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A motiváció 
fél siker

Amikor korai fejlesztő szakemberként látássérült, illetve halmozottan fo-
gyatékos gyermekeket nevelő családokkal dolgoztam együtt, fogalmazódott 
meg bennem az ötlet, hogy játékos és praktikus segédeszközt készítsek 
sérült gyermekek számára. Nagy örömmel tölt el, hogy az ötletből valóság 
lett – köszönöm a családom, a támogató alapítványok, a vállalatok, a szak-
emberek, az önkéntesek és a barátok segítségét! Remélem, hogy a Nanó 
csínytevései című fejlesztőkönyv és multiszenzoros segédeszközcsomag 
értékes segítséget jelent a szülők számára, és Nanó a gyerekek vidám tár-
sává szegődik. Hiszek benne, hogy sok vidám pillanatot szerez majd neked 
a könyv és Nanó, aki újabb és újabb ötletekkel ösztönöz a látásérzékelés 
gyakorlására.

A könyv mellé kézzel fogható tárgyakat tartalmazó eszközcsomag jár, amely 
a következőket tartalmazza: Nanó figura, Rózsika baba, egy kisautó, egy zseb-
lámpa, 6 darabos pohárkészlet, 18 darabos evőeszközkészlet, valamint az 
úgynevezett LEA SYMBOLS® kártyák – kör, négyzet, ház, alma –, fedlap, Nanó 
Braille-ábécéje és Nanó memóriajátéka. Az eszközök mindegyike célzott sze-
repet kap a különböző tevékenységekben, játékosan segítve a látásérzékelés, 
a kommunikáció, az önsegítő képesség és az önállóság fejlődését, illetve 
a gyermek megértését. Az eszközkészlet a gyerekek vizuális, finommotoros és 

intellektuális képességeinek fejlődését támogatja. Nézzük meg, miként játsz-

hatunk a könyvvel, Nanóval és a mellékelt segédeszközökkel.
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Bemutatjuk Nanót
és az eszközöket
Az egyes tárgyak megismerésére különféle módok és lehe-

tőségek állnak rendelkezésre. Szülőként az a fontos, hogy 

a gyakorlatokat a gyermeked igényeihez alakítsd. Hiszen 

a szülő tudja a legjobban, hogy gyermeke miben ügyes, mit 

kedvel, mi jelent számára örömöt, hogy hol kell érdekesebbé 

tenni, nehezíteni vagy épp későbbre halasztani egy-egy te-

vékenységet. Ha a gyermekben a tanulás folyamatához pozi-

tív érzések kapcsolódnak, mindenre könnyebben emlékszik 

majd. Ezért fontos, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk 

a játékhoz, és ezzel hozzájáruljunk a gyermek sikerélményéhez. 

Segítséget jelenthet, ha a tevékenységet kisebb résztevékeny-

ségekre, ismétlődő vagy épp változó tevékenység részekre oszt-

juk fel. A jókedv és a pozitív visszajelzés is fontos része a tevé-

kenységeknek.

A személyes tapasztalatszerzés 
segíti a látást és a megértést
Fontos, hogy a gyermek ténylegesen megismerje a mellé-

kelt eszközöket és csak utána kezdjen a könyvvel foglal-

kozni. A könyvben a fotókon és a képeken látható tárgyak 

előzetes felfedezése, kitapintása és felismerése (a szülők 

támogató együttműködésével) segíti a látóképesség cél-

irányos fejlesztését és az illusztrációk megértését. Ezért 

a könyvben található tevékenységekhez ideális esetben ak-

kor érdemes nekikezdeni, amikor a gyermek tapintás útján 

már kellőképpen megismerte a tárgyakat.
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Nanó,
a fekete-fehér puha játékfigura ránézésre és tapintva egyaránt különleges je-

lenség. A pamutbábu hajdinahéjjal van töltve, ezért a megérintésekor finoman 

zörgő hangot ad ki, és fel is melegíthető. Nanó – feltűnő megjelenésének kö-

szönhetően –, kiváló társ a bújócskázáshoz. Például az asztalnál ülő gyermek-

re Nanó rákukucskálhat az asztallap alól. Miközben a gyermek Nanót keresi, 

ő kerül vizuális figyelmének középpontjába. A keresést megkönnyítheted az-

zal, ha megrázod vagy mozgatod Nanót.
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Rózsika
hímzett szemével, szájával, orrával és a ruháján található szívecskével szintén 

egyedi jelenség. A baba testének vonalát kihangsúlyozza a rajta végigfutó fe-

kete kontúr, így a gyerekek számára sokkal érzékelhetőbbé válik a baba alakja. 

