
Bartyik Katalin okleveles gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és 

látássérültek pedagógiája szakos tanár 

 

LÁTÁSSÉRÜLT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 7 év 9 hó, nagycsoport  

Diagnózis: H5420 - csökkentlátás mindkét szemen 

Időszak: szeptember - november 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

A kisfiú hipertóniával szövődött terhességből a 36. héten született 3300g súllyal és 9/10-es 

Apgar értékkel. A család második gyermeke. 

Csecsemőkor  

Macrocephalia miatt 3 hónapos kortól fejlődés neurológiai gondozásra jártak, cisztát 

észleltek. A mozgásfejlődés jó irányban haladt, egy éves kora óta önállóan jár.  

Kisgyermekkor 

A gyermek másfél éves korában szemészeti állapot romlását, valamint a fej körfogatának 

fokozott növekedését tapasztalta a szülő. Tárgyra nem nézett, arcot sem fixált.  

Diagnózis: hypermetropia - H5200 

Szakértői Bizottság vizsgálatai 

Első, diagnosztikai vizsgálat 3 év 2 hónaposan került sor Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézményében. Tapintást előnyben részesít, vizuális alapfunkciók fejlesztésre szorulnak. 

Korának megfelelő fejlettséggel rendelkezik, mely az óvodai közösségbe kerüléshez 

szükséges szintnek megfelelő.  

Diagnózisa: H5420 - Csökkentlátás mindkét szemen 



 Az első felülvizsgálata 6 év 1 hónapos korban történt, mely megerősítette a korábbi 

diagnózist. Intelligencia vizsgálatok során a verbális megértés alacsony indexét, valamint a 

munkamemória határövezeti indexét állapították meg, melyet a figyelmi funkció fejletlensége 

jelentősen befolyásolt. Halasztott iskolakezdést, újabb év óvodai nevelés indokoltnak 

tartottak. 

 

Intézményes nevelés 

Korai gondozásban nem vett részt 

Óvodai nevelése 3 év 6 hónaposan kezdődött meg egy megyeszékhely látás- és 

mozgássérülteket integráló óvodájában. Az épület akadálymentesített mindkét sérüléstípusra. 

Óvodapedagógusaival folyamatos a konzultáció, amely a csoportban történő megsegítésre, 

egyéni szükségletekre irányul. A csoportban gyógypedagógiai asszisztens segíti a gyermek 

mindennapos tevékenységeit. 

Jelenleg utazó gyógypedagógiai ellátás keretében komplex gyógypedagógiai fejlesztést kap 

hetente két órában. Alkalomszerű iskola előkészítő foglalkozáson vesz részt a budapesti 

Gyengéntlátók Általános Iskolája és EGYMI szervezésében.  

A következő tanévben kezdi meg iskolai tanulmányait, várhatóan a megyeszékhely 

látássérülteket integráló általános iskolájában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

 

Szomatikusan jól fejlődő, ápolt kisfiú. Szemüveget visel, excentrikusan fixál. Preferált 

látótere kialakulóban. Tekintetrögzítését nystagmus nehezíti. Ismert helyen akadályokat 

elkerüli, lépcsőn kapaszkodva, váltott lábbal közlekedik. Téri tájékozódása pontatlan, 

mozgáshoz, iránykövetéshez segítséget igényel. Az óvodai csoportszobában, öltözőben, 

folyosón, fejlesztő teremben, mosdóban jól tájékozódik. Alacsony kontrasztú, közepes méretű 

tárgyakat nehezen észlel, erős kontrasztnál ez kevesebb. Besötétített helyiségben a fényforrást 

fixálja, követi, érte nyúl, mely során kezével kereső mozgást végez. Világító dobozon képes 

vizuálisan is megkeresni a nagyobb megnevezett tárgyat. Normál megvilágításban nagyobb 

tárgyakat fixál és rövid ideig követi szemmel. Tekintetváltásra képes. Látásélessége nehezen 

mérhető. Színek közül pirosat, kéket, sárgát megnevez, többi színt nem látja jól, emiatt azokat 

pontatlanul azonosítja. 

