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NAGYOTHALLÓ KÖZÉPSŐ CSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Név: A. 

Életkor, osztályfok: 5 év, óvoda középső csoport 

Diagnózis: H 90.3 – kétoldali idegi hallásvesztés 

Időszak: 4 hónap 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

Hallássérülése 3 éves korában egy elhúzódó felsőlégúti betegség után derült ki. Ezzel 

párhuzamosan akkori óvodájában a pedagógusok és a vele foglalkozó logopédus is jelezte a 

szülőknek, hogy a gyermek hallásfigyelme nem jó. A kivizsgálások mindkét fülén 

nagyothallást mutattak, ekkor megtörtént a hallókészülékes ellátása is.  

A gyermek családi anamnéziséből kiemelném, hogy hallássérülése familiáris: édesanyja 

jelnyelvet használó siket; édesapja nagyothalló, aki hallókészüléket visel, beszéde tiszta, 

érthető; bátyja pedig szintén siket, aki hallókészüléket visel, de hallássérülésének súlyossága 

miatt vidéken, bentlakásos, speciális iskolában tanul; illetve az anyai nagyszülők is siketek. 

Ezek alapján az mondható, hogy A. kétnyelvű családból származik. Anyukájával főleg 

jelnyelven kommunikál, bár ő jól olvas szájról, így elvárja tőle a hangzó beszédet is. 

Édesapjával és bátyával a jelnyelv és a beszéd keverékét használja.  

 

Kapcsolattartás óvónőivel 

Második óvodai évét sajátos nevelési igényű státusszal már egy új, hallássérültek integrációját 

felvállaló óvodában kezdtem meg. Beilleszkedését a gyermek nyitott személyisége is nagyban 

segítette, de az óvónők befogadó szemlélete  adta meg azt a szükséges alapot, ami lehetővé 

tette a zökkenőmentes váltást. Családi hátteréből kitűnik, hogy számára nagyon fontos egy 

stabil, megfelelő mintát adó, halló környezet, ami nagymértékben képes segíteni hallása és 

beszéde fejlődését egyaránt. Ezt pedig az óvodában töltött idő jelenti számára.  



Szerencsére óvónőivel szorosan együtt dolgozva elmondható, hogy az óvodában töltött 

időszakot maximálisan kihasználják a gyermek fejlesztésére. Hetente két alkalommal 

lehetőségem van a szoros kapcsolattartásra és a folyamatos konzultációkra pedagógusaival, az 

elmúlt egy év alatt jó és előremutató, a gyermek érdekeit, fejlődését szolgáló kapcsolat alakult 

ki óvónőivel.  

 

Kapcsolattartás szüleivel 

A család érintettségéből adódóan a kommunikáció összetettebb folyamat. Édespával tudunk a 

legtöbb mindent megbeszélni, egyeztetni, de ő sokat dolgozik, kevesebbet van jelen a 

gyermek mindennapjaiban. Édesanyja az, aki az óvódába a legtöbbször hozza, vele szájról 

olvasás és jelelés használatával tudok kommunikálni, illetve az internet jóvoltából írásos 

formában, bár az édesanya súlyos hallássérülése miatt az is korlátozott. Tanév elején és 

fontosabb dolgok telefonos egyeztetésekor a szülők jeltolmács segítségét veszik igénybe, 

mely által zökkenőmentesen és pontosan zajlik az információáramlás.  

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Hallókészülékét folyamatosan viseli, a csoportban hallására és szájról olvasásra támaszkodik, 

szituációhoz kötötten beszédértése egyre jobb. Egyéni fejlesztő foglalkozásokon is meglévő 

hallására építünk, a feladatokat kisebb segítséggel és néha plusz magyarázattal, de megérti, 

önállóan végzi. Beszédértése még nem mondható stabilnak, de utánzó képessége egyre 

aktívabb, a bemutatott szavakat és rövidebb kifejezéseket, tőmondatokat ismétli, 

bekapcsolódik az egyszerű rövid mondókák mondásába, ritmusukat érzi, visszaadja.  

