
 

Varga Irina gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

 

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 6 év 9 hó, nagycsoport 

Diagnózis: F70 - tanulásban akadályozott 

Időszak: szeptember, október, november 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

A várandóság zavartalan volt. A terhesség 37. hetében született. Súlya 3210 g volt. Apgar 

értéke 9/10.  Harmadik gyermek a családban.  

Csecsemőkor  

Négy hónapos korában neurológiai kivizsgáláson vett részt, mivel elégtelen reakciója volt a 

hangra és a fényre. A szakorvos minor anomáliákra való tekintettel szemészeti és genetikai 

vizsgálatot javasolt. A genetikai vizsgálat során 1q21.1 microduplikációs szindrómát 

állapítottak meg.  

Hónaljából gyulladt tályogot távolítottak el, amely négy hónapos korától kb. egy éves koráig 

nyitva volt, nehezítve a gyermek mozgását, gondozását. Enyhe csípőficamot diagnosztizáltak, 

rövid ideig terpeszpelenkát kellet viselnie.  Kb. fél éves korától Dévény tornán vett részt, 

melynek eredményeként beindult a pislogási reflex.                                                                                                    

 A szülők elmaradást tapasztaltak a fejlődés minden területén. 

5 hónapos korában készült szakorvosi javaslat alapján korai gondozás, fejlesztés szükségét 

állapították meg. Diagnózisa: F83 - kevert specifikus zavar.  

Kisgyermekkor 

A korai fejlesztést és gondozást végző gyógypedagógusokkal való konzultáció alapján: egy 

évesen és három hónaposan zajokra, zörejekre felfigyelt, irányát azonosította. Vokalizált, egy-

egy szótag is megjelent. Két-három ujjal apró tárgyakat felvett. Hasáról hátára fordult, 

karjával félig ülőhelyzetbe hozta magát. Önállóan még ekkor még nem tudott ülni. Kb. másfél 

évesen ülésből kapaszkodva próbált felállni, rövid ideig volt képes állva maradni bizonytalan 

egyensúllyal. Az anya a fejlesztéseken részt vett, lelkiismeretesen végezte az otthoni 

feladatokat.  



Szakértői Bizottság vizsgálatai 

Első, diagnosztikai vizsgálat a Szakértői Bizottságnál 1 év 9 hónaposan került sor. Elmaradást 

tapasztaltak az értelem, mozgás, beszéd, szociabilitás területén.  

Diagnózisa: F83-kevert specifikus fejlődési zavar. 

 Az első felülvizsgálat 3 év 4 hónaposan történt, mely megerősítette a korábbi diagnózist. 

Integrált óvodai nevelésre tettek javaslatot. 

Soron kívül kért második felülvizsgálata 4 év 6 hónaposan volt, arra vonatkozóan, hogy a 

gyermek további fejlesztése integrált vagy szegregált nevelés keretében történjen. A vizsgálat 

eredményeként a diagnózis: F70 - tanulásban akadályozott. A további intézményes 

nevelésével kapcsolatban a Szakértői Bizottság továbbra is az integrálás mellett döntött. 

 

A legutóbbi vizsgálat 5 év 8 hónaposan zajlott a Szakértői Bizottságnál.  

Diagnózisa változatlan: F70 - tanulásban akadályozott.  Továbbra is integrált nevelésben 

részesül. 

 

Intézményes nevelés 

Korai gondozásban részt vett egy év és három hónapos korától. A korai fejlesztés 

mellett hidroterápiás komplex gyógypedagógiai és mozgásfejlesztésben részesült 

szomatopedagógus által, a szülők, nagyszülők aktív bevonásával.   

