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Kedves Olvasó!
Kedves Szülők, Kedves Diákok! 

A tanulásnál mindig az jelenti a legnagyobb akadályt,
amiről az ember azt hiszi, hogy nem képes megtanulni.

Ruth Werner

Miért érezhetjük olykor, hogy képtelenek vagyunk valamit megtanulni?
Lehetséges, hogy csak nincsenek meg a megfelelő eszközeink, stratégiáink

hozzá... 

A tanulásmódszertan elsődleges feladata, hogy olyan szemléletmódot, hatékony
tanulási módszereket, stratégiákat tanítson, amik életünk során bármilyen

tudásanyag elsajátításához felhasználhatók, s amik a tanuló számára a
tanulmányok sikeres teljesítéséhez is alapot szolgáltatnak. Célja a tanulási
képességek, attitűdök formálása, mint például az önművelés, a figyelem, a

gondolkodás, az emlékezés, vagy az olvasás.

Mi az, ami nélkülözhetetlen lehet a hatékony tanuláshoz? Először is,
tudatosítanunk kell tanulási szokásainkat! Hogyan tudunk könnyen tanulni?

Milyen körülmények segítenek? Elengedhetetlen a jó szokások kialakítása, a
rosszak átalakítása ahhoz, hogy célszerűen és megfelelően szervezhessük meg

a tanulás mindennapi szokásrendszerét.
Hogyan tudunk gazdálkodni az időnkkel, az „itt és most”-ra figyelni ahelyett,
hogy álmodoznánk a tankönyvek felett? Hogyan lehet érdekesebbé tenni a

tanulást, a tananyagot? Mire figyeljünk, hogy helyes tanulási körülményeket
teremtsünk a délutáni tanuláshoz? Hogyan lehet célszerűen lényeget kiemelni?
Többek között ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszokat adni módszertani

ötlettárunkkal. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Ruth_Werner
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I.
A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS FORMÁLÁSA,

MOTIVÁCIÓ

Az első, és talán legfontosabb lépés, hogy átgondolod, mit jelent számodra a tanulás
és  az  iskola!  Érdemes  megfontolni  a  következő  gondolatokat,  talán  így  könnyebb
nekifogni a tanulásnak!

Szeresd a tanulást, szeresd az iskolád!
Válaszold meg magadnak a
kérdéseket:
Milyen az én iskolám? Szeretek oda
járni? Mit szeretek benne? Mi az, ami
örömet szerez az iskolámban? Írj
legalább 3 dolgot!
Mi az, ami rossz, ami miatt néha
szomorú vagyok?
A tanulás olykor kudarcokkal és
nehézségekkel jár, de ahhoz, hogy
megismerd a világot, elengedhetetlen! 
Gondolkozz így, főként magadért
tanulj! 

Csinálj kedvet a tanuláshoz! 
...De hogyan? 
Az egyik legjobb módszer, ha először elgondolkozol azon a témán, amiről tanulnod kell.
Mi az, amit már tudsz róla, és mi az, amit még nem, de érdekel? Lapozd át a könyveid, 
nézd meg a képeket is! Kérdezz szüleidtől, tanáraidtól, és a társaidtól! Ne a tanárod 
iránt érzett szimpátia számítson, hanem a tananyag, a megismerésre váró új dolog.

Ülj neki, NE HALOGASS! Győzd le a
lustaságodat!

A tanulás olyan, mint a munka:
erőfeszítést kíván! Inkább zenét

hallgatnál, játszanál, vagy a barátokkal
lennél, mert most nincs kedved a

tanuláshoz, vagy egyszerűen csak lusta
vagy?

Minden kezdet nehéz, de ha nem fogsz
neki, később csak még nehezebb lesz...

A legjobb megoldás, ha nekifogsz a
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tanulásnak, a lelkesedés jönni fog menet közben! Nincs annál jobb érzés, mint mikor
sikeresen fejezed be a napi teendőidet.

Ha elkészültél feladataiddal, büszke lehetsz magadra, hisz megbirkóztál azokkal!
Jutalmazd meg magad!

Törekedj a teljes tudásra! 
„Tanár Úr, én tanultam!” - hangzik el
sokszor, de nem elég csak tanulni,
körülbelül, nagyjából, hanem
MEGTANULNI kell a tananyagot.
Amit tudsz, azt tudd biztosan, ha
sikereket akarsz elérni!

Gondos munkákat adj ki a kezedből!
Ne csak úgy összedobd a házi
feladatokat, a házi dolgozatokat!
Amit csinálsz, az mind Te vagy!
Legyél igényes a kiadott munkáidra,
ezáltal tudsz elismerést kivívni! 

Tanulj folyamatosan a tanév során!
Ne halmozd a leckéket! Sokkal könnyebb a már meglévő tudásra, ismereteidre építeni.
A folyamatos készüléssel tréningezed is magad, hogy minél rövidebb idő alatt képes
legyél egyre több tudást elsajátítani! 

Tanulj többet az iskolában, mint otthon!
Tanuld meg már félig az iskolában a tananyagot! Délután így kevesebb erőfeszítést 
kell tenned. Idézd
fel a délutáni
tanulás során az
iskolában
tanultakat!
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II.
HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA

Vegyük  sorra,  mire  kell  figyelned  az  otthoni  tanulás  során,  hogy  minél
kiegyensúlyozottabban és nyugodtabban tudj tanulni!

 Pihenés tanítás után – Frissen fogj a tanuláshoz! Iskola után szükséges egy kis
kikapcsolódás!  Sportolj,  mozogj,  lazíts,  légy  a  barátaiddal,  ne  a  tudatodat
terhelő dolgot, inkább fizikai aktivitást végezz!

 Friss, oxigéndús levegő, megfelelő mennyiségű folyadék – Szellőztess tanulás
előtt! Figyelj a folyadékbevitelre!

 Rendrakás az íróasztalon – Rakj el mindent, ami elvonná a figyelmed!

