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EGYÉNI FEJLESZTÉS A BARLANGBAN 
 
 

Bevezetés 
 
 
 

A szombathelyi Szőrcsapó Óvoda annak ellenére, hogy lakótelepen épült, a forgalmas utaktól, 

csomópontoktól viszonylag védett területen helyezkedik el. Parkok, rétek, patakok és még egy 

tó is van a közelünkben. 

A külsı világ tevékeny megismerését már évek óta kiemeljük az óvodai nevelés számos 

területe közül. Ez nem azt jelenti, hogy a többi nevelési területet elhanyagoljuk, vagy nem 

foglalják el megfelelı helyüket nevelési rendszerünkben.  

 A külsı világ tevékeny megismerésében a közvetlen megfigyelésre és 

tapasztalatszerzésre törekszünk. A tapasztalatszerzés lehetıség szerint valódi környezetben 

történik. Elsı lépésként az óvodában, az óvoda udvarán, az óvoda környékén, majd a 

környezı településekre is elkalandozunk, és erdei óvodába is rendszeresen járunk. A gyerekek 

otthonról hozott élményeit és tapasztalatait is felhasználjuk, ha azok összeegyeztethetık 

nevelési elveinkkel. 

 A már megszerzett ismeretek, tapasztalatok rendszerezésének, elmélyítésének és 

alkalmanként új ismeretek nyújtásának speciális színtere évente háromszor az érzékenyítı 

barlangunk, amit egy már nem nálunk dolgozó kolléganınk ötlete alapján valósítottunk meg 

és azóta is „megépítjük” évrıl évre. A barlang egy olyan speciális nevelési színtér, ahol a 

legtöbb külsı inger kizárása mellett egy adott idıszakra jellemzı sok-sok eszközt 

összegyőjtünk, vagy elkészítjük a gyerekekkel. Ezek esztétikus elhelyezésével létrehozunk 

egy meleg, barátságos helyet, ahol jó lenni, jó játszani, mesét hallgatni, énekelni stb. Évente 

háromszor rendezzük be. İsszel, az elsötétített (félhomály) szobában minden a tőz, a fény 

fontosságát idézi. A kasírozott ıszi fa mellett a gyerekek által győjtött kincsek kapnak helyet, 

például: gesztenye, csitkenye, makk. İsszel érı gyümölcsök: alma, szılı, körte díszeleg a 

kosarakban. Köztük apró lámpások, mécsesek pislákoló fénye világítja meg a helyiséget.  

 A karácsonyi barlangunk az ünnepre készülıdés, az ünnepi várakozás idıszakát öleli 

fel. Ide többször is fel lehet jönni, énekelni, mesét hallgatni, beszélgetni a közelgı ünneprıl 

verselni, zenét hallgatni, majd késıbb csodálni a karácsonyfát.  

 A víz világnapjára a barlang átalakul tengerré, óceánná, ahol különbözı feladatok 

megoldása után tudunk átkelni, megérkezni egy szigetre, és csak játszunk, játszunk, játszunk. 
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Egyszerre nyolc, tíz gyereket viszünk be játszani, ahol szinte minden érzékszervünkkel 

megélhetik az adott idıszak hangulatát. 

 Az egyéni fejlesztések egyik legjobb helyszíne a barlang, hisz egyszerre csak kevesen 

vagyunk itt, így egy-egy gyerek több odafigyelést, megkülönböztetett figyelmet kap, és az 

óvodapedagógus jobban tudja követni fejlıdésének ütemét, felmérni esetleges elmaradásait, 

és megkezdeni fejlesztését. 

A gyerek személyiség más és más. Különbözı adottságokkal, különbözı családi 

háttérbıl, környezetbıl jönnek óvodába. A mi dolgunk az, hogy mire iskolába mennek olyan 

szintre jussanak fejlıdésük során, hogy alkalmassá váljanak az iskolai életre. 

