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BEVEZETÉS
Mi az ASD KVÍZ?

 
Az ASD KVÍZ egy komplex, autizmus-speci�kus online feladatgyűjtemény,
amely az autizmusban tipikusan sérült készségek fejlesztését segíti. 

Az ASD KVIZ ALAPGONDOLATA

 (Autizmus Alapítvány, 2005).

“Az autisztikus állapotok lényege a szociális, kommunikációs és speciális
kognitív képességek minőségi károsodása, mely a jellegzetes viselkedési
tünetekben nyilvánul meg.”

Mivel az autisztikus viselkedések hátterében sérült készségek állnak,
ezek  fejlesztése hozzájárulhat  az autisztikus viselkedés-tünetek
enyhüléséhez.

Az ASD-KVÍZ  olyan multimédiás eszköz, amely az autizmusban sérült
gondolkodási, kommunikációs és társas készségek fejlődését segíti azáltal,
hogy a gyakorlatok elvégzése során az ASD-vel élő személy éppen ezen
sérült készségek használatát gyakorolja.

Az ASD-KVÍZ tehát azon a meggondoláson alapul, hogy ha ezen sérült
készségeket  speci�kus gyakorlatokkal fejlesztjük, akkor a  viselkedésben
megnyilvánuló okokat (a sérült készségeket) gyengítjük. Ezért intenzív,
folyamatos és fenntartható gyakorlás esetén az autisztikus viselkedések is
enyhülhetnek. Ezzel minden más tanulás, fejlesztés és a társas környezetbe
való beilleszkedés is könnyebbé válik.

Mivel a jelenlegi ellátási infrastruktúrában a szükségesnél  jóval kevesebb 
fejlesztési lehetőség áll rendelkezésre, elengedhetetlen az olyan
korszerű eszközök használata, amelyek az ASD-vel élők fejlesztését  bárhol,
bármikor könnyen hozzáférhető módon lehetővé teszik. Ennek az igénynek
kíván megfelelni az ASD-KVÍZ. 

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
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 vizuális, strukturált és konkrét,
 az önálló egérkezelés révén megfelel az ASD-vel élő személy önállóság
(kontroll) igényének,
 a  képernyőre irányuló tekintet felmenti az ASD-vel élő személyt a
szemkontaktus szorongást okozó elvárása alól, ami akkor jellemző, ha a
fejlesztésben segítő is részt vesz, ám az ASD-KVÍZ esetében a segítő is a
képernyőt nézi.

Segítő részvétele esetén a sérült készségek fejlesztése mellett a gyakorlás
során jelentős kommunikációs többlet alakulhat ki az ASD-vel élő személlyel.
Ez a kapcsolatépítésen kívül lehetővé teszi az autisztikus gondolkodási
folyamat valamint az ASD-vel élő egyén speci�kus készség- és ismeret
pro�ljának jobb megismerését is.

A rendszer folyamatosan bővül, de már most több, mint 2500 (!) gyakorlatot
tartalmaz és több száz egyéni és számos intézményi felhasználója van.

Az először elkészült mintegy 1000 gyakorlatot  az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Autizmus Szakirány kutatói és oktatói lektorálták.

ÚTMUTATÓ AZ INTERAKTÍV KATALÓGUS HASZNÁLATÁHOZ

Az ASD-KVÍZ „autizmus-barát”, mert eleget tesz az autizmus-speci�kus
fejlesztő eszközök tudományosan igazolt kritériumainak:

 (regisztráció nélkül megtekinthető a honlapon)Felhasználói vélemények

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/velemenyek/
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ÚTMUTATÓ AZ INTERAKTÍV KATALÓGUS HASZNÁLATÁHOZ
Az interaktív katalógus segítségével az ASD KVÍZ teljes struktúrája könnyen
áttekinthető, és a gyakorlatok egyetlen kattintással elérhetők, ha a
felhasználó előzőleg regisztrál és belép a  honlapon.  A
regisztrációt követően a teljes rendszer ingyenesen, minden kötelezettség
nélkül használható 1 napon át.  A katalógusban a  fő készségfejlesztési
területeket a 12 fő fejezet tartalmazza, az alfejezetek a gyakorlattípusokat
jelzik, míg az egyes gyakorlatok kattintással tölthetők le. Az interaktív
tartalomjegyzék segítségével a fő- és alfejezetek kattintással érhetők el, így
könnyű a tájékozódás a katalógusban. 

www.asdkviz.com

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://www.asdkviz.com/
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Az ASD-vel élők nehézségeinek egyik fő forrása, hogy sok konkrét és elvont
fogalom jelentését nem ismerik, mert automatikus fogalomképző
készségükkel problémák vannak. A szűk érdeklődési területükön belül
fogalom-ismeretük tág, míg az élet egyéb területein szűk, egyenetlen és
nem egymásra épülő. . A fejezet, hangzó- ,  vizuális-  és szöveges gyakorlatai
lehetőséget nyújtanak a fogalomismeret szintjének felmérésére, 
fejlesztésére. Egyben  megteremtik az alapot a kategorizálási és
általánosítási készség fejlesztésére, ami azért fontos, mert a fogalomképzés, a
kategorizálás és az általánosítás egymással szorosan összefüggő, egymásra
épülő készségek (ld. a 2. és 3. fejlesztési terület is).

1. FOGALOMALKOTÁS

Ellentétpárok

9.3.305 Mi hol van?

9.3.307 Mi hol van?

MIÉRT FONTOS?

9.3.306 Mi hol van?

          
10.10.600 Melyik ellentét-pár nevét hallod? ÚJ   !

Térbeli orientáció
9.3.300 Mi hol van?*

9.3.301.Mi hol van?*

9.3.302 Mi hol van?

9.3.304 Mi hol van?

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.305/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.307/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.306/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.600/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.600/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.300/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.301/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.302/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.303/index.html
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9.3.102 Cselekvések azonosítása* 

9.3.103 Cselekvések azonosítása* 

9.3.204 Kapcsolódó fogalmak*

Cselekvések azonosítása egy kritérium alapján

Cselekvő azonosítása több kritérium alapján

9.3.205 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.101 Cselekvések azonosítása* 

9.3.120 Ki mit csinál?**

9.3.206 Kapcsolódó fogalmak*

Kapcsolatok fogalmak között

9.3.207 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.200 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.208 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.201 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.210 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.202 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.211 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.203 Kapcsolódó fogalmak*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.102/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.103/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.204/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.205/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.101/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.120/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.206/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.207/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.200/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.208/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.201/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.210/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.202/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.211/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.203/index.html
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9.3.215 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.212 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.216 Kapcsolódó fogalmak*

**10.10.502 Elvont fogalmak

9.3.213 Kapcsolódó fogalmak*

9.3.217 Kapcsolódó fogalmak*

*10.10.503 Elvont fogalmak

9.3.218 Kapcsolódó fogalmak*

*10.10.504 Elvont fogalmak

9.3.219 Kapcsolódó fogalmak*

*10.10.505 Elvont fogalmak

9.3.220 Kapcsolódó fogalmak*

**10.10.506 Elvont fogalmak

 Elvont fogalmak azonosítása

*10.10.507 Elvont fogalmak

*10.10.500 Elvont fogalmak

*10.10.508 Elvont fogalmak

**10.10.501 Elvont fogalmak

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.215/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.212/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.216/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.502/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.213/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.217/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.503/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.218/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.504/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.219/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.505/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.3.220/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.506/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.507/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.500/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.508/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.501/index.html
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*10.10.511 Elvont fogalmak

*10.10.509 Elvont fogalmak

*10.10.512 Elvont fogalmak

**10.10.520 Elvont fogalmak

*10.10.510 Elvont fogalmak

**10.10.513 Elvont fogalmak

*10.10.521 Elvont fogalmak

*10.10.514 Elvont fogalmak

**10.10.522 Elvont fogalmak

**10.10.515 Elvont fogalmak

**10.10.523 Elvont fogalmak

*10.10.516 Elvont fogalmak

**10.10.524 Elvont fogalmak

**10.10.517 Elvont fogalmak

**10.10.525 Elvont fogalmak

**10.10.518 Elvont fogalmak

**10.10.526 Elvont fogalmak

**10.10.519 Elvont fogalmak

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.511/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.509/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.512/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.520/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.510/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.513/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.521/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.514/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.522/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.515/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.523/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.516/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.524/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.517/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.525/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.518/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.526/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.519/index.html
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**10.10.529 Elvont fogalmak

**10.10.527 Elvont fogalmak

**10.10.530 Elvont fogalmak

9.4.4 Foglalkozások**

**10.10.528 Elvont fogalmak

**10.10.531 Elvont fogalmak

9.4.5 Foglalkozások**

**10.10.532 Elvont fogalmak

9.4.6 Foglalkozások**

**10.10.533 Elvont fogalmak

9.4.7 Foglalkozások**

Foglalkozások azonosítása

9.4.8 Foglalkozások**

9.4.1 Foglalkozások**

Foglalkozások animációval

9.4.2 Foglalkozások**

5.1.8.2.1.1 Kinek mi a munkája?**

9.4.3 Foglalkozások**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.529/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.527/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.530/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.528/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.531/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.532/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.533/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.2.1.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/szotar/9.4.3/index.html
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5.1.8.4.1 Kinek mi a munkája?**

5.1.8.2.1 Kinek mi a munkája?**

5.1.8.5.1 Kinek mi a munkája?**

5.1.8.12 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.3.1 Kinek mi a munkája?**

Foglalkozások hanginformációk alapján

5.1.8.13 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.6 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.14 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.7 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.15 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.8 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

2. KATEGORIZÁLÁS

5.1.8.9 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

MIÉRT FONTOS?

5.1.8.10 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

5.1.8.11 Melyik foglalkozás nevét hallod?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.4.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.2.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.5.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.3.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.1.8.11/index.html
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A kategorizálási készség a lényeges és lényegtelen tulajdonságok
felismerését és megkülönböztetését, illetve az  ezek alapján történő
csoportosítást teszi lehetővé. Ez a készség alapvetően szükséges  tudásunk
és életünk hatékony szervezéséhez, az ismeretek memóriánkban történő
tárolásához,  és az új ismeretek  integrálásához.  Az ASD-vel élők
nehézségeinek  egy része logikusan adódik ezen készség hiányosságaiból. A
fejezet gyakorlatai  mind környezettől független (kontextus nélküli) mind
környezetben ábrázolt (kontextusos) feladatokat tartalmaznak, a közkedvelt
„kakukktojás” típusú gyakorlatok mellett. 

Állatképek

10.1.4.4 Milyen színű?*

10.1.2.3 Kutya vagy macska?*

10.1.4.5 Milyen színű?*

10.1.2.4 Kutya vagy nem kutya?*

10.1.4.6 Milyen színű?*

10.1.2.5 Látsz kutyát a képen?*

10.1.4.7 Milyen színű?*

Mérvadó színek

10.1.4.8 Milyen színű?*

10.1.4.1.1 Milyen színű?*

10.1.4.9 Milyen színű?*

10.1.4.2 Milyen színű?*

10.1.4.3 Milyen színű?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.2.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.2.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.1.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.3/index.html
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10.1.4.10 Milyen színű?*

10.1.4.11 Milyen színű?*

10.1.4.19 Milyen színű?*

10.1.3.8 Kakukktojás*

10.1.4.12 Milyen színű?*

Melyik nem illik a sorba?

10.1.4.13 Milyen színű?*

10.1.3.1 Kakukktojás*

10.1.4.14 Milyen színű?*

10.1.3.2 Kakukktojás*

10.1.4.15 Milyen színű?*

10.1.3.3 Kakukktojás*

10.1.4.16 Milyen színű?*

10.1.3.4 Kakukktojás*

10.1.4.17 Milyen színű?*

10.1.3.5 Kakukktojás*

10.1.4.18 Milyen színű?*

10.1.3.6 Kakukktojás*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.4.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.6/index.html
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10.1.3.9 Kakukktojás*

10.1.3.10 Kakukktojás*

10.3.1.21 Kakukktojás**

10.3.1.29 Kakukktojás**

10.1.3.11 Kakukktojás*

10.3.1.22 Kakukktojás**

10.1.3.12 Kakukktojás*

10.3.1.23 Kakukktojás**

10.1.3.13 Kakukktojás*

10.3.1.24 Kakukktojás**

10.1.3.14 Kakukktojás*

10.3.1.25 Kakukktojás**

10.1.3.15 Kakukktojás*

10.3.1.26 Kakukktojás**

10.1.3.16 Kakukktojás*

10.3.1.27 Kakukktojás**

10.3.1.20 Kakukktojás**

10.3.1.28 Kakukktojás**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.23/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.26/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.27/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.28/index.html
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10.3.1.30 Kakukktojás**

10.3.1.31 Kakukktojás**

10.3.1.39 Kakukktojás**

10.3.1.47 Kakukktojás**

10.3.1.32 Kakukktojás**

10.3.1.40 Kakukktojás**

10.3.1.33 Kakukktojás**

10.3.1.41 Kakukktojás**

10.3.1.34 Kakukktojás**

10.3.1.42 Kakukktojás**

10.3.1.35 Kakukktojás**

10.3.1.43 Kakukktojás**

10.3.1.36 Kakukktojás**

10.3.1.44 Kakukktojás**

10.3.1.37 Kakukktojás**

10.3.1.45 Kakukktojás**

10.3.1.38 Kakukktojás**

10.3.1.46 Kakukktojás**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.31/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.39/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.47/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.32/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.40/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.34/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.41/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.34/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.42/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.35/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.43/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.36/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.44/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.37/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.45/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.38/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.46/index.html
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10.3.1.48 Kakukktojás**

10.3.1.49 Kakukktojás**

Csoportosítás megadott szempont szerint

10.3.1.37 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.50 Kakukktojás**

10.3.1.30 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.51 Kakukktojás**

10.3.1.31 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.52 Kakukktojás**

10.3.1.32 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.53 Kakukktojás**

10.3.1.33 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.54 Kakukktojás**

10.3.1.34 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.55 Kakukktojás**

10.3.1.35 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.56 Kakukktojás**

10.3.1.36 Mi tartozik a csoportba?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.48/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.49/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.37/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.50/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.51/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.31/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.52/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.32/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.53/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.33/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.54/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.34/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.55/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.35/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.3.56/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.36/index.html
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10.3.1.38 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.39 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.47 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.55 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.40 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.48 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.41 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.49 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.42 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.50 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.43 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.51 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.44 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.52 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.45 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.53 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.46 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.54 Mi tartozik a csoportba?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.38/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.39/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.47/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.55/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.40/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.48/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.41/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.49/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.42/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.50/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.43/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.51/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.44/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.52/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.45/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.53/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.46/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.54/index.html
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10.3.1.56 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.57 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.65 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.74 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.58 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.66 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.59 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.67 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.60 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.68 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.61 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.70 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.62 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.71 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.63 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.72 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.64 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.73 Mi tartozik a csoportba?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.56/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.57/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.65/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.74/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.58/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.66/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.59/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.67/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.60/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.68/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.61/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.70/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.62/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.71/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.63/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.72/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.64/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.73/index.html
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10.3.1.75 Mi tartozik a csoportba?*

10.3.1.76 Mi tartozik a csoportba?*

*10.3.1.84 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.92 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.77 Mi tartozik a csoportba?*

*10.3.1.85 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.78 Mi tartozik a csoportba?*

*10.3.1.86 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.79 Mi tartozik a csoportba?*

*10.3.1.87 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.80 Mi tartozik a csoportba?*

*10.3.1.88 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.81 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.89 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.82 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.90 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.83 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.91 Mi tartozik a csoportba?