 Megfelelő mennyiségű
fény – Legjobb a
természetes fény, de ha
szükséges, használj
asztali lámpát! (Jobb
kezeseknél legyen bal
oldalon!)

 Csend – A zajok könnyen
elvonhatják figyelmed,
zenét is inkább tanulás
után hallgass! 

 Szükséges taneszközök
előkészítése – Tekintsd
át, mit kell tanulnod a
következő napra! Csak amire szükséged van, az legyen az
asztalodon! Érdemes a könnyebb tanulnivalóval kezdeni, hiszen
sikerélményt ad, aztán jöhetnek a nehezebbek! A hasonló
tantárgyakat ne tanuld egymás után, váltogasd őket – pl. két

nyelv, vagy magyar és történelem. Tapasztald
ki és alakítsd ki a számodra megfelelő
sorrendet!

 Megfelelő testtartás – Figyelj a megfelelő
testtartásra, húzd ki magad, legyen meg a
megfelelő távolság a szemed és az asztallap
között (kb. 40 centiméter). Óránként
legalább egyszer állj fel, nyújtózz egyet,
végezz egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat!
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 Szünetek beiktatása – Tarts szüneteket tanulás közben! Ha úgy érzed, nem 
megy tovább, ne kínlódj, pihenj pár percet, mozogj, lazíts! 45-60 perc munka 
után kb. 10-15 perc szünetet iktass be! Ha ráunsz egy tantárgyra, tedd félre, 
térj vissza később rá!
Ne egyél tanulás közben, inkább tarts hozzá szünetet!

 Szem pihentetése –  Szemünk  állandó  mozgatása  olvasáskor  fárasztó  lehet.
Végezzünk időnként szemtorna-gyakorlatokat!

Néhány példa (forrás: https://www.proread.hu/hu/bennfenteseknek/szemtorna):

 Középső ujjunkat tegyük finoman a halántékunkra. Csukjuk be a szemünket, 
és érezzük, ahogy a felső szemhéj hozzáér az alsóhoz (pislogás). Nyissuk ki 
3 másodpercre: az egészet ismételjük meg tízszer.

Pislogjunk könnyedén, amilyen gyorsan csak tudunk, ismétlés tízszer. 
Befejezésként finoman masszírozzuk meg a halántékunkat. 
Fontos: A halántékunk ne mozogjon az ujjunk alatt, ha mégis ezt 
tapasztalnánk, akkor ez azt mutatja, hogy túl erősen pislogunk. A szem 
becsukásához csak a szemhéj izmait használjuk, az arcizmokat ne. 

 Dörzsöljük össze a tenyerünket, és az így
felmelegített tenyerünkkel takarjuk le
becsukott szemünket (de ne nyomjuk a
tenyerünket a szemünkre). Zárjuk ki a
fényt. Érezzük a teljes sötétséget 20-30
másodpercig. Hosszan, lassan, mélyeket
lélegezzünk. 
Fontos: Pihentessük a szemünket, az
arcunkat, a homlokunkat és az
állkapcsunkat. Ne szorítsuk össze a
szemünket.

 Időterv, napirend készítése – Tervezd meg, melyik tantárgyra mennyi időt 
szánnál! Iktasd be a szüneteket is! Ne legyenek túl nagy elvárásaid, nem baj, ha
tévedsz, eltérsz a tervtől, tapasztald ki a neked megfelelő tanulási ritmust.

A délutáni tanulásnál gondolkozz el az alábbi sorrenden: 

 Ráhangolódás, rendrakás
 Délelőtti órák áttekintése
 Következő napi tantárgyak eszközeinek előkészítése, sorrend felállítása
 Tantárgyak tanulása

 füzet áttekintése
 írásbeli elkészítése (ha megy)
 szóbeli megtanulása
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 próbafelmondás
 visszatérés az írásbelire, ha korábban nem ment

Készíthetsz a délutáni tanulási időre, vagy egész napra vonatkozó
napirendet is, segít az alábbi táblázat:

IDŐ (óra) TEVÉKENYSÉGEK

 Lexikon használata – Ne csak a tankönyvből, füzetből tanulj! Ha nem értesz 
valamit, járj utána!

 Segítség kérése – Ha elakadsz, kérj segítséget! Fordulj barátaidhoz, 
osztálytársaidhoz, segítsd őket te magad is! Bátran kérdezz tanáraidtól!
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III.
SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE,

TANULÁSI STRATÉGIÁK

Ahhoz,  hogy  szövegértésedet  fejleszteni  tudd,  a  legfontosabb,  hogy  megtanulj
örömmel,  kíváncsian  olvasni.  Amikor  egy  könyvet,  szöveget,  tananyagot  veszel  a
kezedbe, valakinek a gondolataival találkozol, ami
lehet,  hogy  számodra  érdekes,  fontos  lesz.  Az
alapos olvasás elengedhetetlen ahhoz, hogy minél
jobban megérthesd, elsajátíthasd az író üzenetét.
Nézzünk  néhány  jó  tanácsot  a  szövegértés
segítéséhez,  a  tananyag  hatékony  és  sikeres
elsajátításához!

1. Tekintsd át, mi vár rád!
Az első és legfontosabb az előzetes átnézés, a
címmeditáció: Miről szólhat a szöveg a cím
alapján? Tekintsd át a tananyag címét, alcímét,
fejezetcímeit, bevezetőjét, tagolását. Ezáltal
teljes képet kaphatsz a megtanulni kívánt szöveg mennyiségéről.

2. Szövegolvasás
Olvasd el alaposan a megtanulni kívánt szöveget! Olvashatsz némán és hangosan is,
válaszd azt,  amelyik legjobban passzol  a tanulási  stílusodhoz. A félhangos olvasást
érdemes  kipróbálnod,  segíti  a  figyelmet!  A  hangadás  el  tudja  űzni  a  zavaró
gondolatokat.

3. Gyűjtsd ki az ismeretlen kifejezéseket!
Használj lexikont, internetet! Készíts magadnak jegyzetet az ismeretlen szavakból, és
azok meghatározásaiból! Ne csak a tankönyvből tanulj!