Ebben segít nekünk a barlang. Manapság a folyton tevékenykedık és gondolkodók 

világát éljük. A dolgok megértéséhez a közvetlen, személyes tapasztalat elengedhetetlen. A 

városi gyerekek érzékszerveit kevés behatás éri. A számítógép, tv, csupán szimulálja a 

természetben történı eseményeket. Sok gyermeknek nem természetes az, hogy aprólékos 

megfigyeléseket, vizsgálódásokat tegyen. Nem kétséges, hogy ezeknek a gyermekeknek 

hiányzik az érzékszerveik stimulálása, differenciált fejlesztése. Tennünk kell azért, hogy a 

felnövekvı betonrengetegbe zárt gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatot a természettel, a 

természetben történı változásokkal. Meg kell tanítanunk gyermekeinket a rácsodálkozásra, a 

természet meg-el nem kopó szépségeire, csudáira. 

 

 

 

„Létezésünk lényege az érzékelés 

és létezésünk csodája a tudatosság.” 

 

(Moliére) 
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A mi óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyerekek testi-lelki fejlıdése mellett 

az érzékszerveik fejlıdésének egyensúlyát is megırizzük, megfelelı játékokkal egyénileg is 

fejlesszük.  

A természetet szeretı-védı ember személyiségének alakítása már az óvodában elkezdıdik. A 

gyermekben örömet szerez a sokszínő természet, a természet kincseivel való tevékenykedés, 

játékos tanulás. Törekvésünk, hogy a találkozás élményszerő, játékos, titkokat keresı legyen, 

hogy biztonságban félelem nélkül érezze magát a természetben.  

 

 

Bízunk abban, hogy a cselekvıen felnövekvı óvodás odafigyel a környezetére, hogy kialakul 

benne a környezeti kultúra igénye.  

 

 

 

„Az ismeretlen megismerési vágya, 

az új megismerésének kiindulópontja a csodálkozás. 

Minden érdeklıdés az érzelmekben gyökerezik.” 

 

(Platón) 
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 A barlang ıszi megvalósítása a tőz idıszakában 
 

 
 
A barlang helyszíne a szenzitív játékokra és az egyéni fejlesztésre is lehetıséget biztosít. 
Célunk, hogy óvodásaink minél többet vegyenek észre a világunkból, váljanak fokozottan 
érzékennyé és nyitottá a környezetük iránt. A barlang a nevelésünk speciális színtere. Éppen 
ezért speciális ismeretnyújtással, bıvülı-megújuló tartalommal igyekszünk felöltöztetni. 
İsszel a természet fái levetkezik leveleiket, nekünk adja az áldott fényben megérlelt 
terméseit, terményeit, s megannyi kincsét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nem beszél, hát nem is hazudik, 
nem ígér mégis odaadja  mindenét!” 

 
(Fekete István) 

 
 

 
Ahhoz, hogy a barlang befogadó lehessen, mint egy Anyaöl: több napon, héten át történı 
anyaggyőjtés elızi meg a gyermekek, szülık, nagyszülık, óvónık részérıl. Már a győjtögetés 
idıszakában is hangsúlyossá válik a növényekhez, állatokhoz főzıdı pozitív kapcsolat, 
törıdés, tisztelet kialakítása a természettel szemben, hiszen erıszakkal nem veszünk el 
semmit. Szinte minden kisgyermeknek van valamilyen közvetlen élménye, története arról a 
kistermésrıl… amit éppen magával hozott. (Ezeket ritkán felejtik el, érzelmileg kötıdnek 
hozzá.) 
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Sok-sok tapasztalatot tudunk leszőrni a gyermek és természet, a család és természet 
kötıdésérıl. A beszédformálás, a helyes magatartási normák kialakítása, egymáshoz való 
pozitív viszony, környezet megóvása… Már ebben a stádiumban jelen van az egyéni 
fejlesztés lehetısége. Beszélgetünk, kérdezgetünk egymástól, találgatunk, jól érezzük 
magunkat. Gyermekeink kezdenek érzelmileg is ráhangolódni a barlang titokzatos attitődjére.  
 

