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MOZGÁSSÉRÜLT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ  EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

A. koraszülöttként, méhlepényleválás miatt a 31. héten 1880 grammal és 49 cm-rel látta meg 

a napvilágot. A kórházból való hazajövetel előtt kezdődtek a problémák. A. keringése 

összeomlott, kapott egy emésztőrendszeri fertőzést. Azonnal visszavitték az intenzív 

osztályra, ahol többször újraélesztették. Vérgázértéke nagyon alacsony volt, vérátömlesztést 

kapott. Az azt követő napon a rossz vér következtében kapott egy sepsist, a teste tele volt 

bőrelhalásokkal. Mindkét lába, füle, mellkasa, háta, keze, kézfejei feketék voltak. Mivel nem 

volt már véna, ahova az antibiotikumat bele lehetett volna adni, ezért a nyakát preparálták. 

Gyomor és tüdővérzést kapott, a vizsgálatok azt mutatták, hogy a tüdő jobb oldala nem 

működik.  A budapesti I. számú Gyermekklinikára került.Vízágyon fektették, forgatták, majd 

a Bethesda Kórház Égés-Intenzív Osztályán bőrelhalásai miattt plasztikai műtétre került sor.  

Másfél éves koráig szépen fejlődött, utolérte kortársait. Mozgásfejlődésében a járás során, 

furcsán bicegve kezdett el járni. Az orvosi kivizsgálás kimutatta, hogy a koraszülött korában 

lévő fertőzés nem csak a bőrét támadta meg, hanem a csontjait is. Elhaltak a combcsontfejei 

elkerülhetetlen volt a műtét. Ortopéd Klinikán műtötték, ahol kettéfűrészelték a bal 

combcsontját, és 4 csavarral rögzítették.  

A.–nak sok kontraktúrája alakult ki mindkét lábán, idén ősztől mintegy másfél éves műtéti 

sorozat vár rá.  

Szakértői Bizottság vizsgálatai 

A. állapotát a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye hat éve követi nyomon.  

Első, diagnosztikus vizsgálata tartalmazza a sajátos nevelési igény megállapításának tényét, 

mozgásszervi fogyatékos, diagnózisa Luxatio coxae l.s. –  Q 65.3 



Felülvizsgálatára óvodai beíratás céljából került sor. A kijelölt intézmény a megyeszékhelyen 

működő mozgássérülteket integráló óvoda.  

Soron következő felülvizsgálata  Q65.3 mellett dyslalia (F80) diagnózist állapított meg.  

Jelenleg is érvényben lévő szakértői véleményében a tankötelezettség megkezdését javasolta 

mozgássérülteket integráló általános iskola tagiskolájában.   

A diagnózisok köre bővül: Q65.3, F83 – kevert specifikus fejlődési zavar 

Műtétek 

 bal oldali varisalo-derotalo femurosteotomia 

 több alkalommal kétoldali flexiós térdcontractura miatt gyógytorna és redressziós 

gipszkezelés történt 

Intézményes nevelés, fejlesztés 

Bölcsődei nevelésben három éven át részesült 

 mozgásfejlesztése hetente 2 alkalom 

Óvodai nevelése mozgássérülteket integráló intézményben három éven keresztül 

 mozgásfejlesztése hetente 2 foglalkozás 

 értelmi fejlesztés hetente 2 foglalkozás 

 logopédia hetente 1 foglalkozás 

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Bársony István Tagiskolája 2017. szeptember –  

 mozgásfejlesztése hetente 2 foglalkozás 

 értelmi fejlesztése hetente 2 foglalkozás 

Kiegészítő terápiák 

DSGM terápia – 1,5 év  

Szomatopedagógiai fejlesztés – 1,5 év  

Gyógytorna – 1,5 év  

Gyógymasszázs – a mai napig folyamatosan, hetente 1 foglalkozás  

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

Név: A.  

Életkor, óvodai csoport/évfolyam: 8,10 év, 2. osztály 

Diagnózis:  

 St. p. coxitis septica l.u. (Q 65.3)  

 St.p. luxatio coxae l.s. 

 Contractura in flex. gen. l.u.  