4. Újraolvasás
Olvasd  el  ismét  a  szöveget,  húzd  alá  a
kulcsszavakat,  legfontosabb  kifejezéseket,
például  neveket,  évszámokat,  helyszíneket.  Ne
húzz alá egész mondatokat! Keress inkább egy
tételmondatot, vagy fogalmazd meg magadnak a
szöveg lényegét egy mondatban!
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5. Alkoss kérdéseket!
Segíti a megértést és a megjegyzést, ha a szöveg
tartalmára vonatkozóan kérdéseket fogalmazol meg
magadnak: Ki? Mit? Mikor? Hol? Miért? Fontos módszer,
hiszen gondolkodni kell hozzá – a szövegértés legfőbb
ellensége pedig a mechanikus olvasás. Válaszold is meg a
kérdéseidet!

6. Felidézés, próbafelmondás
Próbáld meg felmondani, amit olvastál! Ehhez segítenek a korábban feltett kérdések,
és az azokra adott válaszaid, melyek tulajdonképpen a szöveg vázlatát adják. 

7. Újraolvasás
Ha még bizonytalan vagy, olvasd el újra a szöveget! Fontos, hogy legalább kétszer-
háromszor elolvasd a minél pontosabb megjegyzéshez! 

8. Felmondás
Csukd be a könyved, füzeted! Hangosan és érthetően mondd fel a tananyagot! Nem
elég csak magadban, a hangos felmondás segíti a megerősítést.

VÁZLATKÉSZÍTÉS

Ha úgy érzed, hogy ez még nem
lenne elég, készíts magadnak
vázlatot a megtanulni kívánt
szöveghez! Rajzolhatsz is!

 Figyeld meg a szöveg
tagolását, bekezdéseit. Az
általad megfogalmazott
kérdéseid, illetve ha vannak
fejezetcímek, azok is
segítségedre lehetnek!

 Az egyes bekezdéseket
számozd meg, olvasd el újra
egyesével!

 Fogalmazd meg magadnak,
miről szólt az adott rész, írj
egy-egy rövid mondatot,
vázlatpontot a
bekezdésekhez.
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GONDOLATTÉRKÉP

Az  egyik  legjobb  módszer  a  tananyag  feldolgozásához!  Gondolkodásra,  alkotásra
késztet,  mozgósítja  kreativitásod!  A  vizuális  megjelenítés  segíti  az  anyag
megjegyzését!

Felépítését a következők jellemzik: 

 Tárgya egy központi kép, szó – a fő téma, a szöveg címe például

 A főbb témák a központból ágaznak ki – Az ágak a központba kapcsolódnak, a
vonalak  legyenek  vastagabbak,  hogy  jelezzék  a  fontosságot.  Ezek  egy-egy
kulcsszót  tartalmaznak,  írd  őket  nyomtatott  nagy  betűvel!  Minden  vonalhoz
csak egy kulcsszót rendelj! A nagyobb ágaknál használhatsz határokat is, mint
például egy buborék, vagy felhő, amiben elhelyezed a kulcsszót, vagy a képet!

 A fő ágakhoz kapcsolódnak kisebb elágazások a kevésbé fontos információkkal 

 Gazdagíts színekkel, képekkel!

 A papír fektetve legyen előtted!

 Figyelj  a  térközökre,  ne  legyen túlzsúfolt  a  munkád!  Csak a legfontosabbak
kerüljenek fel a gondolattérképedre!

Néhány példa: 
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Használhatjuk idegen nyelv tanulásához is a gondolattérkép módszerét!
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V.
EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE

„Emlékeztek,  mit  tanultunk  az  előző  tanórán?”  -  hangzik  el  a  kérdés  sokszor  az
iskolában. Aztán hazaérve újabb kérdéssel  szembesülsz szüleidtől:  „Mit tanultatok
ma?”.  Van,  hogy nincs kedved válaszolni,  de előfordul,  hogy már nem is  emlékszel.
Ebben a fejezetben néhány tipp és játék segítségével erősítheted az emlékezeted.

Ne fáraszd túl magad!
Ha  szorgalmas  vagy,  előfordulhat,  hogy  túltanulod  magad  –  így  kevésbé  tudsz
hatékony lenni. Az emlékezet megfelelő működéséhez kell a pihenés.

A magolás nem vezet hosszú távú eredményre, inkább értsd meg a tananyagot!
Előfordul, hogy valamit szó szerint kell megtanulni a jó jegy érdekében, de vigyázz, ne
ez váljon szokásoddá! A megértés
nélküli tanulás nem fog hosszú távon
bevésődni.

Ha megértettél valamit, azt tanuld
is meg! 
Ismételj, gyakorolj, használd a már
elkészített jegyzeteid, vázlataid,
gondolattérképed! A lényeget őrizd
meg! A képek, táblázatok, ábrák
segítenek a felidézésben.

Olvasd el háromszor a tananyagot!
Az első olvasás a gyors, tájékozódó olvasás, melynek célja a szöveg áttekintése. 
A második az alapos, elemző olvasás, mikor igyekszünk mindent megérteni. Készíts 
közben jegyzeteket, vázlatot. Ezután jöhet a próbafelmondás.
A harmadik olvasás az ismétlés, még egyszer fuss át a szövegen, valóban sikerült-e 
mindent megjegyezned.

Írj emlékeztetőket!
Amikor tanítás után hazaérsz, végy elő egy papírt, és írd le egy-egy mondattal, melyik
tantárgyból miről tanultatok az iskolában aznap. Gyakorold ezt néhány napig, egyre
többet fogsz megjegyezni az órákon elhangzottakból! Ezzel délután időt takarítasz
meg.
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EMLÉKEZETFEJLESZTŐ JÁTÉKOK

Nézzünk néhány, otthon is játszható egyszerű emlékezetfejlesztő játékot!

