gyermek a segédeszközével 
vehet részt a játékban – ez 
akár lehet kerekesszék is.  

Ha a gyermek pl. 2 támbottal tud 
állni, járni, akkor őrként 
elfogadható „elkapási” mód, ha a 
botjával érinti meg a rablókat 
(hívjuk fel a figyelmét a 
balesetmentes játékra!). Ha 
rablóként játszik, akkor elfogadható 
mód, ha a botjával megérinti a 
„kincset”. Ilyenkor a 
játékvezetőnek figyelnie kell, hogy 
melyik kincset érintette meg, és azt 
ki kell vennie a körből. 

 Ha a gyermek 
kerekesszékkel közlekedik, 
akkor tegyünk kincseket 
zsámolyra, székre, hogy ő is 
könnyedén elérhesse azokat. 



 

 

 

TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0003 
TÁR-HÁZ projekt a Mozgásjavító az 

együttnevelésért 
 

 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

Ha a gyermek segédeszközével 
lassabban tud mozogni, akkor nem 
célszerű őrnek állítani, hiszen 
ebben a játékban neki kell a 
legtöbbet mozognia. 

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjait sokkal 
jobban használja 

Vezessünk be új szabályt: 
csak a két kézzel megszerzett 
kincsek számítanak elrabolt 
kincsnek. Aki csak egy kézzel 
kaparintja meg, nem számít 
pontnak, vissza kell tennie a 
kincset. 

   

A gyermek marokfogással fog   A kincsek nagyobb 
tárgyak vagy 
építőkockák legyenek. 

 

A gyermek csippentő fogással 
fog 

  A csippentő fogás 
gyakorlása érdekében 
kisebb golyókat tegyünk 
a körbe. 

 

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

 A kör szélétől olyan távolságra 
helyezzük el a tárgyakat, hogy a 
gyermeknek mindenképpen ki 
kelljen nyújtania érte a karját. 
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Ringató 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok kötődés erősítése a szülőkkel, nagyszülőkkel, esetleg 
nagyobb testvérrel, testvérekkel, egyensúly, koordináció 
fejlesztése, reflexgátlás 

Korosztály 0-3 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2 fő 

A játékhoz szükséges idő minimum 10 perc 

Helyigény ülőfelület: ágy, szék, babzsákfotel, nagylabda 

Szükséges eszköz(ök) nagylabda, babzsákfotel, hordozókendő 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Ringató 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás 
- érzelmi intelligencia  

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- téri orientáció 
- egyensúly 
- koordináció 
- beszéd  

Kognitív funkciók 
- vizuális, auditív figyelem és emlékezet 
- szerialitás 
- intermodalitás  

Reflexgátlás 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5-10 perc 

A játék indítása 
1 perc 

A játék menete 
2-3 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 
A ringató előkészítése során a legfontosabb feladat az 
optimális, reflexgátló testhelyzet beállítása. 
Ajánlott pozíciók: 

1. Fogás a gyermek két lába között, a fej és a váll alatt 
úgy, hogy a gyermek feje és vállai ne essenek hátra. 

2. A gyermek hason fekszik, a két lába között, illetve 
a mellkasa alatt kell megfogni; csecsemő esetében a 
két lába között az alkarra fektetjük, fej oldalt a 
tenyérben. 
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A játék indítása 
Elmondjuk a gyermeknek, hogy mi fog történni. „Most 
ringatni foglak.” 

A játék menete 
A mondóka ritmusára hintáztatjuk a gyermeket: 

a. előre-hátra 
b. fel-le 

Minimum négyszer ismételjük. 
 

Mondókák: 

„Este van már, este,  
leszállt a nap messze,  
ki egész nap futkos,  
este biza álmos.” 

 

„Repülj, repülj, lágyan, lágyan. 
Ringasd, ringasd, lábam, lábam. 

Aludjál, álmodjál, aludjál, álmodjál. 
Édes kincsem, virágom, álmodjál.” 

 
„Aludj baba aludjál, 
aranyosat álmodjál, 
aluszik a kiscica, 
aludj Te is Sárika.” 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
A játék végén megsimogatjuk a gyermek arcát, 
magunkhoz öleljük. 

Szabályok, instrukciók Az optimális testhelyzet megtartása végig nagyon fontos. 
Figyeljünk oda arra, hogy a gyermek végig biztonságban 
érezze magát, ne féljen. Ne tegyünk hirtelen mozdulatot és 
semmiképpen ne rázzuk a gyermeket! 

Eszköz(ök) Nem szükséges 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

1. Egy mondókán belül is változtathatjuk a ritmust. 
Először gyorsabban kezdjük, majd a mondóka végére 
egészen lassan végezzük a mozdulatokat. 
2. Használhatunk hordozókendőt is, ami különösen 
alkalmas a kisgyermek helyes testtartásának beállítására. 
Ajánlott kötés mód: elöl zsebes keresztes. Ebben az 
esetben mi végzünk egész törzsünkkel ringató 
mozdulatokat. 

A játékot adaptálta Tóth Adrienn gyógypedagógus- 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek újszülött Az kisgyermek optimális 
testhelyzetének megtartása a 
játék teljes időtartama alatt 
nagyon fontos. Figyeljünk 
oda arra, hogy a gyermek 
végig biztonságban érezze 
magát, ne féljen. Ne tegyünk 
hirtelen mozdulatot és 
semmiképpen ne rázzuk a 
gyermeket! 

A legfontosabb feladat az optimális, 
reflexgátló testhelyzet beállítása. 
Ajánlott pozíciók: 
1.Fogás a gyermek két lába között, 
a fej és a váll alatt úgy, hogy a 
gyermek feje és vállai ne essenek 
hátra. 
2. A gyermek hason fekszik, a két 
lába között, illetve a mellkasa alatt 
kell megfogni; csecsemő esetében a 
két lába között, az alkarra fektetjük, 
fej oldalt a tenyérben. 

A felnőtt használhat 
hordozókendőt is az 
optimális testhelyzet 
beállításához. 

Ritmusváltások: először 
gyorsabban kezdjük, majd a 
mondóka végére egészen 
lassan végezzük a 
mozdulatokat.  
Ha a felnőtt hordozókendőt 
használ, lényeges a 
megfelelő kötési mód. 
Ebben az esetben ajánlott az 
elöl zsebes keresztes 
megoldás. 

A gyermek fejkontrollja, 
törzskontrollja kialakult, 
stabilan ül 

 Használhatjuk még az alábbi fogást 
is: 
A gyermek a felnőttnek háttal van 
ülő helyzetben, csípő, térd 
behajlítva, fogás a combokon 
alulról. A felnőtt használhatja a 
mellkasát támasztékként. 

 A felnőtt a karját kinyújtva, a 
mellkastámaszt 
megszüntetve hintáztatja a 
gyermeket előre- hátra, fel-
le. 
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Szobros játék 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok mozgáskoordináció, mozgástervezés, testséma, utánzás 
képességének fejlesztése, testhelyzetek felvétele 
megtartása 

Korosztály 4-6 év 
Játékosok száma/csoportlétszám 3-4 fő 

A játékhoz szükséges idő 15-20 perc 
Helyigény tágasabb szoba 

Szükséges eszköz(ök) lepedő, szőnyeg 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Szobros játék 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Kognitív funkciók: 
- intermodalitás 
- érzékelés (taktilis, vizuális) 
- észlelés (vizuális, taktilis) 
- figyelem 
- emlékezet 
- fantázia 

Pszichomotoros terület 
- mozgás (nagymozgás, statikus testhelyzetek 

felvétele, megtartása) 
- orientáció (testséma, téri orientáció) 

Affektív terület 
- szociabilitás (kapcsolat, együttműködés a 

családtagokkal) 
A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

2 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
15 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Lepedő előkészítése 
A játék indítása 

Letakarjuk az egyik családtagot és kezdődik a 
„letapogatás”. 
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A játék menete 

A család egyik tagját letakarjuk lepedővel. A lepedő alatt 
felvesz valamilyen testhelyzetet és úgy marad, mint egy 
szobor. A család többi tagja a lepedőn keresztül 
letapogatja a szobrot, és ő is felveszi azt a testhelyzetet, 
mint a takaró alatt lévő. Ha minden játékos felvette a 
testhelyzetet, akkor a lepedő alatt lévő családtag leveszi 
magáról a lepedőt, megmutatja lepedő nélkül is a 
többieknek a „szobrát” és ellenőrzi, hogy helyes pozitúrát 
vettek-e fel a többiek. Ezután cserélnek. Az a családtag 
kerül a lepedő alá, aki a legügyesebben vette fel a „szobor” 
formáját 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A lepedő alatt lévő játékos előbújik, és minden szobrot 
értékel. Az a játék nyertese, akié a leginkább hasonlít az 
eredeti szoborra. Közösen megbeszélik, hogy ki mit 
csinált másképpen, melyik testrésznek hol kell lennie. 
A közös játék a jutalom, de a gyermeket folyamatosan 
dicsérhetjük, amikor sikerült neki felvenni az adott 
testhelyzetet. 