 F83 – kevert specifikus fejlődési zavar 

Időszak: 6 hónap 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, tanórai hospitálás és 

az előző fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 jelenlegi mozgásállapot megtartása, a másodlagos deformitások megelőzése 

 gerinctorna 

 alsó végtagok izomerősítése 

 segédeszköz ellátás 

 kontraktúra- prevenció és oldás 

 kóros, megerőltető mozgások megelőzése, kerülése 

 hely-helyváltoztató mozgások gyakorlása 

 járásbiztonság növelése, a járásegyensúly stabilizálása 

 a járáskép harmonizálása, járáskorrekció 

 finommotorika, kézügyesség fejlesztése, eszközhasználat gyakorlása 

 a differenciált kézmozgások kialakítása 

 komplex gyógypedagógiai fejlesztés 

 logopédiai terápia 

 figyelemfejlesztés, a figyelem tartósságának növelése 

 vizuális és akusztikus figyelem fejlesztése 

 általános ismeretek bővítése 

 feladattudat, feladattartás fejlesztése 

 relációfogalmak megértése, alkalmazása 

 több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának mélyítése 

 tárgyak kategorizálása, hasonlóság, különbségek kiemelése, analógiás gondolkodás 

fejlesztése 

 utánzásos mintakövetés tárgy segítségével 

 rész-egész percepció fejlesztése 

 ok-okozati összefüggések felismerésének fejlesztése 

 részképességek fejlesztése(szerialitás, téri viszonyok, irányok, síkban való 

tájékozódás) 

 vizuális zártság-egészlegesség észlelésének alakítása, vizuális időrendiség 

felismertetése, vizuális ritmus, alaklátás és formaállandóság fejlesztése 

 

A  



A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A. szomatikusan életkoránál gyengébben fejlett, nagy mozgásigényű tanuló. Figyelme rövid 

idejű, a legkisebb eltérő ingerre is terelődik, szoros feladatstruktúra mellett jól 

foglalkoztatható. Rövidtávú emlékezete, téri tájékozódása, grafomotoros készségei jelentősen 

elmaradnak az életkorában elvárhatótól. Idői tájékozódása, feladattudata, feladattartása, 

általános tájékozottsága fejlesztésre szorul. Aritmetikai készségek terén hiányosságok 

észlelhetőek, több-kevesebb fogalmát ismeri, ugyanannyi fogalma kialakulatlan.  

Mozgásállapota 

Izomtónusa normoton, alsó végtagokban az izomerő jelentősen csökkent. Térdben és csípőben 

kontraktura van jelen, az ízületi mozgások erőteljesen beszűkültek. Egyik alsó végtagon sem 

képes a térdizület extenziójára – kiegyenesítésére. Bal alsó végtag rövidült, a bokaízületben 

mindkét alsó végtagon korlátozott a mozgásterjedelem, merev boka észlelhető. A bal alsó 

végtagon az elváltozás kifejezettebb. Minden nagymozgást a felsőtesttel megsegítve, 

korrigálva végez. Terhelésre a kóros tartás fokozódik.  

Képes állni, járni. Helyzet- és helyváltoztatásban önálló, rövid távon önállóan jár, járáskor 

lordozis jelentkezik, térdei erősen hajlított helyzetűek, korrigálni azokat nem képes. Járáskor a 

fiziológiás együttmozgás elmarad, a legtöbb esetben karjaival egyensúlyoz. Lépései 

alacsonyak, cirkumdukál, gördítés nincs. Ülőegyensúlya, szem-kéz koordinációja kialakult, 

jobb kezes, finommotorikája fejlesztésre szorul. Önellátás szintjén életkorának megfelelően 

teljesít, egyedül öltözik, vetkőzik, evőeszközzel étkezik, mosdót önállóan használ.   

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

- alakulóban lévő feladattudata 

- feladathelyzetben oldott 

- nagy mozgásigénye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEJLESZTÉSI TERÜLET PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓ - Mozgás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

