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BEVEZETŐ
A TÁRS Projekt 1 kiemelt feladat.
A projekt feladata, hogy
segítse a fogyatékos emberek munkavállalását.
Sok fogyatékos ember kiköltözik
a nagylétszámú intézményből.
Nagylétszámú intézményben
sok fogyatékos ember lakik együtt.
Az emberek kiköltöznek a nagylétszámú
intézményekből.
Támogatott lakhatásba költöznek.
Például lakóotthonba költöznek az emberek.
A lakóotthonban 12 ember él együtt.
A lakóotthon családias.
A támogatott lakhatásba költöző
fogyatékos emberek munkavállalását
támogatja a TÁRS projekt.
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Például információs füzeteket készítünk, hogy
segítsük a munkák megismerését,
a munkajogi ismeretek megszerzését.
Az útmutató segíti
az információs füzetek használatát.
Az útmutatóban ötleteket és játékokat írtunk le.
Jó szórakozást az útmutató játékaival!
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KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A „Dolgozni jó!” című munkafüzetet
könnyen érthető kommunikációval írtuk.
A munkafüzeteket többféleképen írtuk.
1. Köznyelven írt füzet
2. Könnyen érthetően írt füzet
3. Könnyen érthető mondatok képekkel
Válaszd ki a neked megfelelő füzetet!
A könnyen érthető kommunikáció fogalma
A könnyen érthető kommunikáció
információkat mutat be.
Az információkat az emberek megosztják.
Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy
más ember információját átalakíthatjuk könnyen
érthetőre.
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Szabályok írják le,
hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.
A könnyen érthető átalakításnál
be kell tartani a szabályokat.
A könnyen érthető írásnál képeket használhatunk.
A képek segítik az információ megértését.
Könnyen érthetően írhatunk vagy beszélhetünk.
A könnyen érthető kommunikáció szabályai
szóban és írásban azonosak.1
A könnyen érthető kommunikáció
az egyenlő esélyű hozzáférést segíti.
A tájékoztató füzet mondatai rövidek.
A szóismétlések segítenek a szöveg megértésében.
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Farkasné Gönczi R. (2018). A könnyen érthető kommunikáció
fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve
magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján. Gyógypedagógiai
Szemle, 46.(2), 64-76.
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ÖTLETEK A FÜZETEK FELDOLGOZÁSÁHOZ
A Dolgozni jó! című könnyen érthető füzetek
megértését segítik a játékos feladatok.
A feladatokat egyedül vagy csoportban végezheted.
A feladatok közül válaszd ki a neked tetszőt!
A feladatok megoldását segítik a képek.
Kérdezz bátran!
A tájékoztató füzet olvasásakor nem értesz valamit,
kérdezz meg egy támogató személyt.
A támogató személyben megbízol.
Megmagyarázza az ismeretlen szavakat.
Példákat mond az ismeretlen szóra.
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FELADATTÁR
Elkészültek a Dolgozni jó! című munkafüzetek.
A 3 füzetet könnyen érthető kommunikációval írták.
A 3 füzethez játékokat írtunk le.
A játékokkal érthetőbbek a munkafüzetek.
A játékokat az útmutatóban írtuk le.
Az útmutató címe:
Dolgozni jó!
Útmutató és feladattár
könnyen érthető kommunikációval
A játékokhoz készítettünk 1 füzetet.
A füzet címe:
Dolgozni jó!
Munkafüzet
A füzetbe mondatokat és képeket tettünk.
A füzet segít felkészülni a munkára.
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A feladattár használata
A mondatok és képek együtt és külön
használhatóak.
A feladattár játékait csinálhatod egyedül vagy
csoportban.
A feladatokat elvégezheted egyedül, vagy
kérhetsz segítséget.
A segítő sokféle ember lehet.
A segítőben megbízol.
A segítő jót szeretne neked.
Segítő lehet a családtagod, a barátod,
a gondozód, a tanárod.
Kérj segítséget bátran!
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I.