1. Mi változott meg a szobában?
A gyerekeket kiküldjük a szobából, de előbb jól körül kell nézniük, mi hol van. Amíg
kint vannak, megváltoztatjuk a szoba berendezését, illetve változásokat hozunk létre.
Ezután  visszahívjuk  a  gyerekeket,  és  meg  kell  állapítaniuk,  mi  változott  meg  a
szobában. 

2. Képek visszamondása emlékezetből
Képeket  teszünk  a  gyermek  elé  (pl.  zöldségek,  állatok,  ételek  képeit),  ezeket  30
másodpercig nézheti, majd próbálja meg emlékezetből felsorolni, mit látott. Ha úgy
érezzük, túl könnyűnek találja, nehezítsük fokozatosan a feladatot. 

3. Páros asszociáció
5-6  egymással  összefüggő  kép-pár  megjegyzése  (pl.  ház-kerítés)  a  feladat.  A
felidézésnél a párok valamelyik tagja hiányzik, találja ki, melyik, akár le is rajzolhatja.
Ezután nehezíthetjük a játékot egymással össze nem függő kép-párok megjegyzésével
(pl. szőlő-lámpa). Lehet szó-párokkal is játszani! 

4. Kártyás memóriajáték
Lefordított kártyák azonosítása, párkeresés. Ha párt talált, újra húzhat. Az nyer, aki
több kártyát gyűjt.

5. Bőrönd Ödön
A Bőrönd Ödön (csomagolós) játékban elképzelt helyzetben kell egyre több dologra
emlékezni. A játékosok hosszú útra készülnek, ezért becsomagolnak. Minden játékos
„tesz”  egy  valamit  a  bőröndbe,  de  emlékeznie  kell  arra  is,  amit  a  többiek  már
beletettek.  Ha  valamit  elfelejt,  kiesik  a  játékból.  Az  nyer,  aki  a  legtöbb  dologra
emlékszik. 

6. Építsd fel utánam!
5-6  elemből  álló  építményt  kell  megfigyelni,  majd  felépíteni.  Ha  nincsenek
építőkockáink, bármit használhatunk, amit otthon találunk! Az elemek száma bővülhet,
nehezedhet a játék.

7. Mit láttál az iskolából hazafele jövet?
Ez  a  játék  segítheti  a  ráhangolódást  is  a  délutáni  beszélgetésre,  mi  történt  az
iskolában aznap.
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8. Szóláncépítő játék
Mondunk egy szót és továbbadjuk a labdát a következő játékosnak, aki elismétli a
szót és hozzátesz egy másikat. A következőnek már mind a két szót el kell ismételnie,
és  egyet  hozzátenni.  Így  megy  tovább  a  játék.  Aki  a  legtöbb  szót  megjegyzi  és
visszamondja,  az  nyer.  Bármilyen  főfogalmi  körrel  játszhatjuk  (állatok,  növények,
használati tárgyak, gyümölcsök).

9. Rajzolás emlékezetből
Keressünk egyszerű képeket,  vagy rajzoljunk mi  magunk.  Adjunk a gyermeknek 30
másodpercet,  míg  nézheti,  majd  rajzolja  le  emlékezetből  minél  pontosabban,  mit
látott.

10. Családi események
Idézzünk fel közösen töltött ünnepeket, élményeket, közös eseményeket, vagy akár
közösen ismert meséket! Készíthetünk hozzájuk rajzokat is.
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VI.
FIGYELEMFEJLESZTŐ JÁTÉKOK

Figyelmi  képességeid  fejlesztése  elengedhetetlen  a  tanuláshoz.  Ahhoz,  hogy
elsajátíthasd a tanórán hallottakat, akarnod is kell figyelni, még ha annyira nem is esik
egybe  érdeklődéseddel  a  tananyag,  vagy  az  adott  tantárgy.  Ha  a  tanórákon
odafigyelsz, otthonra kevesebb feladatod marad!

Meg kell tanulnod gondolkodva figyelni ahelyett, hogy megosztanád figyelmed. Tanulás
közben délután ne foglalkozz mással, ne kapcsold be például a televíziót, mert azzal
csökken a teljesítményed, elfáradsz, és jóval több időbe telik megtanulnod, mint ha
csak az adott feladatra figyelnél. 

Figyelmi  képességeid  játékosan  is  fejlesztheted,  vegyünk  sorra  10  szüleiddel,
testvéreiddel, barátaiddal is játszható játékot!

1. Mi változott meg?
Szemben állunk egymással, mindenki jól megfigyeli a társát. Ezután hátat fordítunk
egymásnak,  változtatunk  magunkon  valamit  (például  kikötjük  a  cipőfűzőnket,
kigombolunk  egy  gombot,  kiveszünk  egy  fülbevalót),  majd  egyszerre  szembe
fordulunk,  s  aki  előbb kitalálja,  mi
változott  meg  a  társán,  az  nyer.
Utána cserélhetjük a párokat.

2. Különbségkereső
Két képet mutatunk a gyerekeknek,
amik  apró  részleteikben  eltérnek.
Keressék meg a különbségeket!

3. Hangfelismerés
Egymás  hangjának  felismerése
közelről, távolról, hangfelvételről.

4. Hol ketyeg? 
Rejtsünk  el  egy  hangosan  ketyegő
órát  a  szobában,  csak  hallani
lehessen.  Ezután  hívjuk  be  a
keresőt, aki csendben körbejárja a
szobát,  figyeli  az  óra  hangját.  Ha
megtalálta, más megy ki a szobából.
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5. Ismétlődő szavak
Találd meg az ismétlődő szavakat! A feladat elvégzésére 2 perc áll  rendelkezésre!
Segédeszköz nem használható!