A Ling hanteszt hangjait (m, ú, á, í, s, sz) eltakart szájjal, normál hangerőn ejtve meghallja, 

differenciálja. Nevére, környezete hangjaira felfigyel. 

Az elmúlt időszakban sokszor volt náthás, orrhangzós, ezért fül-orr-gége vizsgálatot kértünk a 

szülőktől. tavasszal mandulaműtéten esett át, ami reményeink szerint nagymértékben segíti  

hallásának és beszédének fejlődését egyaránt. Szívesen beszél és mesél, de beszéde csapongó 

és nehezen érthető, a lokalizáltan ejtett szavak kiejtése viszont egyre tisztább. Spontán 

közlései során már megjelennek rövid mondatok, de ezek olykor még diszgrammatikusak.  



Passzív szókincse a tesztek alapján kis mértékben eltér korához képest (4 éves szint), aktív 

szókincse viszont jelentős elmaradást mutat. 

Ezek alapján gyógypedagógiai fejlesztésénél szókincsének bővítése, passzív szókincsének 

felépítés, beszédhallásának, hallásfigyelmének, téri tájékozódás fejlesztése és figyelme 

tartósságának növelése a fő cél.  Szó-kincs-tár szókincsfejlesztő kártyasorozattal és Gósy 

Mária féle beszédpercepciós modulok sorozattal is dolgozunk, de részképességeit is 

fejlesztjük feladatlapokkal és játékba ágyazottan is.  Figyelme még gyakran elterelődik, de 

korának megfelelő változatos és jól strukturált feladatokkal 45 percen keresztül játkosan 

foglalkoztatható.  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés és az előző 

fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

- Hallásfejlesztés  a felfigyelés, a differenciálás és a megértés szintjén 

- Beszédértés fejlesztése olyan tevékenységek során, amelyben a gyerek igazán motivált 

-  Beszédértés fejlesztése képtörténetekkel a vizuális megerősítés fokozatos 

csökkentésével 

- Motiválás a beszédre mozgássorozattal összekapcsolható mondókákkal, énekekkel. 

- Kifejező beszéd fejlesztése a nyelvi szint fokozatos emelésével. 

- Aktív és passzív szókincs folyamatos bővítése. 

- Rajzos napló használata.  

- Artikulációs mozgásügyesítő gyakorlatok, beszédhangjavítás. 

- Figyelemfejlesztő gyakorlatok.  

- Finommotorika és grafomotorika fejlesztése cselekvésbe, tevékenytető feladatokba 

ágyazva.  

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

- Feladatvégzésre motivált, figyelme leköthető, aktív és érdeklődő 

- Jól strukturált feladatokkal foglalkoztatható. 

- Munkatempója, pszicho-motoros tempója korának megfelelő 

- Beszédkésztetése és utánzási késztetése jó 

- Beszédértésnél hallására támaszkodik 

  



Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK – Mozgás – beszédmozgás, 

finommotorika, grafomotorika 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia:  

Az elemi írástanuláshoz szükséges funkciók fejlesztése, artikuláció, kézügyesség 

Feladatok, tevékenységek 

- Finommotorika fejlesztése – kirakó, pötyi, csipegetés, tépés, 

vágás, ragasztás, gyöngyfűzés, gyurmázás, csipeszes játék 

- ujjgyakorlatok, ujjfestés, gyurmázás – sodrás, ütögetés, 

nyomkodás, ujjlenyomat készítés, nyomdázás, pálcikás 

játék, építések, színezési gyakorlatok vastag ceruzával, 

zsírkrétával, a mozgás összekapcsolása ritmussal és zenével, 

kézmozgással kísért mondókák.  

