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FIGYELEM, AKTIVITÁS ZAVARÁVAL KÜZDŐ 

 NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 6 év 6 hónap, nagycsoport 

Diagnózis: F90 – a figyelem, aktivitás zavara 

Időszak: 6 hónap 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

Problémamentes terhességből, 42. hétr túlhordott, sectio ceasare alkalmazásával, négy 

kilogramm feletti súllyal született. Apgar 9/10 értékű.  

Csecsemő- és kisgyermekkor 

Az első életévben mozgásfejlődésében eltérés nem volt. Beszédfejlődésében a folyamatos 

beszéd kialakulása 3 éves korra tehető.  

Szakértői Bizottság vizsgálatai 

Első vizsgálatát a járási szakértői bizottság végezte 5 év 1 hónaposan, a gondviselő 

egyetértésével az óvoda kezdeményezte iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megítéléséhez. A vizsgálaton a szülők képviseletében az anya vett részt.  

Pedagógiai jellemzése alapján rövid ideig képes figyelni, viselkedésével zavarja társait, 

lobbanékony. Az óvodástársakkal időnként durva. Mozgékony, hangos gyermek, 

szabályokhoz nehezen alkalmazkodik. Feladathelyzetben kevésbé érdeklődő, a feladatokat 

gyorsan, a minőségre nem figyelve végzi. Testnevelés foglalkozásokon ügyes, egyéni 

foglalkozásokon jobban teljesít.  

A vizsgálati szituációban nyitott, barátságos, a szülői interjú alatt és a feladathelyzetben 

viselkedése nehezen irányítható és kezelhető. Szülőről történő leválasztást elfogadja, 

viselkedése harsány, folyamatos mozgásban van. Asztalszituációba rövid ideig bevonható, a 

feladathelyzetet többször kérés nélkül elhagyja. Asztal alá bújik, keze ügyébe kerülő 

játékokkal, eszközökkel tevékenykedik. Feladatokat érdeklődése mentén variálja, 

instrukciókat nehezen követi, többször „nem tudom” válasszal hárítja. Bíztatással átmenetileg 

motiválható. Folyamatos ingerkeresés és kissé öntörvényű viselkedés jellemzi.  



A szülői interjú szófogadatlanságot jelez, de óvodaváltása során gyorsan beilleszkedett, 

társaival viszonya jó.  

A vizsgálati viselkedés, az óvodai és szülői megfigyelések felvetik az ADHD gyanúját, 

Komplex diagnosztikai vizsgálatát a megyei szakértői bizottság végezte 6 éves 1 hónapos 

korában. A vizsgálaton kooperációba vonható, élénk, érdeklődő, újszerű tevékenységekre 

motivált. Tisztázott keretek között, rövidebb intervallumon belül képes feladatvégzésre. A 

megfelelő feladattartáshoz a szokásosnál szorosabb struktúra szükséges. Figyelmét változó 

hatékonysággal irányítja, tevékenységét mérsékelt erősödést mutató nyugtalanság kíséri. A 

vizuális alapon szervezett tevékenységek körében terve, mintát hatékonyan követ. A külső 

szabályok betartására törekszik, jelenleg változó eredményességgel, a tendencia azonban jól 

érzékelhetően pozitív. A diagnosztikus vizsgálat figyelemkoncentráció és aktivitásszabályozás 

zavarát (F90) állapította meg. Intellektuális képességei: IQ 82-92 közötti, óvodás SON 

nonverbális intelligenciatesttel mérve.   

Javaslat: az iskolába lépés egy nevelési évvel történő halasztása és további óvodai nevelése  a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve vonatkozó részeinek figyelembe 

vételével készített helyi óvodai program szerint. A többi gyermekkel közösen is részt vehet az 

óvodai nevelésben.  

Hivatalból történő felülvizsgálatát 7 év 1 hónapos korában nevelési intézménye szülői 

egyetértés mellett kezdeményezte, iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

céljából. Pedagógiai jellemzése alapján tevékenységek iránt érdeklődő, de figyelme rövid 

ideig köthető le. A munka jellegű feladatokban segítőkész, a szeretet, dicséret ösztönzőleg hat 

rá. Mozgás iránti vágya fokozott, kedveli a mozgásos játékokat. Ábrázoló tevékenységekben 

nem szívesen vesz részt.  

