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NAGYOTHALLÓ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Név: A. 

Életkor, osztályfok: 8,1 év, 2. osztály 

Diagnózis: H 90.3 – kétoldali idegi hallásvesztés 

Időszak: 6 hónap 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Problémamentes terhességből időre született, de kis súllyal. Mozgásfejlődése rendben zajlott, 

a szülő beszámolója szerint zajokra, zörejekre felfigyelt, első szavai egy éves korában jelentek 

meg, családi anamnézise hallássérülésre nézve negatív. Három éves korától fogva gyakoriak a 

felső légúti megbetegedései, immunhiányos betegségére gyógyszert szed. Hallássérülését 

nagycsoportos korában, három éve állapították meg, akkor kapta első készülékét. Óvodába 

három évig járt, logopédiai fejlesztést kapott. A szülő kezdeményezte szakértői vizsgálatát a 

beszéd és nyelvi területeken jelentkező problémák miatt.  

 

Szakértői bizottság vizsgálatai 

A járási szakértői bizottság az elmúlt évben vizsgálatát megkezdte, ekkor merült fel a sajátos 

nevelési igény valószínűsége. További vizsgálatok elvégzésére, és a nagyothallásból adódó 

sajátos nevelési igény megállapítása céljából a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktattó és Gondozó 

Tagintézménye felé továbbították. Itt állapították meg, hogy kétoldali idegi hallásvesztése 

okán sajátos nevelési igényű, nagyothalló (H 90.3).  

 

Intézményes nevelése 

Integrált óvodában töltött 3 éve alatt logopédiai fejlesztésben részesült, majd a szakértői 

bizottság véleménye alapján az elmúlt évben kezdte meg tanulmányait integrált oktatás 

keretei között városunk egyik általános iskolájában. Az első osztályban kezdődött meg 

szurdopedagógiai fejlesztése a szakértői véleményben javasolt heti egy órában. Az idei 



tanévben tanévben az óraszám heti két egyéni habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson vesz 

részt, emellett beszédhibái javítását logopédus végzi heti egy órában.  

Kapcsolattartás pedagógusaival 

Második iskolai éve megkezdése előtt a fejlesztő foglalkozások szervezésekor egyeztettünk 

pedagógusával, szakértői véleménye és a tanító első éves tapasztalatai alapján határoztuk meg 

a heti két óra fejlesztő foglalkozást. Tanítónője teljes mértékben biztosítja a kiemelt 

figyelmet, sajátos nevelési igényét, mind ültetésében, mind a tanórák szervezésében ügyel 

arra, hogy A. az óra menetét követni tudja, a feladatok megoldásához szükséges 

információkat megkapja.  

Tanév eleji felmérések elvégzése utána megbeszéltük pedagógusával annak eredményeit, a 

gyermek fejlesztésének lépéseit. A heti két nap jelenlét biztosítja azt, hogy folyamatos 

kapcsolattartás mellett a gyermek szükségleteinek megfelelően alakítsunk fejlesztésünk 

menetén, megbeszéljük a felmerülő problémákat és a gyógypedagógus segítse a tanító 

munkáját. A gyermek hallási állapotát és hallásfigyelmét is folyamatosan nyomon kísérjük, a 

közös tapasztalatokat a gyermek édesanyjának és audiológusának továbbítjuk.  

Logopédusával is rendszeres szakmai konzultációt tartunk, aki A. beszéde alaki hibáit, 

pöszeségét javítja, illetve részt vesz a gyermek nyelvi készségeinek fejlesztésében is.  

 

Kapcsolattartás szüleivel 

A tanév elején fogadódóra keretében megbeszéltük a gyermek felmérésének eredményeit, 

részképességei mentén pontosítottuk, hogy ebben a tanévben mire helyezzük a hangsúlyt 

fejlesztésénél, illetve a szülőnek milyen segítséget kell nyújtania gyermeknek az otthoni 

gyakorlások alkalmával.  

A szülővel azóta is folyamatosan tartjuk telefonon a kapcsolatot, aki nagyon partner 

mindenben, ami a gyermekkel kapcsolatos, jelzéseinkre fogékony, az audiológiai vizsgálatok 

eredményeiről folyamatos tájékoztatást ad.  

  



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A. érdeklődő, vidám gyermek, aki az osztályába az első tanév során teljesen beilleszkedett.  

Hallókészülékét folyamatosan viseli, a tanórák során hallására és szájról olvasásra 

támaszkodik, beszédértése egyre jobb. Fejlesztő foglalkozásainkon is a megvélő hallására 

építünk, ezért minden alkalommal ellenőrizzük készülékét. Az elmúlt időszakban sokszor volt 

náthás, orrhangzós, ezért fül-orr-gége vizsgálatot kértünk a szülőktől, illetve audiológiai 

kontrollt javasoltunk. Immunhiányos betegsége miatt orrmandula műtét nem lehetséges, ezért 

fokozottan kell ügyelni arra, hogy náthás időszak esetén rendszeresen fújja orrát.  