Egyszínű háttér előtt (pl. fehér papíron) könnyebb felismerni Rózsikát. A fej-

lesztőkönyvben szándékosan színes hátteret használtunk, amely hozzásegít, 

hogy a baba kellő hangsúlyt kapjon. A gyermek Rózsika babán gyakorolhatja az 

arc és a testrészek felismerését. A következő kérdésekkel segíthetsz: Hol van 

Rózsika szája/orra/szeme/haja?; Milyen színű Rózsika ruhája?; Hol van Rózsika 

lába? stb. A gyermekkel együtt új frizurát is készíthettek Rózsikának. Miközben 

a gyermek Rózsikára mutat, tulajdonképpen szem-kéz koordinációt fejlesztő 

gyakorlatokat végez. Ösztönözd a gyermekedet arra, hogy a szemével kövesse, 

ami felé nyúl.
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Az autó,
a fekete-fehér sávozott piros kisautó a fekete-fehér kerekeivel feltűnő látványt 

nyújt. Hasznos a látásérzékelés és a térbeli tájékozódás fejlesztésében. A gyer-

mek megfigyelheti, ahogy a kisautó balról jobbra, illetve elölről hátra mozog. 

Ez segíti a térbeli orientációt, és a különböző irányú mozgások követése révén 

a szemizmok mozgatását. A gyermek szerepe és tevékenysége változhat: meg-

figyelőből aktív szereplővé válhat az autó mozgatása révén. Közösen jelöljetek 

ki autóutat a poharak segítségével, és a gyermek végigvezetheti rajta a kisa-

utót. A tevékenység a szem-kéz koordinációra fókuszál. Játék közben most is 

érdemes arra biztatni a gyermeket, hogy nézze, amit csinál, és figyelje, merre 

vezeti az autót. A könyv lapjain a kisautó számos tevékenységben előkerül, kü-

lönösképpen a könyv utolsó részében található grafomotoros készségfejlesztő 

játékok esetében. Ezeket a tevékenységeket inspirációnak szántuk: például 

vegyél néhány nagyméretű papírlapot, és a könyv útmutatása szerint (29-31. 

oldal) rajzolj rá egy pályát, amelyen a gyermek végigvezetheti a kisautót.
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Az elemlámpa,
dinamós zseblámpa megjelenése egyedi, és remekül illeszkedik a gyermek kezébe. 

Elektromos kondenzátorral működik. Segítségével a gyermek önmaga képes fényt 

előállítani. A lámpa a fogantyú elforgatásával kapcsolható ki és be. A zseblámpa 

használata fejleszti a motorikus képességeket és segíti az ok-okozati viszonyok 

megértését („ha ezt csinálom, az fog történni”). A zseblámpa segítségével a kész-

lethez tartozó poharakon át lehet világítani, más-más színben fognak pompázni. 

Próbáld ki, hogy melyik szín tetszik a legjobban a gyermekednek! Ha intenzívebb 

fényhatást szeretnél, sötétítsd be a szobát! Ezt követően világítsd meg a poharat, 

és szemmagasságban, kb. 30-40 cm távolságról, nyújtsd oda a gyermekednek. A vi-

lágító poharat mozgasd balról jobbra, fel-le, illetve a bal felső sarokból a jobb alsó 

sarokba. Ez fejleszti a keresés készségét, a szem fókuszáló képességét, a tárgykö-

vetést és a szemizmok mozgatását. A gyermek a zseblámpát a mellékelt tárgyak 

és a könyvben szereplő képek megvilágítására is használhatja. Kitalálhatsz bonyo-

lultabb tevékenységeket is: például helyezd a földre a mellékelt tárgyakat, és kérd 

meg a gyermekedet, hogy keressen meg köztük egy adott tárgyat. A zseblámpa 

segítségével a könyvben, illetve a memóriajáték lapjai között is kereshető egy ki-

választott kép. Sötétedés után szórakoztató lehet az „elkapós” játék: a lámpa falra 

