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Németh Marianna gyógypedagógus, logopédia szakirány 

 

NYELVI FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ  

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓEGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Név: A. 

Életkor, osztályfok: 10 év 5 hónap, 4. osztály 

Diagnózis: F 80- nyelvi fejlődési zavar 

Időszak: 6 hónap 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

 A gyermek 37. gestaciós héten 9/10 Apgar értékkel elhúzódó vajúdást követően jött 

világra, nem sírt fel azonnal. Anamnéziséből családi érintettség emelhető ki. A gyermeknek 

két nagyobb testvére van, a középső testvére szintén tanulási zavarra veszélyeztetett, 

diszlexiás gyermek.  

A szülői elmondás alapján a gyermek már óvodában is járt logopédushoz, akkor a 

felcserélt hangképzés miatt pösze terápiában részesült. A gyermek hanghibái azonban nem 

javultak iskoláskorára sem, így logopédiai terápiában részesült az első osztályban is. Akkor új 

logopédus kezdett foglalkozni a tanulóval, aki a felcserélt hangképzés okának a 

beszédészlelési és –megértési gyengeséget vélte. A gyermek beszédébe nagyon nehezen 

épültek be a kialakított hangok, spontán beszédében alig alkalmazta őket, holott rengeteg 

gyakorlatot végeztek artikulációs izomügyesítés és észlelés területeken is. A tanuló édesanyja 

a logopédus tanácsait megfogadta, gyermekét a házi feladatok végzésére szorgalmazta. Az 

osztálytanító a logopédussal folytatott konzultáció után a szülő beleegyezésével a szakértői 

bizottsághoz fordult.   

 

Szakértői vizsgálatok 

 A gyermek sikeresen zárta ugyan az első osztályt, de közben diszlexia 

veszélyeztetettség is fennállt, hiszen a betűk között is nehezen tett különbséget, főként azok 

között melyek auditívan hasonlítottak egymásra.  

Az első, diagnosztikus vizsgálatra csak második évfolyam végén került sor. Sajátos nevelési 

igényt nyelvi fejlődési zavar diagnózissal állapítottak meg.   
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A tanuló habilitációs, rehablitációs fejlesztése, jelen állapota 

A. utazó gyógypedagógiai ellátását nyelvi fejlődési zavar sajátos nevelési igény miatt az 

elmúlt tanévben kezdtem, a tanuló ekkor harmadik évfolyamos volt. 

Az első találkozást megelőzte a szülői és tanítói interjú, beszélgetés, mely alapján részletes 

képet kaptam a állapotáról, tanulmányi munkájáról, nehézségeiről. Első alkalommal a 

Logopédiai Vizsgálatok Kézikönyve szakirodalmat vettem a kezembe, s a gyermekkel az első 

osztályos olvasólapot, szövegértő lapot végeztettem el. Betűtévesztéseket tapasztaltam, főként 

azok esetében melyek auditív hasonlóságot mutatnak egymással, illetve a zöngés és zöngétlen 

betűpárok esetében. A pedagógiai diagnosztikát kiegészítettem nehéz szavak után mondása, 

mondatismétlések, szótagszintézis- analízis, hangszintézis- analízis gyakorlatokkal is. A 

tapasztalat alapján derült ki számomra, hogy a tanuló beszédészlelés és –megértés területeken 

nagyon gyengén teljesít, így a terápia központi eleme ezen területek fejlesztése volt. 

 A tanév során egyre pontosabban differenciálta a zöngés-zöngétlen hangokat, biztosan 

szótagolta a hosszabb szavakat, illetve bontotta azokat hangokra, betűkből szavakat alkotott. 

Szótalálási nehézsége azonban továbbra is fennállt. 

 Az idei tanévet ismét együtt kezdtük, s a terápia során továbbra is a beszédészlelési- és 

megértési területek fejlesztése a legfontosabb cél. A. nyitott, tisztelettudó gyermek, elkészíti, 

megfelelő tanszerekkel érkezik a foglalkozásokra. Kiemelendő az édesanya támogatása, aki 

folyamatosan lelkesíti és segíti fiát. A tanuló kétszemélyes feladathelyzetben jól 

foglalkoztatható, érdeklődése és lelkesedése egyenletes. Előfordul, hogy fáradtan érkezik a 

foglalkozásra, ez negatívan hat a figyelmi funkciójára. 