 Diagnosztikus pedagógiai mérés  

 Jelenlegi mozgásállapot megtartása, a másodlagos deformitások megelőzése 

 Gerinctorna 

 Alsó végtagok izomerősítése 

 Segédeszköz ellátás 

 Kontraktúra- prevenció és oldás 

 Kóros, megerőltető mozgások megelőzése, kerülése 

 Hely-helyváltoztató mozgások gyakorlása 

 Járásbiztonság növelése, a járásegyensúly stabilizálása 

 A járáskép harmonizálása, járáskorrekció 

 Finommotorika, kézügyesség fejlesztése, eszközhasználat gyakorlása 

Feladatok, tevékenységek 

Diagnosztikus pedagógiai mérés 

Általános fizikai jellemzők vizsgálata 

- mérések: magasság, hosszúság, körfogat 

Motoros struktúrák és alapfunkciók vizsgálata 

- végtagok tengelyállása 

- ízületi mozgásterjedelem 

- izomerő, izomtónus 

Funkcionális/humánspecifikus képesség vizsgálata 

- koordináció, egyensúly 

- fiziológiás mozgások 

- felső végtag funkció, manualitás, eszközhasználat 

- testtartás 

- helyváltoztatás, járás 

Mindennapos tevékenység vizsgálata 

életkornak megfelelő praktikus mozgások, tevékenységek 

Motoros képességek: ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség 

Kontraktúra prevenció, nyújtás  

- kontraktúra oldás, kimozgatás fekvő testhelyzetben 

- mozgásos feladatok közben helyes pozícionálás, az ízületek 

fiziológiás tartásának biztosítása 

Gerinctorna, testtartás korrekció 

- optimális testhelyzetben végzett gerincmobilizáló 

Módszer 

megfigyelés,  

megtekintés 

tapintás 

mérés 

 

 Eszköz 

mérőszalag, ízületi 

szögmérő,  

szenzoros integrációs 

terápia eszköztára,  

fűzés, kötés, gombolás, 

zipzárazás eszközei, 

fűzőtábla, WESCO 

elemek 

Módszer 

manuális segítségadás, 

passzív, vezetett aktív, 

verbális instrukció, át és 

kimozgatás 



gyakorlatok lehetőség szerint mondókákkal kísérve, 

eszközzel 

- optimális ülés kialakítása – tükörkontrollal 

- törzsizom erősítés, scoliozis torna 

- hasizom, csípőkörüli izomzat, alsó végtag izmainak 

erősítése játékos feladatokkal, eszközökkel, különböző 

mozgásos feladatokkal 

Testfogalom, testérzékelés, testséma fejlesztést segítő gyakorlatok 

- játékos gyakorlatok: megnevezett testrészekhez 

megmondani a funkcióját 

- a funkció megemlítése után felismerni a testrészt: 

lokalizálni, megmutatni önmagán és másokon, 

megszámlálni 

- képen, rajzon felismerni az egyes testrészeket, a hiányzókat 

megszámlálni 

- részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt 

-  versekkel kísért mozgásos feladatok 

- verbális instrukciók alapján babzsákok testrészekre, 

testtájakra rakása 

- csukott szemmel különböző halmazállapotú, hőmérsékletű 

anyagok érzékelése, testrészeken, testtájakon 

Nagymozgások 

- Szabad mozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, lépcsőn 

járás stb. 

- mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben 

pl. állatok mozgásának utánzása, szoborjáték 

- szabályokhoz kötött mozgásos játékok (alapmozgások) 

- mozgássorok kitalálása, ütemezése 

- irányváltások, tempóváltások a mozgásban 

- egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások (fej, törzs, 

kar, láb, ujjak) 

 

magyarázat, bemutatás, 

tevékenykedtetés,  

korrigálás, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszközök 

polifoam, zsámoly, 

WESCO elemek 

bot, babzsák, tüskés 

labda, kendő, ékpárna, 

súlypánt tükör, szék, 

labda 

 

Módszer 

Magyarázat, Bemutatás, 

Együtt cselekvés, 

Tevékenykedtetés, 

Ellenőrzés, Korrigálás, 

Értékelés 

Eszközök 

Tükör, babzsák, fém 

anyagok, gyurma 

 

 