Mozgásos tevékenységeket szívesen végez. Egyensúlyérzéke instabil, 

mozgáskoordinációja bizonytalan. Asztali tevékenységbe bevonható irányítással.  

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

időszak tapasztalatai alapján 

  

 Feladattudat fejlesztése 

 Vizuális alapfunkciók  

 Kognitív funkciók fejlesztése 

 Finommotorika fejlesztése 

 Téri orientáció fejlesztése 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Aktív, érdeklődő a környezete tárgyai iránt. Hosszú távú emlékezete jó, akusztikus figyelme 

hosszan fenntartható. Ügyesen és szívesen mozog. Igényeit egyértelműen jelzi. 
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Fejlesztési TERÜLET PSZICHOMOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK 

 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia  

VIZUÁLIS ALAPFUNKCIÓK 

− lokalizálás, fixálás, tekintetváltás, pásztázás, vonal követése szemmel, mozgó tárgy 

követése szemmel, perifériás látás fejlesztése, színlátás 

Feladatok, tevékenységek 

Fényjátékok különböző minőségű fényforrásokkal 

 

 Közvetlen fényforrások 

- elemlámpa fényének lokalizációja elsötétített szobában 

(lokalizáció, fixáció) 

- mozgó fényforrás megfigyelése ( közeledő . távolodó 

fényforrás) 

 Vetett fényforrások: 

- lámpa fényének lokalizációja, fixációja padlón és falon 

- tenyérrel csapjon rá a fényforrásra. (szem-kéz koordináció 

előkészítése) 

 Átvilágított tárgy 

- szűrt fényű forrás lokalizációja (fólia; sötét és világos 

színű különböző színű fóliák váltása) 

- mozgó átvilágított lufi követése (követés előkészítés) 

Világító dobozon tárgyak megfigyelése, színek, formák 

azonosítása 

Képek megfigyelése digitális kijelzőn 

Tárgyak rendezése ellentétes kontrasztú felületen 

Tárgyak keresése a tálcán, az asztalon  

Vattapamacs fújása sötét háttéren 

Hungarocell golyó gurigázása kendőben  

Bújócska plüss állattal 

Játék a lufival (reptetés, passzolgatás) 

Labdagurítás kapuba 

Módszer  

Együtt cselekvés,  

szóbeli irányítás 

melletti önálló 

cselekedtetés, 

didaktikus játék 

 

Eszköz 

lufi 

élénk színű labda 

termények, levelek 

kapu/doboz 

kisautók 

különböző színű 

anyagok háttérnek 

(fekete, fehér, zöld, 

sárga) 

tálca 

képek, telefon, laptop 

hétköznapi tárgyak 

plüss figura 

világító doboz, sötétítő 

függöny 

vattapamacs 

hungarocell golyó 

zseblámpa 

gyertya 

csillagszóró 

csillogófelületek 

karikák 



Autózás szőnyegen 

Célba dobás 

tálcák, edények 

Az értékelés alapelvei  

Folyamatos visszajelzés, dicséret, jutalmazás (pl.: kedvelt játékkal, verssel). 

Fejlesztés célja 

Biztos fixáció kialakítása, tekintetváltás és szemmel való követés ügyesítése. Periférás látás 

fejlesztése. Preferált látótér kialakulásának támogatása. 

 

 

Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Percpeció fejlesztés (vizuális, auditív, taktilis-haptikus) 

Figyelem fejlesztése (elsődlegesen a vizuális figyelem, majd akusztikus és taktilis)  

Feladatok, tevékenységek 

A vizuális észlelés fejlesztésének részterületei 

- Szemfixációs gyakorlatok és a balról jobbra történő 

szemmozgás beidegződése (zseblámpa fényének 

követése, mozgás követése, képek követése)  

- differenciálás (eltérés, azonosság észrevétele) 

párosítás hétköznapi tárgyakkal 

- diszkrimináció (alak, háttér megkülönböztetése) 

- Gestalt-látás, egységben való látás (formák 

kiegészítése egésszé) reprodukáló képesség 

fejlesztése (térben, síkban)  

