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NA 343 135 

Minták gyöngyökbıl 2. 
 

Oktatási cél: Az olvasás és írás elıkészítéseként struktúrák elemzése felismerése, ill. repro-
dukálás útján, alakzatok, minták képzése. 
 
Ajánlott életkor:  4 éves kortól  
 
A készlet tartalma: 

- 78 db fából készült gyöngy (3 forma: kocka henger, gömb), 4 színben és 2 méretben 
- 24 db mintakártya: a formák, színek és méretek megkülönböztetése egyre növekvı 

nehézségő. Néhány esetben a példa már ismételt, ill. újra megkezdett. Az eredeti minta 
elkülönítését a függıleges szaggatott vonal jelzi. 

- 4 db fa pálca a gyöngyök összefőzéséhez lezáró gombbal. 
 
Használati útmutató: 
A javasolt tevékenységek önmagukban nem újak: az olvasás elıkészítés folyamán a mintakö-
vetést–és képzést gyakran használják sok játék során. Ezek eszköze általában kártya vagy 
matrica. Ennek a játéknak a különleges értéke, hogy ezeket a lehetıségeket egy háromdimen-
ziós eszközzel ötvözi. A tevékenység e formája jobban megfelel az adott életkornak. Rugal-
masabb, szerteágazóbb, az olvasás elemeinek teljes skáláját átfedi: elemi részek kezelése je-
lentéssel bíró egységekben. 

 

Szabad alkalmazás (mintakártyák nélkül) 
• Hagyjuk, hogy a gyermekek ismerkedjenek az eszközzel (rakják sorba vagy egymásra, 
csoportosítsák a gyöngyöket). Nevezzék meg a gyöngyök színét és formáját. 
• Osztályozzák a gyöngyöket szín és forma szerint. 
• Osszuk ki a rudakat. A gyermekek kedvük szerinti sorrendben főzhetnek rájuk gyöngyö-
ket. 
 
Fejlesztı foglalkozás mintakártyák használatával 
Ötletek a játék használatához: 
1. Alakzatok felismerése 

Az elsı 12 mintakártya növekvı nehézségő utánozandó mintákat mutat, kezdve a legegy-
szerőbbtıl az elemek variálhatóságától függı bonyolultabbakig. A kialakított minta he-
lyességét összehasonlítással ellenırizhetjük úgy, hogy a pálcát a táblára helyezzük. 
 

2. Taktilis és vizuális felismerés 
Csak tapintás: 
1. Adjunk a gyerek kezébe egy gyöngyöt. Bekötött szemmel keressen 
- formára és méretre azonosat 
- azonos formát, de kisebbet 
- azonos formát, de nagyobbat 
- formára és méretre azonosból x mennyiségőt 
- azonos formájú, kissebbıl x , nagyobból y mennyiségőt, stb. 
2. A gyerekek utasításai szerint megadott formákat keresnek ki csukott szemmel, majd 

ezeket főzzék fel. 



 

2 
 

A már kész egységet reprodukálják, tapintás útján keresve ki a megfelelı formákat. 
 
Tapintás és látás 
Hasonló gyakorlatok vizuális segítséggel. A „szín” minıség is bekapcsolódik a játékba, még 
összetettebb kombinációkat eredményez, vagy csak színen alapuló ritmusok megkülönböz-
tetéséhez vezet. 
 
Tapintás és hallás: 
Adjuk a gyerek kezébe a gyöngyöt. A feladatot lásd a „csak tapintás” címő résznél. A helyes 
szín eltalálásában a többiek segítenek különbözı hangokkal. Pl.: helytelen színnél kopognak, 
jó színnél tapsolnak. Ugyanez párosan is játszható.  
 

3. Ritmusok kialakítása 
A ritmusok kezdetét a 12-24 táblák mutatják. A folytatást – melynek a megadott szabálysze-
rőséget kell követnie- a gyerekek pálcára főzik fel, vagy lerajzolják. 
 

4. Csoportosítás, logikai feladatok 
Győjtsenek a gyerekek azonos gyöngyöket, illetve egy, két vagy három szempontból külön-
bözıeket. Itt a készletet logikai formákként használjuk az alábbi feladatokhoz: összehasonlí-
tás, sorozatképzés, bevonás, elkülönítés egy vagy több szempont szerint, mindez kiegészül a 
manipulációs tevékenységgel. 
 

5. Egységek és ritmusok létrehozása utasítások alapján 
A gyöngyszemeket, melyeket 3 szempont szerint (szín, forma és méret) megnevezünk, a gye-
rek felfőzi. Fordított feladat: a felfőzött egység „leolvasható”. Ezek a gyakorlatok nagyon 
közel járnak az olvasáshoz.  
 
   6. Kódolt üzenetek alkotása 
A kód: Alkossanak a gyerekek egyszerő csoportokat, melynek jelentést adnak. Pl.: személy-
nevek, tárgyak, igék.  
A gyerekek általában képesek egy néhány egységbıl álló csoportot gyorsan azonosítani./ Ez a 
globális olvasás alapja. / 
Az üzenet: Néhány elemet kinevezünk „semlegesnek”, ezek fogják elválasztani a jelentéssel 
bíró egységeket. Egyszerő üzeneteket tudunk így alkotni. Ez a játék segít az olvasás irányának 
elsajátításában.  

 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                               1077 Bp. Király u. 101. 
                                               Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                               E-mail: katica@katica.hu 
                                               Web: www.katica.hu 

 