 
 

„Ha az érdeklıdés adott terület iránti vonzódást jelent, 
Ami egyben a megismerésre vonatkozó motívum is 

Akkor ennek megléte következtében a személyiség megismerı, 
Cselekvı és emocionális irányultsága a valóság azon tárgya 

Vagy jelenléte felé megkülönböztetett figyelmet fog indukálni.” 
 

(Körmöci Katalin) 
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Egyéni fejlesztés 
 

 
A megismerési folyamatok során a tevékenységeket a gyerekek életkorának, érdeklıdésének 
megfelelıen a lehetıségekhez igazodva állítjuk össze. Az óvodás korú gyermek életében 
kiemelkedı szerepe van az érzelmeknek. Elsısorban arra tud figyelni, ami ıt érzelmileg, 
valamiért megragadja. Elengedhetetlen a motiválás szerepe. Már a barlang ajtajáig vezetı út 
is különleges, figyelem felhívó. Csitkenyével vagy levéllel kirakott ösvény mutat utat a 
bejárat felé, amin bizonyos feladattal kell végighaladni (szem-láb koordináció téri 
tájékozódásfejlesztés). 
A barlang bejárata titkos szóra tárul fel. Pl.: ıszi gyümölcs, vagy növény neve…(figyelem, 
emlékezet, gondolkodásfejlesztés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermekek egész testén érzékelhetı a kíváncsiság, rácsodálkozás öröme. Minden 
gyerekben meg van a kíváncsiság, ami szokatlan újszerő ingerek hatására még inkább 
felerısödik.  
 
 
Az óvodás korú gyermek pszichikai fejlıdése során jelentıs változások mennek végbe a 
megismerési folyamatokban is. A gyerek érzékelésének, észlelésének fejlıdését sok-sok 
megtapasztalás útján finomíthatjuk. A látást, hallást tapintást, ízlelést, szaglást célzottan 
irányított játékokkal fejleszthetjük. Az észlelési folyamatok közül a látási észlelés van jelen.  
 
 

„Nem csak az illatok keltenek színképeket 
-a színek is sugallnak illatokat.” 

 
(Szınyi István) 

 
 
Látás fejlesztése: 

• Az ıszi termések, termények szemet gyönyörködtetı színpompájának, színek 
árnyalatainak érzékeltetése 

• Fény-árnyék hatások 
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• Megnevezések, formák, méretek felismerése párosítás, csoportosítás 
• Vizuális ritmus folytatása: pl. levélsorok 
• Alaklátás és formaállandóság 
• Rész-egész viszonyok 
• Látási, hallási memória alakítása. 

 
 
Hallás fejlesztése: 

• különbözı anyagok hangjai 
• termésekbıl készült csörgık megszólaltatása  

(minek a hangját hallod?) 
• zörejhangok felismerése magas-mély érzékeltetése 
• a természet hangjainak felidézése (madárhangok, állatok, természeti és idıjárási 

elemek hangjai) 
• megfelelı zenemővek hallgatása 
 

Énekkel, mondókázással gazdagíthatjuk érzelemvilágukat, növelhetjük biztonságérzetüket. A 
néphagyomány területérıl választott mondókákkal, dalokkal fejleszthetjük zenei 
mőveltségüket.  
 
 
Tapintás fejlesztése:  

• formaállandóság megtapasztalása válogatással, csoportosítással, azonosítással, 
párosítással. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mi van a kosaramban?) 
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Tapintással kell felismerni, elmondani a felületérıl, formájáról, nagyságáról, amit érez (sima-
érdes, kemény-puha, nedves-száraz…) 
 
 
Szaglás-ízlelés fejlesztése:  

• Különbözı zöldségek, gyümölcsök, termések illatai, ízei.(mérgezı növények, gombák 
nem kerülhetnek a barlangba) 

            (Mi az, amit kóstoltál?) 
• Nyers, sült ételek, gyógyteák helyszíni kóstolgatása.  
• Szaglás útján főszernövények beazonosítása (óvodakertben találhatóak pl.: menta, 

kakukkfő, citromfő, zsálya…) 
 