EGYÉNI FELADATOK

1. Szöveg és kép párosítása
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
A segítőd tegye sorrendbe a mondatcsíkokat.
Tedd a mondatcsíkok mellé a képeket!
A mondat és a kép ugyanazt jelentse.
A segítőd tegye sorrendbe a képeket.
Tedd a képek mellé a mondatcsíkokat!
A kép és a mondat ugyanazt jelentse.
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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2. Tedd sorrendbe!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
Tedd sorrendbe a mondatcsíkokat, vagy
tedd sorrendbe a képeket!
2. feladat ötlet:
Tedd sorrendbe a mondatcsíkokat!
Tedd a mondatcsíkok mellé a képeket!
A mondat és a kép ugyanazt jelentse.
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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3. Meséljünk, segítek!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
A segítőddel tedd sorrendbe a képeket!
Meséljétek el együtt, miről szólnak a képek!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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4. Mesélj a képek segítségével!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
Tedd a képeket sorrendbe!
Meséld el, miről szólnak a képek!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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5. Mondd el egy társadnak!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
Tedd a képeket sorrendbe!
Mondd el egy társadnak, miért jó dolgozni!
Használd a képeket!
Vagy meséld el, mik a munkavállalás lépései!
2. feladat ötlet:
Tedd a mondatcsíkokat sorrendbe!
Mondd el egy társadnak, miért jó dolgozni!
Meséld el, mik a munkavállalás lépései!
Használd a mondatcsíkokat!
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3. feladat ötlet:
Tedd a mondatcsíkokat sorrendbe!
A társad tegye a mondatcsíkok mellé a képeket.
A mondat és a kép ugyanazt jelentse.
Meséljétek el közösen, miért jó dolgozni!
4. feladat ötlet:
Tedd a képeket sorrendbe!
A társad tegye a képek mellé a mondatcsíkokat.
A kép és a mondat ugyanazt jelentse.
Meséljétek el közösen, miért jó dolgozni!
Ugyanezt játszhatjátok a többi füzet
mondatcsíkjaival, képeivel is.
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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6. Állíts össze egy napirendet!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A napirendi táblát tedd az asztalra!
A feladat leírása
Tedd sorrendbe a képeket a napirendi táblán!
Meséld el, mit csinálsz egész nap!
2. feladat ötlet:
Tedd sorba a mondatcsíkokat a napirendi táblán!
Meséld el, mit csinálsz egész nap!
3. feladat ötlet:
Tedd sorrendbe a képeket a napirendi táblán!
Tedd a képek mellé a mondatcsíkokat!
A kép és a mondat ugyanazt jelentse.
Meséld el, mit csinálsz egész nap!
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A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 napirendi tábla
 olló
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7. Csináljunk szivárványos pókhálót!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
Tegyél az asztalra egy óriási papírlapot!
A feladat leírása
Tedd a papírlap egyik felére keverve a képeket!
Tedd a papírlap másik felére a mondatcsíkokat!
Keresd meg a párokat!
Vastag színes filcekkel kösd össze a párokat!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 egy óriási papírlap
 olló
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8. Egészítsd ki a történetet!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
A segítőd tegye sorrendbe a képeket.
A segítőd vegyen ki néhány képet a sorból.
Keresd meg a kiszedett képek helyét!
Tedd vissza a sorba a képeket!
2. feladat ötlet:
A segítőd tegye sorrendbe a mondatcsíkokat.
A segítőd vegyen ki néhány mondatcsíkot a sorból.
Keresd meg a kimaradt mondatcsíkok helyét!
Tedd vissza a sorba a mondatcsíkokat!
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3. feladat ötlet:
A segítőd tegye sorrendbe a képeket.
A segítőd vegyen ki néhány képet.
Olvasd el a mondatcsíkokat!
A kivett képek helyére tedd a mondatcsíkot!
Tedd bele a sorba a megfelelő mondatcsíkot!
4. feladat ötlet:
A segítőd tegye sorrendbe a mondatcsíkokat.
A segítőd vegyen ki néhány mondatcsíkot.
Keresd meg az üres helyekhez tartozó képeket!
Tedd bele a sorba a megfelelő képet!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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II.