 

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

időszak tapasztalatai alapján 

Komplex nyelvi fejlesztés 

Önálló munkavégzés segítése, munkatempó fokozása 

Helyesírási készségek fejlesztése, diszgráfia reedukáció 

Olvasási készségek fejlesztése, diszlexia reedukáció 

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 
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Fejlesztési terület  PSZICHO-MOTOROS FUNKCIÓK -  Beszéd 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése 

Feladatok, tevékenységek 

 Döntsd el az elhangzott két szóról, hogy egyformák vagy sem 

 Szóismétlés 

 Szóismétlés súgás alapján  

 Értelmetlen szavak ismétlése 

 Nehéz szavak ismétlése 

 Szógyűjtés (melléklet 1.) 

o Dobj a kockával, gyűjtsünk olyan szavakat, amik ezzel a szótaggal kezdődnek. 

o Mondj olyan szót, ami ezzel a hanggal kezdődik pl. zs. 

 Lics-locs megjött a kishajó 

o Csak olyan szót mondj, amiben van pl. m hang. 

 Hangfelismerés (melléklet 2.) 

o Szavakat mondok, ha hallod bennük pl. s hangot, tapsolj egyet. 

o Egy alaplapon különböző képek vannak. A gyermek eldönti, hogy a hallja-e a 

nevükben az adott hangot. Ha nem hallja, áthúzza azt a képet. 

 Hangkeresés 

o A gyermek eldönti, hogy az elhangzott szóban hol hallja a pl. s hangot. Az 

asztalra annyi korongot tesz, ahány hangból áll a szó, majd a s hang helyét 

kékkel jelzi. 

 Hangidőtartam 

o Egy hangot ejtek, hallgasd meg hosszan vagy röviden ejtem. Addig húzd a 

vonalat a füzetben, amíg hallod a hangot. Hosszú vagy rövid? 

o Ha hosszú hangot hallasz, simíts egyet az asztalon, ha rövid hangot, akkor 

koppants. 

o A gyermek különböző képeket húz, megnevezi azokat. A gyermek a 

magánhangzókról eldönti, hogy rövid vagy hosszú. Ha rövid koppant egyet, ha 

hosszú simít egyet az asztalon. 

 Zöngés- zöngétlen hangok differenciálása 

o A gyermek egy tárcsát kap, melynek egyik fele piros, másik zöld. A gyermek 

különböző hangokról eldönti zöngés, vagy zöngétlen, s jelzi azt pirossal vagy 
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zölddel. 

 Szavak hangokra bontása 

o A gyermeknek különböző szavakat mondok, ő annyi korongot tesz az asztalra 

ahány hangból áll a szó. 

 Hangokból szóalkotás (melléklet 3.) 

o Madárnyelven mondok szavakat a gyermeknek, a gyermek pedig megmondja, 

mire gondolok. 

o Betűvető játék. A fa kockák minden oldalán egy-egy betű található. A 

dobozban összerázzuk a kockákat, majd kifordítjuk az asztalra. A kocka felső 

részén lévő betűkből különböző szavakat alkotunk. A játékot játszhatjuk úgy 

is, hogy meghatározott idő alatt gyűjtjük a szavakat. Illetve pontgyűjtést is 

rendezhetünk, az egy szótagból álló szavak két pontot, a két szótagból álló 

szavak négy pontot, a három vagy több szótagból álló szavak 6 pontot érnek. 

o A gyermeknek különböző kupakokat adok, melyekre betűket ragasztottam. A 

gyermek ezekből a betűkből alkot értelmes szavakat. 

 Szavak szótagokra bontása 

o A gyermeknek szavakat mondok, ő letapsolja a nevüket. 

 Szótagokból szóalkotás (melléklet 4.) 

o Robotnyelven mondok szavakat a gyermeknek, a gyermek pedig megmondja, 

mire gondolok. 

o Az alaplapon különböző szótagokat lát a gyermek, letakarjuk azokat 

kupakokkal. Ezután a memória játék szerint, két-két kupakot fordítunk fel. Ha 

a két kupak alatt a két szótagból értelmes szót tud kiolvasni a gyermek, akkor 

megtartja a kupakokat. Az győz, aki több kupakot gyűjt. 

o A gyermek elé egy alaplapot helyezek, amin a szavak második szótagja 

látható. A gyermek az első szótagkártyákat a megfelelő helyre illeszti, hogy 

értelmes szavakat kapjon. 