A komplex gyógypedagógiai, hidroterápiás fejlesztés fő területei:  

− vízben végzett szenzoros integrációs fejlesztés 

− nagymozgás, kéz- és lábmozgás összehangolása 

− testkép, testséma, testvázlat 

− mozgás – ritmus összehangolása 

− kognitív funkciók fejlesztése 

− anyanyelvi fejlesztés (preverbális funkciók, beszéd)  

− téri tájékozódás  

− szociális képességek 

Óvodai nevelése három év és nyolc hónaposan kezdődött integrált keretek között. Az első 

nevelési év után másik csoportba került, ahova jelenleg is jár. A csoportban gyógypedagógiai 

asszisztens is dolgozik, aki segíti a gyermek óvodai életébe való beilleszkedését, 

alkalmazkodását. Az óvónők jelzésére szemészeti vizsgálatra került sor 6 év 4 hónaposan, 

ahol megállapították a szemüveg szükségességét. Szemüveg jobb lencséje 0.00 SPH -1.5 

cylinder, tengely 180 fokos, bal lencséje 0.00 SPH -1.5 cylinder tengely 180 fokos. 

Jelenleg komplex gyógypedagógiai fejlesztést kap heti két alkalommal, emellett 

rehabilitációs úszás és szenzoros integrációs terápia foglalkozásokon vesz részt hetente 1-1 

órában. Az óvodai nevelés keretében zeneóvodai foglalkozáson részt vesz. Karate edzésre 

szülők magánúton viszik. 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Szomatikusan életkorának megfelelően fejlett, kedves, barátságos kisfiú. 

Együttműködő, érdeklődő.  

Lépcsőn kapaszkodva váltott lábbal jár. Egyensúlyt igénylő feladatoknál bizonytalan. 

Mozgástempója lassú.  Asztalszituációt elfogad. Feladatértése változó. Figyelme könnyen 

terelődik, de figyelmeztetésre visszatér a megkezdett tevékenységhez. Feladattartásra 

rávehető. Feladatvégzése lassú. Intellektuális terhelésre fáradékonnyá válik. Változatos, rövid 

terjedelmű feladatokkal foglalkoztatható. A számára fontos dolgokra jól emlékszik. Rövid 

mondatokban beszél.  Adott képet kiválaszt, azonosít. Szín- és formaegyeztetésre képes. 

Térbeli tájékozódást igénylő feladatoknál az instrukciók végrehajtása még fejlesztésre szorul. 

Kérésre felemeli jobb illetve bal kezét. Finommotorikát fejlesztő feladatoknál igyekszik jól 

teljesíteni, de monotónia tűrése alacsony. Ceruzafogása négyujjas, nyomatéka megfelelő. 

Rajzára körkörös és lengő firka jellemző. Egyszerűbb feladatlapokat segítséggel megold (pl.: 

Karikázd be! Kösd össze!).  Színeket egyeztet, megnevezése segítséggel történik. A hét 

napjait felsorolja.  

Társas kapcsolataiban ismert felnőttel kezdeményező, idegenekkel elfogadó. Helyzete 

az óvodai csoportban egyenrangú, a gyerekekkel kezdeményező. Az óvodai szokásokhoz 

alkalmazkodni képes. Játékot önállóan választ magának. Kedveli a szerepjátékokat (pl.: 

babakonyhán főzni).  

 

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

csoportban történő megfigyelése és az előző fejlesztési időszak tapasztalatai alapján 

− Komplex kognitív fejlesztés 

− Beszédfejlesztés 

− Komplex mozgásfejlesztés 

− Játéktevékenységek tartalmi bővítése 

− Együttműködési készség fejlesztése 

− Figyelem terjedelmének és tartósságának fejlesztése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Kétszemélyes helyzetben jól foglalkoztatható. Érdeklődő, feladattartásra rávehető. 

Feladatvégzés során segítséget elfogad. Dicsérettel motiválható. 



