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NA 336 031  
Öt Érzékszervünk 

 
Ajánlott életkor:  3 éves kortól 
 
A doboz tartalma: 
-      35 színes kemény kartonból készült foto (15x21 cm ). A fotok 5 csoportra oszthatók és a 
csoportok 7 darabból állnak, megjelenítve öt különböző érzékelést ( lásd a listát a leírás végén ) 
- 1 pedagógiai útmutató 
 
Fejlesztési célok: 
 
Az érzékelés stimulációs gyakorlatok főként az iskola előtti korban hesználatosak alapvetően az 
intelektuális fejlesztéshez valamint a test környezetbe való integrálódásának megértéséhez. 
Mindemellett kevés megfelelő eszköz áll rendelkezésre, hogy lehetőséget nyújtsunk a gyermekek 
számára szavakba foglalni, felismerni a különböző érzékelési tapasztalatokat. 
Az „ ötérzékszevünk „ játék nagyon jó indulási lehetőséget nyújt olyan feladatokhoz, amelyek a 
spontán érzékelési tapasztalatok szerzéséhez és a tudatos felismeréshez valamint a nyelvbe való 
beilleszkedéshez egyaránt kiválóak. Itt a képzelet és a metafórák kapcsolódnak  a domináns 
érzékeléshez, tetemesen gazdagítvaa fizikai felismerést és a verbális meghatározásokat. 
 
Használati útmutató 
 
A felkínált játék lehetőség nem az érzékelési csoportokat gyakoroltatja, inkább az öt  különböző 
érzékelés felismerésére tanít . A készlet felhívja a figyelmet és felismeréseket nyújt hogy joban 
megértsük a módot , ahogy környezetünket érzékeljük. A fotók célja , hogy hangsúlyozzák és 
serkentsék az „ igazi „ nem az „absztrakt” tapasztalatokat az érzékrlési módokban. Ezenfelül a 
gyerekek képesek lesznek megkülönböztetnia képeket az egyes csoportokon belül pl. „tapintás” , 
ahogy „  két kéz gyurmázik”- de ha gyerekek soha nem szereztek fizikai tapasztalatot a kézzel való 
gyurmázáról legalább a verbális tapasztalatuk kialakítható. 
Minden egyes foto bevezet egy vagy emlékeztet egy igazi érzékelésre . Nagy meglepetést okoz , ha a 
gyerekek megérzik az összes érzékelést , amelyet a kép kínál : a szív kalapál a sztetoszkópon 
keresztül, a fű illata áramlik ki az égő kemencéből … Ha valós szituáció nem alakítható ki, 
improvizáljunk! Hallgassuk meg a szív hangját egy karton csövön keresztül, égessünk el egy marék 
füvet, vágjunk fel egy hagymát , kostolj meg két ízben nagyon különböző sajtot, keress egy friss 
fenyőlécet, egy darab kérget, stb … 
A kezdeti felismerések után, melyekből a gyerekekúj szintű tudatosságot szereznek az érzékelések 
területén , a készlet változatos feladatokra használható: 
- néma vagy magyarázós játék ( átcsoportosítás, családok , osztályozások követveaz ehhez hasonló 

képességfejlesztő játékok szabályait), 
- játék környezetünk megismerése 
- a képek csoportosítása a gyerekek ismeretei alapján . A játékosok könnyebben felismerik azokat a 

képeket , amelyek olyan érzékeléseket ábrázolnak, melyeket a gyerekek már átéltek.   
- egyéni vagy csoportos felismerési feladatok, megkülönböztetések, a képek összehasonlításaa 

nyelv segítségével ezzel gazdagítva , fejlesztve a szókincset 
Érdekes lehetőséget kínál ha minden gyermek elmondja az egyes képekrőla tapasztalatát, érzésről 
érzésre és megfigyeljük a különbözőségeket. 
Az érzékelési tapasztalatok gyakran komplexek, ritka ,ha csak egy érzékre vonatkoznak. A 
lefényképezett szituációk vagy tárgyak úgy lettek kiválasztva, hogy egy alapvető érzékre utaljanak, de 
nagyon gyakran felismerhető több érzékelés is. 
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A fényképek listája: 
 
Látás: 
- egy gyermek arca , amely a könyv mögül néz ki ( a foto arra is rámutat , hogy a gyermek szeme 

követi a mesélő mozgását ) 
- egy vak ember keresztül megy az úton 
- gyerkek olvasnak a könyvtárban  
-  gyerkek bábszínházet néznek 
-  közeli kép közlekedési lámpákról 
- szivárvány egy búza mező felett 
- kivilágított épületek éjszaka 
Hallás 
-     közeli kép egy telefonáló gyermekről 
- kislány sztetoszkóp vizsgálat közben 
- két gyermek sugdolózik egymással( egy másik kiabál , egy másik fütyül ) 
- közeli kép egy harangról 
- légfúró müködés közben 
- kakas 
- zsúfolt piactér 
Szaglás 
- egy lány virágot szegol 
- fű ég egy kemencében 
- kenyerek jönnek ki a pék sütőjéből 
- egy fiatal lány reakciója egy hagyma illatára 
- sajtok 
- frissen fűrészelt fenyőléc 
- füst egy ipari területről 
Ízlelés 
- egy fiú grimaszos arca egy kanál orvosság előtt 
- egy tölcsér sokféle fagyi gombóccal 
- almák, egyiken már van egy harapás 
- egy tányér rántott hallal és sült krumplival 
- egy tál hors d’oeuvre 
- egy csésze eper tejszínhabbal 
- különféle fajta kenyerek 
Tapintás 
- közeli kép kezekről ahogy agyagoznak 
- egy fiú hógolyózik 
- egy fiatal lány fürdik 
- két kéz egymáshoz ér 
- két plüss játék 
- fatövis 
- közeli kép fakéregről 
 
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 
 