vetített fényét kell a gyermeknek „elkapnia”.
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A pohárkészlet
hat különböző színből áll. A poharakat az iváson kívül a színek megkülönbözteté-
sére és megtanítására használhatod, emellett tárolásra és válogatásra is alkalma-
sak. A zseblámpa segítségével akár ki is világíthatod a poharakat. Azt javasoljuk, 
hogy egy választott színű poharat és a színben egyező evőeszközöket tedd félre 
a gyermeknek a napi étkezésekhez. Ezzel a gyermek megtapasztalja az eszközök 
használatát. Ha ivás céljára használjuk a poharat (vagyis a gyermek közelében 
van elhelyezve, amelyre ha rámutat, inni kap), a gyermek önállóbbá válik és meg-
tanulja, hogy saját maga dönthet az életével kapcsolatos dolgokban. A poharakat 
egyszerűbb, de akár összetettebb tevékenységekhez is használhatjuk. Például 
belehallózhatsz a pohárba: „Halló, halló, itt a mama…” vagy a gyermeket a nevén 
szólítod, és a poharat a szájához tartva megkérheted rá, hogy ő is mondjon bele va-
lamit. Ilyen és ehhez hasonló kommunikációs játékokat egyszerűen kitalálhatsz. 
A poharakból piramist építhetsz, amit aztán a gyermek örömmel lerombolhat, 
a poharakat egymásba rakhatjátok és szétszedhetitek, és fürdés közben, illetve 
a homokozóban is játszhat vele. A fenti játékok mindegyike a szem-kéz koordiná-
ciót, valamint a látás és a mozgás összehangolását fejleszti, és segíti a környező 
világ fizikai törvényszerűségeinek megértését. A gyermek tanul a gravitációról 
(az egymásra tornyozott poharak ledöntése), a mélységről (a fürdőkádban a teli 

pohár a kád mélyén fekszik, míg az üres a víz tetején lebeg), a súlyról (homokozás 

közben a homokkal teli pohár nehezebb, mint az üres pohár) stb.
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Az evőeszközkészlet
hat különböző színű kést, villát és kanalat tartalmaz. Ahogy a pohár esetében 

is, az evőeszközkészletből is javasoljuk, hogy egy szettet tegyél félre a gyer-

meknek az étkezésekhez. A használatban szerzett személyes tapasztalat segíti 

a gyermeket abban, hogy a képeken felismerje az evőeszközöket. A villa, a kés és 

a kanál jóval összetettebb forma, mint a pohár. Kezdésként azt javasoljuk, hogy 

az evőeszközkészletet a színek megkülönböztetésére használd. Két különböző 

színű (pl. kék és sárga) evőeszközlészletet helyezz el össze-vissza az asztalon és 

kérd meg a gyermeket, hogy színek szerint válogassa szét őket. A tevékenység 

a megfelelő színű poharak bevonásával tovább nehezíthető. Kérd meg a gyer-

meket, hogy különböző színű evőeszközöket pl. kék és sárga evőeszközt szétrak-

juk az alátéten és ezekben a színekben válogatjuk a többi eszközt. Amennyiben 

a játék túl könnyűnek bizonyul ebben a formában, adj hozzá más színű poharat. 

Mivel egyes gyermekek számára nehézséget jelent a hasonló színárnyalatok 

megkülönböztetése, fontos, hogy mindig az adott gyermek látás- és mozgás-

készségéhez, illetve intellektuális képességeihez igazítsd a játékot: kék pohárba 

helyezze a kék evőeszközt. Amikor a gyermek már képes a formák felismerésére, 

folytasd a játékot: helyezz két evőeszközt és poharat olyan felületre, amelyen 

jól látható a köztük lévő különbség. A tevékenységet azzal nehezítheted, ha egy 

harmadik színű evőeszközkészletet is a többi közé keversz, vagy ha bonyolul-

tabb hátteret választasz a szétválogatandó evőeszközök alá (lásd a könyv 24. 

