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AUTIZMUSSAL ÉLŐ KISCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 4 év 9 hó, kiscsoport 

Diagnózis: F 84 – autizmus spektrum zavar 

Időszak: 5 hónap 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

Zavartalan ikerterhességből született a 28. hétre, császármetszéssel, kis testsúllyal, az ikerpár 

„A” tagjaként. Apgar státusz érték 9/10. Insure kezelést követően 4 napig légzéstámogatást, 

további 1 napig extra oxigént igényelt. 

Csecsemő- és kisgyermekkor  

8 hónaposan került sor az első fejlődésneurológiai vizsgálatra, melynek során axiálisan 

jelentős hypotoniát figyeltek meg.  

Két hónap múlva elvégzett kontrollvizsgálat felgyorsult mozgásfejlődés mellett fokozott 

reflexaktivitásról számol be. Neurológiai eltérést nem tapasztalható, jó figyelmi magatartást 

figyelhető meg nála. 

Mozgásfejlődéséből a kúszás kimaradt, beszédfejlődése késett, 2 éves korában kezdett 

hangokat adni. 

A Szakértői Bizottság vizsgálatai 

Első, diagnosztikai vizsgálat a Szakértői Bizottságnál 2 év 6 hónaposan került sor a szülők 

kérésére, viselkedésproblémák felmerülése miatt. A gyermek ép intellektusúnak imponált, 

azonban megkésett viselkedés volt tapasztalható nála adaptív viselkedés és a kommunikáció 

területein, továbbá beszűkült érdeklődési kör jellemezte. 

A vizsgálat alapján a gyermek sajátos nevelési igényű, diagnózisa: F 84, autizmus spektrum 

zavar. 

Javaslat: autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztés. 

Ugyanebben az időszakban a gyermek szakambulanciai vizsgálatára is sor került táplálkozási 

problémái miatt is. A vizsgálatok alapján belszervi kórjelző eltérést nem találtak. 

 Az első felülvizsgálat 3 év 5 hónaposan történt, ahol a korábbi vizsgálati eredményéhez 

képest egyértelmű fejlődést tapasztaltak a nyelvi kifejezőkészség és a reciprok szociális 



interakciók területén. A rugalmatlan viselkedésszervezés, nehéz motiválhatóság, illetve az 

étkezéssel kapcsolatos nehézségek miatt a meglévő fejlesztések folytatását javasolták. 

A legutóbbi vizsgálat 4 év 2 hónaposan zajlott a Szakértői Bizottságnál.  

Diagnózisa változatlan: F 84 – autizmus spektrum zavar.   

 

Intézményes nevelés 

Bölcsődei gondozás 

A gyermek bölcsődei beszoktatása nehézséget jelentett, a leválasztás nem volt 

zökkenőmentes. A beszoktatás után a gyermek elfogadta a bölcsődei szabályokat, a szülők 

által biztosított napirendi kártyákat és vizuális segédeszközöket a gyermek biztonságosan 

használta (Time Timer, kommunikációs szótár). Nevelőivel, társaival interakciókban 

kezdeményező, szemkontaktust megtart, adekvátan kommunikál. 

 A gyermek integrált csoportban tapasztalható fejlődése mindenképpen indokolttá teszi a 

továbbiakban is az integrált foglalkoztatást. 

Óvodai nevelés 

A Szakértői Bizottság véleménye alapján az intézményes ellátás módja: együttnevelés, a többi 

gyermekkel közösen vehet részt  az óvodai nevelésben.  

Óvodai nevelését az idei tanévben kezdte meg, jelenleg kiscsoportos. 

 

Konzultációk, felmérések 

 a gyermek fejlesztésének megkezdése előtt hospitálás, megfigyelés az óvodai 

csoportban  

 konzultáció a csoportban dolgozó óvónőkkel 

 interjú felvétele a szülőkkel (PEP3) 

 informális felmérések a fejlesztés megtervezéséhez: 

- a gyermek szimbólum szintjének felmérése 

- a gyermek instrukcióértésének felmérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozásaihoz 

 

A gyermek/tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

 

A gyermek életkorának megfelelően fejlett. Játéktevékenységére a pakolás, rakosgatás 

jellemző, gyakorlójátékot játszik. A csoportban kezdeményez, társainak játékot megmutat, 

élményt megoszt. Tevékenysége rövid idejű, hamar vált. Asztalszituációt elfogad. Idő múlását 

vizuális támogatással figyelemmel (homokóra, Liquid Timer-telefonon) kísér. 

