Játékos beszédfejlesztés
A gyűjteményben olyan tevékenységötleteket és játékokat talál, melyek a
száj izmait erősítik, segítik a hangok megfelelő kiejtését, bővítik a
szókincset, segítik a szövegmegértést.
A játékok többsége a fentieken kívül fejleszti a koncentrációt, a figyelmet,
a szókincset, a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt is.

1. Hólabdás
Hozzávalók: szívószál, vattapamacsok, két
edény
A feladat az, hogy a szívószállal a gyerek
felszívja a vattadarabot és áttegye egyikből a
másik edénybe.

2. Fúj a szél
Hozzávalók: házikó sablon,
szalagok, ragasztó, olló, színes
papír.
A színes papírból sablon segítségével
mindenki elkészítheti a saját
házikóját a képen látható módon. Az
ablakra szalagokat ragasztunk.
Amikor a gyermek megfújja ezeket,
olyan lesz, mintha a szél, a huzat
mozgatná a házikó függönyét.

3. Hógömb másként
Hozzávalók: műanyag pohár tetővel, szívószál,
hungarocell darabok, kis figurák, ragasztó.
A pohárba ragasszuk a kis figurákat, beleszórjuk
a hungarocellt. A pohár tetején átvezetjük a
szívószálat, majd a tetőt odaragasszuk a
pohárhoz. Ha a szívószálon át fújunk a pohárba,
a hungarocell felkavarodik, olyan lesz, mint a hó.

4. Égnek áll a haja
Hozzávalók: festék, rajzlap, szívószál
A rajzlapra egy kopasz alak fajét, arcát
rajzoljuk. Vizes, folyós állagú festéket
csepegtetünk a fejre, amit aztán a
szívószállal szétfújunk. Így olyan lesz,
mintha a figurának égnek állna a haja.

5. Golyópálya
Hozzávalók: tálca, műanyag
pálcika/szívószál, ragasztó, szívószál,
műanyag golyó/pompom
A pályát műanyag darabokból és szívószálból
is elkészíthetjük a képen látható módon. A
feladat az, hogy a-ból b-be fújja a gyerek a
golyót a szívószál segítségével.

6. Célba fújó
Hozzávalók: dobozok/palackok, aminek az
egyik oldalán lyuk van, golyó, szívószál
A „kapukat” akár petpalackból, dobozokból is
elkészíthetjük. A játék lényege, hogy minél
gyorsabban, minél több lyukba befújjuk a
szívószállal a golyót.

7. Bumm!
Mozgásos játék, minden gyermeknél legyen egy labda. A labdát
pattogtatva számoljanak hangosan, 1-5-ig. 5 helyett kiáltsák: bumm!

8. Figyelj, mit mondok!
A felnőtt szóbeli instrukciókat ad a gyerekeknek, közben pedig ellentétes
dolgokat csinál. Pl. „üljetek le”, de ő közben ugrál. A gyerekeknek csak azt
szabad csinálni, amit mondanak!
9. Mit csinálunk?
A felnőtt kérdezi: mit csinálunk? Majd elkezd egy cselekvést (pl. ugrál). A
gyermekek utánozzák, és meg kell mondaniuk, mi a cselekvés: ugrálunk.
10. Ellentét
Körben ülünk, egymásnak gurítunk egy labdát. Aki gurít, az mond egy
szót (pl. meleg), a másiknak pedig az ellentétét kell mondani (pl. hideg).
11. Mit érez?
Készítsünk érzelmeket kifejező képkártyákat. Meséljünk el egy történetet,
melyben sok érzelem megjelenik (pl. szomorú, boldog, ijedt). A gyerekek
feladata az, hogy amikor a mesében hallják az érzelemre utaló szót,
felemeljék az oda illő képkártyát.
12. Tapsolj!
Meséljünk egy népszerű láncmesét a gyerekeknek, és egyezzünk meg
velük, hogyha hallanak egy bizonyos szót/kifejezést (pl. ment, mendegélt
tovább), akkor tapsoljanak.

A játékok forrása:
http://www.kepessegfejlesztes.hu/a-gyermek-beszedet-fejleszto-jatekok3-eves-kortol/
www.pinterest.com