A vizsgálat során barátságos, együttműködő, feladattudata még fejletlen, de a feladatvégzésre 

motivált. Figyelme két személyes helyzetben csak kissé fluktuál, munkatempója gyors, 

kapkodó, intellektuális terhelésre fárad. Figyelmi érintettsége miatt az iskolás SON 

nonverbális intelligenciateszttel mérve IQ 95, átlagövezeti.  

Felülvizsgálata alapján sajátos nevelési igényű, a figyelem, aktivitás zavarával küzd (F90), 

amely tanulási helyzetben megnehezíti meglévő képességfedezete hatékony módosítását. Az 

ellátás módja együttnevelés, a habilitációt végző szakember pszichopedagógia szak, ennek 

hiányában viselkedési zavarok terén elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező bármely 

szak.  

Intézményes nevelés 

Óvodai nevelése négy éves korában kezdődött, családi státuszának változása miatt más 

település óvodájába került.  A megyei szakértői bizottság felülvizsgálata során az iskola 

megkezdésének egy évvel történő elhalasztását javasolta.  

Jelenleg második éve nagycsoportos. Beiskolázása az általános iskola 1. évfolyamába a 

következő tanévtől javasolt, az ellátás módja együttnevelés.  

 

 



KÉPESSÉGFEDEZET  

VISELKEDÉS, KOGNITÍV ÉS SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK 

 újszerű tevékenységekre motivált 

 kerettartó struktúrát rövid ideig képes tartani  

 feladattartáshoz szorosabb struktúra szükséges 

 figyelmét változó hatékonysággal irányítja 

 tevékenységet mérsékelten erősödő motoros nyugtalanság kíséri 

 vizuális alapon szervezett tevékenységekben jobban teljesít, mintát hatékonyan követ 

 változó eredményességgel szabályok betartására törekszik, tendencia pozitív 

 egyenetlen képességstruktúra nehezítő tényező az önálló ismeretszerzésben 

 gyengébb: mozaik (4,9 év), életkort megközelítő: kombináció és emlékezet (6 év) 

 IQ 95 (SON), átlagövezeti 

 figyelem könnyen terelődik 

BESZÉD 

 beszédkésztetés, aktív, szívesen, sokat mesél 

 alakilag ép, esetenként inadekvát tartalommal 

 beszédértési nehézség előfordul 

 eseménykép, irányított beszéd: hiányos szerkezetű mondatok, szűkebb aktív szókincs, 

nehezített kifejezőkészség 

MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK – SZÁMOSSÁG 

 mechanikus számsor 14-ig 

 mennyiségfogalom kialakulóban  

 sok-kevés, több-kevesebb, kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb fogalmakat ismeri, használja 

 ugyannyi, ugyanakkora segítséggel 

 ujj-számkép nehezített 

 elemi műveletek segítséggel 10-es körben, 5-ig elvont síkon is 

ÍRÁST MEGALAPOZÓ KÉSZSÉGEK 

 bizonytalan, görcsös ceruzafogás 

 előrajzolt formánál lapot forgat, pontatlan, firkálással hárít 

 egyszerű geometriai formánál orientációs és pozicionális hibák, aránytalanság 

 vonalközben bizonytalan 

RÉSZKÉPESSÉGEK 

 testséma kialakult, testrészek ismerete életkori szintű 

 téri tájékozódás megfelelő, idői tájékozódás bizonytalan 

 gyenge vizuomotoros koordináció (Bender A) 

 rövidtávú verbális memória átlagos 

 vizuális memória nagyon gyenge (GMP12/2) 

 auditív differenciáló készsége jó 

 szeriális észlelés zavart (GMP 20%) 