Megszokott tevékenységeiből kimozdítható, kompromisszumra képes. Barátságos, hamar 

feloldódik.  Az óvodában csoportos tevékenységekben részt vesz, együtt játszásra képes. 

Családjában kialakult szokásrendje és napirendje van.  

Verbális utasításokat megért, magára vonatkoztat. Beszédértése jó. Beszéde érthető, 

tartalmilag megfelelő.  Mondatokat alkot, több fordulós beszélgetésben részt vesz. Irányított 

kérdésekre adekvát válaszokat ad. 

Kezessége kialakult, jobbkezes. Ceruzafogása fejlesztésre szorul, nyomatéka gyenge. 

Nagymozgása életkorának megfelelő. 

Tevékenységi köre beszűkült, szeret rakosgatni, pakolgatni, sorba rendezni. Formákat 

megnevezi, formakirakóval megfelelően tevékenykedik. Egyeztető, válogató játékokkal 

szívesen játszik. 

 A Szakértői Vélemény alapján a gyermek intellektusa épnek imponál.  Fejlődésében minőségi 

eltérés tapasztalható a kölcsönös szociális kapcsolatok, a reciprok kommunikáció terén, 

pervazív érintettsége a beszűkült érdeklődési kör és a rugalmas viselkedésszervezés területén 

mutatkozik meg. 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, tanórai hospitálás és 

az előző fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 autizmus specifikus komplex gyógypedagógiai fejlesztés 

 adaptív képességek fejlesztése 

 mozgáskoordináció fejlesztése 

 komplex kognitív fejlesztés 

 komplex nyelvi fejlesztés 

 játéktevékenységek tartalmi bővítése 

 önállósági szint fejlesztése 

 szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés 
 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 feladathelyzetben oldott, együttműködő, érdeklődik a feladatok iránt, igyekszik jól 

teljesíteni  

 külső motivációval foglalkoztatható  

 változatos feladatadással, rövid feladatokkal foglalkoztatható 

 foglalkozásra szívesen jön 



Fejlesztési terület        AUTIZMUS SPECIFIKUS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

 önállóság fokozása 

 tevékenységek pontos elvégzése 

 téri struktúra kialakítása 

 együttműködés 

 önszabályozás, önállóság fejlődése 

 tevékenységeknél, munkafolyamatoknál pontos nyomon követés 

 folyamatábrák használata 

Feladatok, tevékenységek 

Napirend használata 

Az óvodai foglalkozások vizuális megjelenítése napra lebontva. 

Teljes és részleges fizikai prompt alkalmazása, gesztus és verbális 

segítségnyújtás. 

Tevékenységszervezés 

Legyen képes irányítás mellett kivárni. Egyes tevékenységek 

időtartamának növelése (strukturálatlan időben, foglalkozásokon). 

Önellátási feladatok folyamatos gyakorlása (vetkőzés, öltözés, 

tisztálkodás, étkezés). Tudjon váratlan tevékenységekre rugalmasan 

reagálni (tervezett tevékenységváltás az egyéni foglalkozások 

keretében). Tevékenységek bővítése, figyelmének fenntartása 

motivációs eszközökkel.  

Munkarend  

Képes legyen egyes tevékenységeit elejétől a végéig önállóan, 

kitartóan elvégezni (tevékenységkártyák, folyamatábrák, vizuális 

időmérő segítségével). Tudja értelmezni és elvégezni a 

tevékenységek sorát folyamatábrák segítségével (önállóság 

fokozása). Jutalmazó, kerettartó struktúra alkalmazása: teljesíthető 

szintű elvárások adása, ezek következetes betartása (zseton rendszer 

alkalmazása). 

Módszerek 

 bemutatás 

 gyakorlás 

 szemléltetés 

 munka-

folyamatok 

 

Eszközök 

 képek, 

 rögzített képes- 

szóképes 

napirend, 

 folyamatábrák, 

 speciális 

fejlesztő 

eszközök 

 jutalmazás 

eszközei 

 

Az értékelés alapelvei - Fokozatosság, feladatok pontos végrehajtása 

Fejlesztés célja 

Figyelem intenzitásának és terjedelmének növelése, önállóság fokozása. Napirend használata, 

tevékenységek pontos elvégzése. Téri struktúra kialakítása. Együttműködés, önszabályozás, 

önállóság fejlődése. Tevékenységeknél, munkafolyamatoknál pontos nyomon követése, 

folyamatábrák használata. 

