
Pedagógus neve: _________________________
Készségfejlesztési Terv

_______________

tanszak, évfolyam

Garabonciás Művészeti Iskola

_____/____ tanév

Foglalkozás (óra) / 

Készségfejlesztési 

terület

Nagymozgás Testtudat Képzelet Figyelem fejlesztés Vizuális észlelés Auditív észlelés Emlékezet
Tájékozódás, 

Érzékszervi finomítás
Gondolkodás Beszéd, kommunikáció

1-2

Mozgáskoncentrációs játék -

tükörjáték 

(végtagmozgások, fej, felső 

test)

Testkép fejlesztése, testtájak 

tudatosítása mondókákkal.

Fantázia és érzékelési 

emlékkép - utánzással. 

Vándorló ritmus: számolás 

és tapsolás összekapcsolása

Szavak vizuális egyeztetése, 

megkülönböztetése.
Időtartam észlelése 

Memóriajátékok - sorrend, 

szavak, képek, számok, 

hajtogatás, stb.  Rövidtávú 

emlékezet fejlesztése

Légy része az egésznek

Analitikus-szintetikus 

gondolkodás: Rakjuk össze 

együtt! 

Artikulációs gyakorlatok- mgh. 

és msh. képzése

3-4
Kombinációk hanghatásokra 

- utánzással

Testséma fejlesztések: 

egyensúlygyakorlatok, lazító-

feszítő gyakorlatok, 

mozgásutánzás, stb. 

Fantázia és megjelenítés.

Vizuális és auditív figyelem: 

Diavetítés - majd a végén 

kérdések alapján mesélje el 

a történetet.

Beszédértési gyakorlatok
Hang differenciálása, 

irányának beazonosítása

Hosszútávú emlékezet 

fejlesztése

Tájékozódás térben 

(irányhármasság) Hová, hol, 

honnan?)

Kauzális gondolkodás 

fejlesztése: 

Mondatbefejezések (Azt 

szeretem Katiban, hogy….)

Beszédre késztető 

gyakorlatok: számbeszéd, 

körmese

5-6

Mozgáskoordináció: 

tájékozódás, 

megkülönböztetés. 

Egyensúlyozó képesség

A négy évszak ruhatára c. 

játék. Figurák készítése, 

öltöztetése.

Fantázia és 

kapcsolatteremtés. 

Diaképek rövid idejű 

megfigyelése, majd alakok, 

tárgyak, színek, térbeli 

viszonyok felidézése.

Analizálás, alakegyeztetések. Iránytáblák olvasása

Vizuális memória fejlesztése - 

képek, használati tárgyak, 

mozgásformák, formaépítés, 

stb. 

Térbeli viszonyok 

megnevezése egy forgalmas 

utcán (utcára néző 

ablakból).

Kauzális gondolkodás 

fejlesztése: Tiéd az utolsó 

szó c. játék. (Ősszel 

lehullanak a fáról a……) stb.

Beszédtechnikai gyakorlatok

7-8
Együttes térformálás 

körjátékok, szoborcsoportok

Emberrajz, családrajz, 

szabad rajz.

A képzelet varázsa: 

emlékképek, fantáziajátékok

Diasorozat összekevert 

meseképeinek időbeli 

soralkotása. Események, 

következmények. 

Alakállandóság, 

differenciálás. 

(alakegyeztetés tapasztalati 

úton.)

 A külvilág hangjai - a 

természetben.

Karácsonyi bevásárlólista. 

(emlékezet, auditív figyelem 

mélysége, szerialitás)

Szeriális gondolkodás 

fejlesztése: Sorozatok 

alkotása (színek, formák, 

szavak, társak, stb.)

A szavakon túl - 

kommunikációs játékok 

9-10

Térkitöltő és közös mozgást 

igénylő játékok. 

(Varázskréta.)

Jobb-bal differenciálás, 

térbeli tájékozódás.

Mi lenne a labda, ha kisebb 

(nagyobb) lenne? - változó 

tárgyak

Auditív figyelem: zene és 

pedagógus ugyanolyan 

hangerővel történetet 

mesél. A történet 

visszamondása. 

Rész-egész viszony észlelése.
Hangok, zajforrások 

megkülönböztetése.

Auditív emlékezet: Ez az én 

családom c. játék.
Látás: Tükörjáték.

Fogalmi gondolkodás 

fejlesztése - szókincsbővítés, 

csoportalkotás.