Szabályok, instrukciók A „letapogatás” során nem beszélnek a családtagok - 
addig, amíg fel nem vették a testhelyzetet, nem beszélik 
meg, hogy ki milyen testhelyzetbe fog elhelyezkedni. 
A testhelyzet felvétele után már nem módosítunk a 
testhelyzeten. 
Csak akkor mozdulunk el az adott testhelyzetből, ha már a 
lepedő alatt lévő családtag megnézett minket. 
Az egyik családtag vállalja a lebonyolítást is. Letakarja 
egyiküket, és az alábbi szöveget mondja: „A világhírű 
szobrászművész titkos alkotása van ez alatt a varázslepedő 
alatt, amit nem lehet levenni. Ám sokan szeretnék 
elkészíteni ugyanazt a művet, így cselhez folyamodnak. A 
lepedő alatt letapogatják, végigsimítják a hamisítók a 
művet és elkészítik saját verziójukat. A cél, hogy minél 
inkább hasonlítson az eredeti alkotásra az övék is. Nincs 
sok idő a tapogatásra, mert a riasztó jelezni fog. Húszig 
számolok, addig lehet tapogatni, majd megint húszig, 
azalatt lehet elkészíteni a szobrokat.” 
Pontosan jelezzük „most”, „kezdődik”, „vége” szavakkal 
az időtartamok kezdetét, végét. 

Eszköz(ök) Lepedő, szőnyeg 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Lehet nehezíteni a játékot azzal, hogy két szobrot is meg 
kell jegyezni, a lepedő alatt lévő két pózt vesz fel egymás 
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után, mind a kettőt meg kell jegyezni és elkészíteni a 
többieknek. 
Lehetséges könnyítés: lepedő helyett tüll/organza 
függönyt használunk, amelyen jobban átsejlenek a 
testrészek, pozíciók. 

A játékot adaptálta Tóth Adrienn gyógypedagógus- 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek segédeszközzel 
tud állni, járni 

A tevékenység során 
használhatja a segédeszközeit.  
Amennyiben ő utánoz, olyan 
szobrot kell alkotni, amely 
során a segédeszköz biztosítja 
a megfelelő egyensúlyt. 

Vegyük figyelembe, hogy a 
gyermeknek segédeszköze van, 
azon támaszkodnia kell (járókeret, 
támbot), vagy benne ül 
(kerekesszék). Olyan feladatokat 
adjunk, amiben csak egyik kezét 
kell elemelnie, a másikkal 
támaszkodhat. Ülő, fekvő 
szobrokat is készíthetünk. 

Lepedő (esetleg székek) Ha a gyermek kerekesszéket 
használ, mindenki ülhet 
széken – a szobor és az 
utánzók is. 

A gyermek kúszik, mászik  Fekvő, ülő, térdelő testhelyzetben 
lévő szobrokat készítsünk. 

Lepedő Nehezítésként, 
egyensúlyfejlesztő, és 
izomerősítő gyakorlatként 
négykézláb helyzetben 
emelje el a karját vagy lábát a 
talajtól. 

A gyermek egyik oldali 
végtagjait ügyesebben 
használja  

 Mindkét kart, lábat szimmetrikusan 
tartó szobrokat készítsünk. 

Lepedő  

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

Helyes megoldásként 
elfogadjuk, ha a gyermek nem 
nyújtja ki teljesen a karját 
vagy lábát. Hívjuk fel rá a 
figyelmét, hogy törekedjen 
arra, hogy még jobban nyújtsa 
ki. 

 Lepedő  
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Úgy csinálok mint egy… 
A játék típusa családi játék 

Pedagógiai és fejlesztési célok kötődés erősítése szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, 
mozgástervezés, memória fejlesztése 

Korosztály 2-6 év 

Játékosok száma/csoportlétszám minimum 4 fő 

A játékhoz szükséges idő minimum 20 perc 

Helyigény játszhatjuk a szobában, de a szabadban is 

Szükséges eszköz(ök) - 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Úgy csinálok mint egy... 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- szociabilitás 
- szociális kompetencia 
- érzelmi intelligencia 

Pszichomotoros funkciók 
- testséma 
- téri orientáció 
- egyensúly 
- koordináció 
- beszéd  

Kognitív funkciók 
- képzelet 
- vizuális, auditív figyelem és emlékezet 
- szerialitás 
- intermodalitás  

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2 perc 

A játék indítása 
1 perc 

A játék menete 
20 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 
Megfelelő tér kialakítása. 

A játék indítása 
A szabályok ismertetése. 

A játék menete 

A játék során az egyik játékos utánozza egy sport, vagy egy 
foglalkozás mozdulatait. A többieknek ki kell találniuk, 
hogy melyik foglalkozásról vagy sportról van szó. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
Közösen megbeszélhetik, hogy az adott foglalkozásokat, 
illetve sportágakat mely mozdulatok jellemzik a leginkább, 
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miről volt a legkönnyebb felismerni. 

Szabályok, instrukciók Pontosan utánozható, lejátszható sportágat, foglalkozást 
kell választani. 

Eszköz(ök) Nem szükséges. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Miután a többiek felismerték, hogy milyen sportról, vagy 
foglalkozásról van szó, ők is csatlakozhatnak. Ha például 
egy teniszezőt játszott el az adott játékos, akkor 
csatlakozhat hozzá valaki és eljátszhatják, hogy éppen 
egymással mérkőznek, a többiek lehetnek nézők, valaki a 
bíró, megint másvalaki labdaszedő.  
A kategória bővíthető – érdemes a gyerekekkel 
megbeszélni. 
Ha nehezen sikerül a megfejtés, könnyítésként megadható 
a kitalálandó foglalkozás vagy tevékenység kezdőhangja. 
(ebben segíthet a kisebbeknek felnőtt vagy idősebb 
testvér) 

A játékot adaptálta Tóth Adrienn gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

Mozgásállapot/ 
diagnózis 

Tevékenység Sajátos szempontok Eszközök Lehetséges variációk 

A gyermek helyváltoztatásra 
csak segítséggel képes 

A játék során választhatunk 
egy segítőt a gyermeknek, 
akivel együtt mutatja be az 
adott foglalkozást, sportágat. 

A segítő csak annyit segítsen, 
amennyi éppen szükséges! 

Használhatnak eszközt, 
hogy a többiek 
könnyebben felismerjék 
a bemutatott 
foglalkozást, sportágat. 

Készíthetünk előre kártyákat 
foglalkozásokról/sportágak-
ról  és a játékosoknak ebből 
kell húzniuk. 
Ha elsőre nem sikerül 
kitalálni az adott 
tevékenységet, a játékos 
felkérhet valakit, hogy legyen 
a segítője. 

A gyermeknek a stabil 
ülőhelyzet megtartására 
segítségre van szüksége 

Ebben az esetben 
gesztusokkal és mimikával 
kell kifejeznie az adott 
foglalkozást vagy sportot.  

Figyeljünk az optimális testhelyzet 
kialakítására. 

  

A gyermek végtagjait 
aszimmetrikusan használja, 
egyik oldali végtagjait sokkal 
jobban használja 

Felhívjuk a gyermek 
figyelmét, hogy a legfőbb 
mozdulatokat, gesztusokat 
kifejezetten az érintett 
végtagjával végezze. 

   

A gyermek ízületei nem 
mozognak teljes 
mozgáspályán, önállóan nem 
tudja teljesen kinyújtani a 
karját vagy a lábát 

 A gyermek választhat egy tárgyat, 
amit felhasználhat a játék során.  
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V. Testnevelési és sportjátékok 
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Alagútjáték 

A játék típusa Testnevelési és sportjáték 
Pedagógiai és fejlesztési célok Az úszásoktatásban a vízbiztonság fejlesztése, 

vitálkapacitás növelése a cél. Ezen kívül a társakkal való 
együttműködés képességének kialakítását, egymásra való 
odafigyelés, fegyelem, szabálykövetés képességének 
fejlesztését célozza a játék 
(Vízbiztos, két úszásnemben úszni tudó gyermekek 
számára) 

Korosztály 5-7 évesek 
Játékosok száma/csoportlétszám 4-6 fő 

A játékhoz szükséges idő 15 perc 
Helyigény Tanmedence: 6 méter hosszú, max. 90 cm mélységgel, 

32 °C vízhőmérséklettel, esetleg nagyobb kerti medence 
Szükséges eszköz(ök) - 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Alagútjáték 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Nagymozgás fejlesztése 
- testtudat 
- téri tájékozódás 
- egyensúly 

Affektív területek 
- bátorság 
- önbizalom 
- társas kapcsolatok 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
2 perc 
A játék indítása 
30 másodperc 
A játék menete 
12 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1,5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A játék az 5-7 évesek fő tevékenységi formája, az 
úszásoktatás egyik fontos eszköze, számos feladat 
megoldásához nyújt segítséget. A játékos formába ágyazott 
feladatok esetén a gyermekek észrevétlenül, vidáman 
hajtják végre az egyébként nehéznek tűnő feladatokat. Az 
adott korosztályt a játék előkészítésekor meg kell tanítani 
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arra, hogyan játszanak. Ez fontos pedagógiai feladat. A 
játék kiválasztásánál döntő szerepet játszanak az életkori 
sajátosságok és a vízbiztonság. 
A játékot 4-6 gyermek játszhatja, akik 5-7 évesek, 
vízbiztonsággal rendelkeznek az adott körülmények 
között. 
Az előkészítés részét képezi a játékszabályok ismertetése 
verbális és nem verbális (bemutatás) úton. 
Fontos, hogy csak olyan feladat elé állítsuk a gyerekeket, 
ami képességeiknek megfelel, és sikerélményt ad. 
Mivel csoportos játékról van szó, ezért fel kell hívnunk a 
figyelmüket arra, hogy vigyázzanak saját és társaik testi 
épségére. 
A gyermekeket az előre megbeszélt vezényszóra „Rajt!” 
indítjuk. 
A játék indítása 

