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Óvodai fejlesztői munka a Cinkotai úti partnerintézményben 

Fejlesztő pedagógus: Bognár Judit 

 

A jelnyelv óvodai alkalmazását a fejlesztő pedagógus siket munkatársai bevonásával végzi.1  

Az óvodában a cselekvésbe ágyazott fejlesztő munka során ritkán használatosak feladatlapok, a direkt 

tanításra pedig életkoruk miatt még nem állnak készen a gyerekek. A halló gyerekek játékeszközei is jól 

használhatók a fejlesztő munkában. A játékok/tevékenységek során a gyerekek egyéni sajátosságaihoz 

igazodó interakció, kommunikáció adja a fejlesztő munka bázisát.  

A kísérleti, tanítási céllal használt képek az internetről származnak. 

 

 

A jelnyelv elsajátítását segítő eszközök 

Mondókák 

 

A halló gyerekek nyelvfejlődésében is fontos szerepet 

játszó mondókákat írtunk a következő témakörökben 

és címekkel: 

- Érzelmek: Hogy vagy? 

- Nevek: Ki, Ki? 

- Ősz: Levelek 

- Tavasz: Mag 

- Tél: Hull a hó; Este, este; 

- Számlálás: Mennyi? 

- Kutyák: Beny, Molly 

- Időjárás: Idő, idő; Kinézek az ablakon; 

- Süti 

 

Mivel nincs előttünk minta, az anyanyelvi jelelők 

számára is kihívás mondókát alkotni. Ennek 

megfelelően a mondókák még véleményezésre, 

csiszolásra szorulnak.  

A mondókákat a nap során a napirendhez illesztve, 

játék során a gyerekek kezdeményezésére, illetve a 

foglakozásokon is gyakoroljuk. A bevált 

mondókákról felvételt készítünk. A filmek egyrészt a 

szülők számára fontosak, hiszen a gyerekek otthon is 

szeretnék felidézni a mondókákat. Másrészt a 

felvételeket a gyerekekkel is elkészítjük (engedély 

hiányában ezeket nem tudjuk átadni), ami nemcsak 

motiváló hatású, hanem alkalmat ad a gyakorlásra, 

valamint visszajelzés nyújt számukra saját 

jelprodukciójukról. 

 

Filmek a mondókákról 

 

Jelgyűjtemény témakörökhöz 

 

- Karácsony 

- Helyiségek 

 

A karácsonyi szünet és a meghitt családi együttlét jó 

alkalmat ad a szótárként használható film 

nézegetésére, valamint a jelnyelvi szókincs közös 

Filmek 

                                                             
1 NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, 

eszközeinek fejlesztése című projekt keretében (SZ-007/2016) 

 



gyarapítására elsősorban halló családokban. Az 

óvodai készülődés során használt jelekből 

készítettünk szótárszerű filmet felnőttek és gyerekek 

szereplésével. Itt is a halló szülők számára kívántunk 

jelnyelvi segítséget nyújtani amellett, hogy a feladat 

a gyerekek számára is élvezetes gyakorlási módot 

jelent, illetve jó visszacsatolás. 

 

A Helyiségek esetében az óvodát kívántuk bemutatni, 

illetve a helyiségek neveit gyakoroltatni. A jelnyelvi 

jelek mellett itt már a daktil is megjelent. Ezt az 

anyagot is a szülőkkel való közös nézegetésre 

szántuk. 

 

A jelnyelvi készségek gazdagítására készített filmek, 

könyv 

 

- Járművek: autó, motor, busz 

- Járművek: Fel, le 

- Nagymozgások: Fejtől a lábujjig 

 

Célunk az volt, hogy támogassuk a jelek 

összekapcsolását, illetve előkészítsük a proformok 

használatát. 

Természetesen először nagymozgásban, 

szerepjátékkal, a járművek megszemélyesítésével 

segítettük a megértést és az örömteli közös játékot. 

Ezután lerajzoltuk, elbáboztuk, jeleltük, videóra 

vettük, fotóztuk a tevékenységeinket, a fotókból 

könyvet készítettünk, a felvételeket a gyerekekkel 

közösen nézegettük. 

Könyv is készült a proformok gyakorlására, Hervé 

Tullet ötlete alapján. Az egyik egy lapozható változat, 

a másik lapozható és szétnyitható. Miután 

kiválasztotta a kisgyerek, hogy milyen járművel 

utazik, és mi lesz az úti célja, a könyvet lapozva a 

jármű proformjával haladhat különböző minőségű 

felületeken célja felé. 

