
 

 

Bartyik Katalin okleveles gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és 

látássérültek pedagógiája szakos tanár 

 

LÁTÁSSÉRÜLT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, évfolyam: 10 év 2 hó, 3. osztály  

Diagnózis: H5420 - csökkentlátás mindkét szemen 

Időszak: szeptember - november 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

A kisfiú problémamentes terhességből 32. hétre született. Súlya 1980 gramm, 

testhossza 48 cm,  Apgar értéke 9/10 volt. A család harmadik gyermeke. Születése után még 

20 napig voltak kórházban.  

Fejlődése az élettani normák szerint alakult. Egy éves kora előtt felállt, járni kezdett. 

Mozgásfejlődése megfelelő, beszédfejlődése lassabb volt. Szemészeti állapotára utaló jeleket 

nem vettek észre. Óvodában logopédiai fejlesztésben részesült. Első szemészeti kivizsgálása 4 

éves korában volt, azóta szemüveget visel.  

Szakértői Bizottság vizsgálatai 

A járási szakértői bizottság vizsgálta a gyermeket 5 év 9 hónapos korban, a beszédfejlődés 

terén tapasztalt eltérő fejlődés miatt. Emiatt nem került további vizsgálatra a megyei szakértői 

bizottsághoz.  

Első diagnosztikai vizsgálatát kilenc éves korában, tanítója javaslatára, a szülő 

egyetértésével a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye végezte. Megállapította, hogy 

a kevert specifikus zavar hátterében a kognitív képességek alacsonyabb szerveződése mellett 

a gyengénlátás és a logopédiai problémák állnak. A tanuló érzékszervi fogyatékos: látássérült, 

gyengénlátó. 



Diagnózisa: H5420 - csökkentlátás mindkét szemen 

                   F 83  - kevert specifikus fejlődési zavar 

 Az első felülvizsgálata tízéves korában történt meg, mely megerősítette a korábbi diagnózist.  

 

Intézményes nevelés 

 

Korai gondozásban nem vett részt. 

Óvodai nevelése 3 év 2 hónaposan kezdődött meg integrált formában. Logopédiai 

fejlesztésben részesült, ekkor látássérülése még nem megállapított. A nagycsoportot kétszer 

járta. 

Iskolai oktatása, nevelése integrált formában valósul meg. Olvasási nehézségei miatt az első 

osztályt iskolaváltással, tanulmányi idejének meghosszabbításával, 20 hónap alatt teljesítette. 

Ettől a tanévtől kezdve a logopédiai fejlesztésen túl látássérült szakos gyógypedagógus heti 

két órában foglalkozik vele. 

Jelenleg három óra habilitációs fejlesztésben részesül. Egy óra logopédiai, egy óra komplex 

gyógypedagógiai és egy óra látásfejlesztés foglalkozáson vesz részt. 

  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Vidám, barátságos, közvetlen kisfiú. Foglalkozásokra mindig lelkesen érkezik. Szemüveget visel, 

szobai megvilágítás mellett dolgozik, látását maximálisan kihasználja. Jól motiválható, 

feladathelyzetbe könnyen bevonható, figyelme hosszan fenntartható. Közlekedés során az akadályokat 

elkerüli, de elmondása alapján gyorsabb tempónál gyakran nekiütközik bútoroknak, ajtófélfának. 

Szemkontaktust felveszi, mimikára megfelelően reagál. Távolra nézéskor sokat hunyorog, olvasáskor 

közel hajol a könyvhöz, 20 cm-ről olvas. Távoli és közeli látásélessége az ép látás 30 %-a. Színlátása 

és kontrasztlátása megfelelő, fényérzékenység nem tapasztalható nála. Matematikai feladatokban jól 

teljesít, olvasása nehézkes, írásban sok hibát ejt. Vizuális memóriája sokat javult az előző évhez 

képest, verbális memóriája, szövegértése fejlesztést igényel Térben-síkban való tájékozódása 

bizonytalan.  

 

 



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

időszak tapasztalatai alapján  

 vizuális figyelem, vizuális emlékezet, szeriális emlékezet fejlesztése 

 figyelem és koncentráció fejlesztése 

 finommotorika fejlesztése 

 grafomotoros készségek fejlesztése 

 tájékozódás fejlesztése 

 problémamegoldó készség fejlesztése 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Feladathelyzetbe könnyen bevonható, figyelme hosszan tartó. Fixálását szemtekerezgés nem 

nehezíti. Beszédértése, beszédkésztetése jó. 

 

Felhasznált források 

− Paraszkay Sára: Közelről nézve- a gyengénlátó gyermek 

             Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és  

             Diákotthona, Budapest, 2007 

− Paraszkay Sára: Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára ELTE BGGYFK 1996. 