Egészséges, vízbiztonsággal már rendelkező (úszni tudó 
gyermekek) esetében a medence közepén „építjük fel” az 
alagutat, úgy, hogy a gyermekek egymás mögé beállva, az 
előtte álló vállát fogva, széles terpeszben állnak. 
A sor végén álló nagy levegővétel után a tanár 
vezényszavára a víz alá merül és átúszik a társak 
terpesztett lába alatt. Elsőként jön fel a víz alól, miután 
kifújta a levegőjét és beáll a sor elejére terpeszbe. 
Mozgáskorlátozott gyermekek esetében (bot, keret) 
tapasztalat szerint az egykezes falfogás biztonságot ad, és 
így felhőtlen jókedvvel tudnak a játéknak örülni. 
A játék menete 

A gyermekek egymás után merülnek le és kúsznak, úsznak 
a társak lába között, úgy, hogy lehetőleg ne fogják meg a 
lábakat. 
A víz felhajtóerejét leküzdve úsznak le a medence aljára, és 
úsznak át az „alagúton”. 
Folyamatosan követik egymást az alagútban 3-szor 4-szer. 
Ép és mozgáskorlátozott gyermekek esetében is 
szükségessé válhat, hogy a tanár, edző, szülő segítséget 
nyújtson, utasításokkal, és fizikai segítséggel (tolás, 
lebújtatás, feljövetel). 
Pedagógiai szempont, hogy a segítségnyújtás mértékét 
egyre jobban csökkentsük. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Ez a vízi játék mindig nagy örömet, vidámságot hoz a 
medencébe, óriási sikongatások, nagy nevetések kísérik. 
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Aki „megcsinálta”, sikerélményt él át és bízik benne, hogy 
legközelebb is lesz „alagutazás”. 
A játék hatása mérhető, akár azon a foglalkozáson belül is, 
amin játszottunk, akár a következőn. 
A sikerélményen kívül az önbizalom is megnő, és ezáltal 
olyan úszógyakorlatokat fog tudni végrehajtani, amiket 
eddig még nem. 
A lezárás egy pozitív megerősítéssel, dicsérettel teszi 
teljessé a játékot. 

Szabályok, instrukciók Egy sorban szorosan egymás mögött, széles terpeszben 
állnak, mozdulatlanul. Mozgáskorlátozottak esetében falat 
fogva. 
Fegyelemmel és figyelemmel várják a vezényszót. 
A játék elmagyarázása az életkornak megfelelően zajlik. 
„Álljatok be egymás mögé terpeszállásba, és fogjátok meg 
a falat egy kézzel!, „Rajt!” vezényszóra indul az utolsó 
gyermek”stb. 

Eszköz(ök) - 
Egyéb 

 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Aki önállóan nem tud terpeszteni, a tanár, szülő, edző 
segítségével emelheti a lábát. Ha már ügyesebbek a 
gyerekek, nem kell vállfogással állni, hanem növelhetik a 
távolságot egymás között, így hosszabb utat kell a víz alatt 
megtennie az alagúton áthaladó gyermeknek. 

A játékot adaptálta Varjasné dr. Kovács Edit úszó szakedző 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Megfelelő körülmények biztosítása a játék 

megkezdéséhez. Kerti medencében, strandon is 
játszható.  
A mozgásállapotnak megfelelő medence, vízmélység, 
vízhőfok, falfelület megválasztása. Megfelelő 
vízbiztonság 
(két úszásnemben úszik) szükséges a tevékenységhez. 
Megfelelő szélességű terpesz szükséges, amin a társak 
átférnek. 

A kiinduló helyzet beállítása a szabályok elmagyarázásával. 
A megfelelő körülmények kialakítása után kezdetét veszi a 
játék. 
A falat fogva széles terpeszben állva készen áll az alagút. 
 
Életkornak megfelelő játékkiértékelés, javító instrukciók, a 
jövőbeli játék célkitűzései. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A gyermek mozgásállapotának megfelelő vízbeli pozíció 
felvétele, falfogás szükségessége.  

A segítségnyújtás egyénre szabottan kell, hogy történjen, így 
a tanárnak, edzőnek, szülőnek jól kell ismernie a résztvevők 
képességeit. 
Szükséges lehet a falfogás, segítségnyújtás a merülésben, 
megfelelő terpeszállás kialakítása, amely biztosítja, hogy a 
játékot élvezze, és egyenlő félként vegyen részt benne. A 
játékot „vállfogásos alagútalkotással” lehet kezdeni, de ha ez 
jól megy az alagutat alkotó gyermekek egyre távolabb 
állhatnak egymástól, amely hosszabb víz alatti úszást 
igényel. A gyerekek segítséget igényelhetnek az indulásnál, 
vagy a leállásnál. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

-  Használhatunk békatalpat, amely felgyorsítja a víz alatti 
úszást. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Segítségadás olyan mértékben, ahogy azt a 
mozgásállapot megkívánja (emelés, fogás). 
A begyakorlás után egyre inkább csökken a 
segítségnyújtás szükségessége. 
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Bombázás 

A játék típusa Testnevelési és sportjátékok 

Pedagógiai és fejlesztési célok Figyelem, szem-kéz koordináció fejlesztése.  

Gyorsaság, fogás-elengedés és célirányos felső végtag 

mozgások fejlesztése. 

Korosztály 6-8 év 

Játékosok száma/csoportlétszám Két 3-10 fős csapat. 

A játékhoz szükséges idő A játékosok létszámától függ egy menet ideje. 3-3 játékos 

esetén 6-8 perc. Több menetet érdemes játszani. 

Helyigény Nagyobb üres szoba, tornaterem. 

Szükséges eszköz(ök) Nagy labda (40-70 cm átmérőjű), a játékosok számának 

megfelelő babzsák vagy boccia labda vagy kislabda vagy 

szivacslabda. 

A játék lebonyolításához két segítő szükséges. 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Bombázás 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Nagymozgás 
- testhelyzet megtartása 
- egyensúly 
- koordináció 
- mozgástempó 
- téri orientáció 

Finommozgás 
- felső végtag akaratlagos mozgatása 
- labda megfogása és elengedése 
- célzó mozgások 
- dobómozgás 
- szem-kéz koordináció 

Kommunikáció 
- beszédértés (szabályok megértése és betartása) 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

10 perc 

A játék indítása 

5 perc 

A játék menete 

A játékosok számától függően 6-8 perc egy menet. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A két csapat szemben egymással helyezkedik el két sorban. 

A szembenálló sorok között kb. 3 méter távolság legyen. 
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Egy sorban úgy helyezkednek el a játékosok egymástól kb. 

1 méter távolságra, hogy ne akadályozzák egymást a 

dobásban. A játékban több testhelyzet is megengedett: 

törökülés, zsámolyon ülés, térdelés, kerekesszékben ülés, 

állás. Ha nem tud megülni a játékos, akkor hason fekve 

hónaljnál ékpárnával alátámasztva is dobhat. 

A játék indítása 

A szabályok ismertetése után meghatározzuk az első dobó 

játékost és elgurítjuk a nagy labdát. 

A játék menete 

A játékban a két segítő egymásnak gurítja a nagy labdát a 

játékosok közötti téren keresztbe. Minden gurításnál csak 

egy, előre kijelölt versenyző dobhat. A kezében lévő 

babzsákkal/labdával el kell találnia a guruló nagy labdát. 

Ha eltalálja a labdát, akkor a csapata 1 pontot kap. Minden 

gurításnál másik játékos dobhat.   

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Amikor minden játékos eldobta a labdáját, akkor 

összeszámoljuk a csapat pontjait és visszaadjuk az 

eldobott labdákat. 

Szabályok, instrukciók Ha lepattant labda ér hozzá a nagy labdához, akkor az 

nem ér pontot. Csak ha levegőben találja el a nagy labdát, 

azért jár a pont.  

Eszköz(ök) nagylabda, labdák, babzsákok, kijelöléshez ragasztószalag 

vagy kötél 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Amennyiben gyengébb izomerejű gyermekek játszanak, 

akkor babzsák vagy szivacslabda használata ajánlott, mert 

azt könnyebb megfogni. Ilyenkor közelebb kell egymáshoz 

a csapatokat felállítani, hogy kisebb dobással is 

eltalálhassák a labdát. Ha jól fogó és dobó gyerekek 

játszanak, akkor kislabdával dobjanak.  

Nehezebb a feladat, ha mindkét csapat 1-1 játékosa 

egyszerre dob. 

A játékot adaptálta Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A bottal, kerettel közlekedő gyermek a 

segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg 

szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt. A 

játékban ülő helyzetben tud részt venni - zsámolyon, 

széken ülve vagy szőnyegen törökülésben vagy térdelve. 