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.75/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.76/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.84/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.92/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.77/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.85/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.78/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.86/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.79/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.87/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.80/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.88/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.81/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.89/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.82/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.90/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.83/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.91/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 23
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

*10.3.1.93 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.94 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.102 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.114 Melyik képet sorolod ide?*

*10.3.1.95 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.103 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.96 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.104 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.97 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.105 Mi tartozik a csoportba?

*10.3.1.98 Mi tartozik a csoportba?

Csoportosítás kontextuson kívül

*10.3.1.99 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.110 Melyik képet sorolod ide?* 

*10.3.1.100 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.112 Melyik képet sorolod ide?*

*10.3.1.101 Mi tartozik a csoportba?

10.3.1.113 Melyik képet sorolod ide?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.93/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.94/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.102/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.114/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.95/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.103/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.96/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.104/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.97/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.105/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.98/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.99/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.110/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.100/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.112/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.101/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.113/index.html
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10.3.1.115 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.116 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.124 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.132 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.117 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.125 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.118 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.126 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.119 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.127 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.120 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.128 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.121 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.129 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.122 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.130 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.123 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.131 Melyik képet sorolod ide?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.115/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.116/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.124/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.132/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.117/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.125/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.118/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.126/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.119/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.127/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.120/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.128/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.121/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.129/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.122/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.130/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.123/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.131/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 25
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

10.3.1.133 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.134 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.142 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.150 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.135 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.143 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.136 Melyik képet sorolod ide?*

10.3.1.144 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.137 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.145 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.138 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.146 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.139 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.147 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.140 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.148 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.141 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.149 Melyik képet sorolod ide?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.133/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.134/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.142/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.150/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.135/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.143/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.136/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.144/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.137/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.145/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.138/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.146/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.139/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.147/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.140/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.148/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.141/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.149/index.html
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10.3.1.151 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.152 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.160 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.4 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.153 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.161 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.154 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.162 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.155 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.163 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.156 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.164 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.157 Melyik képet sorolod ide?**

Csoportosítás kontextusban

10.3.1.158 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.2 Melyik csoportba tartozik? *

10.3.1.159 Melyik képet sorolod ide?**

10.3.1.3 Melyik csoportba tartozik? **

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.151/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.152/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.160/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.153/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.161/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.154/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.162/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.156/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.163/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.157/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.164/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.158/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.158/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.159/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.3/index.html
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10.3.1.5 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.7 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.17 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.25 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.8 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.18 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.9 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.19 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.10 Melyik csoportba tartozik? **

10.3.1.20 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.11 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.21 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.14 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.22 Melyik csoportba tartozik?*

10.3.1.15 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.23 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.16 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.24 Melyik csoportba tartozik?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.23/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.24/index.html
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10.3.1.26 Melyik csoportba tartozik?**

10.3.1.1 Melyik csoportba tartozik?***

2.32lw Sebességek sorrendje

Milyen óra van az iskolában?

3. ÁLTALÁNOSÍTÁS

10.3.1.200 Milyen óra van? (A gyakorlat minden egyes megnyitásakor
véletlenszerű kombinációban jelenik meg 14 kérdés)

MIÉRT FONTOS?

Kategória változása a kontextus változása miatt

Az általánosító készség fő funkciója, hogy az újfajta tapasztalatokat  az
előzőleg megtapasztaltakkal kapcsolatba hozva általánosabb fogalmakat
alakítsunk ki, és  tanuljunk abból, amit tapasztalunk. Tudjuk, hogy ez 
készség az ASD-vel élőknél gyakran nem megfelelően működik, ami
rendkívüli módon megnehezíti nemcsak a mindennapi életüket, hanem
bárminemű fejlesztésüket is. A fejezet vizuális gyakorlatai elsősorban az
egyszerűbb és összetettebb analógiák felismerésére épülnek.

10.1.1.1 Minek neveznéd? ***

Általánosítás külső jegyek alapján

Tulajdonságok

10.6.200 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

2.1 Hogy nézek ki?

10.6.201 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

2.31 Közös tulajdonságok

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.26/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.1/index.html
https://www.liveworksheets.com/c?a=c&mn=u&m=n&is=y&im=n&l=mu&i=ctfdof&r=rz
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.3.1.200/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextus/10.1.1.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.200/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.201/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.31/index.html
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10.6.202 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.203 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.211 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.219 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.204 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.212 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.205 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.213 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.206 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.214 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.207 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.215 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.208 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.216 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.209 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.217 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.210 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

10.6.218 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.202/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.203/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.211/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.219/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.204/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.212/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.205/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.213/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.206/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.214/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.207/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.215/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.208/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.216/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.209/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.217/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.210/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/2018.apr.tol/10.6.218/index.html
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10.6.220 Milyen jelmezben vannak a gyerekek?*

 Cselekvések általánosítása

10.4.6.8 Etetés*

10.4.6.17 Hiúság*

10.4.6.1 Torna*

10.4.6.9 Pancsi*

10.4.6.2 Fejmasszírozás*

10.4.6.11 Mire használja a száját?*

10.4.6.3 Uzsonna*

10.4.6.12 Szépítkezés*

10.4.6.4 Barátok*

10.4.6.13 Labdajáték*

10.4.6.5 Táplálkozás*

10.4.6.14 Mire használja a száját?*

10.4.6.6 Ébresztő*

10.4.6.15 Szoros kapcsolat*

10.4.6.7 Mozgássérült*

10.4.6.16 Szépítkezés*
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10.4.6.18 Szoros kapcsolat*

10.4.6.19  Lakmározás?*

10.6.1.8 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.16 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

Hasonló cselekvések

10.6.1.9 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.1 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.10 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.2 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.11 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.4 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.12 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.5 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.13 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.6 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.14 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.7 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.15 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*
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10.6.1.18 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.23 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.33 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.51 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.1.24 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.34 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.25 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.35 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.26 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.36 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.27 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.37 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.28 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.38 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.1.29 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

Hasonló kapcsolatok (Analógiák)

10.6.1.30 Párosítsd a hasonló cselekvések képeit!*

10.6.50 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**
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10.6.52 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.53 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.61 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.70 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.54 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.62 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.55 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.63 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.56 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.64 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.57 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.65 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.58 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.66 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.59 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.67 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.60Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.68 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**
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10.6.71 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.72 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)

10.6.107 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.73 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.100 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.74 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.101 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.75 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.102 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.76 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.103 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.77 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.104 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.79 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.105 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.80 Hasonló kapcsolatok fogalmak között (Analógiák)**

10.6.106 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**
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10.6.108 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.109 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.117 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.110 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.118 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.111 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.119 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.112 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.120 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

10.6.113 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

4. ÉRZÉKELÉS

10.6.114 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

MIÉRT FONTOS?

10.6.115 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**

Az ASD-vel élők egyik leginkább ismert problémája az „érzékelés zűrzavara”.
A fejezet gyakorlatai segíthetnek egyfajta „rendcsinálásban”. Itt olyan
gyakorlatokkal találkozunk, amelyek különböző ingereket ezek tipikus
elfordulási helyeivel kapcsolnak össze. Vannak gyakorlatok az egyszerre
előforduló ingerek szétválasztására, valamint más emberek érzékelési
tapasztalatának felismerésére is.

10.6.116 Melyik kapcsolat hasonló? (Analógiák)**
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csalódások !Optikai ÚJ  
10.4.30 Biztosan jól látod?

10.4.1.16 Melyik hangot hallod?**

Rendelj a képhez hangot!

10.4.1.17 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.7 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.18 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.8 Melyik hangot hallod?***

10.4.1.20 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.9 Melyik hangot hallod? **

10.4.1.26 Melyik hangot hallod?***

10.4.1.12 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.27 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.14 Melyik hangot hallod?**

Rendelj a hanghoz képet!

10.4.1.15 Melyik hangot hallod?**

10.4.1.21 Mi a hang forrása? **
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10.4.1.22 Mi a hang forrása?**

10.4.1.23 Mi a hang forrása?**

10.10.2 Párbeszéd táncórákról

10.4.1.24 Mi a hang forrása?**

10.10.3 Párbeszéd testvérekről

5. KOMMUNIKÁCIÓ

10.10.4 Párbeszéd családtagokról

MIÉRT FONTOS?

Hallott párbeszéd értelmezése 

A kommunikációs készségekkel kapcsolatos problémák sokféle formában és
mélységben jelentkeznek. A fejlesztés ezen a területen javulást hozhat a
gondolkodásban, a viselkedésben és mindenekelőtt a társas
kapcsolatokban.

10.9.1 Párbeszéd 1***

Az ASD-vel élők kommunikációs készségeinek fejlesztésére az ASD KVÍZ
multimédiás jellege miatt rendkívül alkalmas. A vizuális, hangzó és szöveges
elemek illetve ezek kombinációja életszerű helyzetek megjelenítését teszik
lehetővé mind a verbális mind a nem verbális kommunikáció területén.

10.9.2 Párbeszéd 2***

Párbeszéd elemek sorrendjének követése és értelmezése ÚJ!

10.9.4 Párbeszéd 4***

10.10.1 Párbeszéd egy új lányról
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10.9.5 Párbeszéd 5***

10.9..6 Párbeszéd 6***

10.9.14 Párbeszéd 14***

10.9.22 Párbeszéd 22***

10.9.7 Párbeszéd 7***

10.9.15 Párbeszéd 15***

10.9.8 Párbeszéd 8***

10.9.16 Párbeszéd 16***

10.9.9 Párbeszéd 9***

10.9.17 Párbeszéd 17***

10.9.10 Párbeszéd 10***

10.9.18 Párbeszéd 18***

10.9.11 Párbeszéd 11***

10.9.19  Párbeszéd 19***

10.9.12 Párbeszéd 12 ***

10.9.20 Párbeszéd 20***

10.9.13 Párbeszéd 13***

10.9.21 Párbeszéd 21***
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10.9.23 Párbeszéd 23***

10.9.24 Párbeszéd 24***

10.9.33 Párbeszéd 33***

10.5.1.11 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.9.25 Párbeszéd 25***

10.9.34 Párbeszéd 34***

10.9.26 Párbeszéd 26***

10.9.35 Párbeszéd 35***

10.9.27 Párbeszéd 27***

10.9.36 Párbeszéd 36***

10.9.28 Párbeszéd 28***

10.9.37 Párbeszéd 37***

10.9.29 Párbeszéd 29***

10.9.38 Párbeszéd 38***

10.9.31 Párbeszéd 31***

10.9.39 Párbeszéd 39 ***

10.9.32 Párbeszéd 32***

Kép és hangzó szöveg  összefüggése
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10.5.1.12 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.13 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.21 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.29 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.14 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.22 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.15 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.23 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.16 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.24 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.17 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.25 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.18 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.26 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.19 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.27 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.20 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.28 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***
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10.5.1.30 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.31 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.96.1 Mit mondhat?**

10.5.1.66.1 Mit mondhat?***

10.5.1.32 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.97.1.1 Mit mondhat?**

10.5.1.33 Mit mondhat a beszélő ebben a helyzetben?***

10.5.1.98.1.1 Mit mondhat?**

 Kép vagy video  és írott szöveg összefüggése

10.5.1.99.1 Mit mondhat?**

10.5.1.92.1 Mit mondhat?**

10.5.1.100.1 Mit mondhat?**

10.5.1.93.1 Mit mondhat?**

10.5.1.101.1 Mit mondhat?**

10.5.1.94.1 Mit mondhat?**

10.5.1.102.1 Mit mondhat?**

10.5.1.95.1 Mit mondhat?**

10.5.1.103.1 Mit mondhat?**
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10.5.1.78.1 Mit mondhat?***

10.5.1.79.1 Mit mondhat?***

10.5.1.82.1 Mit mondhat?***

10.5.1.86.1 Mit mondhat?***

10.5.1.80.1 Mit mondhat?***

10.5.1.83.1 Mit mondhat?***

10.5.1.57.1 Mit mondhat?***

10.5.1.84.1 Mit mondhat?***

10.5.1.58.1 Mit mondhat?***

10.5.1.85.1 Mit mondhat?***

10.5.1.59.1 Mit mondhat?***

10.5.1.109.1 Mit mondhat?***

10.5.1.60.1 Mit mondhat?***

10.5.1.110.1 Mit mondhat?***

10.5.1.61.1 Mit mondhat?***

10.5.1.113.1 Mit mondhat?***

10.5.1.81.1 Mit mondhat?***

10.5.1.118.1 Mit mondhat?***
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10.5.1.87.1 Mit mondhat?***

10.5.1.88.1 Mit mondhat?***

10.5.1.114.1 Mit mondhat?***

10.5.1.119.1 Mit mondhat?***

10.5.1.89.1 Mit mondhat?***

10.5.1.115.1 Mit mondhat?***

10.5.1.90.1 Mit mondhat?***

10.5.1.116.1 Mit mondhat?***

10.5.1.91.1 Mit mondhat?***

10.5.1.117.1 Mit mondhat?***

10.5.1.104.1 Mit mondhat?***

10.5.1.122.1 Mit mondhat?***

10.5.1.105.1 Mit mondhat?***

10.5.1.123.1 Mit mondhat?***

10.5.1.106.1 Mit mondhat?***

10.5.1.124.1 Mit mondhat?***

10.5.1.107.1.1 Mit mondhat?***

10.5.1.125.1 Mit mondhat?***
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10.5.1.121.1 Mit mondhat?***

10.5.1.114.1 Mit mondhat?***

Helyszínek és mondatok összefüggése

10.6.4.8 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.67.1 Mit mondhat?***

