
 

 

AKR20537 Jobb és bal oldal felfedezése 
 

A készlet tartalma: 

- 32 kékkeretes kártya egy emberi alak képével (16 képen szemben, 16 képen háttal áll), aki mellett egy tárgy van egyik vagy másik olda-

lon. 

- 1 nagyobb kártya egy emberi alakkal (a kártya egyik oldalán szemből látjuk, másik oldalán hátulról) 

- 8 kisebb, szintén kétoldalas kártya különböző tárgyak képével 

- 1 fából készült talp, melyre a nagy kártyát és egy vagy két tárgykártyát állíthatunk 

- 4 piros csuklópánt 

- 16 fénymásolható kép emberi alakkal és tárgyakkal, melyekkel különböző tevékenységeket végzünk majd (A5-ös méretből nagyítsuk ki 

őket A4-esre: +141%) 

 

Pedagógiai célok: 

1. Tudatosítjuk: 

- a szemből–háttal; elölről-hátulról pozícióját az emberi testnek 

- a függőleges szimmetriatengelyt a test középvonalában; a testnek van egyik oldala és másik oldala (bal-jobb) 

2. Megértetjük a bal-jobb viszonyt saját testen – ez alapfeltétele a helyes téri orientációnak  

3. Ismerje fel a bal és jobb oldalt a vele szemben álló személyen; próbálja megérteni a fordított pozíciót: tudja a másik személyt viszonyítási 

pontnak tekinteni, mikor megállapítja a bal és a jobb oldalát (ha szemben állsz velem, a te jobb oldaladat én baloldalt látom, és fordítva). 

 

Ajánlott életkor: 

3 éves kortól az 1. foglalkozástípusnál, 4 éves kortól a 2. és 3. foglalkozástípusnál. 

 

A játék bemutatása 

A készletet egyszerre 1-4 gyermek használhatja pedagógus felügyeletével vagy önállóan, miután egyszerű, de nagyon hasznos utasításokkal 

láttuk el őket. 

Különféle tevékenységekre használhatjuk az anyagot: egy emberalak-kártyával és a tárgykártyákkal; csak a kékkeretes kártyákkal, vagy egyszer-

re az egész készlettel. A tevékenység előtt adhatunk szóbeli utasítást, vagy menet közben, használhatjuk a kártyákat osztályozásra, párosításra, 

memóriajátékokra, szóbeli leírás alapján megkereshetünk egy-egy kártyát, kérhetjük, hogy a képen látott mintát reprodukálják, játszhatnak cso-

portjátékot. 

Hogy a bal-jobb fogalompárt könnyebb legyen megérteni, a képeken az emberalak öltözékének két fele különböző színű. Jobb kezén piros csuk-

lópántot visel, javasoljuk, hogy a gyerekek jobb csuklójára is rögzítsük fel a készletben lévő pántot a 2. és 3. típusú foglalkozásokon. 

Ha már végigvettük az itt javasolt foglalkozásokat, javasoljuk, hogy vizuális/grafikai gyakorlatokkal rögzítsük a tanultakat. E célra mellékeltük a 

fénymásolható képeket, amiket a gyermekek kiszínezhetnek, kifesthetnek, kivághatnak, ragaszthatnak a pedagógus utasításai szerint. 

 

Foglalkozások (Javasoljuk a tevékenységtípusok itt bemutatott sorrendjének betartását) 

1. Elölről – hátulról (nem szükséges a jobb és bal szavak használata) 

A) A nagy kártya és a kis kártyák felhasználásával a tartón 

- Szóbeli utasítások alapján: rakd úgy a résbe az emberalakot és/vagy a tárgyakat, ahogy mondom neked: elölről, hátulról, egyik oldalára 

ilyen tárgyat, másik oldalára olyan tárgyat rakj stb. 

- Mondja ki a gyermek a képen látott alak vagy a tárgyak helyzetét (amit előzőleg ő maga vagy a pedagógus rendezett el), használva az 

elölről-hátulról (látjuk), szemben-háttal (áll), egyik oldalon- másik oldalon, egyik oldalára-másik oldalára stb. kifejezéseket. 