 Kezdőhang leválasztása (melléklet 5.) 

o A gyermek előtt különböző képek vannak az alaplapon. A képeket 

korongokkal takarjuk le. Ezután a memória játék szerint két-két korongot 

fogunk felfordítani. A képet megnevezzük és eldöntjük, milyen hanggal 

kezdődik a neve. A játékban azok a képek alkotnak egy párt, melyek azonos 

hanggal kezdődnek. Az győz, aki több korongot gyűjt. 
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 Jól mondom vagy sem? 

o A gyermeknek képet mutatok, melynek nevét ki is ejtem. Van olyan, amikor 

jól mondom, van olyan, amikor rosszul, pl. pad helyett azt mondom pat, vagy a 

másik esetben azt mondom, hogy pad. A gyermek megfigyeli, amit mondok az 

jó vagy sem. Ha jól ejtem, tapsol, ha rosszul, akkor koppant. 

 Találós kérdés (melléklet 6.) 

o A gyermek elé különböző képeket helyezek, s egy- egy találós kérdést olvasok, 

a gyermek kiválasztja a képek közül mire gondoltam. 

o Rajzold le, mire gondolok! 

o A gyermekkel dominó játékot játszunk, a találós kérdés és a meghatározások 

tartoznak össze. 

 Ellentétes szavak gyűjtése (melléklet 7.) 

o Az ellentétes szópárokkal memóriát játszunk. 

 Oppozíciós szópárok (melléklet 8.) 

o Dominójátékot játszunk az egy hangban/betűben eltérő szópárokkal. 

 Beszélgetés adott témakör szerint 

 Fejezd be a gondolatom! 

o Egy borítékban hiányos mondatok vannak. A gyermek húz egy kártyát, 

elolvassa az első mondatrészt és rögtön befejezi azt. 

 Felelj gyorsan! 

o A gyermeknek babzsákot dobunk, s arra kérjük, feleljen gyorsan az elhangzott 

kérdésekre. Pl. Mi piros? Mi pöttyös? stb. 

 Történetemlékezet- szájról szájra 

o A gyermeknek felolvasok egy rövid történetet. Ha szükséges még 

megismétlem kétszer. Ezután a gyermek megpróbálja ezt emlékezetből leírni. 

 Sztorikocka 

 Lári-fári 

o A gyermekkel valótlan dolgokat állítunk. Az nyer, aki a legvalótlanabb 

mondatot mondja. 

 Rokon értelmű szavak gyűjtése (melléklet 9.) 

o A gyermekkel dominó játékot játszunk. A játékban a hasonló jelentésű szavak 

fognak egymáshoz tartozni. 

o A gyermekkel Fekete Péter játékot játszunk. A párokat rokon értelmű szavak 
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alkotják, Fekete Péter a fekete macska. A játékban kiosztjuk a lapokat, 

megkeressük van-e közöttük összetartozó. Ezután pedig egymástól húzunk, az 

veszít, akinek a kezében a fekete macska képe marad. 

 Hiányos szavak kiegészítése  

o A gyermek elé hiányos szavakat és betűket helyezek, majd a gyermek 

megkeresi azok helyét a szavakban. 

 Hiányos mondatok  

o A gyermek elé mondatokat és szavakat helyezek, a gyermek megkeresi melyik 

mondatba melyik szó illik. 

 Mondatszintézis 

o A gyermek az elé helyezett szavakból különböző mondatokat alkot. 

 Amerikából jöttem körülírással 

o Egy borítékban különböző foglalkozások nevei olvashatóak. Az alaplapon van 

szerencse mező mellyel plusz egyet léphetünk előre, de van olyan mező is 

(bomba), melyre ha rálépünk egyet vissza kell lépnünk. A borítékból húzunk 

egy foglalkozásnevet, melynek első és utolsó betűit elmondjuk, majd ezután a 

foglalkozásnevét körülírjuk. Ha a társunk kitalálta dobhat, ha nem akkor, 

maradnia kell a mezőn. Aki előbb célba ér, az nyer. 