10.6.4.1 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.68.1 Mit mondhat?***

10.6.4.2 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.69.1 Mit mondhat?***

10.6.4.3 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.72.1 Mit mondhat?***

10.6.4.4 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.73.1 Mit mondhat?***

10.6.4.5 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.74.1 Mit mondhat?***

10.6.4.6 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.5.1.75.1 Mit mondhat?***

10.6.4.7 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**
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10.6.4.9 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.6.4.10 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.7.1.3 Melyik a legvalószínűbb mondat ebben a helyzetben?***

10.4.3.5 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

10.6.4.11 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.7.1.4 Melyik a legvalószínűbb mondat ebben a helyzeteben?***

10.6.4.12 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.7.1.5 Melyik a legvalószínűbb mondat ebben a helyzetben?***

10.6.4.14 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

Arckifejezés szerepe  a kommunikációban

10.6.4.15 Párosítsd a helyszínt az ott elhangzó mondathoz!**

10.4.3.1 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

A legvalószínűbben elhangzó mondat kiválasztása

10.4.3.2 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

10.7.1.1 Melyik a legvalószínűbb mondat ebben a helyzetben?***

10.4.3.3 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

10.7.1.2 Melyik a legvalószínűbb mondat ebben a helyzetben?***

10.4.3.4 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**
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10.4.3.6 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

10.4.3.7 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

3.5.4 Arckifejezések, gesztusok, mondatok***

10.5.1.5 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.4.3.8 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

3.5.5 Arckifejezések, gesztusok, mondatok ***

10.4.3.9 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?**

3.5.6 Arckifejezések, gesztusok, mondatok***

10.4.3.10 Milyen arcot vág, aki ezt mondja?*

Kommunikáció érzelmi tartalma

Arckifejezések, gesztusok, mondatok öszefüggése

10.5.1.1 Mit akar kifejezni a beszélő?***

3.5.1 Arckifejezések, gesztusok mondatok***

10.5.1.2 Mit akar kifejezni a beszélő?***

3.5.2 Arckifejezések, gesztusok, mondatok***

10.5.1.3 Mit akar kifejezni a beszélő?***

3.5.3 Arckifejezések, gesztusok, mondatok***

10.5.1.4 Mit akar kifejezni a beszélő?***
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10.5.1.6 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.5.1.7 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.5.1.203 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.210 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.8 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.5.1.204 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.211 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.9 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.5.1.205 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.10 Mit akar kifejezni a beszélő?***

10.5.1.206 Hogy folytatódik a mondat?**

Névmások helyes használata a párbeszédben

10.5.1.207 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.200 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.208 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.201 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.209 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.202 Hogy folytatódik a mondat?**
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10.5.1.212 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.213 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.221 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.0 Névmások*

10.5.1.214 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.222 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.215 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.223 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.216 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.224 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.217 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.225 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.218 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.226 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.219 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.227 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.220 Hogy folytatódik a mondat?**

10.5.1.228 Hogy folytatódik a mondat?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.212/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.213/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.221/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.0/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.214/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.222/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.215/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.223/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.216/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.224/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.217/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.225/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.218/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.226/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.219/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.227/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.220/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusc/10.5.1.228/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 49
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

3.1.57 Kié lesz az ajándék?** (félreérthető névmások)

3.2.8 Agatha Christie anekdota (névmások gyakorlása)***

3.2.38.3 Helyesírás***

10.5.1.120 Mit jelent a szófordulat az adott helyzetben?***

3.7.1 Animált beszédfordulatok***

Egyéb nyelvi elemek használata

3.2.38.4 Helyesírás***

10.5.1.121 Mit jelent a szófordulat az adott helyzetben?***

3.2.4 Kötőszók használata**

Szófordulatok jelentése

10.5.1.122 Mit jelent a szófordulat az adott helyzetben?***

3.2.5 Kötőszók használata***

Szólások,beszédfordulatok értelmezése

3.2.6 Módosító kifejezések**

3.2.7 Összetett szavak**

3.2.40 Névmások használata**

3.2.42 Összetartozó mondatrészek**

3.2.9 A két Lotti (névmások gyakorlása)***

3.2.44 Fejezd be a mondatot**
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3.7.5 Animált beszédfordulatok***

3.7.6 Animált beszédfordulatok***

3.2.41.4 Szólások***

3.1.28 A másik véleménye***

3.8.1 Melyik képre illik a mondás?***

Kommunikáció tartalmának értelmezése

3.1.68 Egyetértés vagy egyet nem értés?***

3.8.2 Melyik képre illik a mondás?***

3.1.64 Tény vagy vélemény***

3.8.3 Melyik képre illik a mondás? ***

3.1.67 Kérések és utasítások***

3.2.15 Szófordulatok***

3.7.2 Animált beszédfordulatok***

3.2.41.1 Szólások***

3.7.3 Animált beszédfordulatok***

3.2.41.2 Szólások***

3.7.4 Animált beszédfordulatok***

3.2.41.3 Szólások***
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3.1.62.3 A párbeszéd másik fele***

3.2.46.3 Értelmezd a mondatot***

3.1.66 Párbeszéd egy koncerten***

3.1.20 Párbeszéd telefonon**

3.1.39 Mást mond, mást gondol***

3.1.4 Párbeszéd telefonon**

3.2.45 Mit csinálsz ezekkel a dolgokkal***

3.1.11 Párbeszéd rövid válaszokkal***

A kommunikációs készség

3.1.12 Párbeszéd szófordulatokkal***

3.1.1 A jó kommunikáció***

3.1.21 Párbeszéd helyes válaszokkal***

3.1.9.2 Párbeszéd a szülők munkájáról***

3.1.62.2 A párbeszéd másik fele***

3.2.46.1 Értelmezd a mondatot***

3.1.22 Párbeszéd barátok között**

3.2.46.2 Értelmezd a mondatot ***

3.1.27 Párbeszéd barátnők között**
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Érzelmi "kakukktojás" ÚJ!

3.1.62.5 A párbeszéd másik fele ***

A mentalizáció az a készség, amely lehetővé teszi, hogy tudatos erőfeszítés
nélkül másoknak gondolatokat, érzelmeket, vágyakat, szándékokat
tulajdonítsunk. Az ember hétköznapi interakcióiban, nyelvhasználatában és
az adott társas helyzethez való alkalmazkodásában ez a képesség
kulcsszerepet játszik. E terület problémáival az ASD számos tünete
összefüggésbe hozható. Az ASD KVÍZ multimédiás eszközei lehetővé teszik,
hogy a gyakorlás ne elszigetelt példákon (pl. egy önmagában álló
arckifejezésből leolvasható érzelem), hanem ingergazdag, életszerű
környezetben ábrázolt jeleneteken kersztül valósuljon meg. Így a
mentalizáció gyakorlásával  egyidejűleg a kontextusok, élethelyzetek
 jelentősége is érthetővé válik.

10.4.4.5 Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  5

3.1.7 Kérdés felelet***

6. MENTALIZÁCIÓ 

3.1.8 Hiányzó mondat pótlása***

MIÉRT FONTOS?

3.1.5.1 Párbeszéd mondatok értelmezése***

10.4.4.1 Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  1

10.4.4.2 Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  2

10.4.4.3 Melyik videón látsz eltérő érzelmet? 3

10.4.4.4 Melyik videón látsz eltérő érzelmet? 4

3.1.62.4 A párbeszéd másik fele***
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10.4.4.8Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  8

10.4.4.6 Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  6

10.4.4.7 Melyik videón látsz eltérő érzelmet?  7

10.4.4.9Melyik videón látsz eltérő érzelmet? 9

Kép  alapján szereplők érzelmeinek azonosítása
10.4.3.300 Milyen érzelmet látsz a képen? (a feladatra kattintva 10-10
gyakorlat véletlenszerűen jelenik meg)**

Kép és mondat  alapján szereplők érzelmeinek
azonosítása

10.4.3.47 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.40 Mit érezhet, amikor ezt mondja? ***

10.4.3.41 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.42 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.43 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.44 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.45 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.48 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.46 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.66 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.49 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.50 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.51 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.54 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.55 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.57 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.52 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.58 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.53 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.59 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.60 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.61 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.62 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.63 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.65 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.56 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.64 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.83 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.67 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.68 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.70 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.73 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.74 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.77 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.84 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.71 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.78 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.85 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.72 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.79 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.80 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.81 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.82 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.75 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.76 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.100 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.86 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.87 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.88 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.91 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.95 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.101 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.89 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.96 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.102 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.90 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.97 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.103 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.98 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.99 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.93 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.94 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.92 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.119 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.104 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.105 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.106 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.109 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.115 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.120 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.107 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.116 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.121 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.108 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.117 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.122 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.118 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.123 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.113 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.114 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.110 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.124 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.125 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.126 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.129 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.130 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.133 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.136 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.127 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.134 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.137 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.128 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.135 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.138 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.139 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.140 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.141 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.131 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.132 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.159 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.142 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.143 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.144 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.147 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.148 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.151 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.153 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.145 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.152 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.154 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.146 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.155 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.156 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.157 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.158 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.149 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.150 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.176 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.160 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.161 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.162 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.165 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.166 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.169 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.170 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.177 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.163 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.171 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.164 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.172 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.173 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.174 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.175 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.167 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.168 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.193 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.178 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.179 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.180 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.183 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.184 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.187 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.194 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.181 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.188 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.195 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.182 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.189 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.190 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.191 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.192 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.185 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.186 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.210 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.196 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.197 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.198 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.201 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.204 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.211 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.199 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.205 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.212 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.200 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.206 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.213 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.207 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.208 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.209 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.203 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.202 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.228 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.215 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.216 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.217 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.222 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.229 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.218 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.223 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.230 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.219 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.224 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.231 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.225 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.232 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.226 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.227 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.221 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.220 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.4.3.233 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.234 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.236 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.239 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.100 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.237 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.240 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

Érzelmekről általában

10.4.3.241 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

1.1. Érzelmek általánosítása**

10.4.3.242 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

1.50 Asszociációk**

10.4.3.243 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

1.51 Asszociációk**

10.4.3.244 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

1.52 Asszociációk**

10.4.3.238 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***

10.4.3.235 Mit érezhet, amikor ezt mondja?***
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10.6.88 Matek***

1.53 Asszociációk**

1.54 Asszociációk**

1.168 Milyen �lmet néz?**

1.179.5 Mi járhat a fejében?**

Az autizmusra jellemző viselkedésmintáknak – bármennyire szokatlanok is – 
fontos szerepük van abban hogy az ASD-vel élők  megküzdjenek a számukra
bizonytalannak, kaotikusnak tűnő élethelyzetekkel. Ez azonban egyáltalán
nem zárja ki, hogy megpróbáljuk megértetni velük a neurotipikus
viselkedések mögött rejlő társas szabályokat. Ezek megértése segíthet
abban, hogy a kaotikusnak megélt helyzetek kevésbé tűnnek majd
zűrzavarosnak, így kevesebb szükségük lesz az autisztikus viselkedések
előhívására. A szabályok megértetése akkor lehet hatékony, ha „autizmus-
barát” eszközöket használunk, amire az ASD KVÍZ multimédiás gyakorlatai jó
lehetőséget nyújtanak. 