B) A kékkeretes kártyák felhasználásával 

- Osztályozás 

a) Rakd egymásra két oszlopba a kártyákat, egyik oszlopban szemből legyen az ember a képeken, másik oszlopban háttal 

b) A háttal (vagy szemben) álló embert ábrázoló kártyákat rakd két oszlopba aszerint, hogy egyik vagy másik oldalán van valami az em-

bernek. 

- Párosítás: a hátulról (vagy elölről) látott ember ugyanazzal a tárggyal egyik és másik oldalán 

- Memóriajáték: Az összes szemben (vagy háttal) álló kártyát két oszlopba rakjuk aszerint, hogy melyik oldalukon van a tárgy. Ezután a két 

kártyacsomó kártyáit lefelé fordítva szétterítjük úgy, hogy a két csomó ne keveredjen össze.  A gyermek felvesz egy-egy kártyát mindkét 

csomóból. Ha párt talál (ugyanaz a tárgy van az ember egyik és másik oldalán) megtartja a két kártyát, ha nem, akkor visszateszi őket a 

helyükre. 

C) A nagykártyával, a kis kártyákkal és a kékkeretes kártyákkal: 

- A nagykártyát és a megfelelő tárgykártyát rakjuk úgy a talpra, ahogy a keretes kártyán látjuk. 

- Ugyanez fordítva: a nagy kártya (szemből vagy háttal) mellé tegyünk egy tárgykártyát (egyik vagy másik oldalon), és keressük meg azt a 

keretes kártyát, amin ugyanaz az ábra van. 

D) A fénymásolt képekkel 

1.1. Színezd ki, majd vágd ki a kártya szélénél vagy az alak körvonalánál a képet, majd ragaszd rá az 1.2. hátoldalára. 

1.2. Színezd ki, majd vágd ki a kártya szélénél vagy az alak körvonalánál a képet, majd ragaszd rá az 1.1. hátoldalára. (Lyukaszd ki a te-

tején, és fűzz át rajta egy fonalat, hogy fel lehessen akasztani.) 

1.3. és 1.4. Színezd ki a középső vonal egyik oldalán egyik színnel, másik oldalán másik színnel az alakokat. Vagy egyik oldal legyen 

pöttyös, másik csíkos, vagy egyik oldalra egyféle papírból ragassz foltokat, másik oldalra másféle papírból. 

2. Jobb-bal saját testhez viszonyítva (használjuk a jobb és bal szavakat) 

A bal és jobb megkülönböztetésének megkönnyítése végett csatoljuk fel a gyermek jobb csuklójára a készlethez tartozó piros pántot. 

A) A háttal fordított nagy kártyával és a tárgykártyákkal 

- Szóbeli utasítások alapján: Tedd a tárgyakat a nagy kép mellé úgy, ahogy mondom: „Tedd a kuglit a jobb oldalra és a labdát a bal oldal-

ra.” „ Jobb kezeddel tedd a vázát a bal oldalra.” Stb. 

- Mondja ki a gyermek a tárgyak helyzetét a bal és jobb szavakat használva. 

B) A kékkeretes kártyákon a háttal álló alakkal 

- Osztályozás: Rakd két oszlopba a kártyákat, egyikben bal oldalt legyenek a tárgyak, másik oszlopban pedig jobb oldalt. 



- Párosítás és memóriajáték: ugyanúgy játszhatjuk, mint az 1. típusú foglalkozásokban leírtuk, azzal a különbséggel, hogy mostmár hasz-

náljuk a jobb és bal szavakat. 

C)A háttal fordított nagy kártyával, a tárgykártyákkal és a kékkeretes kártyákkal melyeken háttal van az emberalak. 

- A háttal fordított nagykártyát és a megfelelő tárgykártyát rakjuk úgy a talpra, ahogy a keretes kártyán látjuk. 