Sarokülés csak akkor ajánlott, ha semmilyen 

csípőprobléma nem áll fenn. Abban az esetben is csak 

kispárnán ülve, amit a két boka közé helyezünk. (Ld. 

még pozícionálás táblázat). 

 

A kerekesszékes gyerek játszhat kocsiban is. 

Amennyiben kiültetjük, bizonyosodjunk meg róla, hogy 

biztonságosan megül önállóan szőnyegen vagy 

zsámolyon. Ha nem ül meg önállóan, akkor valamilyen 

támasztékot (pl.: szivacselem) mögé kell tennünk, 

nehogy eldőljön. 

Ha a játékosok közül valamelyik gyermek nehezen tud 

célozni, lassan engedi el a labdát, ha ő következik, lassabban 

is guríthatjuk a nagy labdát. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A mozgásállapotnak megfelelően válasszuk meg a 

testhelyzetet, a távolságot és tárgyat, amivel dob a 

gyermek. 

Ha a gyermek csak gurítani tud (kezével vagy lábával), 

természetesen pontot ér, ha a guruló kislabda érinti a 

nagylabdát. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Amennyiben gyengébb izomerejű gyermekek játszanak, 

akkor a babzsák vagy szivacslabda használata ajánlott, 

mert azt könnyebb megfogni, viszont nem lehet vele 

nagyot dobni. Ilyenkor közelebb kell a csapatokat 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
felállítani. Ha jól fogó és dobó gyerekek játszanak, akkor 

kislabdával dobjanak. 

 

Ha kerekesszékben játszik egy gyermek, de gyenge az 

izomereje, akkor használhat a játékban boccia-csövet is 

a gurításhoz. A csővel játszó gyereknek nehezebb 

kiszámítania a labda gurulási sebességét, neki több időt 

adjunk előzetesen a gyakorlásra. Csővel gurító 

gyermeknél értelemszerűen nem a levegőben kell a nagy 

labdát eltalálni, hanem gurulás közben ha hozzáér a 

nagy labdához, akkor megkapja a pontot. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Ha a játékosoknak egyáltalán nem sikerül eltalálni a guruló 

labdát, akkor felrajzolhatunk/ragaszthatunk a padlóra a 

gurulás irányára merőlegesen csíkokat. Ha abba a mezőbe 

beletalál a játékos, amiben a labda éppen van, de mégsem 

találja el, akkor is kaphat pontot. Egy pontot, ha a mezőbe 

talál, kettőt, ha a labdát is eltalálja. 
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Élő társasjáték 
A játék típusa Testnevelési és sportjátékok 

Pedagógiai és fejlesztési célok Csapatszellem, együttműködés kialakítása. 
Logikus gondolkodás fejlesztése. 

Korosztály 6-8 év 
Játékosok száma/csoportlétszám Csapatonként 2-5 fő 

A játékhoz szükséges idő 20 perc (a pálya hosszától és a játékosok létszámától 
függ) 

Helyigény Nagyméretű szoba, tornaterem, folyosórészlet. 
Szükséges eszköz(ök) Minimum 20 db hullahopp karika vagy kréta, körök 

felrajzolásához. 5 db filc tenyér, 5 db filc talp, 1 db 
kislabda vagy babzsák.  

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Élő társasjáték 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Nagymozgás 
- helyváltoztató mozgások 
- testhelyzet megtartása 
- egyensúly, koordináció 
- téri orientáció 

Finommozgás 
- felső végtag akaratlagos mozgatása 
- játéktárgyak megfogása és elengedése 
- célzó mozgások 
- dobómozgás 
- szem-kéz koordináció 

Szociális kompetencia 
- kapcsolat, együttműködés a csapattársakkal, 

közösségben elfoglalt hely  
Kommunikáció 

- Beszédértés (szabályok megértése és betartása) 
- csapattársakkal való megbeszélés 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
10-15 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
20 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
5 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

Felrajzoljuk vagy megépítjük a pályát. Ha a játékosok 
önállóan vagy segédeszközzel járnak, négykézláb vagy 
kúszva közlekednek, akkor hullahopp karikákból építjük 
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meg a „játéktáblát”. Egy nagy körben elhelyezzük a 20 
karikát. Ha kerekesszékkel közlekedik egy játékos, akkor – 
mivel a karikákba nem tud belépni - felrajzoljuk krétával a 
karikákat. Meghatározzuk a start és a cél mezőt a pálya két 
végén. A karikákban véletlenszerűen elhelyezzük a filc 
tenyereket és talpakat. Egy karikába csak egy elem legyen. 
A pálya közepén felrajzolunk/felragasztunk 6 négyzetet 
egy sorban úgy, mintha ugróiskolát rajzolnánk. A 
négyzeteket 1-6-ig megszámozzuk. Ezen a területen zajlik 
majd a dobás. Dobókocka helyett babzsák dobásával 
határozzák meg a játékosok lépéseit. Csapatok kialakítása. 
Egy csapatban van egy dobó ember, aki lehet a 
csapatkapitány is és legalább egy „bábu” játékos, aki 
lépeget a pályán. Egy csapatban lehet több bábu is, de 4-
nél több ne legyen. 
A játék indítása 

A csapat dobóembere a 6 négyzetből álló oszlop végére 
áll, ahol az 1-es mező található. A kezében lévő babzsákkal 
dob valamelyik négyzetbe. Amelyikbe beletalál, annyit lép 
a csapata bábuja. Ha nem talál bele a négyzetekbe, akkor 
nem léphet pályára a bábu.  
A játék menete 

A csapatok felváltva dobnak és lépnek. Amelyik játékos 
tenyérformára lép, az előrébb lép 5 mezőt, amelyik 
talpformára lép, az visszalép 5 mezőt. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Az a csapat nyer, akinek a bábuja/bábui pontosan beérnek 
a cél mezőbe. Ha a cél előtti mezőkön többet dobnak, 
akkor az utolsó karikától visszafelé kell lépegetni.   

Szabályok, instrukciók A játék közben, amikor egy csapat sorra kerül, akkor a 
csapattagok beszélhetnek egymással. A bábu kérheti a 
dobó játékost, hogy hányat dobjon.  

Eszköz(ök) Minimum 20 db hullahopp karika vagy kréta, körök 
felrajzolásához. 5 db filc tenyér, 5 db filc talp, 1 db 
kislabda vagy babzsák. A filc tenyér és talp helyett 
használhatunk saját magunk által készített, két különböző 
színű tenyér és talpformát. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Jelen leírás csak egy nagyon egyszerű társasjátékon mutatja 
be az élő társasjáték menetét. Ebben a formában 
bármilyen más táblás társasjáték lejátszható. Új 
szabályokat is lehet alkotni, pl. iskolai, óvodai projektek, 
témahetek adott témájához illő figurákkal, jelekkel is 
játszhatjuk. 

A játékot adaptálta Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A bottal, kerettel közlekedő gyermek a 

segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg 
szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt.  
 
Ha a kerekesszékes gyermekek a kocsiban maradva 
játszanak, akkor ne karikákat tegyünk a padlóra, hanem 
krétával vagy ragasztószalaggal rajzoljunk/ragasszunk 
fel köröket. Így a kerekesszékkel is be tudnak állni a 
játékmezőkbe.   

Négykézláb vagy térden járva, esetleg kúszva közlekedhet a 
játéktérben. 
 
Ha a kerekeszékes gyermek a kocsiból kiszáll, akkor mászva, 
kúszva vagy gurulva közlekedhet a pályán. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A mozgásállapotnak, izomerőnek megfelelően kell 
megválasztani a tárgyat, amivel a gyerek dobni/gurítani 
tud. 

A botot, keretet használó gyerek lépegethet a 
segédeszközével együtt. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Ha nagyon gyenge izomerejű gyerek a dobó játékos, 
akkor kisebb mozgást igénylő „dobóteret” is 
alkothatunk, pl. asztalon szívószállal papírlabda elfújása 
a felrajzolt 6 négyzetbe.   