 
Az óvodába lépéskor a gyermekekre az önkéntelen figyelem a jellemzı, csak arra tud figyelni, 
ami az érdeklıdését felkelti, elengedhetetlen a hangulati megalapozás. Az egyéni fejlesztésre 
számtalan lehetıség adódik. Az óvodások figyelme fokról-fokra egyre kitartóbbá válik a 
játékban és egyéb tevékenységek során. Szándékos figyelmük, emlékezetük, megfigyelésük 
egyre magasabb szintre jut, melyek a késıbbi életszakasznak is elıfeltételei. Terméseket 
rejtünk el kosárban, majd rövid megfigyelés után újra elrejtjük, tapintással azonosítjuk.  
 
 
Emlékképei önkéntelenül rögzıdnek. Az emlékezésben is azt jegyzi meg az óvodás, amihez 
valamilyen érzelmi kötıdése van. Az önkéntelen jelleg helyébe a szándékos emlékezet kerül. 
Ha csak egy-egy tárgy nevét hallja nem olyan hatékony a bevésıdés, mint amikor játszhat, 
manipulálhat az adott tárggyal.  
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A képzeletbeli tevékenységek akkor alakulhatnak ki, ha már kellı mennyiségő élményeket, 
tapasztalatokat ıriznek emlékezetükben. Ez egyfajta valóságmegjelenítés. A fejlesztésre 
minél több megtapasztalásra van szükség. Ha a gyerekekkel együtt rácsodálkozunk a 
természet legapróbb részeire, nagymértékben segíthetjük képzeletbeli tevékenységeik aktív 
fejlıdését. A kitalált mesék, azok folytatása befolyásolja a gyerek képzeletét, fantáziáját. 
Keress valamit, amit a tenyeredbe tudsz zárni, mesélj róla! A gyermeki képzelettel nem csak a 
mese területén találkozhatunk, egyéb tevékenységben pl.: vizuális önkifejezésben is. 
 
 
Amikor a gyermek gyakorlati problémahelyzetekkel találkozik, mindig a fejlettségéhez 
mérten igyekszik megoldani. A figyelem, emlékezet, képzelet fejlıdésével összehangoltan a 
gondolkodás is fejlıdik. A 3-6 évesek gondolkodásában nagy minıségi változás figyelhetı 
meg, a cselekvı-szemléletes, gondolkodás fokozatosan jut el a szemléletes-képszerő 
gondolkodás szintjére. A helyes gondolkodáshoz a tárgyak részleteinek pontos megfigyelése 
szükséges (analizálás).  
 
 
Ha a gyerekekkel az egyéni fejlesztés során észrevétetjük, felfedeztetjük a tárgyak lényeges 
tulajdonságait, megalapozzuk az általánosítást. Az óvodában az összehasonlítások a 
leggyakrabban elıforduló gondolkodási mőveletek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyéni fejlesztés során minıségi és mennyiségi különbségeket, azonosságokat tárunk fel. 
A cselekvı aktivitás, a sorba rendezések, a sorozatok készítése az őrtartalom – tömeg - 
területmérés, hosszúság mérés és minden új elrendezés, a felfedezés örömteli élményét 
nyújtja. 
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A barlang megvalósítása a víz idıszakában 
 
 

Az egyéni fejlıdés, fejlesztés során az óvodapedagógusnak olyan feltételeket kell 
teremteni, ami elısegíti az óvodás gyermek fejlıdését. A gyermek érése és a megszerzett 
ismeretek, tapasztalatok, révén elıre lépés kell, hogy történjen. Az óvodás érzelmi lény, csak 
azokat az ismereteket raktározza el, amelyekkel azonosulni tud. Ezért a motivációnak, a 
figyelem felkeltésének a szerepe vitathatatlan. A vizes barlangba a gyerekek egy olyan 
útvonalon jutnak el, amelyben különbözı jelzések mutatják a helyes utat a barlang felé. (téri 
tájékozódás fejlesztése) Az ajtóban a vízzel, vízi élılényekkel, víz körüli állatok, növények, 
stb. neveinek felidézésével juthatnak tovább (emlékezet, gondolkodás fejlesztése). 
 