vidám virág pohár barátságos szomorú

nyár barátság ceruza könyv liliom

fa labda telefon internet füzet

kedves ötlet este gyors szép

telefonszám papír vidám lassú Szeged

ceruza ablak pad monitor olló

barátság radír tányér város autó

paprika szerep ballag vidám hegedű

harsona papagáj ibolya repülő barátság

hársfa telefon zongora gesztenye mogyoró

6. 1 2 3 4 …Bumm
A játékosok körben ülnek, és a játékvezető közli velük, melyik szám lesz az, amelyik
helyett, illetve annak többszöröse helyett Bumm!-ot kell mondaniuk.
Pl.: a 4-es a bumm. Ezután rámutat az egyik játékosra, aki elkezdi a számolást: egy, a
soron következő játékos folytatja: kettő, három, és Bumm!, majd öt és így tovább!
Amikor  a  számolás  egy  néggyel  osztható  számhoz  ér,  szintén  Bumm!-ot  kell
bemondani, pl.: 8-nál, 12-nél, 16-nál, 20-nál stb.
A  játékot  gyorsan  kell  játszani,  így
nagyobb  szórakozást  nyújt.  Ha  egy
játékos  eltéveszti  a  számolást  vagy
elfelejt  Bumm!-ot  mondani,  kiesik  a
játékból.  A játék győztese az a játékos,
aki utoljára marad játékban. 

7. Labirintusjátékok
A szelektív figyelmet nagyon jól fejlesztik
a labirintusjátékok.
Találd meg a helyes utat!

Kép forrása, és további labirintusjátékok:

http://gyermekoldal.lapunk.hu/?
modul=galeria&a=72651 

14

http://gyermekoldal.lapunk.hu/?modul=galeria&a=72651
http://gyermekoldal.lapunk.hu/?modul=galeria&a=72651
http://gyermekoldal.lapunk.hu/?modul=galeria&a=72651


8. Puzzle
Puzzle és kirakó nagyon sok megtalálható az interneten, és játékként is. Rajzolhatunk,
vagy nyomtathatunk is  ki  képeket  –  vágjuk  szét  őket  darabokra,  és máris  kész  a
kirakó!

9. Figyeld a természet változásait!
Egy-egy fa, bokor, virág, bogár apró részleteinek megfigyelése a természetben. Ha
van rá lehetőséged, ültess otthon magokat, virágot, figyeld a növekedésüket!

10. Meseírás
„Írjunk” mesét közösen! Használhatunk hozzá képeket, sztorikockákat is!
Találjunk ki, kezdjünk el egy mesét (Egyszer volt, hol nem volt...), majd adjuk át a szót
a következő játékosnak.  Ismételje el  az elhangzottakat (nem kell  szóról szóra, de
törekedjen  minél  pontosabban!),  majd  folytassa,  tegyen  hozzá  egy  meseelemet,
mondatot. A kör létszámtól függően többször is végigmehet. 
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VII.
PIHENÉS, RELAXÁCIÓ

6-7 óra padban ülés után nagyon fontos átmozgatni a
tested, hiszen a délután folyamán újra asztalhoz kell
ülnöd a házi feladatok megírásához. Nézzünk néhány
gyakorlatot! 

TÓNUSFOKOZÓ GYAKORLATOK

Nyújtózkodás 
1. Állj lábujjhegyre, nyújtózz nagyokat, enyhén
hátrahajolva egyenesítsd ki derekadat. Nyújtott térddel hajolj előre, fogd meg a 
bokád, húzd finoman lefelé a felsőtested. 

2. Állj kis terpeszbe, hátad mögött kulcsold össze a kezed, fordítsd ki tenyereidet,
karjaidat húzogasd felfelé. 

3.  Állj  kis  terpeszbe,  kezeid  tedd  csípőre,  derékból  hajolj  előre,  hátad  legyen
egyenes,  nyújtott  lábaiddal  zárjon  be  derékszöget.  Fejedet  tartsd  felemelve,
tekinteted előre nézzen, tartsd ezt ki 30 másodpercig.

Egyszerű gimnasztika gyakorlatok
1. Kulcsold össze kezeidet a tarkódon. Emeld fel jobb térded, érintsd azt meg a bal
könyököddel. Emeld a bal térded, próbáld megérinteni jobb könyököddel.

2. Állj ismét egyenesen, kezeidet kulcsold össze a fejed mögött a tarkódon. Próbáld
könyöködet magasra emelni, tartsd 10 másodpercig ezt a helyzetet mély belégzéssel.
Fordítsd lassan törzsedet egyik oldalról a másikra. 

3. Állj terpeszállásba, karjaid legyenek nyújtva a fejed felett, ujjaid érintkezzenek
egymással. Hajlítsd be egyik térded, lassan dőlj erre az oldalra, nehezedj rá erre a
lábadra. Ismételd meg ugyanezt a másik oldalra dőlve is.
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RELAXÁCIÓS GYAKORLATOK

Ne  feledkezz  meg  a  pihenésről  sem!  Tanulás  előtt,  vagy  közben,  mikor  szünetet
tartasz, végezz relaxációs gyakorlatokat! Próbáld ki ágyon fekve, vagy a széken ülve
őket.  A szöveget lassú  tempóban vedd fel  és játszd le  magadnak,  vagy kérd meg
szüleid, hogy olvassák fel neked. Később, mikor már eleget gyakoroltad a relaxációt,
segítség  nélkül  is  képes  leszel  arra,  hogy  a  magad  csendjébe  visszavonulj.
Használhatod ezeket a gyakorlatokat, amikor izgulsz, félsz az iskolában a dolgozatok,
felelés előtt!

1. Lassú, mély légzés
Tanulj meg figyelni légzésedre! - Segít a megnyugvás állapotába kerülni.
Ülj egyenes testtartással,
gyakorold a lassú rekeszlégzést.
Engedj ki minden levegőt a
tüdődből behúzott hassal, majd
jöhet a lassú, mély belégzés.
Négyszer-ötször ismételd ezt
meg!