Feladattudata és feladattartása szépen fejlődik, a hárított tevékenységebe is bevonható, azokat 

motiválással elvégzi. Figyelme felkelthető, és terelhető, de bizonyos feladatoknál folyamatos 

megerősítés mellett tartható fenn.  Munkatempója megfelelő, feladatok végzésénél törekszik a 

pontosságra.  

Szívesen beszél, de hanghibái, pöszesége miatt beszéde még olykor elmosódott, de hangszíne 

megfelelő.  Verbális utasításokat minden esetben megérti, a kérdésekre adekvátan válaszol. 

Beszédének hangereje megfelelő, mondatokban fogalmazza meg gondolatait, de azok néha 

nyelvtanilag diszgrammatikusak.  Ez a diszgrammatizmus írásmunkájában is megjelenik, a 

hangok hosszúságát nem minden esetben ismeri fel, szótagokat felcserél, hangokat kihagy.  

Szókincse korának megfelelő, de szintjének emelése feladatunk. Olvasási tempója és 

technikája jó, de hanghibái miatt diszlexia veszélyeztetettség itt is fennáll.  

Ezek alapján gyógypedagógiai fejlesztésénél beszédhallásának, hallásfigyelmének, auditív 

emlékezetének fejlesztése és figyelme tartósságának növelése a fő cél. Emellett pedig nyelvi 

készségeinek, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének, illetve helyesírási készségének 

fejlesztése is munkánk része. Részképességeit fejlesztjük feladatlapokkal és játékba 

ágyazottan is.   

 

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

időszak tapasztalatai alapján 

 Hallásfejlesztés a differenciálás és a megértés szintjén (audiológiai szempontból 

nehezített körülmények között is, pl. zajban, telefonon….) 

 Aktív és passzív szókincs további fejlesztése 



 A kifejezőkészség és az összetettebb információk elemzésének és megértésének 

fejlesztése , a nyelvi szint fokozatos emelésével  

 Beszédértés fejlesztése cselekvéses helyzetekben, nyelvi megértés fejlesztése 

  Auditív úton történő kiejtésjavítás 

 Finommozgások koordinációjának, rajzképességének fejlesztése 

 Téri tájékozódó képesség fejlesztése, irányok térben , síkban, saját testen és testhez 

viszonyítva  

 Vizuomotoros koordináció, grafomotoros készségek fejlesztése (diszlexiás prevenciós 

terápia) 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

- Feladatvégzésre motivált, figyelme leköthető, aktív és érdeklődő 

- Változatos feladatokkal foglalkoztatható 

- Munkatempója jó, dinamikus 

- Beszédkésztetése jó, érdeklődési köre széles 

- Beszédértésnél hallására támaszkodik 

- Jó terhelhetőség 

  



Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK  

Mozgás – beszédmozgás, finommotorika, grafomotorika 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia  

Az elemi írástanuláshoz szükséges funkciók fejlesztése, artikuláció, kézügyesség 

Feladatok, tevékenységek 

- Finommotorika fejlesztése - kézügyességet fejlesztő kreatív 

tevékenységek, írásképet fejlesztő feladatlapok 

 

- Beszédmozgások fejlesztése – hangoztatások, arcformák 

leutánzása, artikulációs gyakorlatok: ajak- és 

nyelvgyakorlatok; fújó gyakorlatok: szappanbuborék, 

gyertya elfújása, célba fújás vattapamaccsal; 

légzőgyakorlatok; hangerő, hangmagasság és beszédritmus 

fejlesztése Beszédmester programmal 

 

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

egyensúlyjátékok, robotjáték, időrendi sorrend felállítása 

képekkel, képtörténeteken szereplő helyzetek felismerése, 

viszonyítás tárgyakhoz, kép –tárgyegyeztetés, minta 

követése, folytatása, az állandósság felismerése, követése 

stb.  

 

Munkaforma 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer 

magyarázat, minta 

adása és követése,  

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz 

feladatlapok, 

manipulációs 

feladatokhoz eszközök, 

tablet, játékok,  

notebook, 

Beszédmester program 

Az értékelés alapelvei 

Egyéni készségei, képességei és tudásszintjét figyelembe véve részképességeinek fejlesztése, 

önértékelésének és motiválásának központba helyezésével értékelése.  

Fejlesztés célja 

Hanghibái, tévesztései javítása, helyes ejtés elvárása, artikulációjának korrigálása. 

Kézmozgás, kézügyesség fejlesztése, íráskép helyes kialakításának megsegítése. Az 

írástanuláshoz szükséges mozgások optimalizálása, gyakorlása.  

