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1. A készlet tartalma 

50 fénykép a testről és különböző ruhadarabokról. A képeket több kategóriába sorolhatjuk: A test és részei: fej, törzs, végtagok, ízületek. Öltö-

zet. Az útmutató végén egy táblázatban a fényképeket sorszámuk alapján besoroltuk a fenti kategóriákba. 

2. Fejlesztési célok 

- Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. A képek segítségével természetes módon tanulnak beszélni a gyermekek. 3 éves kor alatt a képek 

megszólalásra késztetik a gyerekeket. 3 és 6 éves kor között gyakorolják a különböző nyelvi struktúrákat, mondatalkotást, szavakat ta-

nulnak. 6 éves kortól gyarapodik a szókincsük, bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket sajátítanak el. A képek motiválják a gyermekeket 

a megszólalásra, mások meghallgatására, a beszélgetésre (pedagógus és gyermek, szülő és gyermek, gyermekek egymás között). Fej-

lődik figyelmük, megértésük, kifejezőkészségük a képek által stimulált nyelvi szituációkban. 

- Idegen nyelv tanulása. A képeket idegen nyelv tanításához is felhasználhatjuk. Megkönnyíti nemcsak a képen látható alakokhoz, tár-

gyakhoz kapcsolódó szókincs elsajátítását, de párbeszédek kialakítását is lehetővé teszi. A többnyelvű útmutató végén kilenc nyelvű 

szószedetben hasonlíthatjuk össze a képeken ábrázolt testrészek, ruhadarabok nevét. 

3. Tevékenységek 

Hallás figyelem fejlesztése 

- A gyermek figyel a felnőttre, aki a különböző képeket mutogatva felsorolja a képen látható testrészeket, ruhadarabokat. 

Szókincsbővítés 

- Utasításokat követve (mutass rá, add ide, vedd fel, mutasd meg azt a képet, amin…. stb.) a gyermek gyakorolja a testrészek és ruhada-

rabok nevét. 

- Saját testén rámutat arra a testrészre vagy ruhadarabra, amit a képen mutatnak neki. 

- Kimondja annak a testrésznek, ruhadarabnak a nevét, aminek a képét felmutatják. 

Beszéd utáni szövegértés fejlesztése 

- A pedagógus szavakkal bemutat egy képet, a gyermeknek ki kell találnia, hogy melyik képről van szó. 

- Negatív mondatok alapján választ ki egy-egy képet a gyermek (mutasd meg azt, amelyik nem végtag, nem ruhadarab, stb.) 

- Mondatalkotás 

- Ismételjen egyszerű mondatokat egy-egy testrészről vagy ruhadarabról 

- Válaszoljon kérdésekre: milyen a…, hol és mikor szoktuk hordani, mire való, stb. 

- Alkosson egyszerű bővített mondatokat: a kesztyű szürke, a kalapot a fejünkön viseljük, stb. 

- Alkosson eldöntendő kérdéseket az állító mondatokból: a kesztyű szürke? stb. 

- Válaszoljon kérdésekre saját tapasztalatairól: van-e esőkabátja, milyen színű, milyen papucsa van, stb. 

- Alkosson mellérendelő összetett mondatokat mutató névmások segítségével: ez a kesztyű szürke, az a ruha kék. Stb. 

- Találjon ki pármondatos esetet, történetet a testrészekről és az őket fedő ruhadarabokról. 

Logikus gondolkodás 

- Adott képcsoportot egészítsen ki még egy képpel, ami oda tartozhat. Pl. elé tesszük a csizmát, sportcipőt, papucsot – ő kiegészíti zok-

nival vagy lábbal. 

- Kapcsoljon össze testrészeket ruhadarabokkal – amelyek azt a testrészt szokták fedni. 

- Keresse meg a kakukktojást – azt a képet, ami nem illik a többi közé egy képcsoportban. 

- Sok ruhadarab közül válasszon ki képeket, amik összefüggnek – pl. lábon hordjuk; arra szolgálnak, hogy megtartsanak valamit (nad-

rágtartó, öv), stb. 

Vizuális memória 

- Megfigyel 3,4,5 képet, amiket azután összekeverünk más képekkel, és a gyermek kiválasztja az eredeti képeket. 

- Adott sorrendben megfigyel 3,4,5 képet, amiket azután összekeverünk, és a gyermek az eredeti sorrend szerint rakja ki őket újra. 

- 3-7 képet sorba rakunk, és hagyjuk, hogy a gyermek nézze őket pár másodpercig, majd lefordítjuk őket, a gyermek pedig rámutat ké-

pek hátuljára, és megmondja, mi van a képen. 

Auditív memória 

- Felsorolunk 3-5 ruhadarabot vagy testrészt, a gyermek ugyanabban a sorrendben visszamondja. 

Idegen nyelv tanulása 

Valamennyi fentebb bemutatott tevékenység alkalmas idegen nyelv órán gyakorlásra. 

Test  Végtagok  Nadrágtartó B35 

Kislány A01, A03 Kéz A21 Póló B36 

Kisfiú A02, A04 Kar A22 Pizsama B37 

Fej  Láb (bokától lefelé) A23 Melegítő B38 

Fej A05-08 Ujj A24 Nadrág B39 

Homlok A09 Láb (lábszártól felfele) B28 Esőkabát B40 

Szemek A10 Fenék B29 Ing B41 

Orr A11 Izületek  Kötött pulóver B42 

Száj A12 Nyak A25 Alsónadrág B43 

Fogak A13 Könyök B26 Öv B44 

Fül A14 Térd B27 Zokni B45 

Nyelv A15 Ruhadarabok  Kesztyű B46 

Ajkak A16 Ruha B30 Sapka B47 

Törzs  Szoknya B31 Tornacipő B48 

Mellkas A17 Fürdőruha B32 Papucs B49 

Törzs A18 Bugyi B33 Csizma B50 

Hát A19-20 Fehérnemű B34   
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