Figyelemfejlesztés
A figyelem az ember életében kiemelt szerepet tölt be, mert ez az a képesség, mellyel
bizonyos információk részleteit kiemeljük, és ezzel egy időben más információkat pedig
figyelmen kívül hagyunk. A figyelemzavar jellegzetességei sok esetben már korai életkorban
megmutatkoznak. A gyenge vagy zavart figyelmi működés a játéktevékenységet is
akadályozza. A gyermekek nehezen tudják követni az utasításokat. Jellemző rájuk, hogy a
megkezdett feladat befejezése helyett átugranak egy újabb feladatra, csaponganak. Nem
tudják követni és betartani a feladatok, tevékenységek sorrendjét. Gyakran kell őket biztatni a
feladatban való előrehaladásra, ugyanakkor láthatóan nem figyelnek a nekik szóló
utasításokra. Figyelmük gyakran elkalandozik, akár feladathelyzetről, akár más
tevékenységről van szó. Ábrándozóak és figyelmetlenek.
Nekik szóljanak a következő feladatok:

Figyelemfejlesztés- vizuális

A képek kinyomtathatók, sokféleképpen variálhatók.
Feladat 1: Mi változott? A gyerekek életkorának megfelelően először 3 majd egyre több
képpel játsszuk. A gyerekek kb. fél percig megfigyelik, majd becsukják szemüket, ezalatt
változtatunk: átrendezzük leveszünk belőle, hozzáteszünk.
Feladat 2: A képeket duplán nyomtassák ki, majd a memória szabályainak megfelelően
játszanak vele. Először 4 párnál ne legyen több, majd ha jól megy, lehet növelni az
elemszámot. Pl. húsvét témakörben

Feladat 3: Kakukktojás keresés. Melyik nem illik a sorba? (csoportosíthatunk: vadállatháziállat; emlősök-halak; szőre van- tolla van; stb)

Feladat 4. A nagy képen kis képek megtalálása

Hallási (auditív) figyelemfejlesztés

Feladat 1.: Anya felolvassa a mesét! Ha a „kakas” szót hallod lépj előre egyet, ha a „csibe”
szót hallod akkor pedig lépj vissza (hátra) egyet!
Egy kosár húsvéti tojás
– Szia Kakaska! Gyere velem játszani! –nyitott be a bátyja szobájába Csibike.
– Most nem érek rá, mert locsolóverset tanulok.
– Engem is meglocsolsz majd a kölniddel? –
kíváncsiskodott a kiscsibe.
– Ha adsz egy kosár húsvéti tojást, de legyen ám
közte piros, csíkos és pöttyös is! – mondta
Kakaska és becsukta az ajtót.
– Szia Nyuszifül! Csibikének kellene egy kosár
húsvéti tojás, amiben van piros, csíkos, és pöttyös
is.
– Nekem már csak egy tojásom van – mutatott
Nyuszifül a pultra – az is fehér, mert elfogyott a
piros festékem is.
– Pöttyös és csíkos festéked sincs? – kérdezte Bodri.
– Olyan festék nincs is – nevetett Nyuszifül.
Csibike sírva fakadt.
– Akkor én elhervadok, mert Kakaska nem fog meglocsolni zokogta.
Bodri és Nyuszifül sajnálták Csibikét és azon törték a kobakjukat, hogyan segíthetnének rajta.
– Van egy szuper ötletem! – kiáltotta izgatottan Nyuszifül, és már futott is az íróasztalához.
Keresett színes papírt, ollót, ragasztót és
filctollakat.
– Csibike, te színezd ki a tojást, addig mi
Bodrival elkészítjük a kosarat – adta ki a
feladatokat. A színes papírra rajzoltak egy
nagy kört, közepére pedig egy kicsit.
Körbevágták, bevagdosták, összeragasztották,
fület ragasztottak rá,
és már készen is volt a kosár. Közben Csibike
a tojás alsó részét pirosra festette, közepére
csíkokat, a felső részére pöttyeket rajzolt és
beletette a kosárkába.
– Íme egy kosár húsvéti tojás, ami piros is, csíkos is, és pöttyös is – nézegették elégedetten.
Másnap reggel Kakaska odaállt Csibike elé és elszavalta a locsolóversét.
Csibike boldogan nyújtotta át bátyjának a húsvéti tojást. Kakaska csak ámult és bámult a
kosárkában lévő, piros, csíkos és pöttyös tojás láttán.

Feladat 2: Anya felolvassa a történetemet. Csak azt az utasítást kell követned ami úgy
kezdődik, hogy: „mondom”
Tegnap elmentem vásárolni. Sajnos elgurult a pénzem. Mondom guggolj le Andi és vedd már
fel. Felvettem a pénzt. Mondom felállok, de úgy meghúztam a derekam mondom, hogy meg
kellett nyújtóznom. Erre nem elejtettem megint a pénzem. Gyorsan leguggoltam és felvettem.
Indultam volna mondom balra léptem egyet mert egy kisautó futott el a lábam előtt. Majdnem
ráléptem. Mondom lehajolok a kisfiúhoz, hogy szóljak neki vigyázzon jobban a játékára. Hát
nem elfutott. Felegyenesedtem. Mondom felegyenesedtem! Így ért végett a vásárlásom.
Feladat 3: Anya felolvas egy piknik jegyzéket, kétszer egymás után. Amikor másodszor
olvassa ki fogok hagyni valamit. Nagyon figyelj, hogy fel tudd idézni mi az ami kimaradt!
(Bármilyen szavakkal játszhatják, itt is fokozatosan vezetve be egyre több szóval.)
pl.1.
1. nyuszi, csoki, húsvét, bárány (pl. a 2. körben a bárány kimarad)
pl.2.
2.. dió, cukor, banán, elsősegélydoboz, alma
pl.3.
3. alma, kenyér, banán, keksz, csokoládé, szóda
Feladat 4: Mondatokat mond anya. Minden mondatnál próbáljátok kihallani, hogy előfordule benne olyan szó amely az általatok húzott kategóriába tartozik. Jegyezzétek meg az adott
szót! Először egy majd kettő végül három dologra kell figyelni, ezt is szép fokozatosan.
Kategóriák lehetnek pl:

1. szerszámok, színek, hónapok,
2. játékok, nevek, érzelmek
3. ételek, cselekvések, számok

Csodálatos napra ébredtünk. Eljött karácsony napja. Meghatottan álljuk körül a fát, anya, apa,
Julcsi és én Peti. Izgatottan várjuk vajon mit hozott a Jézuska? Julcsi nagyon boldog, babát
kapott. El is nevezi Klárinak. Én vonatot és építőkockát kaptam. Apa és anya is
megajándékozzák egymást. Most már jöhet a finom vacsora!
Feladat 5. Csukd be a szemed és figyelj mit hallasz! Anya zörögni fog, ha végzett próbáld
elmondani miket hallottál.
papírtépés, kulcszörgés, székbetolás, ajtócsapódás, köhögés, lépés zaja, kopogás, csengetés,
stb.
Feladat 6. Próbáld meg felismerni magnóról milyen hangokat hallasz. Én pl. egy közlekedési
eszközös videót hoztam. A videót ne nézd, csak a füledre támaszkodj!
https://www.youtube.com/watch?v=QCd4SpaI5GM

Feladatlap típusok figyelemfejlesztéshez

Feladat 1: Pontösszekötő

Feladat 2: Pont körberajzoló

Feladat 3. Labirintus

Feladat 4: Keresd a párját!

Feladat 5. Hány formát látsz?

Feladat 6: Mi bújt el a képen?

Feladat 7: Részletkereső