1.170 Hogy ízlik az étel?**

Társas viselkedés  képpel illusztrált párbeszéd alapján 

Tulajdonítás (attribúció)
1.107.2 Heider-Simmel animáció***

7. VISELKEDÉS
MIÉRT FONTOS?

1.171 Rokonértelmű érzelmek***

“Gondolatolvasás” tekintetirányultság  és arckifejezés
alapján
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10.6.105 Testsúly***

10.6.89 Játék***

10.6.90 Mosogatás***

10.6.93 Ringlispil***

10.6.99 Pénztárosnő***

10.6.106 Sütés***

10.6.94 Közös program***

10.6.100 Szemét***

10.6.95 Kert***

10.6.101 Dolgozat***

10.6.96 Pad***

10.6.102 Lecke***

10.6.97 Pénztárca***

10.6.103 Rendrakás***

10.6.98 Pénztárca***

10.6.104 Hullámvasút***

10.6.91 Szülinap***

10.6.92 Alvás***
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2.73 Rossz szokások**

10.6.107 Számítógép***

10.6.108 Szánkózás***

10.6.111 Szemét***

10.6.117 Ajándék***

2.76 Furcsa vagy nem furcsa**

10.6.112 Szemkontaktus***

10.6.118 Iskola***

10.6.113 Játék***

10.6.119 Ujjszopás***

10.6.114 Kézmosás***

10.6.120 Betegség***

10.6.115 Mentőmellény***

Furcsa viselkedések

10.6.116 Vacsora***

2.72.2 Hiszti**

2.61 Testzajok**

10.6.110 Bicikli***
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4.3.24.1 Vacsorameghívás***

2.78.1 Mi a közös a képekben?**

2.58 Nem megfelelő viselkedések***

2.62 Tapintatlanság***

2.67 Hozzáállás***

4.3.25.1 Eltévedtem***

2.63 Tapintatlanság***

2.68 Hozzáállás***

 2.64.1 Tapintatlanság***

2.69 Hozzáállás***

2.70 Tapintatlanság***

Autisztikus viselkedések 

2.65 Hozzáállás***

2.86.1 Bemutatkozás**

2.66 Hozzáállás***

3.4.26.2 Anyák napja***

2.91.1 Melyik lifttel menjünk?**

2.98.1 Étteremben**
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2.57.1 Esőember***

4.3.26.1 Pénzváltás***

2.101 Közlekedési dugó**

*5.3.31.1 Még tíz perc kell*

Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés

5.3.4.4.1.1 Az eltűnt golyóstoll**

5.3.13.1 Késés**

2.115.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

5.4.1.1 Elromlott a számítógép**

5.3.11.1 Páros vagy páratlan hét?**

5.4.2.1 Ha új helyzet van**

5.3.32.1 Ne halljak rosszat**

5.4.3.1 Talán már nem szeretnek engem**

2.52 Linda és az autizmus***

5.3.12.1 Egy perc múlva jövök**

2.54 Linda és az autizmus***

2.55.1 Esőember***

2.56.1 Esőember***
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3.3.12 Illemszabályok***

2.116.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.123.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

Illemszabályok

3.3.13 Illemszabályok***

2.117.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.124.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.118.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.125.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés**

2.120.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.127 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.121.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.128 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.122.1 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.129 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.130.2 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

2.131.3 Milyen érzelmet fejez ki a viselkedés?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kommunikacio/3.3.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.116.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.123.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kommunikacio/3.3.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.117.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.124.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.118.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.125.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.120.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.127j/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.121.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.128j/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.122.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.129j/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.130.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tulajdonsagok/2.131.3/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 71
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

3.4.45 Melyik a helyes válasz?***

3.3.16 Bemutatkozás***

3.3.30 Alkalmi jókívánságok***

3.4.25.2 Sorbanállás***

3.3.1.1 Köszönés***

3.3.4 Illemszabályok az asztalnál***

3.4.43 Melyik a helyes válasz?***

3.3.2 Kézfogás***

Viselkedés mindennapi helyzetekben

3.3.21 Öltözködés**

3.4.1 Mit teszel ebben a helyzetben?***

3.3.26 Jókívánságok***

3.4.10 Egy kapcsolat története***

3.3.28 Alkalmi jókívánságok***

3.4.11 Képregény***

3.4.23 Elkérik a telefonodat***

3.4.24.2 A lábadra lépnek***
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3.4.46 Melyik a helyes válasz?***

3.4.47 Melyik a helyes válasz?***

3.4.53 Miért érinti meg?***

5.3.37.5.1 Mit szól a főnök?***

3.4.48 Melyik a helyes válasz?***

3.4.55 Az ismertség foka?***

5.3.37.6.1 Mit szól a főnök?***

3.4.49 Melyik a helyes válasz?***

3.4.6 Mások álláspontja***

5.3.37.7.1 Mit szól a főnök?***

3.4.50 Melyik a helyes válasz?***

3.4.9 Barát és barátnő***

3.4.52 Jó vagy rossz?***

Viselkedés a munkahelyen
5.3.37.1.1 Mit szól a főnök?***

5.3.37.2.1 Mit szól a főnök?***

5.3.37.4.1 Mit szól a főnök?***
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5.3.37.8.1 Mit szól a főnök?***

5.3.20 Problémás viselkedések***

5.3.15.1 Levélformátum**

5.3.5.1 Sürgetés**

5.3.39 Mikor szabad?***

5.3.17.1 Vállalati buli**

5.3.6.1 Mosogatás**

5.3.26 Beszélgetés a főnökről***

5.3.18.1 Hölgyválasz**

5.3.7.1 Újfajta munka**

5.3.10.1 Sárga vagy zöld?**

5.3.22.1 Ki hívta meg ezeket?**

5.3.14.1 Munkahelyi ruházat**

5.3.30.1 Jobb munka**

5.3.33.1 Költözés**

5.3.34.1 Határidő**

5.3.4.1.2 Csukd be az ajtót!**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.37.8.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.15.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.5.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.39/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.17.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.6.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.26/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.18.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.7.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.10.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.22.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.14.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.30.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.33.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.34.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/munka/5.3.4.1.2/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 74
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

5.3.8.1 Új monitor**

5.3.16.1 Hozzáállás**

Az ASD-vel élők gondolkodási (kognitív) készségeinek jelentős egyéni
különbségei nagyban hozzájárulnak az állapot spektrum jellegéhez.
Ugyanakkor ezen készség fejlesztése az, ahol bizonyítottan és mérhetően
bekövetkezik a javulás, ha a fejlesztés folyamatos, intenzív és megfelelő
autizmus speci�kus eszközökkel történik.  Ebben a fejezetben a
gondolkodásnak elsősorban a logikai következtetés oldalára
koncentrálódnak a gyakorlatok valós és elvont, valamint szöveges elemeket
egyaránt felhasználva, megtartva a vizuális jelleget.

5.3.9.1 Jószándékú segítség**

Következtetés valós helyzetekből

5.3.1 Melyik mondat helyénvaló?***

10.10.41 Mi a folytatás?*

8. GONDOLKODÁS

10.10.42 Mi a folytatás?*

MIÉRT FONTOS?

10.10.43 Mi a folytatás?*

10.10.44 Mi a folytatás?*

10.10.46 Mi a folytatás?*

10.10.47 Mi a folytatás?*
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10.10.48 Mi a folytatás?*

10.10.49 Mi a folytatás?*

10.10.250 Ha akkor*

10.10.258 Ha akkor*

10.10.50 Mi a folytatás?*

10.10.251 Ha akkor*

10.10.259 Ha akkor*

10.10.51 Mi a folytatás?*

10.10.252 Ha akkor*

10.10.52 Mi a folytatás?*

10.10.253 Ha akkor*

10.10.53 Mi a folytatás?*

10.10.254 Ha akkor*

Következtetés valós elemekből

10.10.255 Ha akkor*

10.10.256 Ha akkor

10.10.257 Ha akkor*
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10.10.260 Ha akkor*

10.10.261 Ha akkor*

10.10.267 Ha akkor*

10.10.275 Ha akkor**

10.10.262 Ha akkor*

10.10.268 Ha akkor**

10.10.276 Ha akkor**

10.10.263 Ha akkor*

10.10.269 Ha akkor*

10.10.264 Ha akkor**

10.10.270 Ha akkor**

10.10.265 Ha akkor**

10.10.271 Ha akkor*

10.10.266 Ha akkor**

10.10.272 Ha akkor*

10.10.273 Ha akkor**

10.10.274 Ha akkor**
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10.10.277 Ha akkor**

10.10.278 Ha akkor***

10.10.284 Ha akkor**

10.10.292 Ha akkor**

10.10.279 Ha akkor**

10.10.285 Ha akkor*

10.10.293 Ha akkor**

10.10.280 Ha akkor*

10.10.286 Ha akkor**

10.10.281 Ha akkor*

10.10.287 Ha akkor**

10.10.282 Ha akkor**

10.10.288 Ha akkor**

10.10.283 Ha akkor*

10.10.289 Ha akkor**

10.10.290 Ha akkor***

10.10.291 Ha akkor**
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10.10.294 Ha akkor**

10.10.295 Ha akkor**

10.10.301 Ha akkor**

10.10.309 Ha akkor**

10.10.296 Ha akkor**

10.10.302 Ha akkor***

Következtetés elvont  elemekből

10.10.297 Ha akkor***

10.10.303 Ha akkor***

10.10.298 Ha akkor***

10.10.304 Ha akkor***

10.10.299 Ha akkor**

10.10.305 Ha akkor***

10.10.300 Ha akkor**

10.10.306 Ha akkor***

10.10.307 Ha akkor***

10.10.308 Ha akkor***
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10.10.400 Melyik a következő?**

10.10.401 Melyik a következő?**

10.10.407 Melyik a következő?**

10.10.415 Melyik a következő?**

10.10.402 Melyik a következő?**

10.10.408 Melyik a következő?**

10.10.416 Melyik a következő?**

10.10.403 Melyik a következő?**

10.10.409 Melyik a következő?**

10.10.404 Melyik a következő?**

10.10.410 Melyik a következő?**

10.10.405 Melyik a következő?**

10.10.411 Melyik a következő?**

10.10.406 Melyik a következő?**

10.10.412 Melyik a következő?**

10.10.413 Melyik a következő?**

10.10.414 Melyik a következő?**
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10.10.417 Melyik a következő?**

10.10.418 Melyik a következő?**

10.10.425 Melyik a következő?**

10.10.433 Melyik a következő?**

10.10.419 Melyik a következő?**

10.10.426 Melyik a következő?**

10.10.434 Melyik a következő?**

10.10.420 Melyik a következő?**

10.10.427 Melyik a következő?**

10.10.421 Melyik a következő?**

10.10.428 Melyik a következő?**

10.10.422 Melyik a következő?**

10.10.429 Melyik a következő?**

10.10.424 Melyik a következő?**

10.10.430 Melyik a következő?**

10.10.431 Melyik a következő?**

10.10.432 Melyik a következő?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.417/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.418/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.425/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.433/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.419/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.426/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.434/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.420/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.427/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.421/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.428/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.422/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.429/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.424/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.430/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.431/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.432/index.html
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10.10.435 Melyik a következő?**

10.10.436 Melyik a következő?**

1.193.2 Mi a teendő?**

10.10.328 Mi következik ebből?***

10.10.437 Melyik a következő?**

1.119.1 Mi az ok, mi az okozat?***

10.10.438 Melyik a következő?**

10.10.320 Mi következik ebből?***

10.10.439 Melyik a következő?**

10.10.321 Mi következik ebből?***

Következtetések szöveges elemekből

10.10.322 Mi következik ebből?***

1.193.1 Mi a teendő?**

10.10.323 Mi következik ebből?***

10.10.325 Mi következik ebből?***

10.10.326 Mi következik ebből?***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.435/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.436/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/gondolatok-erzelmek/1.193.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.328/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.437/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/gondolatok-erzelmek/1.119.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.438/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.320/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.439/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.321/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.322/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/gondolatok-erzelmek/1.193.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.323/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.325/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusi/10.10.326/index.html
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TARTALOMFELDOLGOZÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE
ASD-VEL ÉLŐKNEK   

Az ASD KVÍZ teljesen új,  t  hozott
létre, ami az adott tartalom (jelenleg 13 hangosított dia�lm)  négy különböző
szempontú feldolgozásából áll:

komplex tartalomfeldolgozási rendszer

1. : a szeparáltan megjelenő vizuális és hangzó
tartalom egymáshoz rendelése. (3-3 néma dia�lmkocka és a hozzájuk
tartozó hang�le összekapcsolása)

Tartalomharmonizálás

2.  az események sorrendjének megállapítása. (3-3
hangosított dia�lmkocka sorrendbe állítása).
Tartalomsorrend: 

3. :  vizuális és hangzó tartalom együttes
tanulmányozása után a "néma"  vizuális tartalom saját szavakkal
történő  visszaadása (hangosított dia�lmkockák tanulmányozása után
ugyanezen néma dia�lmkockák  leírása saját szavakkal). 

Tartalomfelidézés

4. : A fenti három fázisból nyert ismeretek alapján
kérdések megválaszolása a „Mi történik? Miért történik? Ki mit
gondolhat és érezhet?” témakörökben. (Ehhez egy-egy odaillő néma
dia�lmkocka nyújt támpontot.)

Tartalomelemzés

 A tartalomfeldolgozási (információfeldolgozási) készség fejlesztése 
elengedhetetlen  a mindennapi életben, az iskolai tanulmányokban és a
munkahelyeken történő boldoguláshoz. 

A módszer autizmus-speci�kus fejlesztő hatását arra alapozzuk, hogy a
módszer:   
a/ A komplex történet vizuális ill. hangzó információtartalmát apró, statikus,
lépésekre bontja (hangos vagy néma dia�lmkockák), ezáltal saját tempóban,
könnyen feldolgozhatóvá teszi   
b/ A hangzó és vizuális információ (a történet) mind a négy feldolgozási
fázisban azonos, ez kerül feldolgozásra különböző, egymásra épülő
szempontok szerint, lépésenként ismételhetően.

9. TARTALOMÉRTÉS, HUMOR, IRÓNIA
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c/ Valamennyi feldolgozási fázisban a vizuális ill. hagzó információkból adódó
kontextusok (helyzetek) fokozatos, egymásra épülő felismerésére van
szükség a megoldáshoz. Széles körben, világszerte elfogadott elmélet, hogy
a gyenge kontextusérzékenységből a teljes autisztikus viselkedés-spektrum
levezethető (P. Vermeulen: Kontextusvakság az autizmusban, Geobook
2012). Ezért a kontextusérzékenység fent leírt módszerrel történő fejlesztése
az autisztikus viselkedések hátterében álló okok gyengítését, így a
problémás viselkedések enyhülését eredményezheti, ami az ASD fejlesztő
rendszer alapvető célja.   
d/ A történetek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a
tartalomelemzés fázisában az események mögöttes okai és az érzelmek
azonosítására bőven nyíljon lehetőség (gondolkodás és mentalizációs
készség fejlesztése).   
e/ A feladatleírástól eltekintve a tartalomharmonizálás, a tartalomsorrend és a
tartalomfelidézés nem igényel írás-olvasás tudást.

12.1th A part alatt (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.1ts A part alatt (tartalomsorrend)

12.1tf A part alatt (tartalomfelidézés)

12.1te A part alatt (tartalomelemzés)

12.2th A répa meséje (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.1kh A part alatt (tartalomharmonizálás (képhez hang)

12.2kh A répa meséje (tartalomharmonizálás - képhez hang)

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.2th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.2kh/index.html
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12.4th A csavargó bocs (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.4ts A csavargó bocs (tartalomsorrend - hanghoz kép)

12.4tf A csavargó bocs (tartalomfelidézés)

12.4te A csavargó bocs (tartalomelemzés)

12.5th Torkos nyuszi (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.2te A répa meséje (tartalomelemzés)

12.3tf Iciri piciri (tartalomfelidézés).