oldalát). Például, helyezd a kék és a sárga evőeszközkészletet egy fehér lapra 

és kérd meg a gyermeket, hogy válassza ki a kanalakat. Ha a gyermek láthatóan 

élvezi a poharakkal és evőeszközökkel való játékot, az evés és az önállósodás 

terén is motiváltabb lesz.
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Az egyes LEA SYMBOLS®
szimbólumokat önálló kártyák formájában adjuk oda a gyermeknek: kör, négy-

zet, ház és alma. Mindezek formák és alakzatok. A tanulási folyamat elején még 

nem szükséges, hogy a gyermek pontosan felismerje és megnevezze az egyes 

formákat. Először azt kell megtanítani a gyermeknek, hogy az azonos formákat 

felismerje. Elég, ha a kártyákat végignézve a gyermek meg tudja nevezni a for-

mákat és az alakzatokat – ezt követően, hamarosan a könyvre is át lehet térni.

A fedlap hasznos
segédeszköz lehet a könyv nézegetése közben. Bonyolultabb képi környezet 

esetén (amikor sok tárgy látható egy lapon, vagy egymást fedve helyezkednek el 

a tárgyak) a fedlap segítheti a tájékozódást. Ha egy oldalon sok tárgy található, 

a fedlap segítségével eltakarhatjuk például a bal oldalt. Ez leegyszerűsíti a képi 

környezetet. Ha a gyermek már jól megfigyelte a látható részt, takard le azt. 

Miután részletesen megvizsgálta a másik részt is, fedd fel a teljes lapot. Igény 

szerint a fedlapot használhatod a kép egyes részleteinek eltakarására vagy 

a kép fokozatos felfedésére.

Nanó Braille-ábécéje és a memóriajátékot
hagyd meg utolsó tevékenységeknek. A használatukról később beszélünk.
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A könyv fellapozása
Miután a gyermek kézzelfoghatóan megtapasztalta a mellékelt tárgyakat, most 
a könyvben, fotókon fogja viszontlátni azokat. A már megtapintott és megis-
mert tárgyakat egyszerűbb lesz felismernie és új tevékenységekre használnia. 
A fejlesztőkönyv egyszerűbb vizuális tevékenységeitől fokozatosan haladj 
a bonyolultabbak felé! Nanó vezet majd végig a könyvön. Mulatságos meg-
jegyzésekkel és tanácsokkal segíti, hogy mire figyelj. A könyv fellapozását 
egy egyszerű trükkel segítheted. Mielőtt elővennéd a könyvet, melegítsd 
meg a Nanó figurát, és a következő szavak kíséretében add a gyermeked 
kezébe: Szia! Nanó vagyok. Gyere, játsszunk! Sokadik alkalommal ez a gya-
korlat már ismerőssé válik, és a gyermeked tudni fogja, hogy közös játék 
kezdődik. A meleg hatására ellazul a gyermek keze, és egyszerűbb lesz szá-
mára a tapintás. A bemelegítés főleg a mozgásukban korlátozott gyerme-
kek esetében fontos. A könyv első felében a gyermek a tárgyakat fotókon, 
kétdimenziós mivoltukban ismeri meg. Minden tárgyat külön oldalon jelení-
tettünk meg. A tárgyakról készült fotók egyszerű háttéren láthatók, ami ab-
ban segít, hogy egyértelműen kivehető legyen a kép. A tapintási készség és 
a finommotoros képességek fejlesztése céljából a gyermek az ujjaival végigta-
pinthatja és felfedezheti a különleges felületű képeket. A képeken a valódi tár-
gyak – Nanó és Rózsika kivételével – egy az egyben láthatók. A valódi tárgyak 
felismerése után a könyvben szereplő kép mellett mutasd meg ugyanabból 
a szögből a valóságos tárgyat is. A könyvet – spirál kötésének köszönhetően – 
felállítva is használhatod, így kényelmesen, egymás mellé téve láthatjátok 
a könyvbéli fotót és a valódi tárgyat. Ez lehetővé teszi a gyermek számára, hogy 
összehasonlíthassa az eszköz két- és háromdimenziós látványát ugyanazon 
színes háttér előtt.