 

Jelenleg folyamatban van Eric Carle From Head to 

Toe című könyvének jelnyelvi feldolgozása. Először 

a gyerekek képek segítségével, bemutatás után 

tükörben ismételték az állatok mozdulatait. Ezt 

követően az állatok jelére, és a kérdés-válasz 

formájában történő feldolgozásra fókuszáltunk, 

amivel a társalgás szabályait, illetve a mimikában 

kifejeződő kérdést gyakorolhatták a gyerekek. Az 

egyéni foglalkozásokon a további feldolgozás része 

volt a képek lapozása, válogatása. Ez alkalmat adott 

fogalmak (pl. ember, állat) tisztázására, egyben 

lehetőséget kínált a „Mi?/Mi az?” illetve a „Mit 

csinál?” kérdések alkalmazására, jelentésük 

megértésére. A tevékenységet rengeteg mozgással 

kísértük, ami testsémafejlesztő és szórakoztató is 

egyben.  

Filmek 

Adaptált könyvek: 

 
 

 
 

 



Kártyák 

 

A jelkincs bővítésére, gyakorlására, az elsajátítás 

szintjének mérésére kártyákat készítettünk. 

Siket munkatársaink a gyerekekkel egyéni formában 

gyakorolták témakörönként a jeleket. Egy alkalom 

nem vett igénybe öt percnél többet. Ezzel a 

tevékenységgel jól fel tudtuk mérni, hogy ki hol tart a 

témakörhöz kapcsolható jelek elsajátításában. 

Kártyák igék gyakorlására: a 

 „Mit_csinal.docx” képeinek fekete-

fehér változatával gyakoroltuk 

 
Mesék jelnyelven 

 

Többnyire rajzfilmek interaktív feldolgozásával 

foglalkoztunk, de készítettünk egy jelelő szereplős 

filmet Hóesés címmel a téli öltözködés és időjárás 

témakörének feldolgozására. A jelelő szereplő 

alkalmassá tette a filmet arra, hogy a gyerekek 

megszakítás nélkül nézzék, mivel jelnyelven kapták 

az információt.  

 

A Medvevadászat című mese szövegét közösen 

alakítottuk ki a siket munkatársakkal. A történet 

megértésének megsegítésére egy különböző terepeket 

és sorrendjüket szemléltető „lyukas” könyvet 

készítettünk. A mese amellett, hogy a szöveg ritmikus 

ismétlődésével hozzájárul a nyelv elsajátításához, 

alkalmas arra is, hogy a különböző helyeken való 

áthaladás jelnyelvi megfogalmazásával ismertesse 

meg a gyerekeket. Továbbá a sorrendiség, és a 

sorrend visszafelé történő ismétlésének 

gyakoroltatására is alkalmas, s nem utolsó sorban a 

gyerekek érzelmi bevonódására, félelmeik 

eljátszására is lehetőséget ad. A meséről készült film 

a szülőknek volt nagy segítség, mivel a gyerekek 

otthon is kérték a mesét. 

 

Tervezés alatt áll egy új mese feldolgozása (Sue 

Williams: I went walking). A laminált, szöveg 

nélküli, felülről lapozható könyv adaptációja 

elkészült, a filmet leforgattuk, a vágás folyamatban 

van. A feldolgozásra várhatóan a közeljövőben kerül 

sor. A mese alkalmas a sorrendiség, az ismétlődés, a 

ritmus felismerésére, gyakorlására. Egyszerű 

jelkapcsolatai, gazdag mimikája teszi követhetővé és 

remélhetőleg könnyen megtanulhatóvá a szöveget.  

 

Filmek 

 

Könyv: 

 

 
 

 

Kézformák tudatosítása, pontosítása 

A nagymozgások utánzásától az ujjak 

függetlenítéséig hosszú az út. Ezzel a többségi 

óvodákban is folyamatosan foglalkoznak. 

Rengeteg eszköz, módszer áll rendelkezésünkre. Az 

ujjak ügyesítése, függetlenítése, azonosítása a 

 



gyurmagolyóktól a hajgumin keresztül a színes 

ujjakkal készült tenyérlenyomatig, a mondókákon át 

a számlálásra nyitogatásig mind hozzájárul a 

kézformák egyre pontosabb, tisztább észleléséhez, 

kivitelezéséhez. 

Kézformakártyák 

 

Az első kézforma, amit mindenki megkapott a fotója 

mellé, saját nevének kézformája volt. Mindenki 

büszke volt saját kézformájára. 

Utána felfedeztük, beazonosítottuk az állatok jeleinek 

kézformáit. 

Később tapasztaltuk, hogy egy kézformához több 

állat is tartozik. 

Innentől indult a kézformákhoz csoportosított 

képekkel való játék. Alkalmi mondókák születtek az 

azonos kézformához tartozó képekből (kézforma 

lengetése után a képen ábrázolt dolog jelelése…). 