12.3th Iciri piciri (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.3te Iciri piciri (tartalomelemzés)

12.3ts Iciri piciri (tartalomsorrend)

12.2tf A répa meséje (tartalomfelidézés)

12.2ts A répa meséje (tartalomsorrend)

12.3kh Iciri piciri (tartalomharmonizálás - képhez hang) 

12.4kh A csavargó bocs (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.5kh Torkos nyuszi (tartalomharmonizálás - képhez hang)

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4te/index.html
https://http//asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.5th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.2tej/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.3tf/index.html
https://app.designrr.io/projectHtml/519172?token=f37e098e133abd5a8cc5acd48ea1d53b&embed_fonts=
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.3thj/index.html
https://http//asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.3te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.3ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.2tfj/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.2ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.3kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.4kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.5kh/index.html
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12.5tf Torkos nyuszi (tartalomfelidézés)

12.5te Torkos nyuszi (tartalomelemzés)

12.6th Mátyás király és a varga (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.6ts Mátyás király és a varga (tartalomsorrend)

12.6tf Mátyás király és a varga (tartalomfelidézés)

12.6te Mátyás király és a varga (tartalomelemzés) 

12.8th Gabi karácsonya (tartalomharmonizálás - hanghoz kép )

12.7tf Öreg néne őzikéje (tartalomfelidézés)

12.8kh Gabi karácsonya (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.7ts Öreg néne őzikéje (tartalomsorrend)

12.5ts Torkos nyuszi (tartalomsorrend)

12.7th Öreg néne őzikéje (tartalomharmonizálás - hanghoz kép) 

 
 

12.7te Öreg néne őzikéje (tartalomelemzés)

12.6kh Mátyás király és a varga (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.7kh Öreg néne őzikéje (tartalomharmonizálás - képhez hang)

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.5tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.5te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.6th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.6ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.6tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.6te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.8th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.7tfj/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.8kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.7ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.5ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.7th/index.html
https://http//asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.7te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.6kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.7kh/index.html
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12.9tf Megszökött játékok (tartalomfelidézés)

12.9te Megszökött játékok (tartalomelemzés)

12.10th Zsuzsi segít anyukának (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.10ts Zsuzsi segít anyukának (tartalomsorrend)

12.10tf Zsuzsi segít anyukának (tartalomfelidézés)

12.10te Zsuzsi segít anyukának (tartalomelemzés)

12.11th Zebra Zoli (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.8te Gabi karácsonya (tartalomelemzés)

12.9th Megszökött játékok (tartalomharmonizálás - hanghoz kép))

12.9ts Megszökött játékok (tartalomsorrend)

12.8tf Gabi karácsonya (tartalomfelidézés)

12.8ts Gabi karácsonya (tartalomsorrend)

12.9kh Megszökött játékok (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.10kh Zsuzsi segít anyukának (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.11kh Zebra Zoli (tartalomharmonizálás képhez hang)

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.9tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.9te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.10th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.10ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.10tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.10te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.11th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.8te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.9th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.9ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.8tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.8ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.9kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.10kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.11kh/index.html
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12.15kh Suttog a fenyves (tartalomelemzés - hanghoz kép)

12.11ts Zebra Zoli (tartalomsorrend)

12.11te Zebra Zoli (tartalomelemzés)

12.12kh Egér és oroszlán (tartalomharmonizálás - képhez hang)

12.12te Egér és oroszlán (tartalomelemzés)

12.13ts A kiscsibe és a búzakalász (tartalomsorrend)

12.15th Suttog a fenyves (tartalomharmonizálás -  képhez hang)

12.12th Egér és oroszlán (tartalomharmonizálás - hanghoz kép)

12.13tf A kiscsibe és a búzakalász (tartalomfelidézés)

12.12ts Egér és oroszlán (tartalomsorrend)

12.13te A kiscsibe és a búzakalász (tartalomelemzés)

12.12tf Egér és oroszlán (tartalomfelidézés)

12.13th A kiscsibe és a búzakalász (tartalomharmonizálás - hanghoz kép))

12.11tf Zebra Zoli (tartalomfelidézés)

12.13kh A kiscsibe és a búzakalász (tartalomharmonizálás képhez hang)

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.11ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.11te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.12kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.12te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.13ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.15kh/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.12th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.13tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.12ts/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.13te/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.12tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.13th/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.11tf/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.13kh/index.html
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10.10.628 Jár a baba*

10.10.626 Idenézz, törökméz*

10.10.614 Aranykertben aranyfa*

10.10.620 Elmentem a szőlőbe*

Kevert audiovizuális verssorok  ÚJ!
12.14 Zengő ABC 

(Forrás: youtube.com/watch?
v=7hO9K5xdmYo&list=PLxeobsc2iscDgY5FqxnipdZpcuvtqBtVP)

10.10.623 Gyerekek, szeretik a perecet*

10.10.622 Este van már, alkonyul*

10.10.618 Cirmos cica*

10.10.624 Zsákomban a mákom*

10.10.616 Cifra palota*

10.10.615 Aranyszárnyú pillangó*

10.10.613 Aludj baba*

10.10.617 Cini cini*

10.10.619 Ecc pecc kimehetsz*

Mondókák és dalok szövegének és  képi tartalmának
egymáshoz rendelése

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.628/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.626/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.614/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.620/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusk/12.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.623/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.622/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.618/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.624/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.616/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.615/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.613/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.617/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.619/index.html
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10.10.633 Kiment a ház az ablakon*

10.10.627 Volt egyszer egy kicsi törpe*

10.10.630 Tündérlakodalom*

10.10.631 Száraz tónak nedves partján*

10.634 Kiskacsa fürdik*

10.10.636 Kerekecske dombocska*

10.10.643 Hidló végén*

10.10.641 Hej, Vargáné káposztát főz**

10.10.621 Erdő, erdő**

10. 10. 629 Hónapok**

*10.10.635 Pont, pont, vesszőcske

10.10.642 Télen nagyon hideg van*

10.10.612  A part alatt**

10.10.639 Megfogtam egy szúnyogot**

10.10.640 Három szabó legények **

10.10.638 Kukurikú, jó reggelt*

10.10.637 Nyuszi ül a fűben*

10.10.632 Reggel van*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.633/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.627/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.630/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.631/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.634/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.636/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.643/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.641/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.621/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.629/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.635/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.642/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.612/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.639/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.640/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.638/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.637/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextusj/10.10.632/index.html
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6.63 Jákob és Ézsau***

Bibliai történetek
6.71.1 Ádám és Éva***

6.73 Ádám és Éva***

6.64 József, a kedvenc �ú***

6.1.1 Barátok közt***

6.42.1 Barátok közt***

6.77 Riport az énekesnővel***

6.78 A szerelem és a magyar nyelv***

6.75 Mi a címe?***

6.50 József Egyiptomban***

6.2.1 Barátok közt***

6.3.1 Barátok közt***

6.79 Ki kicsoda a társaságban?***

Egyéb komplex tartalmak

6.4 A Tízparancsolat***

6.66 Az egyiptomi 10 csapás***

6.49 Káin és Ábel***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.63/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.71.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.73/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.64/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.1.1b/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.42.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.77/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.78/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.75/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.50/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.2.1%20b/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.3.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.79/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.66/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.49/index.html


Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Page 91
Fejlesztési területek | ASD Kvíz

Humor- Iskolás viccek

7.25 Iskolás viccek***

6.75.2 Minek a címe ez?***

6.76 Tömörítés 3 szóba***

Humor – Animációs viccek

7.30 Igeidő***

7.4.1 Olasz csizma***

7.8.1 Intő***

7.24 Pisti, a vesztegető***

7.31 Jól látsz?***

7.6.1 Ablak***

7.32 Ki a kedvenc íród?***

7.7.1 Szimulálás***

7.9.1 Metró***

7.35.1 Hiányzás***

7.34.2 Új tankönyvek***

7.33.1 Ugyanaz a kutya***

7.1.1 Harapós kutya***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.75.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/tartalom/6.76/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.4.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.8.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.31/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.6.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.32/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.7.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.9.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.35.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.34.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.33.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.1.1/index.html
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7.26 Iskolás viccek***

7.27 Iskolás viccek***

7.28 Iskolás viccek***

7.29 Iskolás viccek***

7.36.22 Vicces hirdetések***

Irónia

7.36.1 Ebédpénz***

7.38.2 A TV szerelő**

7.41 A torta**

Humor – Vicces hirdetések

7.39.1 Koncert**

7.42.1 Tartós cipő**

7.36.21 Vicces hirdetések***

7.43.1 Csinos ruha**

7.40.2 A bicikli**

7.36.24 Vicces hirdetések***

7.36.25 Vicces hirdetések***

7.36.23 Vicces hirdetések***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.26/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.27/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.28/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.1
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.38.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.41/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.39.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.42.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.43.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.40.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.36.23/index.html
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Ezek a gyakorlatok egyszerű, öt mondatos történetek mondatainak helyes
sorrendbe állítását célozzák. Az egyes mondatok mindig tartalmaznak olyan
elemet, amiből következtetni lehet, hogy melyik a következő mondat,
ennek alapján lehet sorrendbe rakni ezeket.  A fejlesztés célja ezeknél a
gyakorlatoknál az, hogy kialakuljon illetve fejlődjön  az a készség, amelynek
segítségével a �gyelem olvasás közben (egy idő után automatikusan)
ráirányul arra az elemre, amelyik szükséges ahhoz, hogy a szöveget olvasás
közben folyamatosan értsük. Ennek az elemnek az automatikus 
felismerését, így a tartalom mentális követését  az autizmusra jellemző
“kontextusvakság” nehezíti, ami többek között a szavakban, mondatokban
való elszigetelt gondolkodást eredményezi, így megnehezíti a szöveges
tartalom megértését. A gyakorlatok segíthetnek abban, hogy a kontextust
meghatározó elemek egyre biztosabb felismerése révén az értő olvasás
illetve  szöveges tartalomértés is javuljon. . 

10. SORREND

10.13.301 A gyűrű ***

MIÉRT FONTOS?

10.13.302 A kutya ***

Az ASD-vel élők kaotikus életérzésének egyik oka, hogy a dolgok,
folyamatok, tartalmak  �zikai, időbeli vagy fontosság szerinti sorrendjét
nehezen ismerik fel. Ezzel függ össze állandó küzdelmük az idővel, életük
megtervezésével és megszervezésével, a célkitűzéssel és a lépések logikus
végrehajtásával. A fejezetben található többszáz feladat kiterjed a fent
említett területekre, beleértve a napi életvitellel, a biológiai fejlődéssel és a
szöveges történetekkel kapcsolatos feladatokat is.

Szöveges történet mondatainak  sorrendje  

7.45.1 Építkezés**

7.44 Az autószerelő**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.301/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.302/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.45.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/humor/7.44/index.html
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10.13.306 Baleset **

10.13.303 Apaság ***

10.13.304 A szomszéd **

10.13.305 Balerina ***

10.13.307 Belső tárhely ***

10.13.311 Félénkség **

10.13.319 Karácsonyi ajándék **

10.13.308 Drukkolás ***

10.13.312 Festés **

10.13.320 Karácsonyi bevásárlás***

10.13.309 Eladó ***

10.13.313 Főzés **

10.13.310 Előléptetés***

10.13.314 Frizura **

10.13.315 Házimozi ***

10.13.316 Hazugság***

10.13.317 Hibás termék ***

10.13.318 Iskolai színielőadás**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.306/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.303/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.304/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.305/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.307/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.311/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.319/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.308/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.312/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.320/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.309/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.313/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.310/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.314/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.315/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.316/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.317/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.318/index.html
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10.13.323 Költözés ***

10.13.321 Késés***

10.13.322 Kocogás ***

10.13.324 Macska **

10.13.328 Olvasás***

10.13.336 Szórakozottság***

10.13.325 Mákfagyi**

10.13.329 Pirítós ***

10.13.337 Testmagasság**

10.13.326 Moziban***

10.13.330 Pisilni kell**

10.13.338 Uszodában***

10.13.327 Mozi***

10.13.331 Piszkálás**

10.13.332 Randi***

10.13.333 Repülés**

10.13.334 Szalonna**

10.13.335 Szivárvány **

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.323/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.321/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.322/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.324/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.328/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.336/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.325/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.329/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.337/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.326/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.330/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.338/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.327/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.331/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.332/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.333/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.334/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.335/index.html
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10.13.339 Váratlan látogatók ***

10.13.340 YouTube***

Sorrend nagyság szerint

10.3.1.303 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.312 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.300 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.304 Sorrend nagyság szerint*

Időbeli orientáció

10.3.1.301 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.305 Sorrend nagyság szerint*

10.13.240 Hány perc telt el?  (10 klf. gyakorlat, minden megnyitáskor más
sorrendben)*

10.3.1.302 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.306 Sorrend nagyság szerint*

10.13.200 Időpontok sorrendje**

10.3.1.307 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.308 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.309 Sorrend nagyság szerint*

10.3.1.310 Sorrend nagyság szerint*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.339/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.340/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.303/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.312/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.301/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.304/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.301/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.305/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.240/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.302/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.306/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.200/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.307/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.308/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.309/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.3.1.310/index.html
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10.13.81.11 Gyurmázás***

10.13.201 Időpontok sorrendje**

10.13.202 Időpontok sorrendje**

10.13.206 Időpontok sorrendje**

10.13.81.12 Építőkocka*

10.13.203 Időpontok sorrendje**

10.13.207 Időpontok sorrendje**

10.13.81.13 Építőkocka*

10.13.204 Időpontok sorrendje**

10.13.208 Időpontok sorrendje**

10.13.81.14 Építőkocka**

10.13.205 Időpontok sorrendje**

10.13.209 Időpontok sorrendje**

10.13.107 Építőkockák*

Milyen sorrendben játszódik le?
10.13.90 Építőkockák*

10.13.91 Építőkockák*

10.13.92 Építőkockák*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.201/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.202/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.206/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.203/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.207/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.204/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.208/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.205/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.209/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.107/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.90/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.91/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.92/index.html
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10.13.81.21 A bohóc lu�kutyát készít**

