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Németh Marianna gyógypedagógus, logopédia szakirány 

 

NYELVI FEJLŐDÉSI ZAVARRAL ÉS KEVERT SPECIFIKUS FEJLŐDÉSI 

ZAVARRAL KÜZDŐ KÖZÉPSŐ CSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Név: A. 

Életkor, óvodai csoport: 4 év 4 hónap, középső csoport 

Diagnózis: F80 - nyelvi fejlődési zavar  

                   F83 – kevert specifikus fejlődési zavar            

Időszak: 3 hónap 

 

Anamnézis 

A. utazó gyógypedagógiai ellátását nyelvi fejlődési zavar sajátos nevelési igény miatt 

a megelőző tanévben kezdtem. A gyermek ebben az időben kezdte az óvoda kiscsoportját is, 

félévkor vett részt vizsgálaton a Megyei Szakértői Bizottságnál, ahol az nyelvi fejlődési zavar 

(F80)  valamint  (F83) kevert specifikus zavar diagnózisokat állapítottak meg.  

Anamnézise pre- és perinatális eredetre utaló adatokat tartalmaz. Kiemelendő, hogy a 

35 éves édesanya terhességi cukorbetegséggel szövődött terhességéből a 39. terhességi héten, 

elhúzódó vajúdási szakasz után császármetszéssel, 9/10 Apgar értékkel született. A 

köldökzsinór egyszer nyakára, kétszeresen a felsőtesti-hasi részre volt tekeredve. A vérgáz 

vizsgálat során enyhe acidosis miatt egy alkalommal parenterális folyadékpótlásban, icterusa 

miatt kékfény terápiában részesült. 12 hetes orthopediai kontroll vizsgálaton Pavlik kengyel 

viselését javasolták, melyet folyamatos felülvizsgálat mellett 4,5 hónapon keresztül hordott.  

Mozgásfejlődése jelentős késést mutatott, a szülők szakértői vizsgálat és korai fejlesztés 

céljából kezdeményezték a bizottságnál a gyermek vizsgálatát, ezt követően korai gondozása, 

fejlesztése folyamatos volt.  

A gyermeket 2 évesen bölcsödébe íratták, kezdetét vette a beszédindító terápia, 

melynek hatására a gyermek szókincse bővült. Aktív szókincsében még mindig csak néhány 

szó használata volt tapasztalható, ezért főként mutatással, gesztusnyelvvel, mimikával 

közölte, érte el a szándékát. Beszédmegértése azonban az expresszív területnél jobb 

színvonalúnak imponált. 

 Az óvodás, közösségi beilleszkedése átlagosan zajlott, a gyermek társaságban jól 

érezte magát. A beszoktatás alatt az édesanya is elkísérte a gyermeket, ahol lehetőségem volt a 
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szülővel személyesen is beszélni a gyermekről és az állapotáról. Miután a gyermeket sikerült 

megfigyelni szabad játék során és a szülővel is egyeztettünk, csak azután próbáltam 

kétszemélyes feladathelyzetbe hozni. A gyermek nyitottsága, közvetlensége nagymértékben 

könnyítette a kapcsolatfelvételt. Érdeklődése és lelkesedése is pozitív irányba billentette a 

foglalkozások menetét. Mivel a gyermek a korábbi hónapokban beszédindító terápián vett 

részt, így a hangutánzó gyakorlatok, főnevek, igék tanításával folytattam a fejlesztést. A tanév 

végére a gyermek szókincse nagymértékű fejlődésnek indult, összetett mondatokat használt 

spontán beszédében is, jelek, ragok szépen automatizálódtak beszédében, alap- és kiegészítő 

színek neveit is biztosan megnevezte. 

  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Az idei tanév elején a gyermek állapota megfelelő szintűnek mutatkozott. Egyre több 

információra tett szert a nyár folyamán, s minden eddig begyakorolt, megtanult feladatra 

emlékezett. Kétszemélyes feladathelyzetben jól foglalkoztatható. Verbálisan jól irányítható. 

Artikulációs mozgásai kissé nehezítettek, renyhébbek az átlagosnál, dyslalia figyelhető meg. 

Fúvó gyakorlatokra rávehető, artikulációs gyakorlatok végzésére rövid ideig rávehető.  