 

 



Fejlesztési terület      KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Kommunikációs készségek: beszédértés, szókincs, alapvető kommunikációs funkciók; társas-

érzelmi készségek; beszélgetési készségek  

Feladatok, tevékenységek 

Alapvető kommunikációs funkciók 

Funkcionális kommunikáció fejlesztése. Tudja megfelelően jelezni, 

ha befejezte tevékenységét.  

Rutinszerű verbális kérések megértésének elmélyítése, végrehajtása. 

Többlépcsős verbális kérések megértése, végrehajtása.  

Tudja elmondani, mit szeretne csinálni a tevékenység befejezése után 

jutalomként. 

Hangszín, hangerő, beszédtempó megfelelő alkalmazása. 

Megfelelő hangképzés kialakítása, kiejtésjavítás vizuális 

megsegítéssel (hangerő skála). 

 

Társas-érzelmi készségek 

Tudjon udvariassági formákat alkalmazni (kérem, szeretnék, tessék, 

egészségedre, köszönöm, bocsánat). 

 

Beszélgetési készségek 

Tudjon a beszélőre figyelni, forduljon feléje, szemkontaktust vegye 

fel. Tudja csendesen végig hallgatni a beszélőt.  

 

Beszédértés 

Mondókák, énekek, versek tanulása. Kétlépcsős verbális utasítások 

megértése, pontos végrehajtása. Szókincsbővítés adott 

témakörökben. 

 

Szókincsbővítés Tárgy- kép egyeztetés. Főfogalom alá rendelés 

(zöldségek, gyümölcsök, járművek, ruhák, játékok, stb.). 

Módszerek 

 egyéni fejlesztési 

helyzet 

 bemutatás 

 gyakorlás 

 szemléltetés 

 munka-folyamatok 

Eszközök 

 képek 

 folyamatábrák 

 fejlesztő eszközök 

 társasjátékok 

 egyeztető játékok 

 válogatás 

 mesenézés, mese 

feldolgozása 

 beszélgetés 

képekről 

 Én könyv 

készítése, 

használata 

 Egyéni 

jelrendeszer 

kialakítása a 

foglalkozás-sokon 

(szimbólumok 

használata) 

 Az értékelés alapelvei: Fokozatosság, feladatok pontos végrehajtása 

Fejlesztés célja 

Beszéd alkalmazása, mint kommunikációs eszköz, nyelvi kifejezőkészség segítése, 

szókincsbővítés, beszédértés javítása. Önállóság fokozása, együttműködés. A figyelem 

intenzitásának és terjedelmének növelése, a figyelem ráirányítása a kommunikációs 

partnerre.együttműködés. 

 

 

 



Fejlesztési terület    SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Nem verbális szociális interakciók.  Játék, csoport készségek, szociális készségek fejlesztése. 

Motiváció. 

Feladatok, tevékenységek 

Nem verbális szociális interakciók 

Kedvelt tevékenységek napirendi sorrendjének nyugodt kivárása.  

 

Játék  

Kevésbé kedvelt tevékenységekkel is tudja lekötni magát. Aktív 

részvétel játéktevékenységek során (pl.: szabadidő eltöltése). 

Önálló játék idejének növelése. Játéktevékenységeknél 

figyelmének, motivációjának fenntartása.  

 

Csoport készségek 

Sorra kerülés, kivárás, várakozás gyakorlása. Tartsa be a 

csoportszabályokat. Egyszerű szociális rutinok folyamatos 

gyakorlása. Felnőttel való kooperáció növelése. 

 

Közösségi szociális készségek 

Saját környezet rendben tartására szoktatás (pl. kézműves 

tevékenységek, étkezés). 

Módszerek  

 tanulási helyzetek 

 szabadidő 

 társas szociális 

helyzetek a nap 

folyamán 

 

Eszközök 

 képek 

 folyamatábrák   

 fejlesztő eszközök 

 társasjátékok 

Az értékelés alapelvei 

Fokozatosság, feladatok pontos végrehajtása, együttműködés a felnőttekkel, társakkal. 

Fejlesztés célja 

Önállóság fokozása, tanult viselkedési formák betartása, együttműködés gyakorlása, 

önszabályozás, önállóság fejlődése. Szociális magatartási formák elsajátítása, megfelelő 

motivációs rendszer kialakítása. Figyelem intenzitásának és terjedelmének növelése, 

együttműködés a felnőttekkel, társakkal, együtt játszás, együttes tevékenységek, 

összedolgozás 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület   KOGNITÍV KÉSZSÉGEK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás, problémamegoldás, általánosítás 

Feladatok, tevékenységek 

Szeriális észlelés 

Soralkotás tárgyakkal, képekkel, minta után. Ritmikus sorok alkotása. 

