
Fejlesztő programok a logopédiában 
 

Napjainkban egyre több olyan program jelenik meg a szoftverpiacon, melyek 
képesség-, készségfejlesztésnél kitűnően alkalmazhatóak. Ezek között találunk 
óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára készülteket egyaránt. 

 
Mi a számítógép és a fejlesztő szoftverek fontosabb előnyei? 
 

 A számítógépnek elsősorban a motiváló ereje hatalmas. 
 A fejlesztő programok alkalmazása könnyen és gyorsan elsajátítható. 
 A szoftverek szabad teret engednek a gyermeki fantáziának és fejlesztik a 

kreativitást. 
 A programok alkalmazása növeli a figyelmet, hiszen szinte 100%-os 

koncentrációt várnak el a gyermektől. 
 Az egér, billentyűzet használata fejleszti a szem–kéz koordinációt. 
 A számítógép objektíven ítél és mindig türelmes, még sok hibázás esetén 

is. 
 A programok alkalmazásával kialakul a gyors és pontos reagálás iránti 

igény. 
 A fejlesztő szoftverek különféle képességeket, készségeket fejlesztenek 

(pl. a vizuális figyelmet, a mennyiségi–téri relációfogalmak kialakulását, az 
irányok használatát…). 

 
Fejlesztő szoftverek 
 

Az alábbiakban rövid betekintést igyekszem nyújtani a fejlesztő programok 
széles tárházába. 
 

1. Aprófalva 
A játékos oktatóprogram 4-8 éves gyermekeknek készült. Az erdő mélyén 
Aprófalva lakói (Nyuszi Laci és társai) várják házikóikban a gyermekeket, 
hogy több mint száz játékos feladat segítségével fejlesszék figyelmüket, 
emlékezetüket, logikai- és alkotókészségüket, valamint megismertessék 
velük a betűk és a számok világát. Feladatai között az alábbiakkal 
találkozhatunk: Kirakó, Betűk, Formák, Kösd össze, Színező, Memória, 
Árnyékok, Vegyes. 

 
2. Játszóház-sorozat 
A Játszóház programok óvodásoknak és kisiskolásoknak készültek, 
sokrétű fejlesztést tesznek lehetővé. A kiadványokban található több száz 
játékos, analóg feladat segítségével a gyermekek játékosan, könnyedén 



fejleszthetik memóriájukat, logikai készségüket. Találunk közöttük pl. 
memória-játékot, kirakót, formaegyeztetést, hang-analízist, labirintust, 
számokkal és betűkkel kapcsolatos feladatokat. Az első részben a 
gyermekek "ház"-ról "ház"-ra barangolva válogathatnak az egyes típusok 
közül, míg a második és harmadik résznek a fantáziájukat is megmozgató 
kerettörténete van (Időgép, valamint a Lakatlan sziget rejtelmei). 
 
3. Manó-szoftvercsalád 
Az 1995 óta folyamatosan bővülő programcsaládban játékos, 
képességfejlesztő oktatóprogramokat találhatunk. Vannak kifejezetten 
óvodásoknak készült CD-k, pl.: Mini Manó Nyár – Ősz – Tél – Tavasz. 
Ezek az igényes szoftverek – többek között – rész-egész viszonnyal, 
csoportosítással, fogalomalkotással kapcsolatos feladatokat is 
tartalmaznak. 
A kisiskolás programok egy része az olvasás előkészítését, valamint az 
olvasási készség fejlesztését szolgálja (pl. Manó ÁBÉCÉ, Manó Olvasás), 
míg mások a matematikai gondolkodásmód és szemlélet kialakításban 
nyújtanak segítséget (pl. Manó Matek 1.). 
 
4. Varázsvonal 
A szoftver segítségével a gyermekek gyakorolhatják az irányokat, 
kitűnően fejleszti a téri tájékozódást, a finommotorikát, valamint a szem-
kéz koordinációt is. 
A programban egyszerű utasításokat követve kell egy, a számítógép 
monitorán megjelenő négyzethálón egér segítségével megrajzolni a 
kiválasztott ábra soron következő vonalát. A rajz nyomtatható, így a 
gyermek később kiszínezheti. A szoftvernek két változata van: 
Varázsvonal Óvodásoknak, valamint Varázsvonal 1., iskolásoknak. 
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Melléklet 
 

 
 Aprófalva 

Dexsoft Multimédia 
http://www.dexsoft.hu/ 
 

 Játszóház-sorozat 
Multimédia Holding Zrt. 
http://www.mmholding.hu/ 
 

 Manó szoftvercsalád 
Profi-Média Kft. 
http://www.profi-media.com/ 
 

 Varázsvonal 
Logoprofil 
http://www.logoprofil.hu/ 
 