10.13.81.2 Játszótéren*

10.13.81.17 Homokvár**

10.13.81.20 Lu�fújás**

10.13.89.1 Hóember

10.13.81.18 Homokozó vödör*

10.13.81.4 Csúzda*

10.13.93 Lu�fújás*

10.13.81.15 Homokvár**

10.13.81.5 Csúzda*

10.13.81.1 Buborékfújás*

10.13.81.16 Homokvár**

10.13.81.6 Hinta**

10.13.5 Bohóc*

10.13.81.22 Csúzda*

10.13.105 Csúzdázás*

10.13.106 Csúzdázás*

10.13.81.19 Lu�fújás**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.93/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.105/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.106/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.19/index.html
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10.13.51 Pecázás**

10.13.79.2 Hóember*

10.13.27 Hóember**

10.13.56 Trambulin*

10.13.86.10 Modellezés**

10.13.28 Hóember*

10.13.58 Tűzrakás**

10.13.44 Repülőgép modell**

10.13.79.3 Hóember*

10.13.2.1 Akvárium**

10.13.59 Úszógumi**

10.13.79.4 Hóember**

10.13.2.2 Akvárium**

10.13.88.18 Ugrás**

10.13.29 Játék a kutyával**

10.13.30 Kagylógyűjtés**

10.13.37 Lovaglás**

10.13.81.10 Lovaglás del�nen**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.51/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.79.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.27/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.56/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.28/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.58/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.44/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.79.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.2.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.59/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.79.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.2.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.37/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.10/index.html
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10.13.68.15 Fagyizás**

10.13.81.7 Sárkány*

10.13.82.4 Hegymászás***

10.13.76.3 Ceruzát használok*

10.13.76.10 Tortát eszem*

10.13.94 Lépés fel*

10.13.88.9 Olvadás**

10.13.96 Torta*

10.13.81.3 Csiklandozás**

10.13.76.5 Olvadó fagyi**

10.13.103 Pálcikás fagyi*

10.13.68.17 Piknik**

10.13.81.8 Cica és gombolyag*

10.13.76.6 Veszek egy fagyit*

A fogyatkozás folyamata
10.13.76.7 Ég a gyertya*

10.13.76.8Ég a gyertya*

10.13.76.9 Ég a gyertya*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.94/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.96/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.103/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.9/index.html
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10.13.76.1 Almát eszem*

10.13.88.19 Süti**

10.13.76.2 Almát eszem*

10.13.68.2 Étkezés*

10.13.68.4 Étkezés***

10.13.88.12 Pizza**

10.13.68.3 Étkezés**

10.13.68.6 Étkezés***

10.13.76.4 Dinnyét eszem**

10.13.68.1 Étkezés**

10.13.88.3 Étteremben**

Evés – Ivás

10.13.68.8 Víz*

10.13.68.12 Étkezés*

10.13.97 Ivás*

10.13.68.10 Étkezés*

10.13.68.7 Étkezés*

10.13.68.5 Étkezés*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.76.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.97/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.5/index.html
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4.2.17.2 Felkelés utáni tevékenységek**

10.13.98 Ivás*

10.13.99 Ivás*

10.13.19 Reggeli felkelés**

4.2.17.3 Felkelés utáni tevékenységek**

10.13.100 Ivás*

10.13.20 Reggeli felkelés***

4.2.17.4 Felkelés utáni tevékenységek**

10.13.101 Ivás*

4.2.17.1 Felkelés utáni tevékenységek**

4.2.17.5 Felkelés utáni tevékenységek**

10.13.88.17 Ivás**

10.13.24 Fürdés**

Mindennapi tevékenységek

10.13.78.2 Fogmosás*

10.13.88.4 Felkelés**

10.13.17 Reggeli felkelés**

10.13.18 Reggeli felkelés**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.98/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.99/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.100/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.101/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.78.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.18/index.html
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4.3.19 Ágyazás**

10.13.95 Fogmosás*

4.2.17.6 Borotválkozás**

10.13.87.1 Öltözés*

4.2.17.7 Fogápolás**

4.2.17.8 Hajápolás**

10.13.87.2 Öltözés*

4.2.4.1 Hogyan kell fogat mosni?**

4.2.17.9 Körömápolás**

10.13.87.3 Öltözés**

4.2.12 Rossz szagú lehelet**

10.13.87.4 Öltözés*

10.13.78.3 Kézmosás*

4.2.18.2 Hogyan öltöznek a lányok?**

10.13.78.4 Kézmosás*

4.2.18.3 Hogyan öltöznek a �úk?**

10.13.110 Kézmosás*

10.13.26 Hajmosás*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.95/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.87.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.87.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.4.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.17.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.87.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.87.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.78.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.18.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.78.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.18.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.110/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.26/index.html
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4.4.12 Indulás otthonról***

10.13.104 Kabát felvétel*

4.3.5 Spagetti főzés**

4.4.13 Utazás busszal***

4.3.22 Mosogatás**

4.4.14 Lifthasználat***

4.2.16.1 Mindig, soha, néha**

4.3.6 Valami összetört**

4.3.23.2 Elfogyott a WC papír***

4.3.3 Konyhai eszközök**

4.2.5 Káros szenvedélyek***

4.3.21.1 Reggeli készítés**

4.2.6 Melyik testrészre vonatkozik?**

4.2.29 Hogyan kell rizst főzni?**

10.13.35 A lány egy napja**

4.3.21 Hogyan kell salátát készíteni?**

10.13.3 Beágyazás**

4.3.4 Sajtos virsli készítése**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.4.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.104/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.4.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.4.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.16.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.23.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.21.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.35/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.3.4/index.html
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10.13.75.1 Fodrásznál**

10.13.86.7 Rendcsinálás***

10.13.82.3 Közlekedés*

10.13.75.2 Fodrásznál**

10.13.82.6 A buszon**

10.13.75.3 Fodrásznál**

10.13.82.5 Iskola*

10.13.75.4 Fodrásznál*

10.13.109 Telefonálás*

4.9.21 Gyorsétterem***

10.13.67.1 Vásárlás**

4.9.22 Mozilátogatás***

10.13.67.1 Vásárlás**

4.9.23 Születésnapi buli***

10.13.82.1 Közlekedés**

4.2.11 Mit csinál?**

10.13.82.2 Közlekedés*

Fejlődés

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.75.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.75.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.75.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.75.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.109/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.9.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.67.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.9.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.67.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.9.23/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/eletvitel/4.2.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.82.2/index.html
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10.13.71.25 A virág fejlődése*

10.13.71.17 Hogyan fejlődik a növény?**

10.13.71.22 A növény fejlődése*

10.13.71.7 A fa fejlődése*

10.13.12 Hogyan születik a kiscsirke?**

10.13.71.23 A növény fejlődése*

10.13.71.8 A fa fejlődése*

10.13.71.24 Virágültetés*

10.13.70.4 Faültetés**

10.13.70.5 Faültetés**

10.13.71.18 Hogyan fejlődik a növény?**

10.13.8 Hogyan születik a kiscsirke?**

10.13.71.19 Hogyan fejlődik a növény?*

10.13.9 Hogyan születik a kiscsirke?**

10.13.71.20 A növény fejlődése*

10.13.10 Hogyan születik a kiscsirke?**

10.13.71.21 Virágültetés**

10.13.11 Hogyan születik a kispingvin?**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.22/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.23/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.70.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.70.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.11/index.html
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10.13.71.29 Madárfészek**

10.13.71.11 Kikel a kiscsirke*

10.13.71.10 Kikelnek a kiskacsák*

10.13.71.30 Madár�ókák***

10.13.71.2 A �úk felnőnek*

10.13.71.16 Kikelnek a kismadarak**

10.13.89.3 Madárfészek*

10.13.71.4 A fér� fejlődése **

10.13.88.8 Madárfészek**

10.13.88.7 Madárfészek**

10.13.71.27 Hogyan fejlődik ki a pillangó?***

10.13.71.28 Hogyan fejlődik ki a pillangó?*

10.13.71.13 Kikelnek a kiscsirkék**

10.13.88.6 Pillangó fejlődése**

10.13.71.14 Kikel a kiscsirke*

10.13.71.1 A béka fejlődése**

10.13.71.15 Kikel a kiscsirke*

10.13.71.9 A gyerek fejlődése**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.27/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.28/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.9/index.html
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10.13.85.2 Mosás**

10.13.71.5 A nő fejlődése*

10.13.50 Öregedés*

10.13.85.3 Mosás**

10.13.77.2 Főzés**

Házimunkák

10.13.85.4 Mosás**

10.13.77.3 Sütés***

10.13.85.1 Mosás*

10.13.85.5 Mosás**

10.13.77.4 Sütés**

10.13.85.7 Mosás*

10.13.85.8 Mosás*

10.13.85.9 Mosás**

10.13.71.6 A nő fejlődése*

10.13.85.10 Mosás**

10.13.89.4 Öregedés

10.13.77.1 Salátakészítés**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.50/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.85.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.1/index.html
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10.13.68.14 Teafőzés*

10.13.77.5 Sütés*

10.13.88.15 Sütés** 

10.13.68.11 Terítés*

10.13.7 Csirke etetés*

10.13.88.16 Szendvics**

10.13.68.16 Terítés*

10.13.25 Gereblyézés**

10.13.89.5 Sütés**

10.13.86.1 Kerítés festés**

10.13.41 Madáretető**

10.13.86.2 Kötés

10.13.42 Madáretető**

10.13.86.3 Kocsimosás**

10.13.86.5 Talicskázás*

10.13.86.6 Szemétszedés*

10.13.88.14 Sütés**

10.13.89.6 Veteményeskert

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.41/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.42/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.6/index.html
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10.13.83.5 Kutya fürdetése**

10.13.43 Madáretető**

10.13.86.9 Madáretető**

10.13.83.6 Kutyaápolás**

10.13.84.2 Macska a fán**

10.13.86.8 Hólapátolás*

10.13.83.1 Kutya etetése**

10.13.84.3 A macska és az akvárium***

10.13.83.4 Kutyafürdetés**

10.13.83.2 Kutya fürdetése*

10.13.40 Éhes macska***

10.13.83.3 A kutya és a csont

10.13.52 Répamese***

10.13.68.13 Cicaetetés***

10.13.65.4 Megszökik a madár**

Történetek
10.13.71.12 Megázik a kiscsirke*

10.13.84.1 Macska a fán***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.43/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.84.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.86.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.84.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.40/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.83.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.52/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.65.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.71.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.84.1/index.html
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10.13.65.1 Beteg madár***

10.13.66.1 Betörő***

10.13.65.7 Beteg madár***

10.13.63.1 Baleset**

10.13.81.9 A csirke és a papírhajó**

Alkalmak

10.13.63.2 Baleset**

10.13.68.9 Béka ***

10.13.88.1 Ajándékozás**

10.13.63.3 Baleset***

10.13.73.1 Anyák Napja**

10.13.63.4 Baleset**

10.13.73.2 Felköszöntés virággal**

10.13.63.5 Baleset**

10.13.73.3 Pedagógusnap**

10.13.63.6 Baleset*

10.13.73.4 Ajándékozás**

Baleset

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.65.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.66.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.65.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.81.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.68.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.73.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.73.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.73.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.73.4/index.html
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10.13.63.9 Baleset**

10.13.63.7 Baleset**

10.13.63.10 Baleset**

10.13.65.3 Beteg gyerek**

10.13.63.8 Baleset*

10.13.63.11 Baleset*

10.13.88.2 Betegség

10.13.63.12 Baleset**

10.13.65.2 Mozgássérült**

10.13.63.13 Baleset**

10.13.64.1 Fogorvos**

10.13.63.14 Baleset*

10.13.64.2 Fogorvos **

10.13.63.15 Baleset*

10.13.64.3 Fogorvos*

10.13.63.16 Baleset**

Hogyan készül?

10.13.63.17 Baleset**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.65.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.65.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.64.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.64.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.64.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.63.17/index.html
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10.13.74.5 Rajzolás*

10.13.74.1 Festés*

10.13.74.2 Festés**

10.13.74.7 Rajzolás**

10.13.72.4 A gyapjú feldolgozása**

10.13.74.3 Festés**

10.13.74.8 Rajz kialakulása***

10.13.72.5 Gyümölcsfeldolgozás***

10.13.74.4 Festés***

10.13.74.9 Rajzolás**

10.13.88.5 Festés**

10.13.102 Ház rajzolás*

10.13.21 Festék keverés*

10.13.72.1 Befőtt készítése***

10.13.36 Levélírás**

10.13.70.1 Fakivágás**

10.13.70.2 Mi lesz a fából?***

10.13.72.2 A gabona feldolgozása***

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.74.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.102/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.36/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.70.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.70.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.2/index.html
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10.13.72.12 A tojás***

10.13.72.6 Hogyan készül a méz?***

10.13.77.6 Hogy kerül a kenyér az üzletbe?***

10.13.69.4 Évszakok*

10.13.80.2 Időjárás**

10.13.72.7 Hogyan készül a méz?**

10.13.14 Hogyan készít rollert a kisegér?***

10.13.69.1 Évszakok*

10.13.72.8 Narancslé*

Folyamatok a természetben

10.13.72.9 Narancslé*

10.13.88.10 Naplemente**

10.13.72.10 Tejfeldolgozás***

10.13.88.11 Napfelkelte**

10.13.72.11 Hogy kerül a hal az asztalra?***

10.13.89.2 Hold

10.13.69.2 Évszakok*

10.13.69.3 Évszakok**

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.77.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.69.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.80.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.7/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.69.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.72.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.89.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.69.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.69.3/index.html
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Az ASD-vel élők sokszor azt a benyomást keltik, hogy kívül állnak a való
világon. Lehet valami bármilyen furcsa, ha valami nem érinti a szűk
érdeklődési- vagy érdekkörüket, mintha észre sem vennék. Ez sok
problémához vezethet, ezért e fejezet első részében olyan gyakorlatok
találhatók, amelyekben a szokatlant, hiányost stb. kell észrevenni.  Ezenkívül
ide soroltuk a való világban történő eligazodást segítő gyakolratokat is
(vészhelyzetek, szerzsámhasználat, munka világa, stb.)

