
Copyright: Szabó Szilvia  www.azirastukreben.hu  
1. 

 

Útmutató és tanácsok 
a vizsgálandó gyerekrajzok elkészítéséhez! 

 
 
 
 

Hogyan és mikor készítessük el a gyermekkel  
az elemzéshez szükséges rajzot? 
 
 

• Lehetőleg kényelmesen, asztalnál ülve és megfelelő megvilágítás vagy 
természetes fény mellett rajzoljon a gyermek! Tehetsz néhány lapot vagy 
újságot a rajzlap alá, hogy megfelelő puhaságú felületen tudj dolgozni a 
gyermek (és ne maszatolja össze az asztalt ☺). 

 

• Teremtsünk megfelelő hangulatot és nyugodt körülményeket a 
rajzoláshoz.  
Ha a gyermek egyébként szeret rajzolni, akkor készségesen fog dolgozni. Ha 
kevésbé szeret vagy ritkán rajzol, akkor lehet, hogy kicsit kérlelni, 
noszogatni kell. Ilyenkor teremtsünk kedvet neki hozzá, esetleg helyezzünk 
jutalmat kilátásba. 
Azonban soha ne erőltessük, ne kényszerítsük a rajzolást, ha a gyereknek 
nincs hozzá kedve. Ilyenkor inkább halasszuk későbbre a dolgot. Vagy a 
rajzokat külön-külön, más-más időpontban vagy vegyük fel a rajzokat. 

 

• A rajzokhoz elkészítéséhez A/4-es fehér papírlapra vagy rajzlapra, és 
színes ceruzákra van szükség. Jó, ha minél több színt tartalmazó színes 
ceruza vagy filctollkészlet (legalább 12 darabos) áll a gyermek 
rendelkezésére. Érdemes egy grafitceruzát és radírt is odakészíteni. 
 

• Hagyjuk, hogy a gyermek saját maga választhasson a színes ceruzák közül! 
 

• Engedjük, hogy szabadon dolgozzon! Ne irányítsuk, és ne javítsuk ki rajz 
közben a gyermeket!  
 

• Ne rajzoljunk elő, és ne másoljon a gyermek!  
 

• Egy-egy rajz elkészítése átlagosan 10 percet szokott igénybe venni, bár 
ez nagyon függ a gyermektől, az életkorától és attól, hogy mennyire szeret 
rajzolni. Van olyan gyermek, aki akár fél órán át is dolgozik egy rajzon, és 
van olyan is, aki 3 perc alatt befejezi. Ha a gyerek azt mondja, hogy kész a 
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rajzzal, akkor fogadjuk el. Esetleg annyit megkérdezhetünk, hogy „Mindent 
lerajzoltál, amit akartál?”. 
 

 
 

Milyen rajzok szükségesek az elemzéshez? 
 
 
A „Mit rajzolt a gyermekem?” - elemzéscsomag 3 rajz vizsgálatát tartalmazza:  

• 1 db szabadrajzot,  
• 1 db Fa-Ház-Nap rajzot és  
• 1 db hagyományos családrajzot. 

 
Fontos, hogy a rajzok felvétele során az egyszerűbb rajzoktól haladjunk a 
specifikusabb rajzok felé! 
 

Szabadrajz ���� Fa-Ház-Nap rajz ���� Hagyományos családrajz 
 
 
 

Mit takarnak pontosan ezek a rajzok?  
Hogyan vegyük fel? 
 
 

Szabadrajz 

Ilyenkor bármit szabadon rajzolhat a gyermek, amihez kedve van. Ne adjunk 
témaötleteket!  

Akár a korábban készült rajzokból is választhatunk egyet, ami tetszik, vagy 
ami, valamiért érdekesebb, különlegesebb a többinél és szeretnénk többet 
tudni róla. 

Kérjük meg a gyermeket, hogy adjon címet a rajznak, és mondja el, hogy mi 
van rajta! Ezt jegyezzük fel a rajz hátoldalára vagy az „Információk a 
rajzokról” lapra. 
 

Fa - ház – nap rajz: 

Mondjuk a gyermeknek: „Rajzolj egy fát, egy házat és egy napot!” 
 

Hagyományos családrajz: 
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Mondjuk a gyereknek: „Rajzold le a családodat – magadat is beleértve! 

(Próbálj meg egész alakokat rajzolni, ne rajzfilmfigurákat vagy 

pálcikaembereket.)” 

A rajz hátoldalára vagy „Információk a rajzokról” lapra jegyezzük fel, 
hogy: 

• melyik alak kicsoda a rajzon, illetve ha egyéb tudnivaló van szereplőkről 
(pl.: nevelőszülő, mostohatestvér) – akár az alakok fölé is irthatjuk 

• milyen sorrendben rajzolta az alakokat 
 
 
 

Ha elkészültek a rajzok…  
 
 

…akkor a megrendelés után e-mailben kapott és kinyomtatott 
Nyomtatványokat (Adatlapot és a Hozzájárulási nyilatkozatot) töltsd ki kézzel, 
olvashatóan és pontosan.  
 
Majd az eredeti rajzokkal együtt tedd őket egy borítékba, és küldd el postán 
a megadott címemre.  

 
 
 
Jó rajzolgatást! ☺☺☺☺ 
 
 
Szabó Szilvia 
 
 
Ui: Ha bármilyen kérdésed van, írj bátran az info@azirastukreben.hu email címre. 
 
 


