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TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfok: 10 év, 3. évfolyam 

Diagnózis: F70 

Időszak: szeptember-január 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Anamnézise familiáris érintettség, prae- és perinatális eredetre utaló adatot tartalmaz.  

Jelenleg nevelőszülőnél nevelkedik, aki elmondja, hogy a kislány tanulási problémákkal küzd, 

szinte minden tantárgyból gyengén teljesít. Magatartásával nincs probléma, napirendje, 

étkezése megfelelő. 

Szakértői Bizottság Vizsgálatai 

Két évvel ezelőtt felmerült a sajátos nevelési igény gyanúja, a tanulás minden területén 

tapasztalt elmaradás miatt. Hónapokkal később, de még ugyanezen évben, felmerült a 

tanulásban akadályozottság. Iskolai készségei lassú fejlődést mutattak, problémája ez idő alatt a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség körébe tartozott. 

Legújabb vizsgálata az időközben felmerülő tanulásban akadályozottság miatt folyamatos 

figyelemmel kísérés lezárása. A Szakértői Bizottság helyszíni megfigyelést végzett, két 

alkalommal látogatott az iskolába. A fokozott iskolai és családi támogatás ellenére fejlődésének 

dinamikája mérsékelt, melynek hátterében határövezeti intellektusa, valamint a részképességek 

területén tapasztalható elmaradások azonosíthatók. Ennek alapján a vizsgálat tanulásban 

akadályozottságot (F70) állapított meg.  

 

 



Intézményes nevelése 

Ellátása teljes integrációban valósul meg. Tanítói további heti két tanóra habilitációs 

foglalkozáson segítik fejlődését. Az intézmény befogadó szellemű, a tanulásban akadályozott 

tanulók fogadására felkészült. Eltérő tanterv alapján, a megfelelő tankönyvek használatával 

oktatják, nevelik. Utazó gyógypedagógusa heti két órában, eltérő osztályfokú, tanulásban 

akadályozottak csoportjában fejleszti.  

 

                                              EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

 

Kedves, barátságos kislány. Nyitott társai és felnőttek irányába egyaránt. A foglalkozáson 

együttműködő, segítséget elfogad. Figyelme felkelthető, könnyen terelődik, ezért folyamatos 

kontrollt igényel feladatok megoldása során. Munkatampója lassú. Segítséget tud hasznosítani,  

a feladatok nehézségétől függően van erre szüksége. Értése, szókincse fejlesztésre szorul, ez 

nagymértékben kihat feladatértésére, önálló munkájára. Emlékezete gyenge színvonalú. Írásbeli 

munkáira jellemző a betűkihagyás, tévesztés. Szövegben nehezen tájékozódik. Lassú ütemű 

fejlődés tapasztalható matematikai ismeretek terén, de továbbra is nehézséget jelent számára 

pótlás, bontás, tizesátlépéses műveletek. 

 

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

és az előző fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 

 figyelem 

 nyelvi készség 

 részképességek 

 matematikai alapkészségek 

 olvasástechnika további fejlesztése, szövegben való tájékozódás 

 tudatosabb íráshasználat fejlesztése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet: motiválható, igyekszik megfelelni a felé irányuló 

elvárásoknak, dicséret lelkesíti. 



FEJLESZTÉSI TERÜLET   PSZICHOMOTOROS- ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Figyelem, nyelvi készség, matematikai alapkészségek, vizuomotorika, idői tájékozódás, 

emlékezet 

Módszer 

motiválás, tevékenykedtetés, felfedeztetés, bemutatás, magyarázat, beszéltetés, megbeszélés, 

szükséges és elégséges segítségadás, azonnali visszajelzés, formatív értékelés, önálló 

feladatvégzésre ösztönzés 

Eszközök 

tárgyak, didaktikai játékok, képek, feladatlapok, társas- és kártyajátékok, puzzle, memóriajáték, 

betű-, szótag-, szám- és műveletkártyák, tablet, író és rajzoló eszközök, pontösszekötők, 

színezők 

Feladatok, tevékenységek 

Figyelem   

 alak-háttér tagolás, ábrák, megadott formák, képek megtalálása 

 labirintus feladatok, pontösszekötős  

 Mi változott? - játék 

 hiány észlelése, ábrák, rajzok hiányzó részeinek pótlása 

 rész-egész észlelése, puzzle, szétvágott képek illesztése, betűk, számjegyek kiegészítése 

 azonosság, különbözőség észrevétele, képek, ábrák, formák, szavak, mondatok 

összehasonlítása, eltérés keresése, párkereső feladatok, kakukktojás feladatok 

 nagy képen kis részlet megtalálása  

 megadott szó keresése szó- vagy mondathalmazban, szövegben 

Nyelvi készség 

 beszédészlelés fejlesztése, több egyidejű instrukció végrehajtása 

 szókincs, kifejező készség fejlesztése képekkel, képtörténetekkel, szómagyarázatokkal 

