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Takuga - Képességfejlesztő fa iránygyakorlatok 
„Mindent a kéznek, semmit a szemnek!” 

Formatervezési oltalom: RCD lajstromszám: 003862390 (EUIPO) 

 

Játékleírás 

 
Karakterek: formák 

A formák minden esetben a bal alsó sarokban lekerekítettek (ez egy tájékozódási pont, hogy ne 

forgassuk az elemeket másik irányokba), így kitapintható a domborulat alapján, hogy melyik forma 

milyen irányban van a kezünkben.  

Az eszköz célja az irányok felismerése, tudatosítása. 

 
 

Tartozékok: 

 20 darab forma:  

 
 

Anyaga: lézervágott nyír rétegelt lemez 

A négyzetek mérete: 5x5 cm, bal alsó sarok lekerekítve, a négyzet vastagsága 3 mm. 

A faragasztóval rögzített elemek 3 mm vastagságúak.  

Tisztás: enyhén nedves textillel 

 

 1 darab vászonzsák     

 1 darab játékleírás 

Ajánlott: 6-99 éves korig 

Felületkezelés nélküli! Festhető, lakkozható! 

A lepattogó darabkák fulladást okozhatnak! 
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Ötletek az eszközhöz: 

1.1 Irányok megnevezése: A formák irányának megnevezése, ekkor még nem kell tapintani az 

irányokat, elég csak megnézni őket, ügyelni arra, hogy a bal alsó sarok lekerekítettségére sikerül 

odafigyelni. 

1.2 Irányok megnevezése zsákból: A zsákba tett irányok megnevezése a domborulat kitapintását 

követően.  

Variációk:  - csak egyféle forma szerepel (nyilak)  

      - vegyesen (nyilak és repülők) 

      - összes forma a zsákban van 

1.2 Ugyanez, de egységnyi idő alatt: 1, 2, 3.. perc alatt, az nyer, aki több formát vesz ki a zsákból 

sikeresen megnevezve az irányaikat. 

 

2. Hiányzó irány: A zsákba tesszük egy forma három irányát, de egyet szándékosan kihagyunk. A feladat 

megmondani, hogy melyik irányú forma nem szerepel a zsákban. 

 

3. Keresés: Keresd meg a zsákban a balra le mutató nyilat! 

 

 
4. Téri tájékozódással: Irány kivétele után, az iránnyal megegyező elhelyezkedésű tárgyak 

megnevezése a teremben. 

Például: A kivett irány jobbra mutat. Olyan tárgyakat kell keresni a teremben, amelyek a tanulóhoz 

képest jobbra helyezkednek el. 

 

Jó szórakozást és eredményes tanulást kívánok!  
Kuti Gáspár, gyógypedagógus 

Kapcsolat: Kuti Gáspár, 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 4.  
Telefon: 0670/299 15 08 
E-mail: takuga@takuga.hu, gaspar.kuti@gmail.com,  
Honlap: www.takuga.hu 
Facebook: www.facebook.com/takuga1 
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