CSOPORTOS FELADATOK

1. Játsszunk közösen a képekkel vagy a
mondatcsíkokkal!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
Mindenki húzzon egy képet.
Beszéljük meg, mi látható a képen!
Képpel a kezünkbe álljunk sorba!
Meséljük el közösen a történést!
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2. feladat ötlet:
Mindenki húzzon egy mondatcsíkot.
Beszéljük meg a mondatcsíkok tartalmát!
A mondatcsíkkal a kezünkben álljunk sorba!
Meséljük el közösen a történést!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
 nagyobb terület, ahol mindenki felállhat,
könnyen mozoghat
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2. Játsszunk közösen képekkel és
mondatcsíkokkal!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait és képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
A csoport fele húzzon képeket.
Minden ember 1 képet húz.
A csoport másik fele húzzon mondatcsíkokat.
Minden ember 1 mondatcsíkot húz.
Beszéljük meg, mi látható a képeken!
A képekkel a kezünkben álljunk sorba!
Beszéljük meg, mit jelentenek a mondatcsíkok!
A mondattal a kezünkben álljunk a képek mellé!
A képek és a mondatok ugyanazt jelentsék.
Meséljük el közösen a történést!
A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
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3. Játsszuk el a napirendet!
A feladat előkészítése
Vágd ki a munkafüzet mondatcsíkjait!
Vágd ki a munkafüzet képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A mondatcsíkokat és a képeket tedd az asztalra!
A feladat leírása
A csoport egyik fele húzzon egy-egy képet.
A csoport másik fele húzzon egy-egy mondatcsíkot.
Beszéljük meg, mi látható a képeken!
A képekkel a kezünkben álljunk sorba!
Beszéljük meg, mit jelentenek a mondatcsíkok!
A mondattal a kezünkben álljunk a képek mellé!
A képek és a mondatok ugyanazt jelentsék.
Játsszuk el a napirendet reggeltől estig!
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Például eljátsszuk, hogy
reggel felkelünk, megmosakszunk és felöltözünk.

Eljátsszuk, hogy dolgozunk.

A feladathoz szükséges eszközök:
 mondatcsíkok
 a mondatokhoz tartozó képek
 olló
 nagy terület, ahol mindenki felállhat, könnyen
mozoghat
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III.

SZEMÉLYES FELADATOK

1. Mutasd meg, milyen munka érdekel, milyen
munkát szeretnél végezni!
A feladat előkészítése
Gyűjts képes újságokat!
Keress képet, ahol dolgoznak!
Például a képen a kertész locsol.

A doktor gyógyít.
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Vágd ki az újság képeit!
A kivágásban kérhetsz segítséget.
A feladat leírása
Tegyél az asztalra egy nagy kartont!
Ragaszd a képeket a kartonra!
Beszéljétek meg, mi látható a képeken!
Beszéljétek meg, milyen munkát szeretnél csinálni!

A feladathoz szükséges eszközök:
 régi újságok
 nagy karton
 ragasztó
 olló
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2. Mutasd meg, mivel szeretsz foglalkozni!
A feladat előkészítése
Kérd meg a segítődet, hogy
készítsen rólad fényképeket!
A feladat leírása
A segítő fényképezzen le, amikor
azt teszed, amit nagyon szeretsz.
Több szeretett elfoglaltságod is lehet.
Néhány ember szeret főzni.
Néhány ember szeret olvasni.
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Néhány ember szeret kutyát sétáltatni.

Nyomtassátok ki a rólad készült képeket!
Vágd körbe a képeket!
Ragaszd fel 1 nagy kartonra!
A feladathoz szükséges eszközök:
 fényképezőgép
 nyomtató
 rólad készült kinyomtatott képek
 nagy karton
 olló
 ragasztó
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3. Saját napirendem
A feladat előkészítése
Kérd meg a segítődet, hogy készítsen rólad
fényképeket!
A feladat leírása
A segítő fényképezzen téged reggeltől estig.
Fényképezze le a fontosabb eseményeket.
Például amikor felkelsz, munkába, iskolába indulsz.
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Egészen a lefekvésig készüljenek a képek.
Nyomtassátok ki a képeket!
A saját fotóidból állítsd össze a napirended!
A felkeléstől kezdve a lefekvésig.
Vágd fel a napirendi táblát!
Ragaszd a napirendi táblát a fotóiddal egy nagy
kartonra!
A feladathoz szükséges eszközök:
 fényképezőgép
 nyomtató
 rólad készült kinyomtatott képek
 nagy karton
 olló
 ragasztó
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4. Így dolgozom én
A feladat előkészítése
Kérd a segítődet, hogy készítsen rólad fényképet!
A feladat leírása
Akkor készüljenek a fényképek, amikor dolgozol.
A fényképeken látszódjon, milyen munkát végzel.
Mutasd be részletesen a munkádat!
Például ha parkgondozó vagy, fényképezzenek le,
mikor gereblyézel.
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Fényképezzenek le, hogy összeszeded a falevelet.

Fényképezzenek le, hogy fát ültetsz.

Fényképezzenek le, hogy locsolsz.

Nyomtassátok ki a rólad készült képeket!
Ragaszd fel 1 nagy kartonra!
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A feladathoz szükséges eszközök:
 fényképezőgép
 nyomtató
 rólad készült kinyomtatott képek
 nagy karton
 olló
 ragasztó
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