  

 

 

Az általuk elıre kitalált, a fejlesztési területnek megfelelı játékokat játszunk, általában 
direkt módon irányítunk. A gyerekek ötleteit is felhasználjuk a játékban, ha az szorosan 
összefügg a fejlesztés tartalmával. 

A gyerekek elé vízi világ tárul, ahogy belépnek a barlangba. A „homokos parton” vízi 
élılények maradványait (kagylóhéj, csigaház stb.) vizsgálhatják, megnézhetik nagyítóval is, 
megtapogathatják, megfoghatják (érzékelés fejlesztése). Elmondhatják eddigi tapasztalataikat, 
felidézhetik emlékeiket (emlékezet fejlesztése). 
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A megismerı folyamatokon belül az érzékelés fejlesztésre már az eddigiekben is 

láthattunk lehetıségeket. Még néhány példa: 

-  látás fejlesztése: az itt elhelyezett tárgyak felismerése, osztályozása, színük,  

 formájuk megállapítása.  

 

-  hallás fejlesztése: különbözı tárgyak hangjai, zörejek, hangszerek hangjai, a  

víz hangai, énekek, beszéd, zenekari mővek. 
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 -  szaglás fejlesztése: különbözı illatok, szagok, a víz szaga. 
-  íz érzékelés fejlesztése: Milyen íze van? Csapi víz, ásványvizek kóstolása 
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- tapintás fejlesztése: vízi élılények megkövült maradványainak tapogatása, 

simogatása, a víz, homok tapintása, az érzékelı zsákban  

 elrejtett tárgyak kézzel történı azonosítása. 
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 Az érzékelés fejlıdését a gyerekeket körülvevı környezet hatásai segítik, vagy 

hátráltatják. Az óvodának vitathatatlan szerepe van a percepció fejlesztésében. 

 

 Minden tevékenység végzése közben szükség van megfigyelésre. Lehet szándékos, 

vagy spontán. A spontán megfigyelések nagy része az óvodás korban válik tudatossá. A 

motiváció felkeltése és fenntartása a tudatos megfigyelések közben elengedhetetlen feltétel. 

Az óvodások csak arra figyelnek, amihez érzelmileg kötıdnek. A barlangban az e területen 

történı egyéni fejlesztésekre is sok alkalom nyílik. Például vizuális tevékenységek végzése 

„mi változott meg?”- játékok közben, stb. 

  

 

 

 
 

 

 Figyelemre minden értelmi tevékenység közben szükség van. Nélküle nem mőködik a 

képzelet, nincs gondolkodás, de megfigyelés sem. Az óvodában fejlesztenünk kell a kitartó 

figyelmet, hogy a gyerekek majd az iskolában képesek legyenek tanulni. Az önkéntelen 

figyelemtıl el kell jutniuk a szándékos figyelemig. Ez eleinte történhet érdekes, újszerő 

tárgyakkal, meglepı ingerekkel, illetve figyelemfejlesztı játékokkal. 
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Amikor a gyerekek óvodába jönnek, az emlékezetük még egészen rövid távú. Ezért nem 

emlékeznek arra, mit reggeliztek, vagy mit csináltak tegnap este otthon a szüleikkel. Az 

óvodáskor végére az emlékezetnek ki kell válnia az észlelésbıl, az önkéntelen emlékezettıl el 

kell jutni a szándékos bevésésig, felidézésig. A mechanikus emlékezet mellett a gondolati 

emlékezet is helyet kell, hogy kapjon, valamint az emlékezet terjedelmének is nınie kell. 

Mindezek fejlesztésére is ad lehetıséget a barlang. 

Az emlékezet és a figyelem fejlesztése szorosan összefügg. Tudatosan irányított, tartós 

figyelem nélkül az ismeretekbıl csak különálló emléknyomok maradnak meg.  