 

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

időszak tapasztalatai alapján 

 Komplex nyelvi fejlesztés 

 Kognitív funkciók erősítése- fejlesztése 

 Érzékelés- észlelés fejlesztése 

 Figyelmi funkciók erősítése- fejlesztése 

 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 Foglalkozásokon szívesen vesz részt 

 Feladatvégzésre motivált 

 Változatos feladatokkal foglalkoztatható 
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Fejlesztési terület: PSZICHO-MOTOROS FUNKCIÓK- Beszéd 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia: Beszédészlelés -megértés fejlesztése 

Feladatok, tevékenységek 

 Szóismétlés 

Két tejfölös poharat összekötünk egy fonallal és ezen keresztül „telefonálunk” 

egymásnak. A gyermek megismétli azokat a szavakat, amiket hall. 

 Labdagurítás 

Labdagurítás közben különböző mondatok után mondását végezzük. 

 Papagájjáték- suttogott szóismétlés 

A gyermek papagájos fejdíszt kap, s az utasítás szerint minden elhangzott szót 

megismétel. 

 Szógyűjtés 

Különböző mesekönyv, eseménykép nézegetése közben minél több szót gyűjtünk a 

gyermekkel.  

 Hangutánzó gyakorlatok- társasjáték (melléklet 1.) 

Egy alaplapon különböző állatok, járművek képei láthatóak. Színes kockával dobunk, 

s a gyermek a megfelelő színű mezőre lép, majd utánozza az állat, tárgy hangját. Aki 

elsőnek az utolsó képre ér, az nyer. 

 Ajakképek (melléklet 2.) 

Egy alaplapon különböző formák láthatóak, mellette sok kis kép. A kis képek egyik 

oldalán ajakállások, másik oldalán az alaplapon megegyező formák láthatóak. A 

gyermek megkeresi a kis képek helyét az alaplapon, majd a különböző ajakállásokat 

bemutatja tükör előtt. 

 Csipegetés 

A tenyerünkbe tett zizit két ajkunkat összeszorítva felcsippentjük a zizit. 

 Mosolygás, szomorkodás 

A gyermeknek különböző képeket mutatunk például: ajándék, törött kéz, torta, 

kiskutya, strandolás, melyekről eldönti, örülne neki vagy sem. Ha örül, mosolyog, ha 

nem örül, akkor szomorú arcot vág. 

 Pusziküldés 

A gyermeket megkérjük küldjön puszit szüleinek, testvérének, óvó nénijeinek, 

barátainak. 

 Szívószállal vizet iszunk versenyre 
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 Szívószállal buborékot fújunk a vízbe 

 Szívószállal különböző színű papírdarabokat szívunk fel, s így készítünk el egy őszi 

képet. Egy rajzlapon egy kopasz fa képe látható, s erre kerülnek a színes papírok, 

melyek az őszi faleveleket szimbolizálják. 

 Rakétajáték 

Egy papírzsebkendőt terítünk a kissé hátradöntött fejünkre, hatalmasat fújunk bele. A 

zsebkendő a magasba száll. Vajon melyikünk zsepije repül magasabbra? 

 Egy irattartó tasakba teszünk egy téli tájképet, valamint sok kicsi hungarocell darabot. 

A tasakot lezárjuk, csak egy kis nyílást hagyunk ki, ahová egy szívószálat dugunk. 

Amikor a gyermek belefúj, a hungarocell felemelkedik, mintha hóesés lenne. 

 Kesztyű (melléklet 3.) 

Egy nagy műanyag pohár alján lyukat fúrunk, tetejére egy gumikesztyűt erősítünk. A 

gumikesztyűnek mosolygós arcot rajzolunk. A pohár alján lévő lyukba illesszük a 

szívószálat és belefújunk. A gumikesztyű felfújódik, mint egy lufi.  

 Béka (melléklet 4.) 

Zöld papírból békát hajtunk, hosszú nyelvet ragasztunk neki. A nyelv alá rögzítjük a 

szívószálat. A szívószálba, ha belefújunk, meglibben a béka nyelve, pont úgy, mint 

amikor az igazi béka a nyelvét ölti. 

 Elefánt (melléklet 5.) 

Anyósnyelvre (szilveszterkor kapható hangos síp, melybe, ha belefújunk, megszólal és 

előre kunkorodik a papírja) elefánt füleket, szemeket ragasztunk. A gyermek belefúj a 

sípba, a papír pedig úgy kunkorodik előre, mint az elefánt ormánya. 