2. Feszítés és lazítás
Egyenes háttal ülj a székeden,
hátad simuljon a szék támlájához.
Térdeid ne zárd össze feszesen.
Karjaid hagyd a combjaidon
pihenni, kezeid, ujjaid lazán
támaszkodjanak. Hunyd le a
szemed!
Feszítsd meg erőteljesen jobb kezed, karod minden izmát, mintha egy citromot 
akarnál kifacsarni, majd lazítsd el, amennyire csak tudod. Lassan ismételd ezt meg 
háromszor, majd térj át a bal karodra, feszítsd meg, majd hagyd ellazulni. 
Feszítsd most meg a jobb lábad, teljes hosszában, képzeld azt, hogy egy jó sáros 
tócsából akarod az összes sarat kitaposni. Nyomd lefelé lábfejed, feszüljenek meg 
combizmaid, majd hagyd ellazulni. Ismételd ezt meg háromszor, majd térj át a bal 
lábadra is.

CSÖNDGYAKORLAT

Természeti táj felidézése
Helyezkedj  el  a  székeden  kényelmesen.  Ülj  egyenesen,  hátad  simuljon  a  szék
támlájához.  Talpaid  helyezd  a  földre,  karjaid  pihenjenek  az  öledben.  Hunyd  le  a
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szemed. Idézz fel magadban egy szép természeti tájat, figyelj meg minden részletét.
A  pázsitot,  a  virágokat,  a  fák  kérgét,  a  levelek  színét,  a  madarak  csivitelését,
mindent, ami szemed előtt megjelenik. Pihenj meg itt néhány percig.
Amikor úgy érzed, megnyugodtál ezen a helyen, nyisd ki a szemed, meséld el, merre
jártál. Rajzot is készíthetsz róla!

18



FORRÁSOK, AJÁNLOTT IRODALOM:

Oroszlány, P. (1997). Könyv a tanulásról. Budapest: AKG Kiadó.

Oroszlány,  P.  (2015).  Tanulásmódszertan.  Bővített  kiadás  középiskolásoknak. Budapest:
METÓDUS-TAN. 

http://www.eletharmonia.hu/sites/default/files/Tanul%C3%A1si%20m%C3%B3dszerek.pdf

https://www.gardonyi-eger.hu/_user/browser/File/tantargyak_dokumentumai/Sport-
testnevel%C3%A9s/tanulnitanulok.pdf 

https://www.proread.hu/hu/bennfenteseknek/szemtorna 

https://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-
emlekezetfejlesztes-jatekosan.html 

http://www.mora-duj.sulinet.hu/dokumentumok/Gyakorlatok.pdf 

http://alsos.fazekas.hu/wiki/Eml%C3%A9kezet 

https://fejlesztok.hu/segedletekhez?id=101:anyanyelvi-feladatok-jatekok 

http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf 

KÉPEK FORRÁSAI:

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iiO8If6I9IQ4RZWS4ptJNoLWN9zfeTY2yAA6Uv
ZTajcI8BB0GuYogq4EZYv4hm-qwNAC32OkeDc 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HcvMVciwf8QaRoJhW84-
yD4Jb1CzsR5s4gE1vDMYdiLUZtsiHIc6qT0PB9QQ5X0TZ-
bJrJ26BHydJnziIwA2zakvNkzgBkQW8mkmuCZDAGHBxJOBpPPCwIJ39Xivciw0hJ8_M6dao
6Cg 

https://image.freepik.com/vector-gratis/ninos-escuela-dibujos-animados-feliz_29190-
3555.jpg 

https://vigyorgo.com/wp-content/uploads/2013/02/lustasag-1341519588.jpg 

https://sniikt.files.wordpress.com/2019/05/2157649.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/e6/f1/e8/e6f1e853bb72a8d5320952c82f28ec8b.jpg 

19

https://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
https://fejlesztok.hu/segedletek/pedagogiai-segedletek/159-vizualis-eszleles-figyelem-emlekezetfejlesztes-jatekosan.html
http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf
https://fejlesztok.hu/segedletekhez?id=101:anyanyelvi-feladatok-jatekok
http://alsos.fazekas.hu/wiki/Eml%C3%A9kezet
http://www.mora-duj.sulinet.hu/dokumentumok/Gyakorlatok.pdf
https://www.proread.hu/hu/bennfenteseknek/szemtorna
https://www.gardonyi-eger.hu/_user/browser/File/tantargyak_dokumentumai/Sport-testnevel%C3%A9s/tanulnitanulok.pdf
https://www.gardonyi-eger.hu/_user/browser/File/tantargyak_dokumentumai/Sport-testnevel%C3%A9s/tanulnitanulok.pdf
http://www.eletharmonia.hu/sites/default/files/Tanul%C3%A1si%20m%C3%B3dszerek.pdf
https://i.pinimg.com/originals/e6/f1/e8/e6f1e853bb72a8d5320952c82f28ec8b.jpg
https://sniikt.files.wordpress.com/2019/05/2157649.jpg
https://vigyorgo.com/wp-content/uploads/2013/02/lustasag-1341519588.jpg
https://image.freepik.com/vector-gratis/ninos-escuela-dibujos-animados-feliz_29190-3555.jpg
https://image.freepik.com/vector-gratis/ninos-escuela-dibujos-animados-feliz_29190-3555.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HcvMVciwf8QaRoJhW84-yD4Jb1CzsR5s4gE1vDMYdiLUZtsiHIc6qT0PB9QQ5X0TZ-bJrJ26BHydJnziIwA2zakvNkzgBkQW8mkmuCZDAGHBxJOBpPPCwIJ39Xivciw0hJ8_M6dao6Cg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HcvMVciwf8QaRoJhW84-yD4Jb1CzsR5s4gE1vDMYdiLUZtsiHIc6qT0PB9QQ5X0TZ-bJrJ26BHydJnziIwA2zakvNkzgBkQW8mkmuCZDAGHBxJOBpPPCwIJ39Xivciw0hJ8_M6dao6Cg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HcvMVciwf8QaRoJhW84-yD4Jb1CzsR5s4gE1vDMYdiLUZtsiHIc6qT0PB9QQ5X0TZ-bJrJ26BHydJnziIwA2zakvNkzgBkQW8mkmuCZDAGHBxJOBpPPCwIJ39Xivciw0hJ8_M6dao6Cg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iiO8If6I9IQ4RZWS4ptJNoLWN9zfeTY2yAA6UvZTajcI8BB0GuYogq4EZYv4hm-qwNAC32OkeDc
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iiO8If6I9IQ4RZWS4ptJNoLWN9zfeTY2yAA6UvZTajcI8BB0GuYogq4EZYv4hm-qwNAC32OkeDc


