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Hang- és képpárosító - mindennapok hangjai
Az audiovizuális győjteményt kisgyermekek részére fejlesztették ki, a fényképgyőjtemény a
gyermekek által jól ismert hat téma köré csoportosítható: Állatok, Zene, Tárgyak, Közlekedés,
Érzelmek és Szabadidı
Egy hangokat tartalmazó CD egészíti ki a képgyőjteményt, mely lehetıvé teszi, hogy a gyermekek a képekhez tartozó hangokkal is játszhassanak.
A 30 színes fénykép a szókincs és a nyelvi készség fejlesztésének gazdag forrása. A képek a
hozzájuk tartozó hangokon keresztül a mindennapi élethez kapcsolódnak, nem elszigetelt,
statikus ábrák. Segítségükkel a gyermek a mindennapi környezeté jobban megismeri.
A készlethez tartozó képeket más foglalkozások szemléltetı anyagaként is használhatjuk.

Fejlesztési célok

• A nyelvi készség fejlesztése
- Bátorítsuk a gyermekeket, hogy fejezzék ki gondolataikat.
- Nevezzük meg a képen található tárgyakat, és viszonyukat a kép témájához.
- Tanuljuk meg a képen látható tevékenységhez kapcsolódó igéket.
- Állítsunk össze egyszerő mondatokat.
- Kérjük meg a gyermekeket, hogy osszák meg társaikkal gondolataikat, és figyeljenek a többiek mondandójára is.
• Egy kép értelmezése, "olvasása"
- Meséljünk a képrıl, tanítsuk meg a gyermekeknek a hozzá tartozó szókincset.
- Keressük meg a kép lényeges elemeit, kapcsoljuk ıket a gyermekek tapasztalataihoz vagy
egy-egy hanghoz.
• Fejlesszük az auditív figyelést
- Különböztessék meg a hallott hangokat.
- Kapcsolják össze a hallott hangot egy képpel.
- Kapcsoljanak szavakat a hallott hanghoz.

A játék szintje
2 éves kortól játszható.
Fejlesztı csoportoknak, más anyanyelvőek tanítására is javasoljuk.

A készlet tartalma
- 30 színes fénykép (12 x 15 cm) 6 különbözı témakörben. Mindegyik kép hátulján találunk
egy sorozatazonosító jelet.
- Egy hangokat tartalmazó CD
- Elválasztó kártyák
- Útmutató pedagógusoknak
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Ajánlott tevékenységek
Alkalmat kell adni a gyermekeknek, hogy szabadon nézegessék a képeket egyénileg vagy
csoportosan, ez különösen kisgyermekeknek nagyon fontos, mielıtt irányítottan játszanának a
készlettel.
Néhány ötletet adunk az irányított tevékenységekhez.
• A képek önálló használata
- A gyermek ismerje fel és nevezze meg a képeken látható tárgyakat (sorozatról sorozatra).
- Figyelje meg a fénykép egyes elemeit, adjon nevet a képnek
- Osztályozza a képeket, alakítsa ki a sorozatokat.
- Az Állatok és az Érzelmek sorozatok képeihez próbáljanak hangokat kitalálni, utánozzák az
arckifejezéseket.
- A Tárgyak sorozat képeit nézegetve mondják el, mit mire használunk.
- A Hangszerek sorozat képein látható hangszerekhez társítsanak mozdulatokat, mintha játszanának a hangszeren.
- A Közlekedés sorozat képeihez keressenek megfelelı játékjármőveket.
- A Szabad idı sorozat képein látható tevékenységek közül végezzék el azokat, amiket az iskolában is lehet.
- Rakjunk minden sorozathoz egy kakukktojást.
- 4 vagy 5 képbıl álló sorozatból vegyünk ki egy képet, s a gyermek keresse meg azt a többi
kártya között a megnevezése alapján.
- Azoknál a sorozatoknál, ahol utánozni lehet, utánozzuk valamelyik képet, s a gyermek keresse meg, melyik képet utánoztuk - vagy fordítva.
- Bıvítsük az egyes sorozatokat más képekkel a gyermekek segítségével.
• A CD önálló használata
- Hallgassuk végig az 1-12. szakaszt. Az 1. Állatok résznél például a gyermek ismerje fel és
nevezze meg a hallott állatot. Utánozhatja is a hangját.
- A gyermekek meséljék el, amit hallanak. Pl. a ló: egy ló hallatszik messzirıl, egyre közeledik, valami akadállyal találkozik, megijed, felnyerít és újra elüget.
- 13-18. rész: hangfelismerés, állapítsuk meg, melyik sorozathoz tartoznak a hangok.
- A Hangszerek sorozathoz tartozó dallamokat jegyezzék meg, és énekeljék el a gyermekek.
• A képek és a CD együttes használata
- Mutassuk meg a sorozat képeit, hallgassuk a hozzá tartozó hangokat, s a gyerekek mutassanak rá a megfelelı képre, és mondják ki a látott-hallott dolog nevét.
- Egy sorozatból mutassuk meg a képeket egy kivételével. Hallgassák meg a gyerekek a sorozathoz tartozó hangokat, és az alapján nevezzék meg, milyen kép hiányzik a sorozatból.
- 7-12. szakasz: rakják a képeket abba a sorrendbe, ahogy a hangokat hallják.
- Mutassuk meg egy sorozat képeit, tegyünk közéjük egy kakukktojást. A gyermekek meghallgatják a hangokat, és megnevezik azt a képet, amelyik nem tartozik a sorozathoz.
A CD szakaszai:

1. szakasz: Állatok
Macska Kutya Madár Tehén Kacsa Méhek Ló

2. szakasz: Hangszerek
Dob Trombita Gitár Zongora
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3. szakasz: Tárgyak
Porszívó Telefon Háztartási robotgép Mosógép Csap Kalapács

4. szakasz: Közlekedés
Repülıgép Autó Óceánjáró Motorbicikli Vonat

5. szakasz: Érzelmek kifejezése
Sírás Nevetés Kiabálás Puszi

6. szakasz: Szabadidı
Körhinta Labda Bicikli Uszoda

7. szakasz: Állatok
Méhek Madár Macska Kacsa Ló Tehén Kutya

8. szakasz: Hangszerek
Trombita Gitár Zongora Dob

9. szakasz: Tárgyak
Robotgép Mosógép Kalapács Porszívó Telefon Csap

10. szakasz: Közlekedés
Óceánjáró Motorbicikli Repülıgép Vonat Autó

11. szakasz: Érzelmek kifejezése
Kiabálás Puszi Nevetés Sírás

12. szakasz: Szabadidı
Labda Uszoda Körhinta Bicikli

13. szakasz:
Macska Robotgép Puszi Uszoda Ló Zongora Vonat Kalapács Tehén Labda

14. szakasz:
Gitár Sírás Madár Körhinta Óceánjáró Méhek Nevetés Autó Telefon Motorbicikli

15. szakasz:
Kiabálás Mosógép Repülıgép Kacsa Trombita Csap Dob Porszívó Kutya Bicikli

16. szakasz:
Kalapács Ló Gitár Bicikli Sírás Körhinta Motorbicikli Madár Macska Mosógép

17. szakasz:
Óceánjáró Porszívó Méhek Trombita Nevetés Telefon Puszi Vonat Tehén Robotgép

18. szakasz:
Uszoda Csap Zongora Labda Kiabálás Autó Repülıgép Kacsa Dob Kutya
Jó szórakozást!

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
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