Fejlesztési terület PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK – mozgás, orientáció 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia  

nagymozgás, finommotorika, grafomotorium, térben, időben való tájékozódás, beszéd, 

játéktevékenységek  

Feladatok, tevékenységek 

Nagymozgás fejlesztése 

Mozgásutánzó játékok (pl.: állatok mozgásának utánzása), alakzatok 

lejárása nagymozgással (pl. egyenes járás két vonal között, körvonal 

körbejárása)  

Egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül 

(pl.: padon lépés, guggolás, fél lábon állás, Ayres terápia eszközeinek 

használata) 

Koordinált mozgások fejlesztése (pl.: ellentétes végtagmozgások, 

hintázás, lépcsőn járás, akadálypálya)  

Irányváltások, tempóváltások mozgásban társuló feladatokkal 

Egyre kisebbedő labda dobása, elkapása, gurítása/dobása célba 

Babzsák dobása célba  

 

Finommotorika fejlesztése 

Ujjtorna, ujj érintések, ujjak mozgásának automatizálása 

Mondókák megjelenítése kéz és ujj használattal, mozgás-beszéd-ritmus 

összerendezése  

Gyöngyfűzés szabadon és mintakövetéssel  

Játék pálcikákkal, korongokkal, logikai készlettel 

Pötyi lyuktáblába való illesztése 

Fűzés szabadon és mintakövetéssel  

Ollóhasználat (nyírás szabadon, vonal mentén, alakzat nyírása) 

Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás 

 

Grafomotorium fejlesztése 

Helyes ceruzafogás alakítása 

Pontok összekötése 

Vonalvezetés 

Színezés, vonalhatárok tartásának fejlesztése 

 

Téri orientáció fejlesztése 

Alatt, felett, mellett, előtt, mögött reláció szavak megértése, használata 

Térbeli tájékozódás fejlesztése tárgyak rakosgatásával (pl.: Tedd a macit 

a doboz fölé! 

Keresőjáték (Találd meg a macit: a fal melletti asztal alatt fekszik) 

Térbeli tájékozódás fejlesztése mozgással (pl.: Állj a szék mögé! Pakolj a 

felső polcra) 

 

 

Módszer  

bemutatás 

magyarázat 

megbeszélés 

tevékenykedtetés 

motiválás 

ellenőrzés 

értékelés 

 

Eszköz 

pad 

Ayres terápia 

eszközei 

labda 

babzsák 

gyöngy 

színes pálcika 

korong 

logikai készlet 

pötyi 

fűzőtábla 

gyerekolló 

színes papír 

gyurma 

színes ceruza 

feladatlapok 

képek 

társasjátékok 

 

 

 

 



Időben való tájékozódás fejlesztése 

Idői fogalmak használata (pl. most, később, régebben, előtte, utána) 

Napszakok megnevezése, hozzá tevékenységek rendelése képek 

segítségével 

Adott évszak bemutatása saját élmények feldolgozásával, képekkel 

Évszakok differenciálása 

Ünnepek bemutatása saját élmények feldolgozásával, képekkel, 

témafeldolgozó kézműves tevékenységekkel 

Időhatárok érzékeltetése tevékenység kártyákkal vagy szóban 

Jelen, múlt, jövő fogalmainak megértése 

− Milyen nap van ma? 

− Milyen nap volt tegnap? 

− Milyen nap lesz holnap? 

 

Beszédfejlesztés 

Spontán és irányított beszélgetések 

Utasítások, kérések megértése 

Szavak gyűjtése egy adott témához kapcsolódóan 

Szókincsbővítés rövid mesék tartalmának elmondásával szükség szerint 

képek segítségével 

Képolvasás, képről tárgyak, cselekvések felsorolása  

Képtörténetek bővülő elemszámmal  

 

Játéktevékenységek tartalmi bővítése 

Új játékok megismerése, irányított és önálló használata 

Konstrukciós játékok, építés szabadon és egyszerű minta után 

Szerepjátékok a mindennapi életből vett szituációkkal 

Szabályjátékok megismerése társasjátékokkal, egyszerű kártyajátékkal  

Szabályok betartása, ok-okozati összefüggés felismerése 

Puzzle darabszámának növelése 

Memória játék során használt kártyák darabszámának növelése 

Hideg-meleg keresőjáték 

 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus mérésen alapuló értékelés. A fejlesztés során elért eredmények visszajelzése 

szóban, írásban. Egyéni sajátosságok, haladási ütem figyelembe vétele, személyre szabott 

követelményekkel. Aktuális teljesítmény értékelése. 