ÖSSZEGZÉS 

 kapkodó, teljesítményt rontó feladatvégzés 

 feladathelyzetből gyakran kilép 

 kooperáció nehezített 

 motoros nyugtalanság jellemzi 

Aktivitás és figyelmi érintettség 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Kezdeti bizonytalansága gyorsan oldódik, enyhe viselkedésproblémák is megjelennek, 

melyek könnyen rendezhetők. Szabálytartó viselkedésre rávehető, időnként fáradtság, 

intellektuális erőfeszítések miatt motoros nyugtalanság, figyelmetlenség nehezíti 

feladatvégzését. Fokozott késztetés jellemző a sikeres feladatmegoldásra. A fejlesztésen másik 

csoportba járó óvodástársával kezdettől egyoldalúan rivalizál, de elemi kooperáció is alakul a 

két gyermek között. Expresszív beszéde fejlesztésre szorul: kifejezőkészség, szókincs, 

relációszókincs, időnként szótalálási nehézségek. Verbális emlékezete, auditív differenciáló 

képessége fejlesztést igényel. Írást megalapozó készségek, irány- és formakövetés, szerialitás 

intenzív fejlesztése szükséges. Formamásolása pontatlan, vizuális ritmust folytatásában három 

változóval bizonytalan, szabályt felismeri de figyelmi nehézségek miatt nem tartja. Jobb 

kezes, ceruzafogása szabályos, kissé görcsös. Emberrajza kevéssé differenciált, aránytalan.  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a gyermek 

csoportban történő megfigyelése és az előző fejlesztési időszak tapasztalatai alapján 

 Figyelmi funkciók fejlesztése 

 Kognitív funkciók fejlesztése 

 Részképességek fejlesztése 

 Fokozott struktúra bevezetése 

 Szabálykövető magatartás erősítése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Oldott, motivált, érdeklődő. Alkukötéssel, limitálással, külső motivációval hosszabb idejű, 

megterhelést jelentő tevékenységekbe, játékokba, feladatokba is bevonható. Siker, kiemelt 

figyelem rendkívül ösztönző számára.  

 

 

 

 

                                                       



Fejlesztési terület  KOGNITÍV FUNKCIÓK - Figyelem 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia   

Figyelem tartóssága, koncentráltsága 

Feladatok, tevékenységek 

 Figyelem idejének, koncentrációjának fokozatos növelése 

játékokkal, feladatokkal. Kedvelt tevékenységek során tartós 

figyelem kialakítása 

 Azonosság, különbözőség felismerése tárgyakon, képeken 

 Kakukktojás játék: melyik nem illik a sorba? 

 Nagy kép – kis kép: kivágott képrészlet ráhelyezése 

 Szó- és képsorok növekvő elemszámmal, főfogalom alá rendezés. 

 Labirintusjáték. Útvonalkövető.  Kiemelt inger érzékelése, jelzése 

megbeszélt jelre, szóra.  

 Képek egymáshoz tartozásának felismerése, egymáshoz rendelése  

 Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal. Tárgyak halmazának 

megfigyelése, majd a hiány észlelése Mit vettem el? 

 3-4 zörej, ill. hang sorrendjének meghatározása 

 Értelmetlen és értelmes hangsorok megfelelő észlelése, 

visszaadása.  

 Legyenek egyformák! Hiányos képek kiegészítése 

 Reprodukciós játékok: pontok elhelyezése minta után 4-es, 6-os, 

8-as osztású rácsvonalakon 

 Konkrét tárgyképek és elvont formák keresése képhalmazokban 

 Hiányzó rajzok kiegészítése. Fűzés, kirakás folytatása adott minta 

alapján képről és emlékezetből.  

 Kereső játékok: tárgyak, állatok, játékok keresése valóságos 

tárgyakkal, képsorokkal, alakzatokkal.  Alak – háttér tagolás  

Munkaforma 

irányított és önálló 

egyéni feladatvégzés 

párban végzett 

feladatok 

 

Módszer  

cselekedtetés 

mintakövetés 

megbeszélés, 

értelmezés 

kirakás, soralkotás 

összehasonlítás 

különbség  

észre vétetése 

 

Eszköz 

játéktevékenységek 

eszközei 

környezet tárgyai 

képek, képsorok 

képrészletek 

hibás és hiányos rajzok 

puzzle 

egyszerű feladatlapok 

Az értékelés alapelvei A diagnosztikus értékelésen és a megfigyelésen alapuló, pozitív 

hangvételű, szóban és gesztusnyelven. A gyermek önmagához képest elért fejlődésének 

eredményén, közösen kitűzött célokon és egyeztetett, megértett sikerkritériumokon alapul.  