Módszer 

Magyarázat, bemutatás, 

tevékenykedtetés, 

korrigálás, ellenőrzés, 



Egyensúlygyakorlatok 

- Állás: lábujjon, sarkon, fél lábon 

nehezítés: fél lábon állás összekötése más feladattal 

- Egyensúlyozó járás: padon, földre letett szivacson, 

karikákon, érzékelő ösvényen, babzsákokon 

- Frostig szőnyegen végzett gyakorlatok 

- Kúszás egyenes padon 

- Body Roll hengergyakorlatok 

- Forgások, fordulatok, testhelyzet változtatások 

Járáskorrekció, járógyakorlatok 

- Járás kis és nagy lépésekkel 

- Járás különböző irányokba fordulással 

- Változó szélességű sávok, vonalak, magasságú akadályok 

közt 

- Különböző tárgyak megkerülésével, átlépésével, tartásával 

- Járás eszközzel: Pedalo 

Alsó végtag, bokaízület mozgásterjedelmének növelése, 

mobilizálása 

- passzív, vezetett aktív gyakorlatok, át-kimozgatás optimális 

testhelyzetben 

- talpi izmok, flexorok erősítése: tüskés labda talp alatt 

görgetése, papírgalacsinok, gyurma felcsippentése, sodrása, 

ujjak belenyomása, gyurma „formázása” 

- festés lábbal (lábujjak közé szorított ecsettel) 

- talpi terület szenzoros ingerlése: kukoricában, különböző 

termésekben, anyagokban taposás, sodrás, markolás 

lábujjakkal, különböző hőmérsékletű vízzel stimulálás, 

vízben lebegő tárgyak (halacskák) lábbal történő 

kihorgászása 

 

 

ellenőrzés 

Eszközök 

mozgásfejlesztéshez 

szükséges tornatermi 

eszközök 

Módszer 

magyarázat, bemutatás, 

tevékenykedtetés, 

korrigálás, ellenőrzés, 

ellenőrzés 

Eszközök 

szenzoros integráció 

eszköztára – billenő 

eszköztár 

 

Módszer 

magyarázat, bemutatás, 

tevékenykedtetés, 

korrigálás, ellenőrzés, 

ellenőrzés 

Eszközök 

mozgásfejlesztéshez 

szükséges tornatermi 

eszközök, pedalo 

 

Eszközök 

 

zsámoly 

bot 

kukorica 



Segédeszközös megsegítés - két oldali alkartámaszos könyökmankó  

használata 

Felkészítés, felkészülés a segédeszköz használatára 

- A segédeszköz beszerzése, méretre igazítása 

- Szoktatás, gyakorlás az eszközzel: 

 Ismerkedés az eszközzel, annak részeivel, az eszköz 

tisztántartásának megismerése, önállóságra nevelés 

 Helyes eszközfogás, helyes testtartás kialakítása 

eszközzel 

 Testsúlyáthelyező gyakorlatok végzése egyik-másik 

oldalra 

 Felállás, leülés, elindulás, megállás, fordulás gyakorlása 

eszközzel 

 Kétütemű járás gyakorlása ismerős terepen, eleinte 

teremben, mesterséges akadályok között 

 Lakásban az eszköz használatának gyakorlása, mosdó, 

toalett helységekben történő közlekedés tanítása 

Közlekedéstanítás 

Ismeretlen terepen történő közlekedés megtanítása, gyakorlati 

tanácsok adása 

- Egyenetlen talajon történő közlekedés gyakorlása 

- Különböző felületű talajon történő közlekedés gyakorlása: 

beton, homok, kavics, macskakő burkolatokon gyakorlás 

- Mesterséges, természetes akadályok kikerülése, átlépése: 

járdaszegély, útpadka 

- Különböző domborzati felszínen, lejtőn, emelkedőn történő 

közlekedés gyakorlása, különösképpen a 

testsúlyáthelyezésére történő figyelemfelhívás 

- Közlekedés az iskolában 

- Közlekedés tömegközlekedési eszközön, intézményekben 

 

homok 

liszt 

gyurma 

papírgalacsinok 

apróbb tárgyak 

tüskés labda, ecset 

tempera  

 

 

 

 

kétoldali könyökmankó, 

zsámoly, bot, babzsák, 

pad, gerenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kinti környezet  

adta lehetőségek 



Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. Önmagához 

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

következetes jutalmazása. 

Fejlesztés célja 

- Másodlagos tartási elváltozások megelőzése, prevenciója, állapotromlás 

megakadályozása 

- Mozgáskoordináció, mozgásegyensúly fejlődése 

- Kéz-láb szinkinézia használata 

- Alsó végtagok erősítése 

- Törzsizomfűző kialakítása 

- Tudatos önkontrollra nevelés, helyes lábtartás minden lépésnél 

- Segédeszköz használata 

  

 MELLÉKLET –  Eszközök 

   

 

   

 



   

 

 