Hangerő, hanglejtés, hangsúly 

gyakorlatok

11-12
Vezetéses gyakorlatok, 

megtartó gyakorlatok. 

Testkép, testfogalom, 

testséma. 
Asszociációs játékok. 

Dob, furulya, okarina, 

xilofon hangzásának 

megfigyelése, hangszerek 

kipróbálása, egyszerű 

ritmusok, ütemek.

Analízis-szintézis. Képek - 

másképp.

Mesterséges és természetes 

hangforrások létrehozása, 

differenciálása.

Vizuális emlékezet: Azt 

csináld amit én c. játék 

fordítottja. Nehezítés: 

auditív információk nélkül, 

majd bővülő elemszámmal. 

Kacsintójáték.

Kommunikációs játékok. 

(tekintet, gesztus, mimika, 

testtartás - bevezegtés)

13-14

Mozgáskoncentrációs játék -

tükörjáték 

(végtagmozgások, fej, felső 

test)

Mozdulat - emlékek: síléc, 

teve, csónak

Varázsbőrönd: talált tárgyak 

története

Környezetünk hangjainak 

felismerése, társítása 

képekhez. 

Csoportkép - keresd magad. 

Nagy tömegeket ábrázoló 

képen bizonyos tárgyak 

keresése.

Hangjáték - hang irányának 

és minőségének felismerése, 

utánzása.

Auditív emlékezet: Elrejtett 

tárgyak c. játék

Látés: Játékos utánzások, 

szoborjátékok.

Definíciós játékok: igaz - 

hamis

Légzés, hangadás, kiejtés 

gyakorlatok. 

15-16

Utánzásos játékok. 

Szoborcsoport - Csoportos 

improvizációk, erőpróbák, 

erősítő gyakorlatok.

Ujjmondókázás. (Weöres S.: 

Vásár VI.)

A képzelet varázsa: 

Történetek a rongyoszsákból

Vizuális figyelem: Utánozz 

engem, ha tudsz.
Név-út-játék. 

 Figurák kirakása folyamatos 

szóbeli közlés közben.

Találjunk ki mesét! (auditív 

figyelem, auditív emlékezet, 

szerialitás, képzelőerő, 

keresztcsatornák)

Látás: Textilszobrok - régi 

ruhákból.

Rímtenisz - fonetikailag is 

fejleszt, valamint gyors 

gondolkodásra késztet. 

Mese- és versmondás

17-18
Egyensúly-érzékelés: 

Mocsárjárás c. játék.

Látható testrészek 

megnevezése, felsorolása 

csukott szemmel, 

tükörképen testrészek 

irányának bejelölése. 

Hajóúton - elkezdett mese 

közös folytatása, 

dramatizálása.

Auditív figyelem: Hallgass 

meg és csináld meg. (Az 

utánozz engem akusztikus 

változata.)

Hamupipőke-játék. Ujjal, 

majd csipesszel válogatunk 

szét apró terméseket, 

tésztát, stb. 

Daltanulás, mozgással 

kísérve, majd a szavakat 

folyamatosan elhagyva. 

Auditív emlékezet: 2-3 

elemből álló feladatsor, 

visszamondása, 

végrehajtása.

Hallás: Hangok színe, 

hangskála. Ízlelés:Csukott 

szemmel ízlelés, "édes 

históriák" .

Stratégiai gondolkodás 

fejlesztése: Számháború

Beszédgyakorlatok - 

szövegalkotá: Milyen az én 

anyukám?

19-20
Mozgásváltás jelre, 

reagálóképesség fejlesztése.

Emberi test sablonjának 

kiegészítése.
Kívánj hármat a tündértől!

Auditív figyelem: A 

testvéremnek van 

egy…(Egyszerű 

mondatokban előre 

kiválasztott szó mozgással 

való lereagálása. 

Mozgásos cselekvéssor 

utánzása (3-4, majd 8-10 

elemből álló sor)

Téri pozíciók észlelése és 

meghatározása.

Auditív emlékezet: Hírvivő 

játék.

Szaglás: Milyen illata van az 

új könyvnek, asztalosok 

munkahelyének, stb.  

Tapintás: kézfogások,  

tárgyfelismerések. 

Vizuális gondolkodás 

fejlesztése: A vak művész c. 

játék. 

Üzenet szavak nélkül 

(arcjáték, tekintet, mozgás 

improvizációk)