Fejlesztés célja Az iskoláskort megelőző időszakban a figyelem fejlesztésével az iskolai 

beválás segítése. Pozitív élmények, sikerek megélése alapján önbizalom, önértékelés javítása. 

A munkamemóriában tárolt elemek számának növelése, ez által rövid utasítások megértése, 

kivitelezése. A tárolt információ visszamondása. 

 



Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKCIÓK – Figyelem  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia –  

Figyelem megosztása, időtartamának növelése 

Feladatok, tevékenységek 

Észlelés és figyelem összekapcsolása auditív, vizuális és 

keresztcsatornák bevonásával. Megfigyelő képesség fejlesztésével 

figyelmi funkciók alapozása.  

Hiány észlelése, változások megfigyelése, adott kép, alakzat 

keresése.  

Beszédfigyelem összetett instrukciókkal, rövid mese követésével, 

felidézésével.  

Képolvasás önállóan, adott szempont szerint.  

Labirintus játékok.  

Építés, összeszerelés minta után.  

Egyeztetés, válogatás, csoportba sorolás szín, forma és méret 

szerint, több egyidejű szempont megadásával.  

Szerialitás: auditív, verbális, vizuális, mozgásos sorképzések, sorok 

folytatása, szabály megfogalmazása.   

Kitartás, figyelem tartósságának, koncentrációjának fejlesztése: 

teljesíthető szintű feladatok adása, idő, nehézség növelésével 

Munkaforma 

irányított és önálló 

egyéni feladatvégzés 

párban végzett 

feladatok 

 

Módszer  

mintakövetés 

magyarázat 

cselekedtetés 

megbeszélés 

beszéltetés 

 

Eszköz 

játékok 

játékos feladatlapok 

képek 

tárgyak 

Az értékelés alapelvei   

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához viszonyított fejlődés 

értékelése, erőfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és következetes jutalmazása, rossz 

beidegződések kioltására való törekvés jutalmazása. 

Fejlesztés célja 

Feladattudat alakítása, a kitartás képességének fejlesztése, a figyelem terjedelmének, 

tartósságának, koncentrációjának növelése, az egyes tevékenységek nehézségének és 

időtartamának növelésével is képes legyen az utasítás(ok)nak megfelelően a feladatára 

koncentrálni, minimális segítségadással önállóan megoldani. 

 

 

 



Fejlesztési terület  AFFEKTÍV TERÜLET – Szociabilitás, érzelmi intelligencia 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia  Szabálykövető magatartásformák kialakítása, 

erősítése  

Feladatok, tevékenységek 

 Feladattudat alakítása: az egyes tevékenységek nehézségének és 

időtartamának fokozatos növelése 

 Bejóslás, limitálás, negatív viselkedés kioltása ignorálással, figyelem, 

kitüntetett helyzet megvonásával. A helytelen viselkedés 

értelmezése, változtatás módjának egyeztetése.  

 Alkukötés (tevékenységre, jutalomra, kiemelt figyelemre stb.) 

 Következetesség, kiszámíthatóság: adott viselkedésre hozott 

szabályok betartatása 

 „Egyszer mondom” szabály következetes alkalmazása 

 Kialakítandó, elfogadható cselekedetek ösztönzése alkukötéssel, 

helyes viselkedés azonnali és következetes jutalmazásával, 

hosszabbodó intervallumokkal 

 Közös szabályalkotás. Impulzivitás csökkentése asztalszituáció és 

mozgásos tevékenységek váltásával 

 Zsetonmódszer (adott időszakra kiterjedő, egyeztetett jutalommal 

záruló, egyénre szabott folyamatos motiváció) 

 Gyakori és pontos pozitív, konkrét megerősítés a tevékenységek 

során 

 Egyénre, csoportra vonatkozó szabályok tisztázása, külső, majd belső 

motiváció erősítésével, siker, „képes vagyok rá”, pozitív hozadékok 

megtapasztaltatásával  

 Öntörvényűség csökkentése, önkontroll növelése feladatra, 

foglalkozásra szóló elvárt viselkedés vizualizálásával, 

megbeszélésével, közös visszajelzéssel 

 Társsal való együttműködésbe való bevonás gyakoribbá tétele 

Munkaforma 

irányított és önálló 

egyéni feladatvégzés 

párban végzett 

feladatok 

 

