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Tactilo 
 

Tanári útmutató 
A tapintásos játék segít megismertetni és összekötni a látás,tapintás,mozgás alapjait, a darabok 
megismerésével.A játék fejleszti a koncentráló készséget,a memóriát és segít a méretek 
viszonyításának a felismerésében. 
 
Használati szint: 
Egyéni vagy kis csoportos foglalkozásokhoz. 
Speciális foglalkozásként: rövidlátoknál, szellemi fogyatékos gyermekeknél. 
4 éves kortól. 
 
A doboz tartalma: 
- 25 darab lakozott és kezelt fa forma: némelyik egyes hétköznapi tárgy kicsinyített mása ( pl. tál, 

üveg stb …), a többi geometriai alakzat. 
- 1 textil zsák amelyben a formákat elhelyezzük. 
- 5 tábla (21,1x 13,6 cm), amelyen a formák sematikus ábráit találjuk. 
 
A játék használata: 
A gyermekeknek elıször meg kell ismerniük a formákat. Ezt egy teljesen kötetlen foglalkozás 
alkalmával is megtehetjük, egy játékos tea parti  vagy vásárlás közben. 
 
1. Játék szóbeni utasítások nélkül 
A gyermekek körbe tapogatják  a formákat és kihúzzák a zsákból majd összekapcsolják a táblán 
látható ábrákkal. 
A gyermek bele nézhet a zsákba, hogy megkeresse az egyik meghatározott formát. 
A játék tovább egyszerősíthetı, ha gyermekek csak néhány formával és a hozzá való táblákkal 
játszanak. 
A játék játszható csoportosan is , mint lotto játék,tehát a gyermek belenyúl a zsákba és csak akkor 
veszi ki a formát, ha az az ı tábláján található. 
Ha az osztályban van két csomag a játékból még so kváltozata játszhat némileg bonyolítva a 
szabályokat. 
- Szimultánt játszanak vele, oly módon, hogy a jobb és a bal kezében ugyanazt a formát kell tartania 
- Megtalálni és meghatározni a formát, amit a kezében tart. 
 
2. Leíró feladatok 
Alapjaiban hasonló a játék szabálya itt is, annyi különbséggel, hogy a játék menete elıtt meg kell 
beszélni a tárgyek nevét. 
Ez a használati eszközöknél viszonylag egyszerőbb a gyermekek maguk is mindennap találkoznak 
ezekkel a nevekkel,tárgyakkal. 
A geometriai formáknál, már nehezebb a pontos nevet kitalálni és aztán megjegyezni. 
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