 

 

 

 .  
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 Az óvodás gyerekek gyakran összekeverik a valóságot a játékkal. Képzeletük szárnyal, 

fantáziájuk irigylésre méltó, de így sem feledkezhetünk meg ezek fejlesztésérıl. A képzelet-

fejlesztésének elsı lépése az ismeretnyújtás, az élmény- és tapasztalatszerzés, az ismeretek 

beépítése a már meglévı ismeretanyagba. A képzelet hullámain utazhatunk a hajóban, 

körülöttünk úszkálnak a halak, látjuk a tenger hullámzását, fenekét, a homokos partot, stb. 

 

 

 

 

 A gondolkodási mőveletek fejlıdését befolyásoló cselekvések nem nélkülözhetik az 

életkorra jellemzıket. A gondolkodás és a cselekvés kölcsönhatása játékos körülmények 
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között jöhet létre igazán. A problémamegoldás, a gondolkodási mőveletek fejlettségétıl függ. 

Ha elısegítjük a mőveletek fejlıdését, a problémamegoldás fejlesztéséhez járulunk hozzá.  

 

Az analízis törtéhet cselekvés és szemlélés útján, illetve legtöbbször a kettı 

kombinációjában.  

 

 

 

 

 

A szintézis során a részek érzékelése, megfigyelése után képes a gyerek egy új tárgyat 

létrehozni a képzelet segítéségével. 
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 Ahhoz, hogy létrejöjjön az összehasonlítás, észre kell vetetnünk azokat a sajátos 

jegyeket, amik megkülönböztetik az egyik tárgyat a másiktól. 
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 Az absztrahálás mővelete közben olyan tulajdonságokat vesz észre a gyerek, 

ami nem tartozik szorosan a tárgyhoz, például a színe.  

 

 

 

 

 Eddigi tapasztalataik alapján képesek a gyerekek a külsı jegyek alapján általánosítani  
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 Az analízis, szintézis, összehasonlítás, absztrahálás és általánosítás a 

fogalomalkotás szerves részét képezik. Az egyéni fejlesztések során feladatunk ezek 

fejlıdésének elısegítése, melyhez nagyszerő helyszínt biztosít az érzékelı barlang.  

 

 Valamennyien tudjuk, hogy az óvodás gyerek leginkább a nagymozgásokba 

ágyazottan fejleszthetı leginkább. Bár a barlang egy viszonylag kicsi hely, itt is van lehetıség 

a mozgásfejlesztésre. 

 

Mocsárjárás  
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Patak átugrása  

 

 

 

 

Víztündérek tánca  
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Így hullámzik a tenger… 
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Játékgyőjtemény 
 
 
 
Pottyan, puffan 
Körben ülnek csukott szemmel, különbözı terméseket ejtünk le a földre. Figyeljük melyiknek 
milyen a hangja. Nagyok 3-4 termés hangjának a felismerését is megnevezhetik. 
(Beszédkészség, hangok árnyalati különbségének megfigyelése, memóriafejlesztés, hangfestı 
szavak győjtése). 
 
Mivel kínáltalak? 
A gyermekek szemét bekötjük, megkínáljuk ıket az ısz gyümölcseivel.(Kakukktojásként déli 
gyümölcsöt is adhatunk vagy sült almát, tököt). 
(Ízérzékelés fejlesztés) 
 
Mi változott meg? 
Terméseket, terményeket sorba rakjuk, majd megváltoztatjuk a sorrendet.(Emlékezet, 
idırendiség vizuális megfigyelı képesség fejlesztése). 
  
Levélmemória 
Különbözı formájú préselt leveleket ragasztunk kartonra. Elıször párosítjuk, találgatjuk 
melyik fáról, bokorról valók. Játszhatunk memóriát vagy lefordítva párokat kereshetünk. 
(Vizuális emlékezet, figyelem, azonosítás megkülönböztetés). 
 