https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/df69aa6d-74bc-48e2-
98fb-1c69a4d2df80/di19j4-6366c347-7114-40be-9c88-
32e526f7931f.png/v1/fill/w_700,h_500,q_75,strp/young_girl_doing_homework_by_1980.pn
g?
token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5
ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTg
yMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vc
GVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi9kZjY5YWE2ZC03NGJjLTQ4ZTItOThmYi0
xYzY5YTRkMmRmODAvZGkxOWo0LTYzNjZjMzQ3LTcxMTQtNDBiZS05Yzg4LTMyZTUyN
mY3OTMxZi5wbmciLCJ3aWR0aCI6Ijw9NzAwIiwiaGVpZ2h0IjoiPD01MDAifV1dfQ.V9_Npwp
aUGqE3XistUBixIfyTO84C47OxWcqhKl28E8 

https://www.proread.hu/Images/picture.nof?p=453&fileid=2515&x=250 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BO5Ky1YUrn533Ohawk8bkh80bXbT6wjd5mdiZTo
djnlgK-fPh_ZTwk_BrmBfYhYNBrb-jrd-
6pBjdgqJyCdm4ruHbKISFj8Q5ZILlcXeQ0bPWrSVgjS-rLjZI6cogO91MnyW4N0 

https://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Fitness_and_Exercise/exercise-boy-
left-bend-2.jpg 

https://m.blog.hu/ta/tanulasoktatas/image/gondolatbw.jpg 

https://m.blog.hu/ss/sszilviikt/image/wf_shape_16.png 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Idegennyelv-
oktats_nyelvtanulsi_nehzsggel_kzdk_szmraV2/23.png 

https://i.pinimg.com/originals/19/f9/4f/19f94f0410a3e54d232f12d2a986d2e5.jpg 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qhD-
HCt06mrhDNwwO0lbGzb30nku0x23GudfDsVWs6eW9LCdjmQhB6fLKcddhDGfpd5SzWliTZ1
hMJgM3rANL-oxzalQkQH-py1zA4ym2l9IYuwMGA6Q4VW49BM07rQyo-D7N-YVBFc 

https://i.pinimg.com/236x/5f/75/70/5f7570f15ece726e122d72ed86a612be--question-
mark-question-and-answer.jpg 

https://tanulnijo.hu/tanulnijo/wp-content/uploads/9_1kep.png 

https://www.pngkey.com/png/full/895-8951628_student-learning-writing-boy-doing-
homework-drawing.png 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DLcw5hARJxgJwv5Mb2xugma6QpRUdkx3JmIjhp
LZYzMwjgf2Zv9toJAYEGhgBf46w7H1gZQENRJXkEN6UO74f6mdBMCkPXFTFSOlfFx0oW
MXWg5gCo4Vw0U 