Amikor a gyermeket a könyvben található képek kitapintására ösztönzöd, 
a könyvet fektesd az asztalra. Ha a gyermek már felismeri a képeken szerep-

lő tárgyakat, ideje továbblépni a két 
tárgyat megjelenítő oldalakra. Itt (7-8. 
oldal) lehetősége van két tárgy közül vá-
lasztani. Nanó is kérdezgetheti a gyer-
meket: Meg tudod mutatni, hogy hol 
van…? Bíztasd a gyermeket arra, hogy 
mindkét képet jól nézze meg, és utána 
válassza ki a megfelelőt. Ezt a tevékeny-
séget érdemes először a valódi tárgyak-
kal elvégezni. A tárgyakkal való ismer-
kedés, azok felismerése, illetve a két 
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tárgy közötti választás a gyermekek kommunikációs képességét is fejleszti. 
Ennél a tevékenységnél pedig három tárgy közül kell választani: egy evőesz-
közkészlet látható rózsaszín háttér előtt (9. oldal). Ebben az esetben egy erő-
teljesebb hátteret választottunk, mivel így az azonos színű evőeszközök közül 
a kívánt forma kiválasztása nagyobb kihívást jelent a gyermek számára. Az 
érzékelés megkönnyítése érdekében helyezd a képre a valódi evőeszközöket, 
vagy takard el a kép egy részét a fedlappal! Eddig a mellékelt eszközöket egy 
az egyben jelenítettük meg a fotókon. A következő oldalakon eltérünk ettől 
a gyakorlattól: változó méretű képeket fogunk látni.

A 10. oldal egyszínű háttere előtt a segédeszközök egyenként, kicsinyített mé-
retben láthatók. Fontos, hogy a gyermek a teljes oldalt alaposan áttanulmá-
nyozza. A fókuszálásban segítheted a gyermeket, ha egy lappal letakarod az 
oldal egy részét – így eleinte kevesebb tárgyat kell megfigyelnie. Ezt követően 
fokozatosan fedd fel az egész oldalt.

A következő rész a LEA SYMBOLS® szimbólumokra koncentrál. Ezeket a lá-
tásvizsgáló kártyákat Dr. Lea Hyvärinen szíves engedélyével használtuk fel 
a kiadványban, hogy segítsük a gyermekek funkcionális látásvizsgálatra vagy 
szakorvosi szemvizsgálatra való felkészülését. Otthon fokozatosan megis-
mertetheted a gyermeket ezekkel a formákkal és alakzatokkal. Kör, négyzet, 
ház, alma – hasznos az alapvető formák és alakzatok megtanulásához is. 
A tanulási folyamatot a saját gyermeked igényeihez alakíthatod. Először ismer-
kedjetek meg a könyvben a formákkal (kör és négyzet) és az alakzatokkal (ház 
és alma). Minden lapon egyetlen forma vagy alakzat látható fehér háttér előtt.
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A gyermek vizuálisan és tapintás útján is megvizsgálhatja a kép felületét. 
Nevezd meg az adott formát vagy alakzatot. A következő lépésben mutasd 
fel azt a LEA SYMBOLS® kártyát, amely megegyezik a könyvben látottal. 
A gyermek láthatja a kártyán szereplő formát vagy alakzatot, és a könyvben 
szereplő változatát, úgy mint a kör és a kör. Ezzel a gyermek megtanulja, hogy 
a két kép azonos. Amikor a gyermek már kellőképpen megismerte az önál-
ló kártyákat és a könyvben szereplő LEA SYMBOLS® szimbólumokat, akkor 
továbbléphettek a következő lapra. Két formát látunk: kör és négyzet (17. ol-
dal) – ismét két lehetőség közül lehet választani. Add a gyermek kezébe a kört 
ábrázoló kártyát és kérd meg, hogy keresse meg a könyv lapján és helyezze 
rá. Ha szükséges, segíthetsz a gyermekednek a kézmozgás támogatásával: 
finoman emeld meg a tenyereddel a gyermek könyökét és irányítsd a kártyát 
tartó kezét a megfelelő forma felé. Közben mondhatod: kört a körre (vagy ke-
reket a kerékre). Fontos, hogy minél kevesebb segítséget nyújts a gyermeknek, 
hogy önállóan végezhesse el a tevékenységet. Ha a gyermek sikeresen meg-
oldotta a formaegyeztető tevékenységet, bonyolultabb játékokra is sor kerül-
het. Adj a kezébe két önálló kártyát – egy kört és egy négyzetet. A következő 
oldalon ugyanezt a tevékenységet végezzük el, két alakzattal. A legbonyolul-
tabb tevékenység a 19. oldalon következik, ahol mind a négy LEA SYMBOLS® 
szimbólum egyszerre látható. Itt a gyermeknek az lesz a tevékenysége, hogy 
a négy kártyát (a kört, a négyzetet, a házat és az almát) a könyvben látható 
megegyező formával vagy alakzattal összepárosítsa. Ha a gyermek ügye-
sen elvégzi ezt a tevékenységet, fogd meg a könyvet, állj kb. 1 m távolságra 
a gyermektől, és egy toll segítségével mutass rá az egyes LEA SYMBOLS® 
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szimbólumokra! A gyermek az előtte elhelyezett LEA SYMBOLS® kártyák közül 
kiválasztja az azonos formát vagy alakzatot. Fokozatosan növeld a távolságot. 
Ezzel felkészítheted a gyermekedet egy funkcionális látásvizsgálatra vagy szak-
orvosi szemvizsgálatra. Ha a gyermek már érti a kör, a négyzet, a ház és az alma 
fogalmát, megerősítésként formapárosító gyakorlatot játszhatunk vele (lásd 
lent) a Nanó memóriajátékkal.