Beiktathatunk a játékba különböző feladatokat – a feladatok 
esetén motiváló, ha a felnőttek is beszállnak a játékba. 
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Fogócska 

A játék típusa Testnevelési és sportjáték 
Pedagógiai és fejlesztési célok Ügyesség, kitartás fejlesztése 

Korosztály óvodás korosztály, iskolát kezdő korosztály 
Játékosok száma/csoportlétszám kiscsoportban ( 4-6 fő), nagycsoportban (7-15 fő) 

A játékhoz szükséges idő 15-30 perc 
Helyigény szabadtéri pálya, játszótér, tornaterem 

Szükséges eszköz(ök) bója 
 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Fogócska 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Szociális kompetencia 
- közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás 

megtanulása interiorizálása 
- együttműködés, kapcsolat osztálytársakkal 

Affektív terület 
- érzelmi intelligencia fejlesztése 
- frusztráció kezelése 
- tolerancia kialakítása 
- társismeret, emberismeret 

Mozgásfejlesztés 
- nagymozgás fejlesztése 
- orientáció – térbeli tájékozódás  

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés 
- vizuális figyelem 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
3-5perc 
A játék indítása 
3-5 perc 
A játék menete 
10-15 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
1-2 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A terep kiválasztása, a helyszín kijelölése. 
A játék indítása 

Szabályok ismertetése, kerettörténet elmesélése. 
Kijelölünk egy fogót. A kerettörténet helyszínhez, 
évszakhoz, ismert ellentétpárokhoz, egyéb aktualitáshoz 
igazítható.  
Pl-1: Fás, bokros helyszínen játszunk, ahol a fogó a 
vadász, a játszótársak pedig az erdőben élő állatok. 
Pl-2: Tavasszal játszunk az ébredő természetben, ahol a 
gyermekek a nyíló virágok, a fogó pedig a virágokat kereső 
méhecske. 
Pl-3: A gyermekek a kisegerek, aki a macska – fogó – elől 
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próbálnak menekülni. 
Pl-4: Márton nap környékén a fogót Mártonnak, a 
többieket lúdnak hívhatjuk, elmesélve előtte az ehhez 
kapcsolódó történetet. 
A játék menete 

A fogó kiválasztása után a gyermekek szabadon 
mozoghatnak a kijelölt pályán, a fogó feladata, hogy 
elkapja egy játszótársát. Ha ez sikerül, a megérintett 
gyermekből lesz a fogó. Igyekezzünk minden játékost 
bevonni a játékba, figyelve arra, hogy legalább egyszer 
mindenkiből fogó válhasson. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Rövid értékelés, dicséret, pozitív megerősítés, díjazás vagy 
jutalom (matrica, jutalomkép, csoki, stb.). 

Szabályok, instrukciók Meghatározzuk, mettől meddig tartson a fogócska-pálya, a 
játék csak ezen határokon belül játszódjon. Tisztázzuk a 
gyermekekkel, mi számít elkapásnak és következetesen ezt 
tartsuk is be. 
Tisztázzuk a gyermekek előtt az elkapás szabályait, 
különös tekintettel a segédeszközökre vonatkozóan (pl. a 
bot/keret elkapása érvényes-e, a bottal/kerettel történő 
elkapás érvényes-e).  

Eszköz(ök) Fogócska pálya, bója a pálya kijelöléséhez 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
− Testhelyzet változtatással (csak négykézláb, csak 

pókjárásban, csak egylábon ugrálva, stb.), járáskép 
változtatással (óriáslépésben, tyúklépésben, stb). 

− Házas fogócska, ahol kijelölünk egy területen, 
ahova érve a fogó nem kaphatja el a játszótársát. 
Itt csak egyszerre egy gyerek tartózkodhat, rövid 
ideig. 

− Egérfogó, ahol a fogó macska lesz, a kisegereknek 
pedig egy madzagot teszünk hátra a nadrágjukba, a 
macskának pedig ezeket az egérfarkakat kell 
gyűjtenie. 

− Páros fogó, ahol nagy csoportos fogócskánál több 
fogót is kinevezhetünk. 

− Nyúlfogó, ahol a fogó ha megfog egy játszótársát, 
már ketten lesznek fogók, ők pedig már 2 új 
gyermeket megérintve már négyen játszhatnak 
fogóként, így szaporodva egyre tovább, míg végül 
mindenkiből fogó nem válik. 

− Cápafogó, ahol két, egymástól kb. 3-4 méter 
távolságra lévő, egymással szemben álló sorba 
állítjuk a gyerekeket. A két sor között van a tenger, 
benne pedig egy cápa-fogó. A gyerekeknek úgy 
kell átszaladniuk a másik oldalra, hogy ne kapja el 
őket a cápa-társuk. 

A játékot adaptálta Hum Kinga gyógytornász 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Pályaválasztáskor figyelembe kell venni a gyermek 

mozgásállapotát. Érdemes előzőleg feltérképezni a 
helyszínre való eljutás lehetőségeit is. 

 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A bottal, kerettel közlekedő gyermek kisebb felszíni 
akadályokkal még meg tud birkózni (egyenetlen talaj, 
vékony homokréteg, stb.). Ideális helyszínnek 
mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, 
és kisebb területeken – nehezítésképpen - egyenetlen a 
talaj. 
 
A kerekesszékkel közlekedő gyermek akadálymentes 
környezetben tud önállóan haladni, mozgásállapottól 
függően kisebb felszíni egyenetlenségeken is képes 
közlekedni. Ideális helyszínnek mondható az a pálya, 
ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken 
– nehezítésképpen - egyenetlen a talaj. 
 
Az „ügyetlen” gyermek eszköz nélkül önállóan 
közlekedik, kisebb-nagyobb felszíni egyenetlenségeken 
is (füves, homokos talaj, meredek, lejtős területek). 
Jellemzően ezek a gyermekek játék során sokat esnek, 
de megtanultak sérülésmentesen talajt fogni, valamint 
önállóan felállni. 
Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol a talaj 
puha, és a gyermek sérülés nélkül eshet-kelhet futkosás 
közben. 

A kerettörténetet igazítsuk a gyermek mozgásállapotához, 
olyan szerepbe hozzuk, amivel képes megbirkózni, pl. a 
négykézlábas fogócskába be tud csatlakozni, de az egy lábon 
ugrálásba már nem.  
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Eszköz(ök), illetve azok 

adaptációi 
Bóják alkalmazása a pálya határainak kijelölésére.  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A játék testhelyzet változtatásával, házas fogóval, 
egérfogóval, páros-fogóval, nyúlfogóval, cápafogóval 
ugyanúgy játszható.  
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Gyűjtögető 

A játék típusa Testnevelési és sportjátékok 

Pedagógiai és fejlesztési célok Csapatszellem, együttműködés kialakítása. 

Gyorsaság, állóképesség fejlesztése. 

Korosztály 3-6 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2-20 fő, a játékot kevés résztvevő esetén egyénileg, több 

játékos esetén csapatokra bontva játszhatjuk. 

A játékhoz szükséges idő Minimum 5 perc.  

Helyigény Nagyobb üres térrel rendelkező szoba vagy terem. 

Szükséges eszköz(ök) Minimum 30 db játéktárgy vagy kisméretű sporteszköz 

(pl. teniszlabda, kis gumilabda, műanyag karika, ping-

pong labda, kavicsok..)  

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Gyűjtögető 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Nagymozgás 
- helyváltoztató mozgások 
- testhelyzet megtartása 
- egyensúly 
- koordináció 
- mozgástempó 
- téri orientéció 

Finommozgás 
- felső végtag akaratlagos mozgatása 
- játéktárgyak megfogása és elengedése 
- célzó mozgások 
- dobómozgás 
- szem-kéz koordináció 

Szociális kompetencia 
- együttműködés, kapcsolat a csapattársakkal, 

közösségben elfoglalt hely 
Kommunikáció 

- beszédértés (szabályok megértése és betartása) 
- csapattársakkal való megbeszélés 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

10 perc 

A játék indítása 

2 perc 

A játék menete 

minimum 5 perc 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

5 perc 
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Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A teremben a játékvezető vagy segítők egyenletesen 

szétszórják a rendelkezésre álló játéktárgyakat, amit előre 

megmutattak a játékosoknak. A gyerekeknek biztosan 

tudniuk kell, hogy mely játéktárgyakat kell összegyűjteniük. 

Megbeszélik, hogy hová vagy mibe kell gyűjteniük a 

tárgyakat (földre helyezett karikába, felfordított zsámolyba, 

padlóra krétával rajzolt körbe…) 

A játék indítása 

Rajtra indulnak a játékosok gyűjtögetni. 

A játék menete 

Az első verziónál két játékos küzd egymással. Mindkét 

játékos külön karikába gyűjti a szétszórt játékokat. 

Egyszerre/egy úttal csak egy tárgyat vihetnek a karikához. 

A közlekedés módját egyénileg határozzuk meg. Lehet 

földön gurulva, kúszva, négykézláb mászva, térden járva, 

gurulózsámolyon/gördeszkán hasalva vagy ülve, 

pókjárásban, rákjárásban, futva. Mozgásállapottól függ a 

helyváltoztatás módja. Ha különböző mozgásállapotú 

gyermekek játszanak, akkor a gyorsabban mozgó 

gyereknek nehezebben kivitelezhető helyváltoztató 

mozgást kell végeznie, hogy nagyjából egyforma 

tempóban haladjanak. 

A játékot lefújhatjuk akkor is, ha minden tárgyat 

összeszedtek, de akkor is vége lehet, ha még maradt 

néhány tárgy, de letelt az előre meghatározott idő (pl. 

5perc).     

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

A játék végén minden játékos egyedül vagy (óvodás 

korosztály esetében) segítséggel megszámolja a karikájában 

lévő játéktárgyakat. Az nyer, akinek több tárgyat sikerült 

összegyűjteni. 

Szabályok, instrukciók Egyszerre/egy úttal csak egy tárgyat vihetnek a karikához, 

nem lehet odalökdösni a távolabb talált tárgyakat a karika 

közelébe. Egy tárgyat megfog a játékos, odaviszi a 

karikához és bele is teszi.   

Eszköz(ök) 30 db játéktárgy, min. két karika.  

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Ha több egyéni játékos játszaná a játékot, akkor több 

szétszórt játékra van szükség és a játékok gyűjtésére 

szolgáló eszközre.  