Ellentétpár 
Félkörben ülnek a gyerekek, az óvónı mond egy szót, az ellentét párját az a gyerek mondja, 
akihez a labda gurult. (Ellentétpárok helyes használata, szem-kéz koordinációfejlesztés, 
verbális megnyilvánulás.) 
 
Melyik kettı egyforma? 
A letakart ıszi kosárba ıszi terméseket rakunk, mindenbıl kettıt.(Tapintás, észlelés 
szókincsbıvítés, gondolkodás, figyelem fejlesztés.) 
 
Keress meg! 
A kendı alá különbözı ıszi „kincseket” rejtünk el. Elıtte a képeiket lerajzoljuk egy kártyára, 
ebbıl lehet húzni. Tapintással kell kiválasztani a képpel azonos „kincset”.(Türelem, 
finommotorika, tapintásos észlelés.) 
 
Telefonos 
Mindenki választ egy kedvére való dolgot a barlangban találhatóak közül, ez lesz a neve a 
gyereknek. Így hívják egymást. Dió hívja vadgesztenyét. Vadgesztenye hívja 
galagonyát…(Emlékezet, figyelem, gondolkodás, szókincsbıvítés.) 
 
Folytasd a gondolatom! 
Körben ülnek. Óvónı elkezd egy gondolatot, következı gyerek befejezi. A mellette ülı 
elkezd egy újat, a soron következı befejezi. Pl.: Ma reggel találtam egy gesztenyét… 
( Mondatalkotás, gondolkodás, szókincsbıvítés.) 
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Szólások, hasonlatok 
A gyerekek körben ülnek. Az óvónı mond egy mondatot, édes mint a…(méz) akihez gurul a 
labda, mond egy hasonlatot. 

• Kemény, mint a… (kı) 
• Illatos, mint a…(virág) 
• Hatalmas, mint egy…(óriás) 

(Beszédkészég, logikus gondolkodás) 
 
İszi kincsek vizuális ritmizálása, sorba rendezése 
(kukorica, makk, gesztenye, dísztök…) 
Egymás után, saját ötleteik és elképzeléseik alapján rakosgatják, ritmizálják az ıszi 
„kincseket”. (Pl.: 3 kukoricaszem, 2 makk, 1 gesztenye) 
(Szem-kéz koordináció, finommotorika, osztályozás: méret, nagyság, különbözıség) 
 
Mi van a kezemben? 
A gyerekek körben ülnek, a kezük a testük mellett van. Minden gyerek kap egy természetben 
található tárgyat a kezébe. (toboz, makk, csigaház…). Tapogassák meg, adják tovább. Ha 
visszajutott a saját „kincsük”, mondják el mi lehet a kezükben. 
(Gondolkodás, tapintásos észlelés: nagyság, forma, felület észlelés) 
 
Milyen gyümölcs, zöldség vagyok én? 
Játszható az adott évszakban termı zöldséggel, gyümölccsel. Az adott gyümölcs, vagy 
zöldség egy apró darabkája alapján látás, szaglás, ízlelés segítségével kell megkeresni az 
egész növényt. (Látás, tapintás, szaglás, ízlelés fejlesztés, rész-egész viszonya, verbális 
fejlesztés: föld alatt, föld felett nı) 
 
Gyógynövény kitaláló 
Az elızetesen összegyőjtött növényeket kis vászonzsákba morzsoljuk, szaglással azonosítjuk. 
Játszhatunk párkeresıt is. ( Ekkor minden növénybıl 2 egyforma legyen.)  
(Növények megnevezése, szaglás-észlelés fejlesztése, verbális fejlesztés: igaz-hamis állítások) 
 
Vizes játékok: 
 
Minden gyerek a hajóban ül. A kapott utasításokat kell végrehajtani. „Hajolj elıre!” 
 Vagy: Dılj jobbra! Aki eltéveszti, kiesik a játékból. 
(téri orientáció, figyelem, beszédértés fejlesztése) 
 
 
Ragadjon a halacska! Az utasításokat kell követni. 