Autó követése (21.oldal). Miközben te autózol, a gyermek figyel. A gyermek is 
aktívan bekapcsolódhat a játékba és átveheti az autót. A tevékenység a mozgó 
tárgy követésére és a szem-kéz koordinációra fókuszál.

Kerekek megtalálása kék-fehér csíkos háttér előtt (22. oldal). A kerekek kü-
lönböző méretűek, kontrasztszínük intenzitása eltérő. Minél nagyobb a kerék, 
annál kevésbé intenzív a fekete szín. Ösztönözd a gyermeket arra, hogy rész-
letesen megfigyelje a teljes, dupla oldalas képet. A csíkos háttér miatt ez már 
sokkal bonyolultabb tevékenység. Fokozott szemmozgásra készteti a gyerme-
ket azáltal, hogy a kisebb kontrasztú kerekeket kell beazonosítania.

A baba arcának felismerése (23. oldal). Rózsika ezen a képen nagyobb, hogy 
a gyermek könnyebben felismerhesse a baba arcának részleteit. A gyermek-
kel együtt rámutathatunk a baba arcának azon részeire, amelyeket Nanó 
a szóbuborékban megnevezett. Részletes képnézegetéshez fotózd le egy tablettel 
a gyermeked kedvenc játékfiguráját, nagyíts bele, és vizsgáljátok meg együtt a képet.

Találd meg az evőeszközt a piros pöttyös háttér előtt (24. oldal)! Az erőteljes 
háttér összetett vizuális környezetet teremt. A különböző színű evőeszközök 
kontrasztot alkotnak, és az egyes evőeszközök vagy kiemelkednek a háttérből, 
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vagy eltűnnek benne. Például a sárga kés erősen kontrasztos, miközben a pi-
ros kanál gyakorlatilag beleolvad a háttérbe. Ez a tevékenység a tájékozódás 
képességére, az egyes tárgyak felismerésére, illetve a formák megkülönböz-
tetésére szolgál. Életszerűvé tehetjük a tevékenységet, ha pl. az azonos színű 
és formájú tárgyakat keressük meg, vagy ha – Nanó javaslata szerint – cukor-
kákkal végezzük a tevékenységet.

Színes poharak fekete háttér előtt (25. oldal). A színek könnyebb megkülön-
böztethetősége miatt kék, narancssárga, sárga és zöld poharakat választottunk. 
A fekete háttérre helyezve egyértelműen kitűnnek. A tevékenység az alapszínek 
felismerését és az egyszerű tájékozódást segíti. Először kérd meg a gyermeket, 
hogy válassza ki a kék poharat vagy a kedvenc színű poharát: sárga, mint a nap, 
zöld, mint a fű stb. Ha nehezíteni szeretnéd a tevékenységet, használhatod a fel-
ső; alsó; balra, az ablak felé; jobbra, az ajtó felé stb. kifejezéseket is. Például: Mi-
lyen színeket látsz a felső sorban? Milyen színeket látsz az alsó sorban? Milyen 
poharak vannak balra, az ablak felé? Milyen poharak vannak jobbra, az ajtó felé?