- alakkonstancia, alak- és formaállandóság ( felismerés 

változó helyzetben, fejjel lefelé, elforgatva)  

- vizuális tagolás, rész-egész/analízis-szintézis 

(képkiegészítés, mozaik összeillesztése)  

- vizuális ritmus követése, utánzása;  

- változás megfigyeltetése, hiányok pótlása vizuális 

minta alapján (térbeli maketten és síkban) 

 

Az auditív észlelés fejlesztésének részterületei 

- differenciálás (környezet hangjai, zörej, hangszer, 

fonéma megkülönböztetése és azonosítása) 

- diszkrimináció (beszédhang, szótag, szó kihallása a 

szövegből)  

- hallási inger irányának meghatározása hosszú, rövid 

hangok megkülönböztetése ritmus hallás utáni 

visszaadása  

- zenei hallás fejlesztése,  

- magas-mély, erős-halk, gyors-lassú, hosszú-rövid 

hangok differenciálása;  

- auditív nyelvi szekvenciák fejlesztése (hangok, 

szavak, mondatok ismétlése hallás után, majd hallási 

Módszer  

Együtt cselekvés, szóbeli 

irányítás melletti önálló 

cselekedtetés, didaktikus 

játék 

 

Eszköz 

 

élénk színű tárgyak 

kontrasztos képeskönyvek 

diavetítő, diafilm 

zenelejátszó 

hétköznapi élet tárgyai 

(zokni, pohár, cipő, vatta, 

vizes palack, csipesz, 

gyümölcsök, zöldségek 

stb.) 

énekek, mondókák 

kis párnák 

zsák 

csörgő dobozok 

termések 

 

 



sorrend utánzása)  

- számfogalom erősítése hangok segítségével 

(kopogás, hangszerek megszólaltatása, csengetések 

száma) 

A taktilis (tapintásos) észlelés fejlesztésének részterületei 

- tapintással tárgyak felismerése, csoportosítása  

- formafelismerés hátra, tenyérre rajzolva  

- smirgliből kivágott formák felismerése  

- hőmérséklet megítélése tapintással 

 

 

A kinesztetikus észlelés (izomérzékelés) fejlesztésének 

részterületei 

- formák reprodukálása testtel  

- kézizomzat erősítése – árnyjáték  

- számfogalom megerősítése a kinyitott ujjak padra 

nyomásával a  

- testséma fejlesztése (a megnevezett testrész a falhoz 

„ragad”)  

- tömegmérés bekötött szemmel 

A keresztcsatornák működésének fejlesztése  

- tapintott tárgy megmutatása a képek között  

- látott tárgy megkeresése tapintással  

- tapintott tárgy hangjára való reagálás  

- mozgással helyettesített hangok, szavak 

- jelek és képek összekapcsolása 

A vizuális figyelem fejlesztésének részterületei 

- utasítás szerinti elemek kiválogatása (az összes 

egyforma kigyűjtése) 

- fonalak követése kézzel, szemmel  

- nagy képen kis részlet megtalálása  

- képek átmásolása (kopírozás)  

- a látótér növelése (felvillantott információk 

megfigyelése) 

- a lényeges információ kiemelése (képekből, 

szövegből) 

- a figyelemmegosztás képességének gyakorlása több 

egyidejű információ adásával 

Az auditív figyelem fejlesztésének részterületei 

- a lényeges ingerre való következetes reagálás 

gyakorlása (koppintás, taps, lépés egy bizonyos jel 

vagy szó hallása esetén)  

- reagálás ugyanarra az ingerre váltakozva, kétféle 

jellel (például első jelnél leül, másodiknál feláll)  

- zörejláda, háttérzaj készítése hangkazettán, 

feladatvégzés egyre erősödő háttérzajban: - halk, 



hangszeres zene - forgalom zaja - énekhang – beszéd 

 

Az értékelés alapelvei  

Folyamatos visszajelzés, dicséret, jutalmazás (pl.: kedvelt játékkal, verssel). 