- Beszédmozgások fejlesztése – hangoztatások, arcformák 

leutánzása, artikulációs gyakorlatok, nyelvgyakorlatok, 

fújás, halacskázás, búborékfújás.  

- Orientáció – saját test észlelése, testrészek, jobb-bal, 

egyensúlyjátékok, robotjáték, időrendi sorrend felállítása 

képekkel, képtörténeteken szereplő helyzetek felismerése, 

viszonyítás tárgyakhoz, kép –tárgy egyeztetése, minta 

követése és folytatása.  

 

Munkaforma 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer 

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz 

feladatlapok, 

manipulációs, kreatív, 

építő feladatokhoz 

eszközök, tablet, 

játékok 

Az értékelés alapelvei 

Egyéni készségei, képességei és tudásszintjét figyelembe véve részképességeinek fejlesztése, 

önértékelésének és motiválásának központba helyezésével értékelése.  

Fejlesztés célja 

Kézmozgás, kézügyesség fejlesztése, helyes ceruzafogás kialakítása, rajzolást beindító 

színezési, formázási mozdulatok begyakorlása, vonalon belül tartás. Stabil olló használat 

kialakítása. Önálló alkotásra késztetés. Pontosságra törekvés.  

  



Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK – Beszéd 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Értő beszéd, kifejező beszéd, grammatika, mondatalkotás, helyes fogalomhasználat, szókincs. 

Feladatok, tevékenységek 

- Beszédfejlesztés – mondókázás, gyerekdalok és versikék 

mozgáshoz kapcsolva, illetve képpel illusztrálva; 

hangutánzó játékok (megfigyelés, hangoztatás, 

differenciálás); képtörténetek, közös mesélés képek alapján, 

mese lényegének rögzítése; beszédértési gyakorlatok rövid, 

egyszerű utasítások végrehajtásával: Add oda a...! , Hozd 

ide a ...!.; hangutánzó gyakorlatok mozgással kísérve 

(ritmus, hangszín, hangmagasság differenciálása 

mozgásokhoz kötve) tárgyak felismertetése; színek és 

formák differenciálása, csoportosítása;; cselekvésekbe 

ágyazott szókincsbővítés – pl. gyurmázás, rajzolás, 

képeskönyv lapozgatása. Saját napló lapozgatása, élmények 

és események elmesélése.  

Fontos a meglévő utánzási készség kihasználása, erősítése, az önálló szóbeli 

és gesztusok általi megnyilvánulás megragadása, kiterjesztése.  

Munkaforma 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer  

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz  

nyelvi feladatlapok, 

kártyasorozatok, 

képtörténetek, 

képsorozatok, képes 

könyvek, tablet, ritmus 

hangszerek 

Az értékelés alapelvei 

Az év eleji felmérések alapján, egyéni fejlődés elérése készségei, képességei 

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja 

Szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése. Szavak jelentése összekapcsolása 

képekkel, tárgyakkal. Tematikus szókincsfejlesztés. Tudjon képekről tárgyakat, cselekvéseket 

megnevezni. A megtanult szavakat építse be mindennapi kommunikációjába. 

Az óvoda szerepe különösen jelentős szókincsének és beszédének bővítésében, így a szoros 

kapcsolattartás és konzultáció elengedhetetlen.   

 

 

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK – észlelés, emlékezet, figyelem  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Komplex fejlesztés. 

Feladatok, tevékenységek  

- Észlelést fejlesztő feladatok – hangok meghallása, felismerése, 

hangok azonosítása, képekkel párosítása; hangok 

tulajdonságainak megismerése (halk-hangos, mély-magas); 

hallom-nem hallom játék (játékaudiometriai gyakorlatok, 

felkészítés az audiológiai mérésekre) 

- Figyelem fejlesztő feladatok – feladathelyzet tartása, felajánlott 

feladat elfogadása, egyeztetések, válogatások, utasítások 

alapján rendezések, egy-egy feladatra szánt idő tartása, játékidő 

rendezése, feladatban tartása. Motiválás, figyelmi idejének 

folyamatos kitolása. 