Fejlesztés célja  

Életkori szintet megközelítő nagymozgásos ügyesség alakítása. Helyes ceruzafogás 

kialakítása, ezáltal pontosabb feladatvégzés. Térben és időben egyre pontosabban tudjon 

tájékozódni. Spontán kommunikációs helyzeteknél egyre választékosabban tudja magát 

kifejezni. Játékok társsal vagy önállóan, játék kezdeményezése.  



Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKCIÓK  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás 

Feladatok, tevékenységek 

Észlelés fejlesztése 

Minden észlelési terület játékos fejlesztése (pl. illatminták egyeztetése, 

taktilis észlelés gyurma formálásával, tárgyazonosítás bekötött szemmel) 

 

Vizuális figyelem fejlesztése 

Formaegyeztetés 

Színek válogatása, egyeztetése, megnevezés 

Képek egyeztetése 

Melyik nem illik a sorba?  

Nagy képen kis részlet megtalálása 

Mi van a kendő alatt? – játék 

Mi változott? (tárgyakkal, képrészletekkel) 

 

Auditív figyelem fejlesztése 

Azonos hangok felismerése 

Irányhallás 

Hangutánzás 

Ritmus visszatapsolása 

Többféle hanginger egyidejűleg, egymás után: hangok megnevezése 

 

Emlékezet fejlesztése 

Memória játék 

Mi változott meg? – játék  

Melyik bújt el? - játék 

Rövid mese szereplőinek megnevezése 

 

Gondolkodás fejlesztése 

Fogalomalkotás 

Környezet tárgyainak, használati eszközeinek, játékainak, eseményeinek 

sokoldalú megtapasztalása 

 

Összehasonlítás 

Mi a különbség? Mi az egyforma? 

Ellentétpárok 

Aritmetikai gondolkodás 

Több-kevesebb-ugyanannyi 

Szám-mennyiségfogalom bővítése 

Mennyiségek számlálása, egyeztetése 

 

 

Módszer  

bemutatás 

magyarázat 

megbeszélés 

tevékenykedtetés 

motiválás 

ellenőrzés 

értékelés 

 

Eszköz 

illatminták 

gyurma 

különböző formák 

kendő 

hétköznapi 

használati tárgyak 

csörgők, 

hangkeltő 

eszközök 

képek 

memória kártya 

feladatlapok 

ellentét kártyák 

apró tárgyak 

számoláshoz 

hiányos képek 

kirakó 

gyöngyök 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Analízis-szintézis 

Mi hiányzik a képről? 

Puzzle játék 

 

Csoportosítás 

Keresd a párját! Összetartozó képek kiválasztása 

Csoportosítás adott szempontok szerint. pl.: szín, forma, nagyság  

 

Szerialitás fejlesztése 

Tárgyak, képek alkalmazásával ritmikus sor kirakása mintakövetéssel 

Megkezdett sor szabályának felismerése, sor folytatása 

Eseményképek sorrendbe tétele 

Gyöngyfűzés előre megadott sormintával 

 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus mérésen alapuló értékelés. A fejlesztés során elért eredmények visszajelzése 

szóban, írásban. Egyéni sajátosságok, haladási ütem figyelembe vétele, személyre szabott 

követelményekkel. Aktuális tudásszint értékelése.  

Fejlesztés célja  

Alakuljon a környezetről való tudása, az őt körülvevő világ megismerésének alapját jelentő 

képességei. Észlelései differenciáltabbá váljanak, legyen képes elemi rendszerezésre. A 

figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Önálló gondolkodás. Tartós koncentráció a 

feladatvégzés alatt.  