Piros tárgyak egyszínű háttér előtt (26. oldal). Kisautó, kanál, zseblámpa és 
Rózsika halványpirosas háttér előtt. A gyermek itt a formák alapján tud tájéko-
zódni. A háttérszín és a segédeszközök színei összetettebbé teszik ezt a tevé-
kenységet. A tárgyak össze-vissza helyezkednek el. A tevékenységet azzal te-
heted könnyebbé, ha a fedlappal letakarsz néhány tárgyat, és csak fokozatosan 
feded fel őket.

A képen Nanó látható, amint épp Rózsikához autózik látogatóba (27. oldal). 
Rózsika egy kis házban lakik. A ház melletti asztalon piros kanál és kék pohár 
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található. A gyermek már ismeri a tárgyakat, de azok most kisebb méretűek 

és bonyolult, füvet, eget, felhőt és napot magában foglaló háttér előtt lát-

hatók. A tevékenység célja a bonyolult, egyszerre sok információt tartalma-

zó illusztrált képen való tájékozódás. Segítséget jelenthet a gyermek szá-

mára, ha a fedlappal letakarod a kép egy részét, és csak fokozatosan feded 

fel a teljes képet. Az illusztráción az eszközök továbbra is a valódi tárgyak-

ról készült fényképek formájában jelennek meg. A gyermeknek egyszerűbb 

kiismernie magát a képen, ha már jól ismeri a rajta szereplő tárgyakat, és 

kézzelfogható tapasztalat birtokában lehetősége van behatóan megvizs-

gálni azokat. A könyv utolsó része a grafomotoros készségekre koncent-

rál. Itt a tapintási érzék, a finommotoros képességek, illetve a szem – kéz 

koordináció fejlesztése a cél. Az utak érzékelhetően emelkednek. Ösz-

tönözd a gyermeked arra, hogy a szemével kövesse, amit a kezében tart. 

A könyvben – az írás és olvasás irányának megfelelően – balról jobbra ha-

ladj! Ha a gyermeked közel jár az iskolás korhoz, egy vastag filctollal raj-

zold le a vonalakat egy A4-es papírra, és kérd meg a gyermeket, hogy egy 

másik színnel rajzolja le ugyanazt a vonalat.
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További extrák
Ha sikeresen befejeztétek a könyvet, még mindig hátra van Nanó Braille-ábé-

céje és Nanó memóriajátéka. Nanó Braille-ábécéje az alapvető Braille-ka-

raktereket tartalmazza. A Braille-ábécé a könyv lényeges része, bevezeti 

a gyermeket az írás letapogatásába, és ezzel olyan lehetőséget nyit meg, 

amely néhányuk számára alapvető fontossággal bír majd a jövőben. Gyerme-

keddel együtt tapintsátok ki a karaktereket és próbálkozzatok a Braille-ol-

vasással! Nanó memóriajátéka a könyvből jól ismert képeket tartalmazza 

párosával. Először azt ajánljuk, hogy a gyermekkel együtt nézzétek végig 

a képeket és azonosítsátok őket! A következő lépésben keressétek meg a pá-

rokat, pl. helyezzetek három kártyát az asztalra és keressétek meg a pár-

ban hozzájuk illő kártyákat. Ha a gyermek már ügyesen végzi el ezt a tevé-

kenységet, vonjatok be még több képpárt a játékba. A következő lépésben 

fordítsd le az összes kártyát és egyesével visszafordítva keressétek meg az 

egyes kártyák párját. A kártyákat mindig új leosztásban helyezd az asztalra. 

A tevékenység célja a kicsinyített képek felismerése, a térbeli tájékozódás 

és a memória fejlesztése.

NANO'S MISCHIEFwww.nanous.cz
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Egyelőre ennyi
A Nanó csínytevései című könyv sok ötletet és inspirációt ad ahhoz, hogy ho-

gyan tekintsünk a valódi tárgyakra, és hogyan vigyük őket közelebb a gyer-

mekhez. A könyvbéli tevékenységek elvégzése és a mellékelt eszközökkel való 

játék újabb tevékenységek és játékok kitalálására fog ösztönözni. Sok örömet 

és vidámságot kívánok nektek a világ felfedezéséhez és a közös játékhoz!

Romana Chalupová

Remélem, 
hamarosan újra 

találkozunk!
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