Lehet csapatokban is játszani, de akkor nagyobb térre (pl. 

udvar, tornaterem, folyosó) van szükség és a gyűjtendő 

játékok számát is növelni kell. Ha csapatok játszanak, 
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akkor engedélyezni lehet valamilyen munkamegosztást, pl. 

a kevésbé jól mozgó, esetleg helyváltoztatásra képtelen 

gyermek a karika közelében ül és a csapattársai neki 

dobják/gurítják a tárgyakat/labdákat, ő pedig csak 

beleteszi a karikába, vagy a játék végén ő a számoló. 

A játékot adaptálta Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A bottal, kerettel közlekedő gyermek a 

segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg 

szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt.  

 

Ha a kerekesszékkel közlekedő gyermek úgy dönt, hogy 

nem a kocsijával fog közlekedni, ő is hagyja a játéktéren 

kívül a segédeszközt. 

A játékban gurulva, kúszva, négykézláb vagy térden járva, 

esetleg popsin csúszva közlekedhetnek a játékosok.     

 

Megoldást jelenthet a gurulózsámollyal való közlekedés is.  

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

A játéktérben ne maradjon semmi, amiben 

megbotlanak, felbukhatnak a játékosok. 

 

Ha kerekesszékkel közlekedik valamelyik játékos, akkor 

fel kell hívni a figyelmet a balesetveszélyre és meg kell 

bizonyosodni róla, hogy a gyermek biztosan irányítja a 

kocsit. 

 

Ha különböző mozgásállapotú gyermekek játszanak, akkor a 

gyorsabban mozgó gyereknek nehezebben kivitelezhető 

helyváltoztató mozgást kell végeznie, hogy nagyjából 

egyforma tempóban haladjanak. 

 

Ha önálló helyváltoztatásra segédeszköz nélkül nem képes a 

gyermek és csapatok játszanak egymással, akkor lehet 

irányító, munkaszervező és számoló feladatot adni az 

érintett gyereknek. Vegyes mozgásállapotú csapat esetén a 

„legrosszabb mozgásállapotú gyermekhez igazítsuk a pályán 

való haladás szabályát, és pl. mindenkinek négykézláb 

mászva kell a feladatot teljesíteni. Amennyiben a gyermek 

csak kerekesszékkel vagy elektromos kerekesszékkel tud 

önállóan közlekedni, akkor azzal is játszhat. Ebben az 

esetben a balesetek elkerülésére oda kell figyelni. Ne legyen 

kúszó-mászó gyerek a csapatban, nehogy rámenjen a kezére, 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
lábára kocsival.  Ha kerekesszékkel játszik egy játékos, akkor 

lehet, hogy nem éri el kézzel a földre tett tárgyakat. 

Tehetünk néhány eszközt asztalra, székre, tornapadra, 

zsámolyra. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

-  A gyermek mozgásállapotához, kézfunkciójához, 

fogásmódjához kell igazítani a tárgyakat, eszközöket. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

 Ha nem áll rendelkezésre megfelelő méretű terem vagy a 

játékosok csak kerekesszékkel tudnak közlekedni, akkor 

nagyobb méretű asztalon is lehet játszani a gyűjtögetőt. 

Ebben az esetben apró játéktárgyakra lesz szükségünk és a 

gyűjtéshez is elegendő 1-1 műanyag tányér, edény vagy 

papírdoboz. Asztalon való játéknál ne tegyük ki az összes 

játéktárgyat az asztalra az indításnál, hanem csak egy részét. 

Folyamatosan „adagoljuk” a további tárgyakat, így 

izgalmasabbá tehetjük a játékot a kis játéktér ellenére.    
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Kincskeresés 

A játék típusa Testnevelési és sportjáték 
Pedagógiai és fejlesztési célok Vízi mozgások fejlesztése, vízbiztonság kialakítása, 

vitálkapacitás fejlesztése, tudatos légzés, tájékozódás. 
Korosztály 5-9 évesek 

Játékosok száma/csoportlétszám 5-6 fő (ennél több fő azért nem ajánlott, mert akkor az 
eszközök mennyisége túl sok) 

A játékhoz szükséges idő Foglalkozások elején (bemelegítésként) vagy a végén 
jutalomként 
10-20 perc 

Helyigény Elkerített részén a medencének, a gyermekek 
magasságának, úszástudásának megfelelő vízmélységben, 
30-32 °C-os vízben. 
Szükség esetén lépcső, fal, cső mellett. 

Szükséges eszköz(ök) Minden olyan tárgy, amely lemerül a medence aljára és 
nem szennyezi be a vizet. 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Kincskeresés 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Affektív terület 
- önbizalom fejlesztése 
- önállóság 
- bátorság 
- kudarctűrés 
- tudatosság 

Nagymozgás 
- testtudat 
- koordináció 
- egyensúly 
- vízbiztonság 
- vitálkapacitás 

Szociális kompetencia 
- versenyhelyzet kezelése 
- szabályok betartása 
- együttműködés 
- fair play tanulása 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5 perc 
A játék indítása 
2 perc 
A játék menete 
10 perc 
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A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
3 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A medence meghatározott részének elkerítése, a 
gyermekek úszástudását és testi adottságait figyelembe 
véve. Az eszközök beszerzése, előkészítése a játékra. 
A gyermekek tájékoztatása a játék menetéről, a játék 
bemutatása (próbajáték), a veszélyekre (mélyülő medence) 
való figyelemfelhívás, társak és a saját testi épségnek 
megóvása. 
A kiválasztott vízbemerülő játékok, melyeket a gyermekek 
ismernek, eldobálása a kijelölt terület egészére. 
A játék indítása 

A gyermekek a fal felé fordulva behunyt szemmel állnak 
(énekelnek, számolnak) és várják a vezényszót „Rajt!”. 
A játék menete 

A vízi játékok célja, hogy a víz ellenállását megtapasztalva 
a gyermekekben kialakuljon az önálló hely- és 
helyzetváltoztatás képessége. 
A víz felhajtóerejének köszönhetően „elveszíti” testsúlyát 
a gyermek és mozgásai szélesebbé válnak. 
A játék motivációs hatását kihasználva felkeltjük a 
gyermek mozgásaktivitását, ami a versenyhelyzet miatt 
egyre fokozódik. 
A játék során a gyermekek levegővétel után lemerülnek a 
víz alá és leküzdve a víz felhajtóerejét a tudatos levegő-
visszatartással a medence aljáról felhozzák a „kincseket”. 
A kincskeresés a merülési játékok közé sorolható, 
melyeknek nagyon sokféle változatát ismerjük, pl. Hányat 
mutatok? Bohóckodás, grimaszolás, a víz alatt, Mi van a 
kezemben? Éneklés, Ki bírja tovább? Nézzünk 
farkasszemet! 
 
A játék győztese az, aki a legtöbb játékot hozza fel és 
helyezi a kijelölt személy szerinti gyűjtőhelyre. 
Szabálynak megfelelően különféle gyűjtési technikák 
lehetnek: 

- egyenként 
- növekvő számsorrendben 
- színek szerint 
- alak szerint 
- párosítva 
- időre stb. 
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A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Mindenki személy szerint számolja össze a felhozott 
kincseket, majd a nevelő kérdésére bemondja az 
eredményét. Az eredményhirdetés ezután történik. 
Tapssal jutalmazzuk a győztest. 

Szabályok, instrukciók Mivel a játék számtalan variációval játszható, a szabályok 
annak megfelelően alakulnak.  
„Rajtra indulunk, mindenki gyűjtsön annyi kincset, 
amennyit tud és számolja össze. Társadra vigyázva játssz! 
Rajt! 

Eszköz(ök) Minden tárgy, ami lemerül a víz alá és nem szennyezi az 
uszoda vizét (pl. tisztára mosott nagyméretű kavicsok) 

 
 

 
Egyéb 

 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
Számtalan variáció lehetséges az eszközök, a csoportosítás, 
a körülmények kialakítása terén is. 

A játékot adaptálta Varjasné dr. Kovács Edit úszó szakedző 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Fel kell mérni a vízmélységet, a segítők számát a 

gyermekek mozgásállapotának megfelelően. A megfelelő 

vízhőfok, vízbiztonság és a tudatos légzés megléte a 

játék alapja. Fontos, hogy a gyermekek a vízbemerülés 

után stabilan le tudjanak állni, segítség nélkül is. 

 

Mindig a lehető legnagyobb biztonságra kell törekedni, a 

megfelelő vízmélység kiválasztásával. 

Fel kell mérnünk, hogy a gyermekek tudnak-e tudatos 

légzéssel víz alá merülni. 

Javallott a szemüveg használata. 

Egyéni foglalkozás kezdetben eredményesebb lehet, 

mint a csoportos, mert így saját ütemben tud játszani a 

gyermek. 

Hátránya, hogy nincs versenyhangulat. 

Rajt! vezényszóra a gyermekek egyedül vagy a segítőjükkel 

együtt lemerülnek a medence aljára és a szabályoknak 

megfelelően összeszedik a kincseket. 

A játék végén eredményhirdetés, dicséret, taps! 

 

Amennyiben egyéni foglalkozás keretében játsszuk a játékot, 

ne használjuk a Rajt! vezényszót, helyette a megbeszélés 

után számolásra induljon. 

 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Mindenkor a legnagyobb biztonságra kell törekedni, 

ehhez szükséges körülmények, szabályok kialakítása, 

személyek megléte fontos. A játék kerti medencében, 

strandon is játszható.  