− Tukacs Anita: Inklúzió és integráció a közoktatásban, 

Feladatgyűjtemény   Tudományegyetem, Pécs 2011  

Fejlesztési terület          KOGNITÍV TERÜLET 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Percpeció, emlékezet, figyelem , szerialitás fejlesztése 

Feladatok, tevékenységek 

Vizuális észlelés, analízis, szintézis, alaklátás, differenciálás 

fejlesztése 

− egyeztető feladatok vizuális tulajdonság alapján 

− csoportosítási feladatok vizuális tulajdonság alapján 

− hiányos ábrák felismerése, kiegészítése 

− különbségkereső feladatok 

− forma felismerése, kiemelése a háttérből 

− soralkotási feladatok vizuális tulajdonság alapján 

− pozitív és negatív formák felismerése 

− árnyképek 

− puzzle 

Módszer  

 

együtt cselekvés 

szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés 

didaktikus játék 

 

Eszköz 

 

élénk színű tárgyak 

kontrasztos képeskönyvek 

diavetítő, diafilm 

zenelejátszó 



− tükörkép játékok 

− szimmetriakeresés 

− hibakereső feladatok 

− ábramásolás négyzetrácsos lapon 

Vizuális emlékezet fejlesztése 

− Tudatos megfigyelést, bevésést, felidézést fejlesztő 

játékok  

− (Mi volt az asztalon? Mennyi ember állt ott?  

− Milyen színű volt a nadrágja? -  stb.) 

− Mi változott? 

− Építs ugyanilyet! 

− Memória játék: Keresd a párját! 

− Képsorok-betűsorok bővítése, felidézése 

 

Figyelem fejlesztése 

− Melyik nem illik a sorba? 

− Válogatás meghatározott jellemzők szerint 

− Labirintus játék  

− Miben különbözik a két kép? 

− Kakukktojás 

− Rejtett alakzatok megtalálása 

− Szóbeli utasítás végrehajtása emelkedett számmal 

− Nagy képen kis részlet megtalálása 

− Igaz-hamis állítások 

 

Verbális, vizuális szeriális fejlesztés 

− szabályos ábrasorok folytatása 

− szósoros memóriajáték 

− esemény képsor időrendbe helyezése 

− képregény készítése 

− napirend 

− Milyen úton mész haza? 

hétköznapi élet tárgyai  

(zokni, pohár, cipő, vatta, 

vizes palack, csipesz, 

gyümölcsök, zöldségek stb.) 

versek 

termések 

kavicsok 

társasjátékok 

kártyák 

laptop 

feladatlapok 

 

 

 

 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. Egyéni értékelés, a tanuló önmagához viszonyított 

fejlődésének értékelése. Feladatok pontos végrehajtása. Elegendő idő biztosítása. Megfelelő 

körülmények megteremtése (világítás, betűméret) mellett sikeres feladatvégzés.  



Fejlesztés célja 

A meglevő látóképesség kihasználási szintjének növelése a látási funkciók tudatos 

gyakorlásával. A csökkent értékű vizuális megismerőtevékenység teljesítőképességének 

növelése a gondolkodási funkciók fejlesztése által. 

 
 
 
 
 

Fejlesztési terület PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Finommotorika, grafomotorika, téri tájékozódás, mozgás 

Feladatok, tevékenységek 

Finommotorika fejlesztése 

− kéztorna: ökölbe szorítás, összekulcsolás, ujjak mozgatása, 

ujjakkal csippentés, lépegetés, zongorázás, ujjakkal körzés, 

csuklóval körzése 

− mindennapi szituációkhoz kötötten (öltözködés, 

önkiszolgáló tevékenységek, válogatások, gyűjtögetések) 

− játékszituációban (építés, illesztés, csoportosítás, 

manipuláció tárgyakkal, puzzle, fűzés, csipeszelés)  

− alkotó tevékenységekhez kötve (tépés, nyírás, ragasztás, 

festés, hajtogatás, gyurmázás, nyomdázás, maszatolás) 

− egyéb finommozgások tudatos irányítása, kontrollja (kéz, 

láb, testrészek, arc: mimika, beszédmozgásra figyelés, 

gesztusok) 

Grafomotorika fejlesztése 

− vonalhatást betartó színezés 

− pont összekötős feladatok 

− sorminta folytatása 

− hiányos ábra kiegészítése, rajzolás 

− formautánzás 

− áthúzás 

− vonalelemek írása 

− lendületes vonalvezetési feladatok 

 

Munkaforma 

Egyéni munka 

Módszer  

együtt cselekvés, 

szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, 

didaktikus játék 

Eszköz 

gyurma, papír, olló, 

dekorgumi 

festék, ecset, ceruza,  

színes ceruza, filctoll 

építőjáték, Duplo, Lego 

csipesz, csipeszelő alap 

mindennapos eszközök: 

ruhadarab, tisztálkodás 

eszközei 

 

 

 

 

Feladatlapok 

 



Téri, idői tájékozottság fejlesztése: 

− viszonyítás a saját testhelyzethez 

− tárgyak tárgyakhoz való viszonya 

− irányok gyakorlása síkban, térben 

− útvonalak felidézése 

− irány és idő fejlesztése 

− napirend, heti tervek, hónapok, évszakok időrendje 

− képregény készítése 

− távolságok összehasonlítása, mérése 

Az értékelés alapelvei  

 

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területen elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlődés értékelése, erőfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegződések kioltására való törekvés jutalmazása. 

Fejlesztés célja 

A meglévő látás minél nagyobb felhasználja a finommozgások koordinálása során. Lendületes 

vonalvezetés kialakítása. Téri tájékozódás megerősítése.  

 

 

 