 Méznyalogatás 

A gyermek ajkát mézzel kenjük be, amit csak a nyelvével tud lenyalni. 

 Állatkerti séta (melléklet 6.) 

Kis kártyákat gyártunk, melyekre különböző állatokat rajzolunk. Az állatokat, 

mozdulataikat a következő módon utánozzuk tükör előtt. Az oroszlán hatalmasat kiált- 

á. Majd az ételbe, húsba harap- alsó- és felsőajak beharapása. Az elefánt az ormányát 

emeli- kidugjuk és visszahúzzuk a szájtérbe hegyes nyelvünket. A kutya a nyelvét 

kifelé lógatja, majd körbenyalja a száját mindkét irányba. A lajhár a fán lóg, vagy a 

fán hasal- nyelvünket az orrunk, majd állunk felé dugjuk. A gorillának hatalmas pofija 

van- hegyes nyelvünket egyik, majd másik oldalra dugjuk szájtéren belül, végül alsó- 

és felsőajkunk mögé dugjuk, mindeközben szánk zárva van, így tényleg elváltozik az 
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arcunk, s hasonlítani fog a gorilláéra. Kanalas gémnek kanál formájú a csőre- 

nyelvünkből kanál formát alakítunk, majd beemeljük szájtérbe. A zsiráfnak hosszú 

nyaka van, egyszer a fáról eszi a levelet, máskor lehajol vizet inni- nyelvet felső 

fogsor mögé támasszuk, majd alsó fogsor mögé támasztjuk, ezt váltakoztatjuk. A 

tevének púpjai vannak- a nyelvünket az alsó fogsorunk mögé támasszuk, s enyhém 

előre döntjük, a nyelvhát megemelkedik, púpos lesz. A zebra a szavannán vágtázik- 

csettintés, a felső fogmederhez szívott nyelvperem lerántása. 

 Horgászás (melléklet 7.) 

A gyermek két ajkával összeszorítja a horgászbotot (hurkapálcára erősített mágnes) és 

a halakat kifogja (hal kép, melynek egyik oldalára mágnes, másik oldalára 

nyelvgyakorlat képe van rögzítve). Miután sikerült minden halat kifognia, tükör előtt 

utánozzuk a nyelvgyakorlat képeit. 

 Szókincsbővítés 

Melléknevek tanítása. Különböző tulajdonságok megfigyeltetése tárgyakon, képeken. 

Majd a képeket összekeverjük. A gyermek húz a pakliból és mondja, az alma kicsi, a 

ház magas… stb. 

 Utasításértés 

Összetett utasítások végrehajtása, például: Menj az asztalhoz és tedd le a füzetedet! 

 Keress kéket! 

A teremben elhangzik az utasítás és a gyermeknek minden olyan tárgyhoz oda kell 

mennie és meg kell neveznie, ami kék színű. A játékot más színekkel, melléknevekkel, 

például: kicsi, is játszhatjuk. 

 Ugorj, állj  

A gyermek szabadon sétál a teremben. A pedagógus cselekvéseket mond, ha a 

gyermek azt hallja ugorj, felugrik, ha azt hallja állj, megáll, az összes többi esetben 

sétál. 

 Találós kérdés 

A gyermek elé különböző tárgyakat helyezek. A gyermek kitalálja, a körülírás alapján 

mire gondolok. 

 Mondókák elsajátítása. A mondókákhoz képeket rajzolhatunk, nyomtathatunk, vagy 

készíthetünk bábokat is, mellyel szemléltetjük a vers részeit. 

 Rövid mese hallgatása (melléklet 8.) 

Szutyejev mesék feldolgozása. Például: A kakas meg a színek. A mese szereplőit 
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lerajzoljuk, lamináljuk. Eljátsszuk a gyermeknek a mesét, ott előtte egy fehér kakast 

színezünk ki a ceruzák segítségével.  

Az értékelés alapelvei: Minden pontos feladatvégzést azonnali szóbeli dicsérettel 

jutalmazok. 

Fejlesztés célja: A gyermek beszédészlelésének- megértésének szintje megfeleljen az 

életkorának. Artikulációs izmok erősítése. A későbbi tanulási zavar megakadályozása.  