A nehezebben mozgó gyermekek a csövek mellett, a 

lépcsőről, illetve a fal mellett gyűjtik a tárgyakat, segítőjük 

támogatásával. Segíthetjük őket kezdetben a lemerülés 

megéreztetésére. 

 

A vízmélység növekedésével (40-60-90 cm) egyre nagyobb 

kihívás elé állíthatjuk a gyermeket. 

A segítő a lemerülésnél a legoptimálisabb helyzetben indítja 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
a gyermeket a kincs felé (fejet lehajtva, kezek elöl, 

rugaszkodás után a lábakat hátranyújtva – delfin mozdulat) 

Fontos a gyermek és segítő összhangja, a bizalom, hiszen a 

játék során olyan testhelyzetbe (fejjel lefelé) kerül, amilyenbe 

eddig nem volt. 

Cél a csoportba kerülés és a verseny. A játék végén, dicséret, 

pozitív megerősítés motiváló lehet. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Vízbe merülő játékok, illetve minden tárgy, ami lemerül 

a medence aljára. A szemüveg használata javasolt. 

 

Szükség esetén nagyobb kincsek használata, amit 

könnyebben meg tud fogni a mozgáskorlátozott 

gyermek is, és fel tudja azt hozni a víz felszínére. 

Kezdetben csak egy-két tárggyal kísérletezzünk. 

A tárgyak számának növelése és azok méretének 

csökkentése jelenthet nehézségi fokozatot. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

A segítségnyújtás minőségének és mennyiségének 

változtatása, helyváltoztatás, pl. lépcső mellett, fal 

mellett, csövek mellett, melyek segítik a gyermeket, hogy 

egyedül is, illetve kis segítséggel leérjen a medence aljára. 

A játék során törekedni kell arra, hogy a segítségnyújtás, 

illetve a könnyített helyzet egyre csökkenjen, és a gyermekek 

egyre biztonságosabban, egyre önállóbban, egyre nagyobb 

élvezettel játsszák a játékot. 
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Lufi-röpi 

A játék típusa Testnevelési és sportjáték 
Pedagógiai és fejlesztési célok Nagymozgások, mozgásügyesség fejlesztése 

Korosztály óvodás korosztály, iskolát kezdő korosztály 
Játékosok száma/csoportlétszám kiscsoportban (4-6 fő), nagycsoportban (7-15 fő) 

A játékhoz szükséges idő 30-60 perc 
Helyigény szabadtéri pálya, játszótér, tornaterem, tornaszoba, 

csoportszoba, nagyobb méretű szoba, tanterem középen 
üres térrel. 

Szükséges eszköz(ök) Lufi, bója, háló/kifeszíthető madzag vagy kötél, tollas-
ütő 

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Lufi-röpi 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Szociális kompetencia 
- közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás 

megtanulása, interiorizálása 
- együttműködés, kapcsolat osztálytársakkal 

Affektív terület 
- érzelmi intelligencia fejlesztése 
- frusztráció kezelése 
- tolerancia kialakítása 
- társismeret, emberismeret 

Mozgásfejlesztés 
- nagymozgás fejlesztése 
- térbeli tájékozódás 
- szem-kéz koordináció  

Kognitív funkciók 
- vizuális észlelés 
- vizuális figyelem 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 
5 perc 
A játék indítása 
1-3 perc 
A játék menete 
15-30 perc 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 
3 perc 

Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A körültekintő helyszínváltoztatás után bójával jelöljük ki 
a játékterületet (pl. 4x2 m-es, téglalap alakú pálya), ennek 
felezővonalához feszítsük ki a pályát kettéosztó 
hálót/kötelet.  
A játék indítása 

Ismertessük a játék szabályait. 



 

 

 

TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0003 
TÁR-HÁZ projekt a Mozgásjavító az 

együttnevelésért 
 

 

A játék menete 

A játékot két csapat játssza, a cél az, hogy ne essen le a lufi 
a csapat térfelén, a csapat át tudja juttatni a lufit a háló 
másik oldalára. Pontot az ér, ha a másik térfélen lévő 
csapatnál esik le a lufi, vagy ha az ellenfél csapata a pályán 
kívülre dobja a lufit. 
A szabályok alapján folyik a játék, időkorlátot, vagy 
ponthatárt szabva. 
A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Rövid értékelés, dicséret, pozitív megerősítés, díjazás vagy 
jutalom (matrica, jutalomkép, csoki, stb.). 

Szabályok, instrukciók A játékot két csapat játssza, a cél az, hogy ne essen le a lufi 
a csapat térfelén, a csapat át tudja juttatni a lufit a háló 
másik oldalára. Pontot az ér, ha a másik térfélen lévő 
csapatnál esik le a lufi, vagy ha az ellenfél csapata a pályán 
kívülre dobja a lufit. 
Figyelmeztessük a gyermekeket előre, hogy a háló fölött 
repüljön a lufi, valamint hogy a hálóhoz hozzáérni, 
belekapaszkodni szabálytalan. Tisztázzuk a játékosokkal a 
lufi ütése és dobása közti különbséget, kérjük őket a lufi 
ütésére. 

Eszköz(ök) Lufi, bója, háló/kifeszíthető madzag vagy kötél, tollas-ütő 
Lehetséges variációk, 

továbbfejlesztés 
− Időhatárral: játszhatunk előre meghatározott ideig 

(pl. 30 perc) és az idő leteltével elért pontokat 
vesszük végeredménynek. 

− Ponthatárral: előre kiszabott ponthatárig folyik a 
játék (pl. 10 pontig), az a csapat győz, aki először 
eléri a kitűzött pontot.   

− Érintés-számlálással: a két csapat összejátszik 
annak érdekében, hogy minél tovább tudja a 
levegőben tartani a lufit, ilyenkor azt számoljuk 
hangosan, hányadik érintésnél tart a játék. Ha 
leesik a lufi, a játéknak vége. (Főleg bemelegítő, 
rákészülő gyakorlatként.) 

− Tollas-ütővel is játszható a játék, ekkor hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy csak az ütővel érhetnek a 
labdához a játékosok. 

A játékot adaptálta Hum Kinga gyógytornász 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység Pályaválasztáskor figyelembe kell venni a gyermek 

mozgásállapotát. Külső helyszín esetén érdemes 
előzőleg feltérképezni a helyszínre való eljutás 
lehetőségeit is. 
 
A bottal, kerettel közlekedő gyermek kisebb felszíni 
akadályokkal még meg tud birkózni (egyenetlen talaj, 
vékony homokréteg, stb.). Ideális helyszínnek 
mondható az a pálya, ahol nagyrészt egyenletes a felszín, 
és kisebb területeken – nehezítésképpen - egyenetlen a 
talaj. 
 
A kerekesszékkel közlekedő gyermek akadálymentes 
környezetben tud önállóan haladni, mozgásállapottól 
függően kisebb felszíni egyenetlenségeken is képes 
közlekedni. Ideális helyszínnek mondható az a pálya, 
ahol nagyrészt egyenletes a felszín, és kisebb területeken 
egyenetlen a talaj. 
 
Az „ügyetlen” gyermek eszköz nélkül önállóan 
közlekedik, kisebb-nagyobb felszíni egyenetlenségeken 
is (füves, homokos talaj, meredek, lejtős területek). 
Jellemzően ezek a gyermekek játék során sokat esnek, 
de megtanultak sérülésmentesen talajt fogni, valamint 
önállóan felállni. 
Ideális helyszínnek mondható az a pálya, ahol a talaj 
puha, és a gyermek sérülés nélkül eshet-kelhet futás 
közben. 

Hívjuk fel a gyermekek figyelmét a balesetmentes játékra – 

amennyiben valamelyik gyermek segédeszközzel játszik, erre 

fokozott figyelmet kell fordítani. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Az egy botot használó gyermeknek állva/kézzel, kerettel 
és két bottal közlekedő gyermeknek ülve/tollas-ütővel 
érdemes játszani. A bottal/kerettel biztonságosan 
közlekedő, azt elengedni is tudó gyermek állva játsszon, 
helyváltoztatását önállóan végezze, segédeszközével. A 
pálya bármelyik részén állhat (háló előtt, középen, 
hátul). 
 
A kerekesszékkel közlekedő gyermek játszhat kézzel 
ütve, illetve felső végtag érintettsége esetén ütővel, ez 
esetben érdemes a háló közelében elhelyezkednie. Más 
esetekben a pálya bármelyik területén ügyeskedhet a 
játékos. 
 
A gyermek felső végtag érintettség esetén játszhat 
ütővel, ez esetben érdemes a háló közelében 
elhelyezkednie. Más esetekben a pálya bármelyik 
területén játszhat. 

Tisztázzuk a gyermekek előtt az ütés, lufi-érintés szabályait, 

különös tekintettel a segédeszközökre vonatkozóan (pl. a 

botról/keretről lepattanó lufi). 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Bóják alkalmazása a pálya határainak kijelölésére, 
háló/kötél kifeszítése, szükség esetén ütő. 
 

Szükség esetén ütő használata. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Játszható időkorláttal, ponthatárral, érintésszámlálással, 
ütővel. Lehet játszani földön ülve (ülőröplabda), és 
térdelésben is.  
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Szabadulj a labdától! 