Fejlesztés célja 

A figyelem terjedelmének és tartósságának fokozása. Elsősorban az akaratlagos vizuális 

figyelem kialakulásának segítése. 

 

 

 

Fejlesztési terület PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Finommotorika, grafomotorika, szem-kéz koordináció 

Feladatok, tevékenységek 

- mindennapi szituációkhoz kötötten (öltözködés, 

önkiszolgáló tevékenységek) 

- játékszituációban (építés, illesztés, csoportosítás, 

manipuláció tárgyakkal, puzzle, fűzés, csipeszelés)  

- alkotó tevékenységekhez kötve (tépés, nyírás, ragasztás, 

festés, hajtogatás, gyurmázás, nyomdázás, maszatolás) 

- írásmozgáshoz kötve (színezés, rajzolás, formautánzás, 

áthúzás, vonalelemek írása)  

- egyéb finommozgások tudatos irányítása, kontrollja 

(kéz, láb, testrészek, arc: mimika, beszédmozgásra 

figyelés, gesztusok) 

Módszer  

Együtt cselekvés 

szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, 

didaktikus játék 

 

Eszköz 

gyurma, papír 

festék, filc 

ceruza, színes ceruza 

nyomda, fűzős játékok 

tálca 

tejszínhab 

búzadara 

Pötyi játék 

nagyméretű tégla 

építőjáték 



dupló 

csipesz, csipeszelő alap 

magvak, levelek 

spárga, madzag 

mindennapos eszközök: 

ruhadarab, tisztálkodás 

eszközei 

Az értékelés alapelvei  

Folyamatos visszajelzés, dicséret, jutalmazás (pl.: kedvelt játékkal, verssel). 

Fejlesztés célja 

A meglévő látás minél nagyobb felhasználása a finommozgások koordinálása során. 

 

Fejlesztési terület  PSZICHOMOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK  

 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Testséma fejlesztése, Téri irányok megismerése, Szem-láb koordináció, Egyensúly fejlesztése 

Feladatok, tevékenységek 

Térbeli tájékozódás fejlesztése 

Testséma kialakítása: 

- fő és résztestrészek megnevezése, funkciója, mozgatása,  

- tájékozódás saját testen (előbb egy-egy oldal) 

 - tájékozódás máson  

Oldaliság gyakorlása: 

- saját testen 

- adott helyzetben (padban) 

- változó helyzetben (körben) 

Tájékozódás térben: 

- viszonyfogalmak használata (saját helyzetéhez viszonyítva)  

- viszonyítás a helyzetét változtatva  

- viszonyfogalmak máshoz viszonyítva - hármas tagozódás 

érzékeltetése polcon, tárgyakkal 

 

Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

- Függőleges síkban  

- Vízszintes síkban: földön, szőnyegen, asztalon, padon, 

A3-as lapon, kisebb lapon  

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

- egy napon belüli időbeli tájékozódás,  

Módszer 

  

Együtt cselekvés, 

szóbeli irányítás 

melletti önálló 

cselekedtetés, 

didaktikus játék 

 

 

 

Eszköz 

 

labdafürdő 

plüss állatok 

kis autók 

mondókák 

labda 

lépőkövek 

híd, alagút 

szék, szőnyeg, szivacs 

pad 



- napszakok megfigyelése, sorrendje  

-  tevékenységekhez, jelekhez kötve  

- tájékozódási gyakorlatok a hét napjai között naptár 

használata egyre bővülő formában (heti, havi, évszakot 

átfogó, éves)  

- saját életével kapcsolatos események időbeli 

sorrendjének meghatározása dátumok időrendje 

Bazális stimuláció 

Mozgásos mondókák 

Egyensúlyozás padon, lépőköveken, hídon, sáv mentén 

Akadálypálya 

karika, bordásfal 

illatok  

hangkeltő eszközök, 

különböző 

anyagminőségek 

 

Az értékelés alapelvei  

Folyamatos visszajelzés, dicséret, jutalmazás (pl.: kedvelt játékkal, verssel). 

Fejlesztés célja 

Testtudat fejlesztése, térbeli tájékozódás fejlesztése. 

 