  



Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK – Beszéd 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia: 

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

diszlexia prevenció 

Feladatok, tevékenységek 

- Beszédfejlesztés – mozgással kísért mondókák, gyerekdalok 

és versek,  hangutánzó  és hangfelismerő játékok,  

képtörténetek, mese lényegének rögzítése, beszédértési 

gyakorlatok, rövid és később összetett utasítások 

végrehajtása, összetett dolgok differenciálása, hangutánzó 

gyakorlatok mozgással kísérve, cselekvésbe és játékokba 

ágyazott szókincsfejlesztés. 

- Gósy Mária féle beszédpercepciós gyakorlatok – 

utánmondás, szótalálás, asszociáció, hangokra bontás, 

szógyűjtés, körülírás stb. 

- Nyelvi készség fejlesztése: mondatalkotási gyakorlatok 

írásban és szóban, mondatkiegészítés, mondatbefejezés; 

helyesírási gyakorlatok, tollbamondás és hibakeresés; 

rejtvények és szójátékok, szövegértő feladatlapok 

Munkaforma 

egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer 

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz 

nyelvi feladatlapok, 

szókártyák, 

képtörténetek, 

képsorozatok, képes 

könyvek, tablet – 

hangfelismerő CD-k 

Az értékelés alapelvei 

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

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja 

Szókincsbővítés, életkorának megfelelő szint elérése. Elvont fogalmak ismeretének 

fejlesztése. Kifejező beszéd bővítése, fejlesztése. Tudjon képekről mondatokat alkotni. Képes 

legyen a korának megfelelő bővített mondatok használatára spontán beszédben és írásban 

egyaránt. Be tudja építeni mindennapjaiban a megismert fogalmakat, szavakat. 

 

  



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia: 

Auditív észlelés, emlékezet, figyelem 

Feladatok, tevékenységek 

- Figyelem fejlesztő feladatok – válogatások, utasítások alapján 

rendezések, egy-egy feladatra szánt idő tartása.  

 

- Motiválás, kevésbé érdekes feladatok érdekessé tétele, figyelmi 

idejének folyamatos kitolása.  

 

- Emlékezet fejlesztő feladatok – memória játék, hangok 

differenciálása, egyeztetése, rövidtávú memória fejlesztése – 

pl. memóriajátékok – szókincsfejlesztéssel egybekötött 

tematikus memóriakártyákkal, Dobble  és Gyümi kártyajáték 

 

- 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. Rövid történek mondatainak időrendi sorrendbe 

rakása.  

Módszer 

magyarázat, minta 

adása és követése,  

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz 

nyelvi feladatlapok, 

szókártyák, tablet, 

figyelemfejlesztő 

logikai játékok 

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 összetett szóbeli és írásbeli utasításokat végrehajtani, 

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

 

  



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 feldolgozásával  

- Több szempontú szortírozás, összehasonlítás – tárgyak, 

képek csoportosítása 

- Hiányos mondatok kiegészítése, befejezése. 

- Mesék feldolgozása segítő kérdésekkel, tanulság levonása.  

- Színezés szempontok szerint 

- Pontösszekötés  

- Kirakó, szókirakó 

- Logikai játékok, feladatlapok 

- Szövegértő feladatlapok – olvasás és szöveg feldolgozása 

 

 

Munkaforma 

egyéni fejlesztő 

foglalkozás 

Módszer 

magyarázat, minta 

adása és követése, 

játékos feladatok, 

gyakorlás, önellenőrzés, 

javítás, értékelés 

Eszköz 

nyelvi feladatlapok, 

szókártyák, 

képtörténetek, 

képsorozatok, tablet 

Az értékelés alapelvei 

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

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja 

Tanulási stratéiák, lényegkiemelések, ok-okozati összefüggések alkalmazása fejlődjön. Ismerje 

fel az azonos feladattípusokat, sztereotípiákat. Problémamegoldó készség kialakítása. 

 

  



MELLÉKLETEK 

I. BESZÉDPERCEPCIÓ FEJLESZTÉSE A SZÓKINCS AKTIVIZÁLÁSÁVAL 

Illés Györgyi Terézia, Rohár Alexandra szerk.: Feleselő, Csipike Egyesület, Sárbogárd 2014. 

 

 

  



II. IKT eszközök használata a fejlesztés során –  Helyesírási gyakorló  és hallásfigyelem és 

hangdifferenciálás fejlesztése hanglottó játékkal  

 

                              

 

III. SZÓKINCS ÉS SZÓBELI KIFEJEZŐKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – ÖSSZETETT 

SZAVAK KÉPZÉSE SZÓKÁRTYÁKKAL, MEGKEZDETT MONDATOK BEFEJEZÉSE 

MONDATKÁRTYÁKKAL 

Székely Balázsné: (R)észképességek II., Műszaki Kiadó 

  



IV. FIGYELEM FEJLESZTÉSE – REJTETT KÉPEK  

 

 

 

 

 

 

 

  



V. OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 

Bartha Jné.-Erdődiné S.K.-Szalay M.: Lépéselőnyben anyanyelvből 2. osztály, TKK Kiadó

 