 Beszédészlelés fejlesztése társasjáték 

o Az alaplapon különböző színű nyilak a mezők, mindegyikhez tartozik egy- egy 

boríték. A borítékban különböző feladatok vannak: 1. gyűjts három olyan szót 

amiben a két magánhangzó ebben a sorrendben található pl. i-a, 2.gyűjts öt 

olyan szót ami így kezdődik pl. sa-, 3.keresd a kakukktojást, 4. döntsd el a 

mondatról, hogy igaz vagy hamis, 5. húzz egy kártyát, fejezd be a mondatot, 6. 

mi az ellentéte? A játékban csak akkor tudunk dobni, ha az adott mezőn 

megoldjuk a feladatot. Az nyer, aki előbb a célba ér. 

Az értékelés alapelvei: Minden pontos feladatvégzést azonnali szóbeli dicsérettel. 

Fejlesztés célja: A gyermek beszédészlelése, beszédhanghalló és differenciáló készsége 

életkori szinten működjön. Aktív szókincs gyarapítása játékos feladatok által. 

 

 

 

 



7 
 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK - Gondolkodás, észlelés, figyelem, emlékezet 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

 Általános ismeretek bővítése, változás megfigyelése, rész-egész viszony fejlesztése. Vizuális, 

verbális észlelés, figyelem, emlékezet fejlesztése. 

Feladatok, tevékenységek 

 Azonosság, különbség felidézése 

 Betűk között keressük meg a hasonlóakat vagy különbözőeket. 

 Az alaplapon különböző szavakat lát a gyermek. A szókártyák közül húz a gyermek, 

majd megkeresi az alaplapon, hol van ugyanilyen szó.  

 Egy oszlopban ugyanaz a szó van leírva, de egy-egy betűben mégis lehet eltérés. A 

gyermek megkeresi azokat a szavakat, amik nem hasonlítanak az oszlop tetején lévőre 

és kihúzza azokat. 

 Mi változott meg? 

 A gyermek elé szókártyákat teszek. A gyermek megjegyzi a sorrendjüket, majd 

becsukja a szemét és két szó helyét felcserélem. Miután kinyitja a szemét, megkeresi 

azokat, amiknek felcseréltem a helyét. 

 Vizuális memória 

o A gyermek elé különböző szavakat, képeket illetve meghatározásokat teszek. 

Megkeresi melyik meghatározáshoz melyik szó és kép illik. Ezután a memória 

szabálya szerint párokat keresünk. 

 Dobble  

o Internetről letölthető dobble variációkat kinyomtatjuk, lamináljuk, felvágjuk. A 

játékot a következőképpen játszhatjuk: 

 variáns: A kártyákat összekeverjük és kiosztjuk a játékosok között. Egy kártyát 

azonban az asztalon hagyunk. Erre fogjuk pakolni a nálunk lévő kártyákat. Csak azt a 

kártyát tehetjük az asztalon lévőre, ha az asztalon lévő és a mi kártyánkon is van egy 

hasonló ábra. Miközben a kártyát az asztalra helyezzük, kimondjuk a közös ábra 

nevét. Az győz, akinek előbb elfogynak a kártyái. 

 variáns: A kártyákat összekeverjük, s minden játékosnak adunk egy kártyát. Az 

asztalra pedig letesszük a többi kártyát. Az nyer aki több kártyát fog tudni felhúzni. 

Csak akkor emelhetünk fel kártyát asz asztalról, ha a kezünkben lévő kártyán és az 

asztalon lévő kártyán van azonos ábra. Fontos, hogy itt is megnevezzük azt az azonos 

képet. 
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 variáns: A kártyákat összekeverjük, az asztalra tesszük. A kártyát közül kettőt-kettőt 

felfordítunk, s megkeressük azt az ábrát, ami azonos a két kártyán. Ha megtaláltuk, 

kimondjuk a nevét, s a kártyákat megtartjuk. Az nyer, aki több kártyát gyűjt. 

 Kirakó 

 Különböző betűkből kirakót készítünk, a gyermek pedig összeilleszti a részeket. 

 Eseményképek értelmezése 

 A gyermek elé eseményképet teszek. Kérdéseket intézek a gyermekhez, mire ő 

megpróbál elmesélni róla egy történetet. 