- Ragadjon a halacska a jobb füledhez! 
- Ragadjon a halacska a bal térdedhez! 

(figyelem, lateralitás, koncentráció, gondolkodás fejlesztése) 
 
 
Mi van a zsákban? Vízzel kapcsolatos tárgyak elrejtése. Tapintás útján való felismerése.  

(emlékezet, érzékelés, gondolkodás, fejlesztése) 
 
 



Egyéni képességfejlesztés a barlangban – Szőrcsapó Óvoda 26 

 
Mi változott meg? Különbözı tárgyakat egymás mellé teszünk, sorrendiség megváltoztatása 

(emlékezet, figyelem, megfigyelés, gondolkodás fejlesztése) 
 

Tedd, amit súgok! Súgva kapott utasításokat kell a gyerekeknek eljátszani. 
- Ugord át a patakot! 
- Húzz egy halat a tóból és tedd a hasadra! 
- Keress egy nem ide illı tárgyat! 

(Mozgás, beszédértés, hallás, emlékezet fejlesztése, testrészek felismerése, megfigyelés, 
vizuális emlékezet, gondolkodás fejlesztése) 
 
Játszunk azt…… 

- hogy a szélviharban a szél jobbra, (balra) dönti a hajónkat. 
- hogy vízi tündérek vagyunk. 

Bármit el lehet játszani, azt is amit a gyerekek találnak ki. 
(Mozgás, metakommunikáció, figyelem, emlékezet, fantázia, gondolkodás fejlesztése) 
 
Telefonos játék. A gyerekek körben ülnek. Megbeszéljük ki milyen vízi élılény lesz. Majd 
kezdıdhet a telefonálás. 

- halacska hívja a békét. 
- béka hívja a tengeri csillagot. 
- tengeri csillag hívja a rákot. 

(figyelem, emlékezet, gondolkodás) 
 
Robot játék. Kettı gyerek játszhatja. A hátsó az elıtte álló vállát fogja. A hátsó gyerek 
irányítja az elsıt. 

- jobbra kerüld ki a békát! 
- elıre lépj hármat! 
- menj a cápa mellé! 

(téri tájékozódás, lateralitás, feladatértés, emlékezet, gondolkodás) 
 
Papagáj játék. Ismert szavakat mond elı az óvónı, azt kell visszamondani. 
(figyelem, hallás, beszédértés, emlékezet fejlesztés) 
 
Gólyák a tóban. A gyerekek a tó körül járkálnak, a gólya mozgását utánozva, jelre a tóba 
repülnek, és ott járkálnak tovább. 
(egyensúlyérzék, térészlelés, figyelem fejlesztése) 
 
Cápaetetés. Kis kasírozott halakat dobálunk a kasírozott cápa szájába.  
(mozgás, figyelem, kitartás, térészlelés fejlesztése) 
 
Az elıre kialakított formákat, például: a tavat, különbözı járásokkal meg kell kerülni. 
(mozgás, egyensúlyérzék, formaészlelés, tájékozódás, figyelem fejlesztése) 
 
Kagylóhéjból, csigaházból ritmikus sorozatok létrehozása. 
(ritmusérzék, emlékezet, látás, fantázia, gondolkodás fejlesztése) 
 
Képek készítése kagylóhéjból, csigaházakból gyerekek ötletei alapján. 
(kreativitás, fantázia, képi képzelet, gondolkodás, finommotorika fejlesztése) 
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Hajófújó verseny. Egy lapos tálcán, kevés vízen a gyerekek a maguk által készített hajót 
fújással igyekeznek mihamarabb a célba juttatni. 
(szem-száj koordináció, légzés, figyelem fejlesztése) 
 
Meseszövés. Egy tárgyról, történésrıl találunk ki mesét. Minden gyerek hozzá tesz egy-egy 
mondatot, így szıjük tovább a mesét. 
(gondolkodás, figyelem, fantázia, emlékezet, beszéd fejlesztése) 
 

 
 
 
 
 
 

 