Kártyák 

 

 

Kézformakönyvek 

 

A tanév végén összegyűjtöttük az év során használt 

jeleket. Ebből az anyagból már tudunk tervezni. 

A jelek kézformák szerinti válogatása után a nyár 

során terveztünk „könyveket”, kártyajátékokat a 

kézformák gyakorlására. Ezek messze nem végleges 

verziók. Szükség van pontosításra, javításra, 

rajzolásra, könyvszerű kivitelezésre. Így az 

alkalmazhatóságukról sincs még tapasztalatunk. 

Célunk, hogy a gyerekek figyelmét a kézformákra 

irányítsuk, ezzel alapozva meg a tudatos 

jelnyelvhasználatot, a későbbi jelnyelvi órákat. 

Az „5”, „S”, „G” kézforma gyakorlásához, a tanév 

során használt, ezekhez a kézformához 

(változataihoz) tartozó jelekből összeállított:  

kártyajáték:  „5_kartya.docx”;  

„5_ennivalo.docx”;  

könyv:  „5_fel_konyv.doc” A gyerekek a 

képeken ábrázoltakról 

megfogalmazhatják, hogy melyiktől 

félnek, melyiktől nem. 

 „5_mi_az_konyv.doc” A kis 

kézformák kivágása szükséges a 

könyv használatához. Az így 

keletkezett lyukakon keresztül látható 

részletből kell kitalálni, hogy mi lehet 

mögötte, a következő lapon. 

„s_konyv.doc” Az „S” kézforma 

egykezes, kétkezes használatára hívja 

fel a figyelmet. 

„g_konyv.doc” A képeken lévő lyukak 

kivágása után lehetővé válik az 

ujjacskák „G” kézformában való 

átdugásával a hiányzó részlet (RÉPA, 

GYERTYA…) létrehozása. 

„könyvek/füzetek” 

 

 

 



„g2_konyv.doc” A kérdés feltevése 

(„Mi hiányzik a képről?), 

megválaszolása után a megoldás a 

következő oldalon látható. 

 „szotar1_konyv.doc” A regiszteres 

füzet fülecskéin látható kézformákhoz 

tartozó képek gyűjteménye. 

Mivel ezeket anyanyelvi jelelő nem ellenőrizte, még 

nem hozható nyilvánosságra. 

 

Mimika 

A mimikai elemek felismerése előtt foglalkoztunk az 

arccal. Rengeteg eszköz ismert a puzzle-tól a 

szenzoros játékokon át a mondókákig. Mi is 

használtuk ezeket.  

Fotókon önmaguk, társaik azonosítása, arcrészletből 

személy felismerése, szétvágott arcok részleteinek 

felismerése („Kinek a szeme?”) mind része a 

folyamatnak. 

Saját készítésű lapozós könyvvel az arc elemei 

változtathatók. 

Lapozható könyv:  

 

 

A mimikában kifejeződő érzelem 

 

Fotóztuk a gyerekek spontán érzelmeit, vizsgáltuk, 

állatok hogyan fejezik ki érzelmeiket. 

Kártyák készültek a hat alapérzelemhez. Majd a listát 

tablón gyarapítottuk, finomítottuk. Utánoztuk 

tükörben, felismertük egymáson a mindennapokban. 

Kártya: 

 
 

Kutyák érzelmeinek azonosítása: 

 

 
Tabló: 



 
A magyar jelnyelvben megjelenő mimikai elemek 

 

Jelenleg készítjük a kártyákat. Gyűjtöttünk a magyar 

jelnyelvben előforduló, jelentést 

meghatározó/megkülönböztető mimikai elemeket. A 

két siket munkatársunk által kivitelezett, fényképeken 

rögzített arcokból szeretnénk kártyákat készíteni. Itt 

is a tudatosítás, az utánzás lesz a cél. Elképzelhetőnek 

tartjuk, hogy lesz olyan gyerek, aki számára a 

sematikus ábra jobban értelmezhető lenne, ezért 

tervezzük rajzos verzió elkészítését is, amennyiben 

találunk rá embert, aki elkészíti. 

 

A téri tájékozódás 

Ezen a területen a szokásos útmutatást követjük. 

(Saját testtől a jobb és bal síkban történő 

megkülönböztetéséig.) 

 

Írás, olvasás, daktil 

Képek 

 

A témakörönként cserélődő képsorozatok a 

játszószobában kihelyezve alkalmat adnak a jelek 

gyakorlására akár reggeli érkezéskor, játék során. A 

felirat az érdeklődő gyerekeknek betűk keresésére, 

felismerésére, a daktil gyakorlására ad lehetőséget.  