- Ugyanez fordítva: a háttal álló nagy kártya mellé tegyünk egy tárgykártyát (egyik vagy másik oldalon), és keressük meg azt a keretes 

kártyát, amin ugyanaz az ábra van. 

- Rakjuk le az asztalra a nagykártyát háttal. Jobb oldalánál rakjuk egymásra azokat a keretes kártyákat, melyeken a háttal álló alak jobb 

oldalán van a tárgy; a bal oldalánál rakjuk egymásra azokat a keretes kártyákat, melyeken a háttal álló alak bal oldalán van a tárgy. 

D) A fénymásolt képekkel: 

2.1. Fejezd be a rajzot úgy, hogy összekötöd a szaggatott vonalat az alak jobb oldalán, majd színezd ki a két fél alakot más-más színnel. 

2.2. Az alak bal oldalán kösd össze a szaggatott vonalat, majd színezd ki az alak két oldalát más-más színnel. 

2.3. Rajzolj egy vagy több tárgyat az alakok jobb oldalára. 

2.4. Rajzolj egy vagy több tárgyat az alakok bal oldalára. 

2.5. Fesd ki a babát. 

2.6. Fesd ki a tárgyakat, majd vágd ki őket, és ragaszd a baba jobb vagy bal oldalára a tárgyakat. Közben mondd is, amit csinálsz. 

3. Jobb-bal a szemben álló emberhez viszonyítva. 

Mielőtt a gyakorlatokat elkezdjük, tegyük a nagy kártyát a talpra hátoldalával a gyermek felé. Kérjük meg, hogy tegyen egy tárgyat a kártya 

adott oldalára (jobb vagy bal). Ezután megfordítjuk a talpat a kártyákkal együtt. A gyermek azt tapasztalja, hogy a tárgy átkerül saját magához 

képest az ellenkező oldalra, mialatt az emberalaknak ugyanazon az oldalán maradt. A csuklópánt, ami eddig az emberi alakon ugyanazon olda-

lon volt, mint a gyermeken, most átkerült a másik oldalra. Ismételjük meg többször ezt a gyakorlatot, hogy a gyermekben tudatosodjék az olda-

lak (jobb-bal) felcserélődése, ha szemből látjuk a másikat, és meg akarjuk állapítani, melyik a bal és melyik a jobb oldala. 

A) A szembe fordított nagy kártyával és a tárgyakkal: 

- Szóbeli utasítások alapján tegye a tárgyakat más-más helyre. Például: „Tedd a labdát az ember bal oldalára”. 

- Mondja ki a gyermek, hogy a nagy kártya mellé helyezett tárgyak hol vannak. „A labda az ember jobb oldalán van” stb. 

B) A szembe fordult kékkeretes kártyákkal és a szembe fordított nagy kártyával: 

- Osztályozás: Azokat a kártyákat, amelyeken az alak bal oldalán van a tárgy, tedd a nagy kártya bal oldalára, azokat, amelyeken jobb ol-

dalt van a tárgy, tedd a jobb oldalára. 

- Párosítás és memóriajáték: az 1. típusú foglalkozásban leírtak szerint. 

C) A szembe fordított nagy kártyával, a tárgyakkal és a szembe fordult kékkeretes kártyákkal: 

- A szembe fordított nagy kártyával és a tárgyakkal másoljuk le a szembe fordult kékkeretes kártyákon lévő ábrát. 

- Keressük meg azokat kékkeretes kártyákat, amiken ugyanaz az ábra van, amit a szembe fordított nagykártyával és egy-egy tárggyal kira-

kunk. 

- Rakjuk le az asztalra a nagykártyát szembefordítva. Jobb oldalánál rakjuk egymásra azokat a keretes kártyákat, melyeken a szemben álló 

alak jobb oldalán van a tárgy; a bal oldalánál rakjuk egymásra azokat a keretes kártyákat, melyeken a szemben álló alak bal oldalán van a 

tárgy. 