 

 

 

 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK -  Észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia:  

Auditív és vizuális észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. Általános ismeretek bővítése, 

változás megfigyelése, rész-egész viszony fejlesztése, ritmikus sorok alkotása. 

Feladatok, tevékenységek 

 Hangszerek hangjának megkülönböztetése. 

Először nyitott szemmel, majd csukott szemmel is fel kell tudni ismernie. Ha ez jól 

megy, akkor kettő, három hangszer is megszólal egymás után, s a gyermek megjegyzi 

a sorrendet is. 

 Környezet hangjaira való odafigyelés 

A különböző hangokat telefonról játszuk le a gyermeknek. A gyermek megfigyeli mit 

hall és egyezteti a megfelelő képpel. Szintén nehezíthető a játék, ha egymás után kettő 

vagy több hang is szól. A gyermeknek a sorrendiségre is figyelnie kell. 

 Kindertojásba rejtett apró tárgyakkal különböző hangot adunk, gyermek megfigyeli 

ezt. 

(melléklet 9.) 

 Gyufaskatulyába különböző apró tárgyakat teszünk. A skatulyák közül kettő-kettő 

egyforma. A gyermek megkeresi az egyforma hangzásúakat. 

 Zenélő játékot eldugunk, a gyermek megkeresi hallás alapján. 

 Színfelismerés, egyeztetés (melléklet 10.) 

Színes szívószál-darabokba színes fültisztító-pálcát dug a gyermek. 

Színes fültisztító- pálcák helyét megkeresi az alaplapon. 

Színes pálcikáknak megkeresi a helyét az alaplapon. 
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Színes pálcák és színes jégkrémek egyeztetése. 

 Formafelismerés, egyeztetés (melléklet 11.) 

A gyermek különböző fakockákat illeszt egy alaplapra kockacukor csipesszel. 

Egy alaplapon különböző formák láthatóak, a kupakok tetején pedig szintén 

ugyanezen formák. A gyermek megkeresi az alaplapon a kupakok helyét- 

 Azonosság, különbözőség észlelése 

A gyermek húz egy kártyát melyen két kép látható. A két képről eldönti egyformák 

vagy sem. 

 Változások megfigyelése a szobában, egymáson. 

 Mozdulatok utánzása 

 Egy tárgy több közül való kiválasztása előzetes megmutatást követően.  

 Mi hiányzik? 

Néhány tárgyat az asztalra teszünk. Közben megnevezzük. Ezután a gyermek becsukja 

a szemét, majd a pedagógus eldug belőle egyet a zsebébe. Ki kell találni, hogy mi tűnt 

el az asztalról.  

 Keresd meg az ugyanolyat! 

A gyermek egy képet tart a kezében és megnézi. Egy alaplapon sok másik kép is 

szerepel, de a gyermeknek csak azt az egyet kell megkeresnie, melyet megnézett. 

 Mi volt a képen? 

A gyermek elé alaplapot helyezünk. Az alaplapról hiányoznak kis képek. A gyermek 

megkeresi helyüket. Ezután a gyermek megnézi, megnevezi mit lát rajta. A pedagógus 

elveszi a képeket, a gyermek emlékezetből elmondja mi volt a képen. 

 Általános ismeretek 

Képnézegetés az óvodáról, a gyerekekről, a családról. 

 Egyszerű puzzlek kirakása. 

 Ritmikus sorok alkotása 

Színes szívószál-darabok fűzése. 

Az értékelés alapelvei: Minden pontos feladatvégzést azonnali szóbeli dicsérettel 

jutalmazok. 

Fejlesztés célja: Környezetünk hangjainak, tárgyainak pontos felismerése, azonosítása, 

megkülönböztetése. Legyen képes a különböző vizuális jelek, hangingerek megfigyelésére, 

megkülönböztetésére. Segíteni a gyermeket abban, hogy jobban tájékozódjék környezetében, 

kialakuljon azonosságtudata, én- identitása. 
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Melléklet (1) 

 

 

Melléklet (1) 
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Melléklet (3) (4) 

 

 

 

   

     

 

Melléklet (5) 
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Melléklet (6) 

 

 

 

 

 

         

 

Melléklet (7 
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Melléklet (8) 

 

 

Melléklet (9) 

 

 

Melléklet (10) 
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Melléklet (11) 
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