Módszer  

változatos, életkornak 

megfelelő, aktuális 

feladatra szóló és 

hosszabb távú 

jutalmazás 

mintakövetés, 

szabályalkotás 

szembesítés helytelen 

viselkedés 

hátrányaival, 

dramatizálás 

strukturálás 

vizualizálás 

 

Eszköz 

szóbeli, tárgyas, képes 

jutalmak 

sikeresség vizuálissá 

tétele 

önellenőrzést, 

önkontrollt segítő 

feladatok 

Az értékelés alapelvei Megfelelő viselkedés azonnali és következetes jutalmazása. Helytelen 

viselkedés kioltása. Frusztrációs tolerancia kezelése.  

Fejlesztés céljaKépes legyen a megélt pozitív önmegtapasztalás alapján a fokozatos 

önkontrollra, szabálykövetésre. A feladatvégzések során begyakorolt struktúra önálló 

alkalmazására szoktatás.  



 

Fejlesztési terület  

PSZICHO-MOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK – Perceptuo-motoros készségek 

 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

A vizuális, auditív, taktilis, sztereognosztikus és kinesztetikus észlelés és a mozgás 

integrációja. Vesztibuláris ingerek, mozgás összerendezése  

 

Feladatok, tevékenységek 

 Különböző észlelési ingerek differenciálása, 

összekapcsolása tevékenységgel, mozgással  

 Érzékelés finomítása minden érzékelési területen aktív 

érintéssel a tárgyak tulajdonságainak megtapasztalása  

 Térérzékelés és kiterjedés érzékelés fejlesztése, 

sztereognosztikus és titok zsákok játékai a nem látás 

vezérelt három dimenziós érzékelésre, gyurmázás, 

alakítás-formázás 

 Tér változatos használata, téri tapasztalatok 

megjelenítése síkbeli feladatokon  

 Érzékletekre adott mozgásválaszok játékos gyakorlatai 

 Egyensúlyi játékok, feladatok 

 Szemmozgás (fixációs és követő) gyakorlatok 

 Intermodális észlelés és átfordítás 

 Fonal-vonal játékok alakzatok egyszerű, önálló 

létrehozására. Vonalvezetési gyakorlatok ujjal, eszköz 

nélkül homokba, pálcával, ceruzával papírra, 

labirintusjátékok. 

Munkaforma 

irányított és önálló egyéni 

feladatvégzés 

párban végzett feladatok 

 

Módszer 

megtapasztalás 

megfigyelés cselekedtetés 

érzékelés és cselekvés 

összekapcsolása  

ön indította cselekvések 

ösztönzése 

gyurmázás 

 

Eszköz 

környezet tárgyai, eszközei 

érzékelő játékok érzékelési 

ingerek 

cselekvéskártyák 

tárgyi modalitások kártyái 

 képek, játékok 

feladatlapok 

Az értékelés alapelvei  

Feladatok pontos végrehajtására törekvés, instrukciókra figyelés, helyes megoldás jutalmazása 

Fejlesztés célja 

Fejlődjön az érzékelés és mozgás integrációja. A külvilág differenciált észlelésének minél 

hatékonyabbá tétele annak érdekében, hogy percepciós képességei minél pontosabban 

közelítsék meg az életkorának megfelelő szintet. 

 



Fejlesztési terület PSZICHO-MOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK – részképességek  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Idői tájékozódás, vizuomotoros koordináció, vizuális memória, szeriális észlelés 

Feladatok, tevékenységek 

Időről való tudást feldolgozó képek, képsorok. Napirendi kártyák, 

sorba rendezés. Idő megtapasztalása tevékenységre szánt idő 

limitálásával. Idői fogalmak használata, szókincs bővítése. Idői 

fogalmak vizualizálása: évszakok, hónapok ünnepekkel, napirendi 

tevékenységek képkártyáinak rendezése, időfogalmak használat. 

