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MIÉRT FONTOS A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS? 

 A sikeres iskolai beváláshoz elengedhetetlen,hogy a 
gyermekek normál ütemű,megalapozott egészséges 
részképességekkel érkezzenek az iskolába. 

 A tanulási nehézségeket /zavarokat így megelőzhetjük  

 

 A fókuszált figyelem elsajátítása könnyebbé tehető 

 

 Játékosan megtanulható a hosszantartó összpontosítás , 
fáradtság mellett megtartott figyelem, a több instrukció 
feldolgozása egy időben 

 

    Másodlagos pszichés tünetek kialakulása, pl. a 
teljesítményszorongás    megelőzhető, ha az egyén alapvető 
képességei megfelelőek  és  az  önbizalma  is optimális 

 

 A részképességek fejlesztésével a viselkedési zavarok, 
önértékelési problémák is  megelőzhetőek! 

 

 

 



MAGYARORSZÁGON ÉRINTETTEK 



 

  Gyógypedagógiai oktatásban, korai fejlesztésben 
részesülő: 6700  fő (2015/2016) évente 35%-os az 

emelkedés  évente az ellátandó gyermekek számát 

tekintve! 

 

 Legsúlyosabb esetek 2012 óta 81000 főről  88310 főre 
emelkedett 2017-ben. 
 

 Az óvodás gyermekek közül 9200 fő sajátos 

nevelési igényű (SNI)1, számuk 580 fővel több, 

mint az előző évben.(2018-ban). Többségük 

(82,2%-uk) integrált nevelésben részesül. KSH 

adat 

 Logopédiai esetek 52465 fő  óvodás 2016-ban 

,ellátás hiányában 16324 fő következő évre 

előjegyzésbe véve! 

 



MAGYARORSZÁGON ÉRINTETTEK 

Forrás: KSH.hu 



MIÉRT EGYEDÜLÁLLÓ A SZIVÁRVÁNY PECA? 

 A KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK PIACÁN 

NAGYMOZGÁSOKAT FEJLESZTŐ TÁRSASJÁTÉK 

ALIG TALÁLHATÓ 

 A szivárványpeca  szem-láb koordinációt is  fejleszt, 

ami más társasjátékokban nem fellelhető! 

 Multi-szenzoros ingereket  biztosít, folyamatosan 

nehezedő  szabályrendszerrel,ezért a fejlesztendő 

gyermek  képességeihez alkalmazkodik (4 

nehézségi fok) 

 Jobb és bal agyfélteke  

együttműködését(integrációját) segíti, ami 

elengedhetetlen például az értő olvasás 

megtanulásához  (szövegértési nehézségek 

megelőzésében / javításában használható) 



SZIVÁRVÁNY PECA 



FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK 

 Szem-kéz, szem-láb koordináció 

 Figyelem 

 Téri tájékozódás 

 Reakcióidő, gyorsaság 

 Testközépvonal keresztezés 

 Szín, forma differenciálás, felismerés 

 Finommotorika 

 Testtartás javítás 

 Izomcsoportok erősítése, különös 

tekintettel a vállöv és a törzs izmai 



FEJLESZTŐ ÉS CSALÁDI JÁTÉK EGYBEN 

 6-99 éves korig játszható 

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
fejlesztőjáték besorolást kapott 

 Minimum 2 maximum 6 játékos játszhatja 

 A játék nagymozgások közben (futás, indián 
szökdelés, pókjárás, rákjárás, sánta róka) 
játszható. A játékosok dobás előtt végzik a 
mozgásos részt, majd hangjelre megáll, dobás 
következik, és keresik az aktuális „kipecázandó” 
halacskát.. 

 Szórakoztató, mivel felnőtteknek is tartogat 
kihívásokat 

 Szőnyegen, asztal körül ülve, (kihagyva a 
mozgásos részt) is  játszható 

 



A JÁTÉK TARTALMA: 36 DB GEOMETRIAI  FORMÁS HAL( 6 

SZINBEN) 1 DB SZIN,1 DB FORMA  DOBÓKOCKA,1 DB LOGIKAI 

KOCKA, 1 DB IQ KOCKA, 6 DB MÁGNESES  TAPPANCS 


