
CSIKICSUKI - LOGOPÉDIAI JÁTÉKÖTLETEK 

 

 

 A/4-es (21x29,7 cm) (fénymásoló)papírból hajtogass csikicsuki-játékot! Ha nem 

tudod, hogyan kell készíteni, itt megnézheted: 

https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA 

(A külsejére Te is rajzolj színes pöttyöket: pirosat, kéket, zöldet és sárgát. A számokat ne írd 

rá a tiédre!) 

 Keress egy dobókockát! Apa/anya/testvéred dob a dobókockával. Annyiszor nyisd ki a 

csikicsukit, ahányat a dobókocka mutat! Számold hangosan, hányszor nyitod a csikicsukit! 

 Apa/anya/testvéred most a kezén mutatja, hányszor kell kinyitnod a csikicsukit. 

Számold hangosan, hányszor nyitod a csikicsukit! (1-10 között) 

 Nyisd ki a csikicsukit annyiszor, ahányat apa/anya/testvéred tapsolt! Számold 

hangosan, hányszor nyitod a csikicsukit! (1-10 között) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA


 

Rajzolj gyümölcsöket a csikicsukidra oda, ahová a videón a számok kerültek! 

 

Az enyém ilyen lett:  

 
(Nem kell ugyanezeket a gyümölcsöket rajzolnod, bármit rajzolhatsz!) 

 

 

Tapsold le a gyümölcsök nevét! Mutasd a kezeden, hányat tapsoltál rá! 

Melyik gyümölcsre gondolt apa/anya? Találd ki! sző-lő, kör-te … stb. (A gyümölcs 

nevét szótagolva mondjuk, a gyermek a gyümölcs teljes nevét mondja. Csak a csikicsukira 

rajzolt 8 gyümölcs nevével játsszunk először!) 

Most apa/anya találja ki, hogy te mire gondolsz! Te mondd a gyümölcs nevét 

szótagolva, apa/anya pedig kitalálja. (Ha a gyermek a szótaghatárokat rosszul mondja, akkor 

először ismételjük meg a gyümölcs nevét helyesen szótagolva, majd utána mondjuk ki 

folyamatosan.) 



 

Tapsold le a gyümölcsök nevét! A kezdő szótagot hangosan mondjad, a többit 

suttogva. 

    SZŐ-lő, CSE–resz-nye, RI-biz-li … stb. 

Melyik gyümölcsre gondolt apa/anya? Találd ki! sző-…., kör-…. stb. 

(A gyümölcs nevének első szótagját mondjuk, a gyermek a gyümölcs teljes nevét mondja. 

Csak a csikicsukira rajzolt 8 gyümölcs nevével játsszunk először! Ha nehezen megy, akkor 

megmutatjuk a gyermeknek, hogy melyik fülön van az adott gyümölcs, amire gondoltunk, így 

csak két kép közül kell kiválasztania a helyeset.) 

Most apa/anya találja ki, hogy te mire gondolsz! Te mondd a gyümölcs nevének 

elejét (első szótagját), apa/anya kitalálja. 

(Nehéz feladat, csak akkor játsszuk, ha gyermekük az előző feladatot jól meg tudta oldani.)  

 

Ha az jól megy, ezt is megpróbálhatjátok: 

 

Melyik gyümölcsre gondolt apa/anya? sz…, k…stb. 

(A gyümölcs nevének első hangját mondjuk, a gyermek a gyümölcs teljes nevét mondja. 

Csak a csikicsukira rajzolt 8 gyümölcs nevével játsszunk először! Ha nehezen megy, akkor 

megmutatjuk a gyermeknek, hogy melyik fülön van az adott gyümölcs, így csak a két kép 

közül kell kiválasztania a helyeset.) 

Hangoztasd, milyen hanggal kezdődik a gyümölcsök neve!  

Csak a csikicsukira rajzolt 8 gyümölcs nevével játsszunk először! Ha nehezen megy, akkor 

segítünk: pl. Milyen hanggal kezdődik a szőlő neve? (a kezdőhangot hosszan ejtve mondjuk a 

gyümölcs nevét: sssszőlő) SZ vagy R? Milyen hanggal kezdődik az eper neve? E vagy S? … 

stb. 



Most apa/anya találja ki, hogy te mire gondolsz! Te mondd a gyümölcs nevének 

első hangját, apa/anya kitalálja. 

(Nagyon nehéz feladat, csak akkor játsszuk, ha gyermekük az előző feladatot jól meg tudta 

oldani.) 

 

 

Rajzolj! Ezek a rajzok kerüljenek a széthajtogatott csikicsuki belsejébe: 

 

Kérd meg apát/anyát/ nagyobb testvéredet, hogy a betűket írja bele a csikicsukiba! 

Utánozd a csikicsukiba rajzolt képek hangját! Tükör előtt tagoltan, erőteljes 

ajakmozgással gyakoroljad! 

Hajtogasd össze a csikicsukit! Apa/anya/testvéred mond egy számot (1-10 

között). Tátogjon annyiszor a csikicsukid! Válasszatok egy gyümölcsöt! Nyisd fel a fülecskét, 

s utánozd 3x azt a hangot, amit a fül alatt találsz! 



Apa/anya/testvéred mond egy számot (1-10 között). Tátogjon annyiszor a 

csikicsukid! Válasszatok egy gyümölcsöt! Nyisd fel a fülecskét, s utánozd némán 3x azt a 

hangot, amit a fül alatt találsz! Csak az ajkad mozogjon! Ha jól csinálod, akkor 

apa/anya/testvéred ki tudja találni, melyik képet utánoztad. 

Most apa/anya/testvéred tátogat a csikicsukival. Mondj egy számot (1-10 között). 

Tátogjon annyiszor a csikicsuki! Válassz egy gyümölcsöt! Apa/anya/testvéred felnyitja a fület 

(te nem láthatod) és némán utánozza azt a hangot, ami a fül alatt van. Találd ki, melyik az, 

utánozd hangosan 3x Te is! 

Nyissátok szét a csikicsukit (úgy, ahogy a képen látod)! Apa/anya/testvéred 

utánozza két kép hangját! (Hangos és néma változatban is játszható.) Ismételd te is! Figyelj, 

hogy pontosan abban a sorrendben utánozd!   

   pl. u-i, a-u                                u-i, a-u 

   pl. bimm-bamm, ní-nó       bimm-bamm, ní-nó               

   pl. o-á, i-á                     o-á, i-á      

Próbáljátok meg 3, 4, 5 kép hangjával is! 

 

Nyissátok szét a csikicsukit! Apa/anya/testvéred két kép nevét mondja, te a 

hangjukat utánozd! Figyelj a sorrendre! 

   pl. cica, malac  mi-á-ú, u-i 

   pl. baba, csacsi  o-á, i-á 

   pl.mentő, farkas  ní-nó, a-ú 

Próbáljátok meg 3, 4, 5 kép nevével, hangjával is! 
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