„kozlekedes_szokincs_tablakepek.doc”  

 
Feliratok 

 

Feliratok készültek szobákhoz, játéktárolókhoz. A 

feliratokat szétvágva, laminálva, tépőzárral 

felhelyezve használjuk. Így lehet cserélni, levenni, 

javítani, azonosságot felismerni, gyakorolni. 

”jatszo_dobozok_daktil.doc”  

„helyiseg_feliratok_sajdakti.doc”  

  
Kártyák 

 

A hallásnevelésben kiemelt szerepet játszó Ling-

hangokhoz készült kártyák színkódos és fehér 

változata alkalmat ad a szájállás, a hívókép, a daktil, 

a betű és a hang összekapcsolására. 

„ling_kartya-doc” 

 



 

A kesztyűs kártyákon párosíthatók a kisbetűk és 

nagybetűk, valamint a daktil. A hátlapok színe 

javítókódként használható. Kirakható belőle szó, 

amivel további játékok generálhatók. 

 

 

A betűk valamint a betűkkel feliratozott daktilképek 

egymás mellé fűzve alkalmat adnak az egyeztetésre, 

párok keresésére, később a betűk önálló 

daktilozásának ellenőrzésére. 

 

 

 

 

 

A választási lehetőséget kínáló kártyák 

alkalmazásakor a kérdés a választás jelben való 

értelmezése után lehetőséget ad a felirat másolására, 

daktilozására.  

 

A bingótáblák a nevek betűit tartalmazzák. A daktil 

bemutatása után színes kő ráhelyezésével jelölik a 

gyerekek a megfelelő betűt. 

 

 

 

 

 

 

 

„daktil_kesztyus.doc” 

 
„daktil_lapozos.doc” 

„betuk_lapozos_daktilhoz.doc” 

 
 

„Melyik kartya.doc” 

 

 

 

 

 

 

„bingo_nevek.doc” 

 

Feladatlapok 

 

Az öt évnél idősebb gyerekeknek készítettük, nem 

kötelező jelleggel. Van, hogy alvásidőben, alvás 

helyett szívesen választják. 

 

Feladatlapokat az öt évnél idősebb gyerekeknek 

készítettünk:  

A „daktil_felirat_jel.doc” a jel, a kép, az írás és daktil 

összetartozását mutatja. Laminált verziója alkalmat 

ad a betűk gyurmából való megformázására, 

festékkel, filccel való átírására, a daktilozás 

gyakorlására, jelelésre. 

Az „iras_jel.doc” a témakör szavainak leírására ad 

alkalmat.  

A ”Szinezz.doc” és a „Valogasd_szet.doc” az 

olvasás, globális szófelismerés, daktilozás 

fejlesztésére egyaránt alkalmas. 

 

„daktil_felirat_jel.doc” 

„iras_jel.doc” 

”Szinezz.doc”  

„Valogasd_szet.doc” 

Könyvek 

 

Az olvasást szolgálják a szkennelt, felirataiban 

módosított és a saját történetet feldolgozó feliratozott 

könyvek. 

„vasar_konyv.pdf 

„egyedül_tudom.pdf” 

„konyvtarban_voltunk-pdf” 

„Bogarakat_keresunk.pdf” 

„suni_olvasmány.docx” 



 

A „vasar_konyv.pdf” egy közös fényképekkel 

dokumentált történetre példa. A képek alatti feliratok 

rajzos elemei fölé fellapozható feliratok kerültek. A 

gyerekek így maguk is ellenőrizhették, hogy mit 

jelent a leírt szó. 

Az „egyedül_tudom.pdf” az öltözőben felhelyezve 

segítette az önálló öltözést. A „Mit?” kérdéseket a 

ruhadarabok neve fölé ragasztottuk. 

 

A „konyvtarban voltunk-pdf” feldolgozása során a 

„Ki?” kérdésre gyakoroltuk a válaszadást, illetve 

gyakoroltuk a nevek globális felismerését, illetve 

daktilozását. 

 

A „bogarakat_keresunk.pdf” a szavak fölé rajzolásra 

ad lehetőséget. 

 

A „suni_olvasmány.doc” is az óvodai események 

feldolgozását segíti a gyerekek nyelvi szintjét 

figyelembe véve.  

 

Az adaptált könyvekre példa a már korábban említett 

Sétálni mentem. (Sue Williams:  I went walking) 

 

A „jo_ejszakat.docx” könyv is eredetileg angol 

nyelvű. (Ethan Long: Good Night) 

 

„setalni_mentem.docx” 

„jo_ejszakat.docx” 

 

 

 

  