20

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DLcw5hARJxgJwv5Mb2xugma6QpRUdkx3JmIjhpLZYzMwjgf2Zv9toJAYEGhgBf46w7H1gZQENRJXkEN6UO74f6mdBMCkPXFTFSOlfFx0oWMXWg5gCo4Vw0U
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DLcw5hARJxgJwv5Mb2xugma6QpRUdkx3JmIjhpLZYzMwjgf2Zv9toJAYEGhgBf46w7H1gZQENRJXkEN6UO74f6mdBMCkPXFTFSOlfFx0oWMXWg5gCo4Vw0U
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DLcw5hARJxgJwv5Mb2xugma6QpRUdkx3JmIjhpLZYzMwjgf2Zv9toJAYEGhgBf46w7H1gZQENRJXkEN6UO74f6mdBMCkPXFTFSOlfFx0oWMXWg5gCo4Vw0U
https://www.pngkey.com/png/full/895-8951628_student-learning-writing-boy-doing-homework-drawing.png
https://www.pngkey.com/png/full/895-8951628_student-learning-writing-boy-doing-homework-drawing.png
https://tanulnijo.hu/tanulnijo/wp-content/uploads/9_1kep.png
https://i.pinimg.com/236x/5f/75/70/5f7570f15ece726e122d72ed86a612be--question-mark-question-and-answer.jpg
https://i.pinimg.com/236x/5f/75/70/5f7570f15ece726e122d72ed86a612be--question-mark-question-and-answer.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qhD-HCt06mrhDNwwO0lbGzb30nku0x23GudfDsVWs6eW9LCdjmQhB6fLKcddhDGfpd5SzWliTZ1hMJgM3rANL-oxzalQkQH-py1zA4ym2l9IYuwMGA6Q4VW49BM07rQyo-D7N-YVBFc
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qhD-HCt06mrhDNwwO0lbGzb30nku0x23GudfDsVWs6eW9LCdjmQhB6fLKcddhDGfpd5SzWliTZ1hMJgM3rANL-oxzalQkQH-py1zA4ym2l9IYuwMGA6Q4VW49BM07rQyo-D7N-YVBFc
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qhD-HCt06mrhDNwwO0lbGzb30nku0x23GudfDsVWs6eW9LCdjmQhB6fLKcddhDGfpd5SzWliTZ1hMJgM3rANL-oxzalQkQH-py1zA4ym2l9IYuwMGA6Q4VW49BM07rQyo-D7N-YVBFc
https://i.pinimg.com/originals/19/f9/4f/19f94f0410a3e54d232f12d2a986d2e5.jpg
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Idegennyelv-oktats_nyelvtanulsi_nehzsggel_kzdk_szmraV2/23.png
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Idegennyelv-oktats_nyelvtanulsi_nehzsggel_kzdk_szmraV2/23.png
https://m.blog.hu/ss/sszilviikt/image/wf_shape_16.png
https://m.blog.hu/ta/tanulasoktatas/image/gondolatbw.jpg
https://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Fitness_and_Exercise/exercise-boy-left-bend-2.jpg
https://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Fitness_and_Exercise/exercise-boy-left-bend-2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BO5Ky1YUrn533Ohawk8bkh80bXbT6wjd5mdiZTodjnlgK-fPh_ZTwk_BrmBfYhYNBrb-jrd-6pBjdgqJyCdm4ruHbKISFj8Q5ZILlcXeQ0bPWrSVgjS-rLjZI6cogO91MnyW4N0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BO5Ky1YUrn533Ohawk8bkh80bXbT6wjd5mdiZTodjnlgK-fPh_ZTwk_BrmBfYhYNBrb-jrd-6pBjdgqJyCdm4ruHbKISFj8Q5ZILlcXeQ0bPWrSVgjS-rLjZI6cogO91MnyW4N0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BO5Ky1YUrn533Ohawk8bkh80bXbT6wjd5mdiZTodjnlgK-fPh_ZTwk_BrmBfYhYNBrb-jrd-6pBjdgqJyCdm4ruHbKISFj8Q5ZILlcXeQ0bPWrSVgjS-rLjZI6cogO91MnyW4N0
https://www.proread.hu/Images/picture.nof?p=453&fileid=2515&x=250
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/df69aa6d-74bc-48e2-98fb-1c69a4d2df80/di19j4-6366c347-7114-40be-9c88-32e526f7931f.png/v1/fill/w_700,h_500,q_75,strp/young_girl_doing_homework_by_1980.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi9kZjY5YWE2ZC03NGJjLTQ4ZTItOThmYi0xYzY5YTRkMmRmODAvZGkxOWo0LTYzNjZjMzQ3LTcxMTQtNDBiZS05Yzg4LTMyZTUyNmY3OTMxZi5wbmciLCJ3aWR0aCI6Ijw9NzAwIiwiaGVpZ2h0IjoiPD01MDAifV1dfQ.V9_NpwpaUGqE3XistUBixIfyTO84C47OxWcqhKl28E8
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/df69aa6d-74bc-48e2-98fb-1c69a4d2df80/di19j4-6366c347-7114-40be-9c88-32e526f7931f.png/v1/fill/w_700,h_500,q_75,strp/young_girl_doing_homework_by_1980.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi9kZjY5YWE2ZC03NGJjLTQ4ZTItOThmYi0xYzY5YTRkMmRmODAvZGkxOWo0LTYzNjZjMzQ3LTcxMTQtNDBiZS05Yzg4LTMyZTUyNmY3OTMxZi5wbmciLCJ3aWR0aCI6Ijw9NzAwIiwiaGVpZ2h0IjoiPD01MDAifV1dfQ.V9_NpwpaUGqE3XistUBixIfyTO84C47OxWcqhKl28E8
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/df69aa6d-74bc-48e2-98fb-1c69a4d2df80/di19j4-6366c347-7114-40be-9c88-32e526f7931f.png/v1/fill/w_700,h_500,q_75,strp/young_girl_doing_homework_by_1980.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi9kZjY5YWE2ZC03NGJjLTQ4ZTItOThmYi0xYzY5YTRkMmRmODAvZGkxOWo0LTYzNjZjMzQ3LTcxMTQtNDBiZS05Yzg4LTMyZTUyNmY3OTMxZi5wbmciLCJ3aWR0aCI6Ijw9NzAwIiwiaGVpZ2h0IjoiPD01MDAifV1dfQ.V9_NpwpaUGqE3XistUBixIfyTO84C47OxWcqhKl28E8


http://img6.lapunk.hu/tarhely/gyermekoldal/galeria/672649.gif 

https://images.squarespace-
cdn.com/content/v1/54370e1fe4b063c91fb9c29c/1445216947517-
G72M0TX5LLFFF233GZWH/ke17ZwdGBToddI8pDm48kJbosy0LGK_KqcAZRQ_Qph1Zw-
zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-
7XRK3dMEBRBhUpyRoXPauM_hSH3XAFUMH3fmO1jdMVKkonRM0cGdyUtJRnZ7FnwXS6LE
3CJOOwAGcs0/image-asset.jpeg 

https://i.pinimg.com/originals/61/98/cb/6198cbe63a2912c323bc921f0b2af81b.jpg 

https://m.blog.hu/wh/wholeliving/image/stretchingblog.gif 

21

https://i.pinimg.com/originals/61/98/cb/6198cbe63a2912c323bc921f0b2af81b.jpg
https://m.blog.hu/wh/wholeliving/image/stretchingblog.gif
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/54370e1fe4b063c91fb9c29c/1445216947517-G72M0TX5LLFFF233GZWH/ke17ZwdGBToddI8pDm48kJbosy0LGK_KqcAZRQ_Qph1Zw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-7XRK3dMEBRBhUpyRoXPauM_hSH3XAFUMH3fmO1jdMVKkonRM0cGdyUtJRnZ7FnwXS6LE3CJOOwAGcs0/image-asset.jpeg
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/54370e1fe4b063c91fb9c29c/1445216947517-G72M0TX5LLFFF233GZWH/ke17ZwdGBToddI8pDm48kJbosy0LGK_KqcAZRQ_Qph1Zw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-7XRK3dMEBRBhUpyRoXPauM_hSH3XAFUMH3fmO1jdMVKkonRM0cGdyUtJRnZ7FnwXS6LE3CJOOwAGcs0/image-asset.jpeg
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/54370e1fe4b063c91fb9c29c/1445216947517-G72M0TX5LLFFF233GZWH/ke17ZwdGBToddI8pDm48kJbosy0LGK_KqcAZRQ_Qph1Zw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-7XRK3dMEBRBhUpyRoXPauM_hSH3XAFUMH3fmO1jdMVKkonRM0cGdyUtJRnZ7FnwXS6LE3CJOOwAGcs0/image-asset.jpeg
http://img6.lapunk.hu/tarhely/gyermekoldal/galeria/672649.gif