 Az eseményképről rövid történetet mondok, a gyermek megfigyeli igazak-e az 

állításaim. Ha nem igaz, akkor koppant egyet. 

 Kakukktojás 

o A gyermeknek három szót mondunk. Az egyik közülük nem illik a sorba. A 

gyermek megkeresi melyik a kakukktojás. A kakukktojás játékot játszhatjuk 

úgy, hogy azonos kezdőszótaggal, kezdőhanggal kezdődnek a szavak, de a 

kakukktojás nem vagy tartozhatnak egy főfogalom alá is a szavak, a 

kakukktojás viszont nem. 

 Igaz vagy hamis 

o Villámkérdéseket intézünk a gyermekhez, mire igaz vagy hamis választ kell 

csak adnia. A gyermek minden jó válaszért egy korongot kap, mennyi 

korongot gyűjt egy perc alatt? 

Az értékelés alapelvei: Minden pontos feladatvégzést azonnali szóbeli dicsérettel. 

Fejlesztés célja: Segíteni a gyermeket abban, hogy jobban tájékozódjék környezetében, 

kialakuljon azonosságtudata, én identitása. 
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Fejlesztési terület: PSZICHO-MOTOROS FUNKCIÓK – Mozgás 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia:  

Grafomotorium – a tenyér, a csukló és az ujjak izmainak mozgatásának ügyesítése 

Feladatok, tevékenységek 

 Test és kézmozgások fejlesztése irányok gyakorlásával 

 Ujjrejtés 

 Kezek egymás mellett fekszenek az asztalon, tenyérrel lefelé. Eldugjuk mindkét 

mutatóujjat, majd nyújtjuk; mindkét középső ujjat, majd nyújtjuk stb. 

 Csippentés 

 Az 1-2, az 1-3, az 1-4 és az 1-5 ujjakat összeérintgetjük. Majd két kezünk ujjait 

összetámasztjuk, behajlítjuk, kinyújtjuk. 

 Hipp-hopp, hepe-hupa… 

o A következő mondókát mondogatjuk, miközben 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-5, 1-4, 1-

3, 1-2 ujjainkat érintjük: „hipp-hopp, hepe-hupa, pipi tolla, pihe, puha”. Ha már 

jól megy, fokozzuk a tempót. 

 Rajzolás irányok szerint 

 A gyermek elé egy négyzetrácsos papírt teszünk. Jobbra, balra, fel, le ferdén, 

egyenesen irányokkal utasítjuk, s különböző ábrákat rajzoltatunk vele. 

 Színezés 

o A feladatlapon egy nagy kép látható, mely különböző részekből tevődik össze, 

mindegyik részben egy szó olvasható. A gyermek úgy tudja kiszínezni, ahogy 

azt a szabály kéri, pl. élettelen dolgokat zöldre színezi, az élőlényeket pedig 

kékre.  

 Szóhívó kezdőbetű 

o Egy borítékban betűkártyák vannak. A gyermek húz egy betűt, majd minden 

olyan szót leír, aminek a neve úgy kezdődik. 

 Írd le azt a szót, amit hallottál! 

 Írd le azt a nem valódi szót, amit hallottál!  

 Másolás 

 Írd le szótagolva, folyamatos írással annak a tárgynak a nevét, amire mutatok.  

 Ékezetek pótlása szavakban, mondatokban. 

 Mondatírás: Egyszerű kérdésekre a gyermek írásban válaszol. 

 Titkosírás 
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o Az abc betűit egy táblázatba írjuk. A táblázat oszlopait betűkkel, a sorokat 

számokkal jelöljük. A gyermek feladata hogy az általunk kódolt szavakat 

dekódolja, illetve fordítva is elvégezze. Ha nagyon jól megy, akkor mondatokat 

is kódolhatunk, dekódolhatunk. 

 Kézügyességet fejlesztő kreatív játékok: origami, Mikadó játék 

Az értékelés alapelvei 

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

figyelembevételével, erősségeire támaszkodva, személyre szabott követelményrendszerrel. 

Fejlesztés célja: Íráshasználat automatizálása, kézügyesség fejlesztése. Lehetővé tenni a 

megfelelő gyorsaságú és erősségű, célirányos kézmozgást. Szépírás alakítása.  
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