10.13.80.3 Időjárás***

Lehetséges és lehtetelen helyzetek  megkülönböztetése

10.10.8 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.1 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.9 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.13.88.13 Rakéta**

10.10.2 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

11. VALÓSÁGÉRTÉS

10.10.3 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

MIÉRT FONTOS?

10.10.4 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.5 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.6 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.7 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.80.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.8/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.1/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.9/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextuse/10.13.88.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.2/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.3/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.4/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.5/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.6/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.7/index.html
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10.10.14 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.10 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.13 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.15 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.23 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.25 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.16 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.24 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.26 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.17 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.27 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.11 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.18 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.12 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.19 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.20 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.21 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.22 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.14/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.10/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.13/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.15/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.23/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.25/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.16/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.24/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.26/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.17/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.27/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.11/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.18/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.12/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.19/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.20/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.21/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.22/index.html
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10.10.120 Melyik kép furcsa?*

10.10.28 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.30 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.121 Melyik kép furcsa?*

10.10.129 Melyik kép furcsa?*

10.10.130 Melyik kép furcsa?*

Furcsaságok észrevétele

10.10.122 Melyik kép furcsa?*

10.10.131 Melyik kép furcsa?*

10.10.123 Melyik kép furcsa?*

10.10.132 Melyik kép furcsa?*

10.10.124 Melyik kép furcsa?*

10.10.133 Melyik kép furcsa?*

10.10.29 Melyik  képen látsz lehetetlent?*

10.10.125 Melyik kép furcsa?*

10.10.126 Melyik kép furcsa?*

10.10.127 Melyik kép furcsa?*

10.10.128 Melyik kép furcsa?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.120/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.28/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.30/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.121/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.129/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.130/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.122/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.131/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.123/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.132/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.124/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.133/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.29/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.125/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.126/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.127/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.128/index.html
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10.10.137 Melyik kép furcsa?*

10.10.134 Melyik kép furcsa?*

10.10.135 Melyik kép furcsa?*

10.10.138 Melyik kép furcsa?*

10.10.194. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.195. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.136 Melyik kép furcsa?*

10.10.139 Melyik kép furcsa?*

10.10.196. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.140 Melyik kép furcsa?*

10.10.197. Mi furcsa a rajzon?*

Képbe nem illő elem azonosítása

10.10.198. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.190. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.199. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.191.Mi furcsa a rajzon?*

10.10.192. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.193. Mi furcsa a rajzon?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.137/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.134/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.135/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.138/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.194/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.195/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.136/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.139/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.196/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.140/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.197/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.198/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.190/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.199/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.191/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.192/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.193/index.html
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10.10.202. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.200. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.203. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.211. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.212. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.201. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.204. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.213. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.205. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.214. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.206. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.215. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.207. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.216. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.208. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.217. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.209. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.210. Mi furcsa a rajzon?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.202/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.200/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.203/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.211/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.212/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.201/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.204/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.213/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.205/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.214/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.206/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.215/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.207/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.216/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.208/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.217/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.209/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.210/index.html
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10.10.219. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.218. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.220. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.152 Mi furcsa a képen?*

10.10.153 Mi furcsa a képen?*

10.10.221. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.154 Mi furcsa a képen?*

10.10.222. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.155 Mi furcsa a képen?*

10.10.223. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.156 Mi furcsa a képen?*

10.10.224. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.157 Mi furcsa a képen?*

10.10.225. Mi furcsa a rajzon?*

10.10.158 Mi furcsa a képen?*

10.10.150 Mi furcsa a képen?*

10.10.159 Mi furcsa a képen?*

10.10.151 Mi furcsa a képen?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.219/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.218/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.220/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.152/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.153/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.221/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.154/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.222/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.155/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.223/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.156/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.224/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.157/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.225/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.158/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.150/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.159/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.151/index.html
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10.10.170 Mi furcsa a képen?*

10.10.160 Mi furcsa a képen?*

10.10.161 Mi furcsa a képen?*

10.10.169 Mi furcsa a képen?*

10.10.171 Mi furcsa a képen?*

10.10.162 Mi furcsa a képen?*

10.10.172 Mi furcsa a képen?*

10.10.163 Mi furcsa a képen?*

10.10.173 Mi furcsa a képen?*

10.10.164 Mi furcsa a képen?*

10.10.174 Mi furcsa a képen?*

10.10.165 Mi furcsa a képen?*

*10.10.175 Mi furcsa a képen?

10.10.166 Mi furcsa a képen?*

10.10.176 Mi furcsa a képen?*

10.10.167 Mi furcsa a képen?*

10.10.177 Mi furcsa a képen?*

10.10.168 Mi furcsa a képen?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.170/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.160/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.161/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.169/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.171/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.162/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.172/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.163/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.173/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.164/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.174/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.165j/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.175/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.165/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.176/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.167/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.177/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.168/index.html
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10.10.187 Mi furcsa a képen?*

10.10.178 Mi furcsa a képen?*

10.10.186 Mi furcsa a képen?*

10.10.188 Mi furcsa a képen?*

10.10.179 Mi furcsa a képen?*

Játék és valóság

10.10.180 Mi furcsa a képen?*

10.10.280 Játék és valóság (5 különböző gyakorlat)*

10.10.181 Mi furcsa a képen?*

Képről hiányzó elem azonosítása

10.10.182 Mi furcsa a képen?*

10.10.60 Mi hiányzik a képről?*

10.10.183 Mi furcsa a képen?*

10.10.61 Mi hiányzik a képről?*

10.10.184 Mi furcsa a képen?*

10.10.62 Mi hiányzik a képről?*

10.10.185 Mi furcsa a képen?*

10.10.64 Mi hiányzik a képről?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.187/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.178/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.186/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.188/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.179/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.180/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.280/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.181/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.182/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.60/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.183/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.61/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.184/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.62/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.185/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.64/index.html
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10.10.74 Mi hiányzik a képről?*

10.10.65 Mi hiányzik a képről?*

10.10.75 Mi hiányzik a képről?*

10.10.83 Mi hiányzik a képről?*

10.10.66 Mi hiányzik a képről?*

10.10.76 Mi hiányzik a képről?*

10.10.67 Mi hiányzik a képről?*

10.10.77 Mi hiányzik a képről?*

10.10.68 Mi hiányzik a képről?*

10.10.78 Mi hiányzik a képről?*

10.10.70 Mi hiányzik a képről?*

10.10.79 Mi hiányzik a képről?*

10.10.71 Mi hiányzik a képről?*

10.10.80 Mi hiányzik a képről?*

10.10.72 Mi hiányzik a képről?*

10.10.81 Mi hiányzik a képről?*

10.10.73 Mi hiányzik a képről?*

10.10.82 Mi hiányzik a képről?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.74/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.65/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.75/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.83/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.66/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.76/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.67/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.77/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.68/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.78/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.70/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.79/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.71/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.80/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.72/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.81/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.73/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.82/index.html
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10.10.91 Mi hiányzik a képről?*

10.10.84 Mi hiányzik a képről?*

10.10.92 Mi hiányzik a képről?*

10.10.100 Mi hiányzik a képről?*

10.10.93 Mi hiányzik a képről?*

10.10.101 Mi hiányzik a képről?*

10.10.85 Mi hiányzik a képről?*

10.10.94 Mi hiányzik a képről?*

10.10.86 Mi hiányzik a képről?*

10.10.95 Mi hiányzik a képről?*

10.10.87 Mi hiányzik a képről?*

10.10.96 Mi hiányzik a képről?*

10.10.88 Mi hiányzik a képről?*

10.10.97 Mi hiányzik a képről?*

10.10.89 Mi hiányzik a képről?*

10.10.98 Mi hiányzik a képről?*

10.10.90 Mi hiányzik a képről?*

10.10.99 Mi hiányzik a képről?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.91/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.84/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.92/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.100/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.93/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.101/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.85/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.94/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.86/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.95/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.87/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.96/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.88/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.97/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.89/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.98/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.90/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.99/index.html
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10.10.108 Mi hiányzik a képről?*

10.10.102 Mi hiányzik a képről?*

10.10.109 Mi hiányzik a képről?*

10.10.117 Mi hiányzik a képről?*

10.10.110 Mi hiányzik a képről?*

Videó valóságtartalmának megítélése

10.10.111 Mi hiányzik a képről?*

10.10.31 Mit gondolsz erről a videóról?**

10.10.103 Mi hiányzik a képről?*

10.10.112 Mi hiányzik a képről?*

10.10.104 Mi hiányzik a képről?*

10.10.113 Mi hiányzik a képről?*

10.10.105 Mi hiányzik a képről?*

10.10.114 Mi hiányzik a képről?*

10.10.106 Mi hiányzik a képről?*

10.10.115 Mi hiányzik a képről?*

10.10.107 Mi hiányzik a képről?*

10.10.116 Mi hiányzik a képről?*

http://asdkviz.com/fejlesztesiteruletek/kontextuserzekenyseg-fejlesztese/
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.108/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.102/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.109/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.117/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.110/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.111/index.html
http://asdkviz.com/html-gyak/kontextush/10.10.31/index.html
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10.10.37 Mit gondolsz erről a videóról?**

10.10.32 Mit gondolsz erről a videóról?**

10.10.38 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.10.1 Tolvaj a metrón***

10.10.39 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.3.1 Jó vagy nem jó tanács?***

10.10.40 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.5.6 Melyik pénzért lehet többet vásárolni?***

Eligazodás a való világban

4.6.4 Ünnepnapok***

10.10.33 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.4 Kit hívsz, ha baj van?***

10.10.34 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.6 Segélyhívó számok***

10.10.35 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.2 Mi a gond?***

10.10.36 Mit gondolsz erről a videóról?**

4.1.9 Nehéz helyzetek***
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4.11.2 Igazodj el Európa térképén***

4.6.5 Mennyi idő telt el?***

4.11.3 Igazodj el Európa térképén***

4.11.11 Igazodj el Európa térképén***

4.11.4 Igazodj el Európa térképén***

4.11.12 Igazodj el Európa térképén***

4.11.5 Igazodj el Európa térképén***

Szerszámhasználat

4.11.6 Igazodj el Európa térképén***

4.3.1 Mire jó ez a szerszám?***

4.6.6 Mennyi ideig tartott?***

4.11.7 Igazodj el Európa térképén***

4.9.1 Színházjegy információi***

4.11.8 Igazodj el Európa térképén***

Igazodj el Európa térképén!

4.11.9 Igazodj el Európa térképén***

4.11.1 Igazodj el Európa térképén***

4.11.10 Igazodj el Európa térképén***
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4.10.4 Milyen méretű?***

4.3.2 Mire jó ez a szerszám?***

4.10.5 Meglazult egy csavar***

4.10.13 Túl magas a karácsonyfa***

4.10.6 Olajfolt a biciklin***

A munka világa

4.10.7 Zaj***

5.1.1 Jelentkezés egy meghirdetett állásra***

4.10.8 Dugulás***

5.1.2.1.1 Munkainterjú: adatrögzítő***

4.10.9 Tapétázás***

5.1.3.1.1 Munkainterjú: állatgondozó***

4.10.1 Lyuk a nadrágszíjra***

4.10.10 Polckészítés***

4.10.2 Karácsonyfa metszése***

4.10.11 Lakkozás***

4.10.3 Kép a falra***

4.10.12 Köszörülés***
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5.1.7 Munkainterjú: helyes vagy nem ezt mondani***

5.3.27.1 Dícséret jó munkáért***

5.3.28.1 Elvárások***

2.49.1 Charlie furcsaságai***

2.50 Charlie furcsaságai***

2.51 Charlie furcsasága

5.1.5.1.1 Munkainterjú: gyerekfelügyelő***

5.1.6 Kísérőlevél jelentkezéshez***

5.1.4.1.1 Munkainterjú: árufeltöltő***
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12.SZEMÉLYI ÉS SZEMÉLYKÖZI
KÉSZSÉGEK 
MIÉRT FONTOS?-

10.1.5 Attitűdök 5. rész (A pozitív hozzáállás fenntartása) 

dk1 Mi a hozzáállás?

Ezek a gyakorlatok a legfontosabb személyi és személyközi készségek
fejlesztését segítik. Ezek olyan készségek, amelyek segítenek abban, hogy:
– jobban beilleszkedj a munkahelyeden és a tágabb környezetedbe,
– eredményesebben alakíthasd személyes kapcsolataidat a munkahelyen,
– könnyebben találj munkát, és ha találtál, munkahelyedet meg is tarthasd,
– jobban értsd, hogy mi, miért és hogyan történik körülötted,
– egyszóval, hogy jobban érezd magad, boldogabb légy a Téged körülvevő
világban!

10.1.6 Attitűdök 6. rész (Mások viselkedésének befolyásolása) 

 A helyes hozzáállás (attitűd)

10.1.7 Attitűdök 7. rész (Összefoglalás) 

Elméleti alapok***

Gyakorlati részletek

10.1.1 Attitűdök 1.rész (Bevezetés)

10.1.2 Attitűdök 2. rész (A magatartás fontossága) 

10.1.3 Attitűdök 3. rész (Magatartás típusok)

10.1.4 Attitűdök 4. rész (A magatartás javítása)
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dk2.1 Kerüld a negatív gondolatokat és a panaszkodást!

dk2 Hogyan alakíthatod ki a jó munkahelyi hozzáállást?

dk2.2 Kerüld a negatívan gondolkodók társaságát!

dk3.4 Alakíts ki ismétlődő munkameneteket!

dk4.4 Légy kitartó, ne add fel könnyen!

dk2.3 Örülj a munkádnak!

dk3.5 Tarts rendet magad körül!

dk5   Tartsd be az előírásokat, kövesd az utasításokat!

dk2.4 Jutalmazd meg magad a jó munkáért!

dk4 Tedd meg, ami tőled telik!

dk2.5 Pihenj, ha szükséges!

dk4.1 Próbálj önállósodni!

dk3.Koncentrálj a munkádra!

dk4.2 Gyarapítsd a tudásodat, fejleszd a készségeidet!

dk3.1 Kerüld, ami elvonhatja a �gyelmedet!

dk4.3 Tűzz ki megvalósítható célokat, és próbáld ezeket elérni!

dk3.2 Oszd kisebb részekre a nagyobb feladatot!

dk3.3 Készíts napi cselekvési listákat!
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dk 5.2 Kérdezz, kérj segítséget, ha szükséges!

dk5.1 Az utasítások azért vannak, hogy betartsd ezeket!

dk 5.3 Fogadd meg a jó tanácsot, tanulj az építő kritikából!

dk6.5 Vezess naplót az érzelmeidről!

dk7.4 Ha kell, lépj túl a munkaköri leírásodon!

dk 5.4 Becsüld meg mások tudását és tapasztalatait!

dk7. Fogadd rugalmasan az új helyzeteket, légy nyitott mások véleményére!