Szem-kéz, kéz-kéz koordinációt igénylő tevékenységek, játékok, 

papír-ceruza, papír-olló, papír-ragasztó feladatok, hajtogatások, 

kézműves tevékenységek. Vizuális memória és szerialitás tréningje 

didaktikai játékokkal, célzott tevékenységekkel, játékos 

gyakorlatokkal, feladatlapokkal.  

Verbális, vizuális és mozgásos információk időrendjének, sorrend-

észlelésének elősegítése játékos gyakorlatokkal 

Zajok, zörejek felismerése, differenciálása, hang irányának 

differenciálása, magas-mély, halk-hangos, differenciálása, hangok 

időtartamának érzékeltetése játékos gyakorlatokkal 

Kép, szó- és rövid szövegemlékezet fejlesztése növekvő 

elemszámmal 

Soralkotási és sorrend-felismerési képesség fejlesztése több 

csatornát (látás, hallás, mozgás) megcélzó feladatokkal 

Munkaforma 

irányított és önálló 

egyéni feladatvégzés 

párban végzett 

feladatok 

Módszer  

megbeszélés 

tevékenykedtetés 

beszéltetés 

soralkotás, 

kiegészítések rajzzal, 

kirakással, 

tevékenységgel 

szabályfelismerés 

ritmikus sorokban  

Eszköz 

didaktikai játékok 

fejlesztő eszközök 

 tárgyak, képek 

gyöngyök fonalak 

pálcák  

gyurma 

 papír, ceruza, olló, 

ragasztó 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus méréskori állapottól való pozitív eltérés következetes jutalmazása, tudatosítása, 

sikeres feladatok megbeszélése. Önellenőrzésre, önkontrollra szoktatás.  

Fejlesztés célja Legyen képes az életkorát megközelítőleg felismerni és alkalmazni az időhöz 

kapcsolódó fogalmakat (évszakok, napok, napszakok, relációk). Javuljanak az iskolai 

beváláshoz szükséges részképességek, tudatos törekvés alakuljon ki a gyermekben a jobb 

teljesítmény elérésére. Feladattudat alakítása,  a kitartás képességének fejlesztése.  

 



Fejlesztési terület  AFFEKTÍV TERÜLET 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia   

Önszabályozó viselkedés, szabálykövetés, impulzus kontroll, indulatvezérelt viselkedés  

Feladatok, tevékenységek 

 Környezet strukturálása, önszervezésre szoktatás, következetes 

betartás, betartatás 

 Fejlesztő foglalkozásokon betartandó szabályok közös felállítása 

 Tevékenységek bal-jobb iránya, tevékenységek során használt 

tárgyak, eszközök rendjének alakítása 

 Határozottság, következetesség, kiszámíthatóság, azonos 

következmények 

 Egyszer mondom szabály következetes betartatása 

 Egyértelmű, világosan megfogalmazott utasítások 

 Tér- és időkeretek pontos megfogalmazása, bejóslás 

 Jutalmazó, kerettartó struktúra feladatvégzésben, viselkedésben 

 Információ feldolgozása lépésekre bontással 

 Feladatok időtartamának, nehézségének tudatosítása, nehézségi 

fok fokozatos növelése 

 Tevékenységtípusok pontos betartása: irányított feladatadás, 

önálló feladatvégzés, önállóan választott tevékenységek 

 Impulzivitás csökkentése gyakori, majd ritkuló tevékenység  

 váltásokkal, bejóslással, limitálással 

 Kitartás, figyelem fejlesztése: teljesíthető szintű feladatok adása, 

idő, nehézség növelésével 

Munkaforma 

irányított és önálló egyéni 

feladatvégzés 

párban végzett feladatok 

 

Módszer  

tudatosítás 

vizuális megerősítés 

megbeszélés, alkukötés, 

értékelés, önértékelés 

tevékenységváltások 

cselekedtetés 

 

Eszköz 

játékos tevékenységek, 

feladatok 

vizualizálás eszközei 

tevékenységkártyák 

 

 

Az értékelés alapelvei  

Szabálykövetés, szabálytartás pozitív értékelése, megerősítés jutalommal, szóbeli dicsérettel. 

Hibázás, javítás lehetősége.  

Fejlesztés célja 

Önszabályozás, önállóság növelése. Kitartás, problémamegoldás képességének javulása. 

Végrehajtó működések fejlődése. 

 

 

 