A játék típusa Testnevelési és sportjáték 

Pedagógiai és fejlesztési célok Csapatszellem, együttműködés kialakítása. 

Gyorsaság, állóképesség fejlesztése. 

Korosztály 3-6 év 

Játékosok száma/csoportlétszám 2-20 fő, lehetőleg páros számú résztvevő a két csapat 

miatt 

A játékhoz szükséges idő Minimum 5 perc egy menet időtartama. Több menetet 

lehet játszani. 

Helyigény Nagyobb méretű szoba, tanterem középen üres térrel. 

Szükséges eszköz(ök) Minimum 5-5 labda, de több lehet. Kislabda, boccia 

labda, kisméretű gumilabda, szivacslabda.  

 

A JÁTÉK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A játék neve Szabadulj a labdától! 
Képességterület(ek), amely(ek) 

fejlesztése a játék során 
megvalósul 

Nagymozgás 
- helyváltoztató mozgások 
- testhelyzet megtartása 
- egyensúly 
- koordináció 
- mozgástempó 
- téri orientéció 

Finommozgás 
- felső végtag akaratlagos mozgatása 
- játéktárgyak megfogása és elengedése 
- célzó mozgások 
- dobómozgás 
- szem-kéz koordináció 

Szociális kompetencia 
- együttműködés, kapcsolat a csapattársakkal, 

közösségben elfoglalt hely 
Kommunikáció 

- beszédértés (szabályok megértése és betartása) 

� csapattársakkal való megbeszélés 

A játékhoz szükséges idő  A játék előkészítése 

10 perc 

A játék indítása 

1-3 perc 

A játék menete 

Minimum 5 perc egy menet, de lehet több is, előzetes 

megbeszélés alapján. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

5 perc 
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Tevékenység részletes leírása  A játék előkészítése 

A terem közepén szabad tér létrehozása elpakolással. Két 

csapat (4-10 fő) egymással szemben „feláll” a saját 

térfelén, arányosan elhelyezkedve. A kevésbé gyorsan 

mozgó játékosok a felezővonalhoz közel, a gyorsabban 

mozgók hátul helyezkednek el. A két csapat között 

kijelöljük a pályát felező vonalat. A vonalat krétával fel 

lehet rajzolni vagy hosszabb kötelet kihúzni. Ha hosszú 

tornapad rendelkezésre áll, akkor azzal is megfelezhetjük a 

pályát. Ha a padlóra tesszük a padot, akkor csak dobni 

lehet a játékban, ha két zsámolyra állítjuk a pad két végét, 

akkor a pad alatt gurítani is lehet a labdákat.    

A játék indítása 

Szabályok ismertetése, bemutatása és visszakérdezése a 

biztos megértés ellenőrzésére.  

A játék menete 

A játékosok minden, a térfelükön lévő labdát a játék ideje 

alatt megpróbálnak átjuttatni a másik csapat térfelére. 

Lehet dobni vagy gurítani. 

A játék zárása (visszajelzés, értékelés) 

Ha az egyik csapat térfele egy pillanatra teljesen üres, 

akkor vége van a menetnek és az a csapat nyer, aki minden 

labdától megszabadult. A minimum 5 perces játékidő 

leteltével több labda már nem dobható, gurítható. Ha nem 

fogy el egyik csapatnak sem a térfeléről a labda, akkor az 5 

perc leteltével lefújjuk a menetet. A játék végén minden 

csapat megszámolja a térfelén található labdákat. Az a 

csapat nyer, akinél kevesebb labda maradt. 

Szabályok, instrukciók A felezővonalon átnyúlni tilos. Megállapodás és a 

játékosok mozgásállapotának függvénye, hogy dobni és 

gurítani is lehet-e. A játékosok tetszőleges testhelyzetben 

helyezkedhetnek el a pályán, de a legnehezebben mozgó 

játékoshoz alakítsuk a lehetőségeket. A játékot lefújó 

sípszó vagy jelzés után labdát átjuttatni tilos a másik 

térfélre. A pályának nincs körvonala, ezért nincs olyan 

labda, ami „kiment”. A felezővonal választja ketté a pályát. 

Eszköz(ök) Minimum 5-5 labda, elválasztó vonalat jelölő kréta vagy 

kötél vagy pad. 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Amennyiben nincs lehetőségünk a kerekesszékes 

gyermekek kifektetésére vagy nincsen a játékhoz szükséges 

méretű terem, akkor a játékot asztalon is lehet játszani, ha 

rendelkezésünkre áll peremes asztal (pl. biliárdasztal). 

Kisebb labdákat kell használnunk, pl.: ping-pong labda, 
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kisméretű gumilabda vagy üveggolyó. Fontos, hogy 

minden gyermek elérje a játékteret. Ebben az esetben vagy 

kézzel gurítanak vagy valamilyen eszköz segítségével (pl.: 

ping-pong ütő, légycsapó, fakanál…)  

A játékot adaptálta Szentesiné Keleméri Dóra gyógypedagógus 
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LEHETŐSÉG A JÁTÉK ADAPTÁCIÓJÁRA 

SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
Tevékenység A bottal, kerettel közlekedő gyermek a 

segédeszközét/eit hagyja a játéktéren kívül, esetleg 
szobán, termen kívül a balesetveszély elkerülése miatt. A 
játékban ülő helyzetben tud részt venni: zsámolyon, 
széken ülve vagy szőnyegen törökülésben vagy térdelve. 
Ha zsámolyon ül a gyermek, akkor kisebb a mozgástere, 
nem tud a labdák után menni, helyezkedni. Ebben az 
esetben munkamegosztást kell javasolni a csapatnak, pl. 
az ülő gyermek a dobó/gurító, a térdelő pedig a 
labdaszedő. Sarokülés csak akkor ajánlott, ha semmilyen 
csípőprobléma nem áll fenn. Abban az esetben is csak 
kispárnán ülve, amit a két boka közé helyezünk.     
 
Ebben a játékban nem ajánlott a kerekesszékes 
gyermeknek a kocsijában maradni, mert nem tud a 
játékban önállóan részt venni és a többi térdelő 
csapattagra veszélyes lehet a kerekesszék közelsége. A 
kocsiban ülve nem tudja a labdát önállóan felvenni a 
földről. Ezért a gyermekeket kiemeljük a kocsiból vagy 
önállóan kimásznak a szőnyegre. Amennyiben tudnak 
ülni, akkor a fentiek szerint ültetjük őket. Ha önállóan 
nem tudnak megülni, akkor fekvő helyzetben 
játszhatnak. Legjobb a hason fekvés ékpárnán vagy 

A játékosok minden, a térfelükön lévő labdát a játék ideje 
alatt megpróbálnak átjuttatni a másik csapat térfelére. Lehet 
dobni vagy gurítani. Ha az egyik csapat térfele egy pillanatra 
teljesen üres, akkor vége van a menetnek és az a csapat nyer, 
aki minden labdától megszabadult. A minimum 5 perces 
játékidő leteltével több labda már nem dobható, gurítható. 
Ha nem fogy el egyik csapatnak sem a térfeléről a labda, 
akkor a az 5 perc leteltével lefújjuk a menetet. A játék végén 
minden csapat megszámolja a térfelén található labdákat. Az 
a csapat nyer, akinél kevesebb labda maradt. 
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SZEMPONTOK A játék előkészítő szakasza A játék menete, zárása 
összegöngyölt takaróval alátámasztva a hónaljnál. Így 
szabaddá válik a két kéz az elkapásra és a dobásra. 
Amennyiben nem megfelelő a hason fekvés (gyenge 
izomerő, fejtartás gyengesége, gerincferdülés, 
izomzsugorodás miatt) akkor oldalfekvésben is lehet 
játszani. A gyermeket hátulról szivacselemmel, párnával 
megtámasztjuk. Fokozott figyelmet igényel a többi 
csapattárstól a fekvő gyermek, nehogy rálépjenek, 
fellökjék. 

SAJÁTOS szempontok, 
módszerek, változatok 

Munkamegosztás a csapattagok között. Ki miben jó? 
Dobás, gurítás, labdaszedés. 
 
Amennyiben több segítő, felnőtt, nagyobb testvér is 
részt vesz a játékban, akkor ölben is lehet tartani az ülni 
nem tudó gyermeket. Ha olyan gyenge a gyermek 
izomereje, hogy a labdát megfogni, eldobni nem tudja, 
akkor szivacslabdával is játszhatunk. Ha azt sem tudja 
megfogni a játékos, akkor „irányító, csapatkapitány” 
szerepet adhatunk neki. Ő figyeli az elgurult labdákat és 
szól a csapattársainak vagy figyeli a játék idejét. 

Ha nem tud dobni/gurítani a gyermek, akkor a segítője a 
gyermek irányításával dobhatja el a labdát. Megmutatja, 
melyik labdát szeretné és hogy hova dobja. A dobni nem 
tudó gyermek számolhatja össze a labdákat a játék 
zárásakor. 

Eszköz(ök), illetve azok 
adaptációi 

Az optimális testhelyzet kialakításához szükséges 
párnák, zsámolyok, kisszékek. 

 

Lehetséges variációk, 
továbbfejlesztés 

Asztalon is játszhatunk, ld. a játék leírásánál.  
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