D) A nagy kártyával, a tárgyakkal és az összes kékkeretes kártyával: 

- A nagy kártyát háttal fordítva tegyük a talpra, és egyik oldalához tegyünk egy tárgyat. A gyermek keresse meg a kékkeretes kártyák kö-

zül azt, amin ugyanaz az ábra van. Most fordítsuk meg a talpat, és a gyermek keresse meg azt a keretes kártyát, melyen a most látható 

ábra van. A két keretes kártyát rakja le egymás mellé párban. Ismételjük meg a gyakorlatot úgy, hogy most előbb a szembe fordított kár-

tya mellé tegyünk egy tárgyat. 

- A gyermek kiválaszt egy keretes kártyát, amin háttal van az ember. A tartóra helyezve lemásolja a nagy kártyával és a megfelelő tárgy-

kártyával az ábrát. Most megfordítja a talpat, és megkeresi a megfelelő keretes kártyát. A két kártyát egymás mellé helyezi. Megismétel-

jük a gyakorlatot úgy, hogy a gyermek választ egy szemben álló alakos keretes kártyát. 

- Csoportjáték. A kékkeretes kártyákat két oszlopba rakjuk, egyikbe a szemben álló alakos kártyákat, másikba a háttal álló alakos kártyá-

kat. A játékosok két csoportot alakítanak. Egyiké lesz az egyik kártyacsomó, a másiké a másik. A két csoport felsorakozik az asztal két 

szemben álló oldalán. A talpat az asztal közepére tesszük, és belerakjuk a nagy kártyát úgy, hogy arra felé nézzen ahol az a csoport áll, 

akiknél a szembenéző keretes kártyák vannak. Az a csoport, akinél a háttal álló emberalakos kártyák vannak, a nagy kártyán lévő alakot 

is háttal látja. A tárgykártyákat letesszük a talp mellé. Egyik játékos kiválaszt egyet a kártyái közül és lerakja a talp mellé. Megkeresi a 

kártyán lévő tárgyat, és elhelyezi az ábra szerint a nagy kártyán lévő emberalak megfelelő oldalára. A szemben lévő csoport megkeresi 

saját kártyái közül azt, ami megfelel a képnek, amit a talpon látnak. Ha megtalálták, párosítják a talp mellé letett kártyával, és félreteszik. 

Így folytatják a játékot, míg el nem fogynak a kártyák. 

E) Az összes kékkeretes kártyával 

Memóriajáték: Két csomóba válogatjuk a kártyákat, egyikbe a szemben, másikba a háttal lévőket. Egy-egy tárgy összesen négyszer sze-

repel a keretes kártyákon: szemben álló emberalak bal illetve jobb oldalán, háttal álló emberalak bal illetve jobb oldalán. Válasszunk ki 

négy tárgyhoz minden kártyát, amin szerepelnek. 16 kártyánk lesz, ezekkel játsszunk memóriajátékot. Egy párt alkot két kártya, ha 

ugyanaz a tárgy van rajtuk az alaknak ugyanazon az oldalán (tehát egyik kártyán háttal, másik kártyán szemben lesz az emberalak).  

F) A fénymásolt lapokkal: 

3.1. Húzd meg az ábrán a baloldali vonalat, majd fesd ki az alak két oldalát más-más színnel. 

3.2. Húzd meg az ábrán a jobboldali vonalat, majd fesd ki a kép két oldalát más-más színnel. 

3.3. és 3.4. Színezd ki az alakokat és a tárgyakat. Vágd ki a képeket, majd illeszd őket egymásra, és ragaszd össze. 

3.5. Fesd ki a képeket. Színezz ki és vágj ki tárgyakat duplán a 2.6 lapról. Az egyiket a szemben álló, a másikat a háttal álló alak melletti 

helyre ragaszd föl, színezd ki az alakot, vágd ki a képeket, és ragaszd össze, hogy olyan képeket kapj, amit hátulról és szemből is lehet 

nézni. 

3.6. Ugyanaz, mint az előző pontban, de a tárgyat most az alak bal oldalára kell ragasztani. 

 
Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király utca 101. 

(Lövölde térnél) 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387  

Web: wvvw.katica.hu   

E-mail: katica@katica.hu 
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