- Emlékezet fejlesztő feladatok – memória játék, hangok 

differenciálása, egyeztetése, rövidtávú memória fejlesztése – 

pl. kirakók, építők, mozgással kísért mondókák, gyerekdalok. 

- Szerialitás: Gyakran ismételt játékok, feladatok sorrendisége, 

utánzások, ismétlődő sorok felismerése, leutánzása. 

Képtörténetek időrendi sorrendbe tétele, formák kirakása minta 

alapján, minta másolása. Ritmusok sorrendiségének észlelése, 

utánzása.  

Fejlesztés időtartama 

Heti 2 óra 

Munkaforma 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer  

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz  

nyelvi feladatlapok, 

hangszerek, hangadó 

játékok, képtörténetek, 

képsorozatok, képes 

könyvek, tablet, 

hanganyagok, zenék,  

internet 

Az értékelés alapelvei 

Az év eleji felmérések alapján, egyéni fejlődés elérése készségei, képességei 

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja  

 Javuljon a beszédértése, legyen képes egyszerű szóbeli utasításokat végrehajtani, feladatokat 

egyedül megoldani. A csoportban lévő zaj mellett is auditív figyelme aktív legyen. 

Értse a felé irányuló kérdéseket, arra egy-egy szavas, rövid válaszokat képes legyen adni, ki 

tudja szóban fejezni érzéseit, szükségleteit.   

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK – Gondolkodás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

analógiás gondolkodás, rész-egész viszonyok felismerése, következtetések levonása, ok-

okozati összefüggések felismerése 

Feladatok, tevékenységek 

- Analógiák, induktív és deduktív gondolkodást igénylő 

feladatok 

- Rész-egész viszony tárgyak és fogalmak között – 

csoportosítási gyakorlatok  

- Lényegkiemelés, következtetések megfogalmazása – 

történetek bábos feldolgozásával érzelmek, élmények 

kifejezése 

- Több szempontú szortírozás, összehasonlítás – tárgyak, 

képek csoportosítása megadott szempontok szerint  

- Mesék feldolgozása rajzzal, bábbal  

- Színezés szempontok szerint 

- Kirakó 

 

Munkaforma 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer  

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz  

nyelvi feladatlapok, 

képtörténetek, 

képsorozatok, képes 

könyvek, tablet, logikai 

játékok 

Az értékelés alapelvei 

Az év eleji felmérések alapján, egyéni fejlődés elérése készségei, képességei 

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja  

Ok-okozati összefüggések alkalmazása fejlődjön. Ismerje fel az azonos feladattípusokat, 

sztereotípiákat. Problémamegoldó készség kialakítása. 

 

  



MELLÉKLETEK 

I. Finnomotorika fejlesztése 

Őszi színek kiválasztása, a forma kirakása apró kavicsokkal, majd a forma kiszínezése.  

                   

Tanult dalhoz kapcsolt finommotorika fejlesztés csipeszekkel: 

 

 

 



II. Szókincsfejlesztés SZÓ-KÉP-TÁR kártyasorozattal 

 

 

III. Hallásfigyelem és hangdifferenciálás fejlesztése hangkereső játékkal 

  

  



IV. Jobb – bal differenciálás, tájékozódás síkban, olvasás előkészítés csipeszes 

játékkal a finommotorika fejlesztésével összekapcsoltan 

 

 

V. Szókincsfejlesztés mese feldolgozásával 

Képtörténet tematikus böngészővel : Ősz 

 

  

        

 



VI. IKT eszközök használata a fejlesztés során 

Ismerkedés az állatok hangjával – Farm Animal Sounds applikáció tabletra 

 

Állatos memória az állatok hangjának megszólaltatásával 

 

 

Finommotorika és szókincs fejlesztése tematikus kirakókkal 

 