Konfliktuskezelés

dk5.5 Minden észrevételt udvariasan fogadj!

dk7.1 Ne zárkózz el a többletmunkától!

10.2.1 Miért van szükség kon�iktuskezelésre? 

dk6. Uralkodj az érzelmeiden!

dk7.2 Ha kell, egy időre add fel a szokásaidat!

dk6.1 Ne veszítsd el a nyugalmadat!

dk7.3 Légy segítőkész!

dk6.2 Gyakorold a jó kommunikációt!

dk6.3 Keresd a problémák építő megoldását!

dk6.4 Hallgasd végig a másikat, gondolkodj, utána beszélj!
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10.2.4 Kon�iktus kezelési technikák 3

10.2.2 Kon�iktus kezelési technikák 1 

10.2.5 Kon�iktus kezelési technikák 4

10.3.5 A helyesen adott bírálat

10.3.8 A kritika adásának 3 lépése 

10.2.3 Kon�iktus kezelési technikák 2 

10.2.6 Kon�iktus kezelési technikák 5

10.3.6 A kritika megalapozása 1

10.3.9 A kritika kommunikációjának rendszerezése 1 

10.2.7 Összefoglalás

10.3.7 A kritika megalapozása 2 ű

10.3.10 A kritika kommunikációjának rendszerezése 2

Kritika adása és fogadása 

10.3.11 A kritika kommunikációjának rendszerezése 3 

10.3.1 Kritika vagy pozitív visszajelzés

10.3.2 Miért lehet hasznos, ha kritizálnak bennünket?

10.3.3 A kritika adása 

10.3.4 A helytelenül adott bírálat
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10.3.15 A kritika fogadása (Bevezetés) 

10.3.12 Példa a 3 lépés alkalmazására

10.13.16 A kritikára adott reakciók

10.4.2 A halogató riporter 1 

10.4.3 A halogató riporter 2 

10.3.13 A kritika kommunikációjának rendszerezése 4 

10.13.17 Példa kritikára adott reakciókra

10.4.4 A halogató riporter 3

 10.3.14 A helyes bírálat három lépése 

10.13.18 A kritika fogadásának 3 lépcsője

10.4.5 A halogató riporter 4

10.13.19 Példa a kritika helyes fogadására (első két lépcső)

10.4.6 A halogató riporter 5 

10.13.20 Példa a kritika helyes fogadására (harmadik lépcső) 

10.4.7 A halogató munkás 1 

10.13.21 A kritika helyes adása és fogadása (Összefoglalás) 

A halogatás okai és elkerülése 
10.4.1 Ki halogat és miért? 
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10.4.12 A halogató manager 3 

10.4.8 A halogató munkás 2

10.4.13 A halogató manager 4 

10.5.3 Reggeli káosz 2 

10.4.9 A halogató munkás 3 

10.4.14 A halogató kisvállalkozó 1 

10.5.4 Reggeli káosz 3 

10.4.10 A halogató manager 1

10.4.15 A halogató kisvállalkozó 2

10.5.5 Reggeli káosz 4

10.4.11 A halogató manager 2 

10.4.16 A halogató kisvállalkozó 3 

10.5.6 Káosz a munkahelyen 1  

10.4.17 Összefoglalás (A halogatás okai és elkerülése) 

10.5.7 Káosz a munkahelyen 2 

Stresszkezelés
10.5.1 Bevezetés

10.5.2 Reggeli káosz 1 
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10.5.13 A stresses manager 3 

10.5.8 Káosz a munkahelyen 3 

10.5.14 A stresszes manager 4 

10.6.3 Felelősség a kommunikációért

10.5.9 Mondj nemet! 1 

10.5.15 Összefoglalás 1 

10.6.4 A korlátolt főnök esete 1 

10.5.10 Mondj nemet 2 

10.5.16 Összefoglalás 2 

10.6.5 A korlátolt főnök esete 2 

10.5.11 A stresszes manager 1

A munkahelyi kommunikáció

10.6.6 A korlátolt főnök esete 3 

10.5.12 A stresszes manager 2

10.6.1 Bevezetés

10.6.7 A korlátolt főnök esete 4

10.6.8 A korlátolt főnök esete 5

10.6.2 Hol a hiba? 
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10.6.15 Kommunikáció Mark-kal 2

10.6.9 A dühös ember esete 1

10.6.16 Kommunikáció Mark-kal 3

10.6.19 Kommunikáció Mark-kal 6 

10.6.10 A dühös ember esete 2 

10.6.17 Kommunikáció Mark-kal 4

10.6.20 Összefoglalás 

10.6.11 A dühös ember esete 3 

10.6.18 Kommunikáció Mark-kal 5

A sikercsapat

10.6.12 Az önfejű kolléga esete 1 

10.7.1 A sikeres csapatépítés területei

10.6.13 Az önfejű kolléga esete 2

10.7.2 Milyen típusú készségek kellenek a sikeres csapatmunkához?

10.6.14 Kommunikáció Mark-kal 1 

10.7.3 Miért fontos a csapatmunka?

10.7.4 Az alapszabály fontossága

10.7.5 Mi történik, ha nincs alapszabály?
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10.7.13 A második lépés: a tények összegyűjtése és áttekintése

10.7.6 Az alapszabály megalkotása

10.7.14 Harmadik lépés: a célok meghatározása

10.7.16 Véleménykülönbség a csapaton belül

10.7.7 Az alapszabály jellegzetességei

10.7.17 Kompromisszum és konszenzus

10.7.8 Az alapszabály betartása

10.7.18 A konszenzus kialakításának lépései

10.7.9 Az alapszabály kialakítása (Összefoglalás)

10.7.19 Közös részvétel a konszenzus megtalálásában

10.7.10 Problémamegoldás a csapatban

10.7.20 Ne adjuk fel!

10.7.11 Problémamegoldás öt lépésben

10.7.21 A konszenzuskeresés öt szabálya

10.7.12 Első lépés: A probléma meghatározása

10.7.22 Kon�iktuskezelés

10.7.15 A legjobb megoldás kiválasztása

10.7.23 Kon�iktuskezelés a csapatban
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10.7.30 Az eredményes csapatmunka fő területei (Összefoglalás)

10.7.24 A kon�iktuskezelés kezdeményezése

10.7.25 A szembenálló vélemények meghallgatása

10.7.26 Az igazi probléma feltárása

10.7.27 A kon�iktus  megoldási lehetőségeinek  keresése

10.7.28 A legjobb megoldás megkeresése

10.7.29 A csapaton belüli kon�iktus kezelése (Összefoglalás)
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     10.8. Hogyan válhatsz karizmatikus emberré?

10.8.5.3 A tér- és időkihasználás javítása  3

10.8.4.2  A rábeszélőképesség fejlesztése  2

10.8.5.1 A tér- és időkihasználás javítása  1

  10.8.6.1 A beszéd- és előadókészség fejlesztése  1 

  

 

 

10.8.3.1 Az imázs (a "néma üzenetek") fejlesztése  1

10.8.3.2 Az imázs (a "néma üzenetek") fejlesztése  2

10.8.3.3 Az imázs (a "néma üzenetek") fejlesztése  3

10.8.3.4 Az imázs (a "néma üzenetek") fejlesztése  4

10.8.5.2 A tér- és időkihasználás javítása  2

10.8.4.1 A rábeszélőképesség fejlesztése  1

  

 

 

 

10.8.1.1 Mi a karizma?  1

1 10.8.1.2 Mi a karizma?  2 

10.8.2.1 A karizmatikus készségek és képességek  1

10.8.2.2 A karizmatikus készségek és képességek  2

10.8.2.3 A karizmatikus készségek és képességek  3  
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10.8.7.1 A �gyelmes hallgatás fejlesztése   1 

10.8.10 Összefoglalás 

10.8.7.2 A �gyelmes hallgatás fejlesztése   2

10.8.6.2 A beszéd- és előadókészség fejlesztése  2

 

10.8.8 Az alkalmazkodó képesség fejlesztése 

10.8.9.1 Jövőkép, erősségek és gyengeségek   1

10.8.9.2 Jövőkép, erősségek és gyengeségek  2
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10.9 Az alkalmazkodó képesség fejlesztése 
(A Platinaszabály)  ÚJ!

10.9.1 Különbözőek vagyunk

10.9.2  Az Aranyszabály

10.9.4 Sokféleség és alkalmazkodó képesség 

10.9.10 A viselkedésminták áttekintése

10.9.11 Mi az alkalmazkodó képesség?

10.9.3 A Platinaszabály

10.9.6 Az "igazgató" típusú személyiség

10.9.7 A "gondolkodó" típusú személyiség

10.9.8  A "kapcsolattartó" típusú személyiség

10.9.9 A "szocializáló" típusú személyiség

10.9.5  Viselkedésminták 
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10.9.13 A rugalmasság jellemzői

10.9.14 A rugalmatlanság jellemzői  1

10.9.15 A rugalmatlanság jellemzői  2 

10.9.16 A sokoldalúság jellemzői  1

10.9.16 A sokoldalúság jellemzői  1

10.9.17 A sokoldalúság jellemzői  2 

10.9.18 Az egyoldalúság jellemzői  1

10.9.19 Az egyoldalúság jellemzői  2

10.9.20 Saját viselkedésedért te vagy a felelős

10.10. Tárgyalástechnika (A nyerő-nyerő módszer) ÚJ!

10.9.21 A túlzott alkalmazkodás

10.9.22 Az alkalmazkodó képesség előnyei

10.9.23 Hogyan válj alkalmazkodóvá?  1

10.9.24 Hogyan válj alkalmazkodóvá?  2 

10.10.1 Bevezetés

10.9.12 Az alkalmazkodó képesség összetevői

10.9.25 Az alkalmazkodás manipuláció? 
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10.10.4.3 Igény vagy álláspont?

10.10.4.4 Az elégedettség elérése

10.10.5 A második szabály: Túl sok beszéd helyett sok hallgatás

10.10.5.1 Túl sok beszéd = Bizalomvesztés

10.10.5.2 Figyelmes hallgatás = A bizalom elnyerése

10.10.5.3 Ellentmondás helyett egyetértés

10.10.5.4 A bizalom elnyerése hízelgéssel

10.10.6 A harmadik szabály: A kölcsönös elégedettség elérése

10.10.6.1 Kulcsok a kölcsönös elégedettség eléréséhez

10.10.2 Az eredménytelen alkudozás

10.10.6.2 A „torta” megnagyobbítása

10.10.3 A nyerő-nyerő tárgyalási módszer

10.10.7 A nyerő-nyerő tárgyalás szabályainak összefoglalása

10.10.4 Az első szabály: Ellenségeskedés helyett együttműködés

10.10.8.1 Harcolni vagy együttműködni?

10.10.4.1 Ellenségesség = Eredménytelen tárgyalás

10.10.4.2 Együttműködés = Eredményes tárgyalás

10.10.5.5 A második szabály összefoglalása
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Verbális és nem verbális kommunikáció összhangja

geszt2.2 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

10.10.8.3 A megfélemlítő partner

10.10.8.4 A legnagyobb tárgyalási hibák

geszt1.2 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt2.3 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt2.5 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt1.3 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.1 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt2.1 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.2 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.3 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.4 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

10.10.8.2 Agresszivitás vagy öntudatos tárgyalás?

geszt3.5 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

10.10.8.5 A legfontosabb tanács

geszt3.6 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt2.4 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 
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geszt4.9 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.7 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.8 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.10 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt3.8 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.11 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.1 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.12 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.2 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt5.1 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.3 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt5.2 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.4 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt5.3 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.5 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.6 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt5.4 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

geszt4.7 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 
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11.1.3 Temple és a marhák 3

geszt5.7 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

11.1.4 Temple és a mérés

11.1.6 Temple rossz jegyet kap 

geszt5.8 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

11.1.7 Temple és a szorítógép

Zaklatás és abúzus elemzése 

11.2. Hóbortos szerelem

11.1.Temple Grandin

11.1.2 Temple és a marhák 2

11.2.1 Donald a fejszámoló

11.1.1 Temple és a marhák 1

11.2.2 Isabel és a lemezek

geszt5.6 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

11.2.3 Isabel és a szex

geszt5.5 Mit mondhat, amikor ezt a gesztust használja? 

11.3. Esőember

11.1.5 Temple és a portás
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11.5.1 Adam és a rendőrs 

11.4.2 Charlie a kocsmában

                                   JÓ MUNKÁT KÍVÁN AZ ASD KVÍZ CSAPATA! 

11.3.2 Ray és a palacsinta

n 11.4.3 Charlie a pékségbe

11.3.3 Ray és a szex

11.5 Adam

11.3.4 Ray és a repülés 

11.3.5 Ray és a jelzőlámpa

11.4 Virágot Algernonnak (Charly)

11.4.1 Charlie a hóesésben

11.3.1 Ray és az alsónadrág
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Tisztelt Felhasználónk! 

Köszönjük, hogy igénybe vette interaktív katalógusunkat. 
Reméljük hasznosnak és szórakoztatónak találta a
gyakorlatokat. 
Szíves észrevételeit örömmel vesszük a 
 trainingmedia@t-online.hu 
email címen. 
Tisztelettel:
Farkas János 
ügyvezető igazgató 