Eseményképek sorba rendezése, elmondása.  

 

Rész-egész viszony észlelés 

Formaemlékezet fejlesztésére irányuló gyakorlatok, játékok. Alak-háttér 

megkülönböztetés, képkiegészítős feladatok, puzzle kirakása, logico 

feladatlapjainak megoldása.  

 

Vizuomotoros koordináció 

Irányok differenciálása térben és síkban. Vizuális megfigyelő és 

elemzőkészség fejlesztését segítő gyakorlatok, játékok. Formaemlékezet 

fejlesztése, formareprodukálás. Formák körbe rajzolása. Festéstechnikák 

gyakorlása, lenyomat készítése, körbe rajzolása. Színezés, rajzolás, 

vágás, mintakövetés folyamatos gyakorlása.  

Figyelmi funkciók 

Figyelem tartósságának növelése teljesíthető szintű feladatok adásával, 

idő és nehézség fokozatos növelésével. Feladatok közös elkezdése, 

tevékenység folytatása külső kontroll mellett.  

Gondolkodás 

Analógiás gondolkodás 

Halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése. Képsorok 

összefüggésének megértése. 

Analitikus- szintetikus gondolkodás 

Kirakók, építő játékok, logico, feladatlapok segítségével. 

Módszerek 

 egyéni 

fejlesztés 

 szabadidő 

 társasjáték 

 napi helyzetek 

 jutalmazás, 

szóbeli 

dicséret 

 

 

Eszközök 

 speciális 

fejlesztő 

eszközök 

 feladatlapok 

 társasjátékok 

 Logico 

 folyamatábrák 

 

Az értékelés alapelvei  

Fokozatosság, feladatok pontos végrehajtása. 

Fejlesztés célja 

Figyelem intenzitásának és terjedelmének növelése tervezés-kivitelezés fejlesztése, 

lényegkiemelés, összefüggések meglátása, együttműködés, önszabályozás, önállóság fejlődése 

irányítás elfogadása. 

 

 

 



 

Fejlesztési terület MOZGÁSFEJLESZTÉS 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Térészlelés, téri tájékozódás, iránykövetés, nagymozgás, finommotorika fejlesztése, szem-kéz,  

szem-láb koordináció fejlesztése, a testrészek ismerete, testfogalom 

Feladatok, tevékenységek 

Térészlelés, téri tájékozódás, iránykövetés 

A térészlelés a tárgyak helyzetének, irányának, méretének, 

kiterjedésének érzékelése (bútorok, akadálypálya). 

Nagymozgás, finommotorika fejlesztése 

Egyensúlygyakorlatok eszközzel. 

Finommozgások: preciziós kézmozgások, ujjmozgások fejlesztése 

apró tárgyak szedegetésével, ujjak oppoziciójának fejlesztésével. 

Kézimunkás tevékenységek: gyurmázás, színezés sablonnal, papír 

gyűrése, ragasztása, sodrása, festés, másolás, szabad rajz, 

hajtogatás, fűzés. 

Szem-kéz koordináció fejlesztése 

Célba dobás eszközzel (babzsák). Labdagyakorlatok (átadás, 

gurítás, feldobás, pattintás). 

Szem-láb koordináció fejlesztése 

Lépésgyakorlatok (bal-jobb láb koordinációja). 

A testrészek ismerete 

Önmaga felismerése és azonosítása tükörgyakorlatokkal, játékos 

mondókákkal. Külső tulajdonságok felismerése (haj-, szemszín). 

Tevékenységek a testrészek megismerését célozva (testrészek 

megérintése, utánzó gyakorlatok). Testhelyzetek (állás, ülés, fekvés, 

guggolás. 

Módszerek 

 egyéni fejlesztési 

helyzetek 

 bemutatás 

 modellálás 

 video modell 

 fizikai promptok 

(teljes, részleges) 

 

Eszközök 

 tornaszerek 

 tükör 

 saját test 

Az értékelés alapelvei  

Fokozatosság, feladatok pontos végrehajtása 

Fejlesztés célja 

Térbeli tájékozódás,  különböző hely és irányváltoztatások, testrészek felismerése., 

labdagyakorlatok végzése, szabályok betartása. 

 



A fejlesztésen használt néhány eszköz és munka 

 

 



 