 szólánc, szógyűjtés, adott szótaggal szóalkotás, gyűjtőfogalom alá rendelés 

 biztos betűismeret alakítása meixner tankönyvcsalád feladataival  

 szóalkotás betűkből (a szó betűi összekeveredtek), szótagok megadásával, elhangzott 

szavakat sorrendben megismételjen, visszafele is 



 szó befejezése auditív és vizuális minta alapján 

 szótagszőnyeg (négyzetrácsos lapon szótagokból szóalkotás), betűtáblában szavak 

keresése, szóban szó (elbújt szavak) 

 olvasástechnika fejlesztése Varázsbetű feladataival 

 Szó- és mondatpiramisok olvasása, írása 

 értelmes-értelmetlen szavak megkülönböztetése, szópárok keresése, ellentétpárok 

megtalálása, rokon értelmű szavak gyűjtése 

 kategóriaképzés, főfogalom alá rendelés, csoportosítás, szógyűjtés főfogalmakat 

ábrázoló dobókockával 

 mondatalkotás szavak megadásával, szó-kép, mondat-kép egyeztetése, szó, mondat 

párosítása jelentésével, hibásan írt szavak javítása, hiányzó szavak pótlása, 

mondatbefejezése 

 szavak, fogalmak, kifejezések értelmezése, mögöttes jelentés felismerése 

 másolás, tollbamondás, szótagolás, szó, mondat ismétlése, megadott szó kihallása 

felsorolás során jelzés tapsolással, koppantással 

 rejtvények, szókeresők, találós kérdések, képességekhez igazított activity játék 

 hangos, néma értő olvasás gyakorlása, segítségnyújtás tagolással, szavak előzetes 

magyarázatával, közbeiktatott kérdésekkel, képekkel 

 saját élmény megfogalmazása, képekről, adott témáról beszélgetés, képek segítségével 

történet elmesélése, szituációs játék, nonverbális jelzések értelmezése, dramatizálás 

 mese tartalmának megfogalmazása, események sorrendje, helyszín, szereplők, 

lényegkiemelés 

 szövegösszefüggés, szövegkohézió egyszerű szövegek feldolgozásával 

 rövid, egyszerű szövegek mondatainak összekeverése, rendezése, felidézés, 

megfogalmazás  

 mese, történet, saját életére vonatkozó események sorba rendezése  

Vizuomotorika  

 fejlesztése: irány- és vonalkövetések, iránydifferenciálás 

 ábrák, formák másolása, iránydifferenciálás 

 szem-kéz koordináció változatos, kézműves tevékenységekkel, grafomotoros 

feladatokkal  

 ábrák átlátszó papíron való átrajzolása 



 ritmusos sorok továbbrajzolása 

 labirintusjátékok  

Idői tájékozódás 

 események időbeli sorrendisége, eseménysor összeállítása  

 napszakok, napok, hónapok, évszakok- kapcsolódó események megnevezése 

 óra használata  

 naptár ismerete, jeles napok, ünnepek 

 egyéni ünnepek, dátumok időrendje 

 eltelt idő érzékeltetése 

 időfogalmak megismerése, megtapasztaltatása, eseményhez kötése 

 idő szerepe a mindennapi életben 

Emlékezet 

 memóriajáték képekkel, elvont formákkal, szavakkal, szinonimákkal, jelzős 

szerkezetekkel, számokkal 

 Mi változott meg?  - játék 

 szólánc, számlánc megjegyzése, visszamondása növekvő elemszámmal 

 mondatok, verbális úton kapott cselekvéssor visszamondása, végrehajtása 

 adott szó kihallása felsorolás során 

 tartalom, események felidézése 

 tárgyak, képek megfigyelése, megnevezése, letakarás után megnevezés sorrendben, 

véletlenszerű rámutatással 

 képek kirakása ugyanabban sorrendben 

 verstanulás képi megsegítéssel 

Matematikai alapkészségek tananyagba ágyazott fejlesztés keretében  

 segédeszközök használatának tanítása, eszközszintű használat kialakítása  

 matematikai fogalmak értelmezése 

 relációsjel, matematikai szimbólumok alkalmazása 

 fejben számolás 

 Gondoltam egy számot … -  játék  

 növekvő, csökkenő sor, hiányos számsor pótlása 



 tízes átlépés szemléletesen, cselekvéssel, segédeszközökkel, alkalmazás nagyobb 

számkörökre 

 alapműveletek, pótlás, bontás cselekvésbe ágyazottan, segédeszközökkel, alkalmazás 

nagyobb számkörökre 

 egyszerű szöveges feladat értelmezése eljátszással, kirakással 

 műveletek kirakása tárgyakkal, számokkal, műveleti jelekkel, leírás fokozatos 

önállósodással  

 műveletszínezők 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus mérésen alapuló értékelés. A fejlesztés során elért eredmények visszajelzése 

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

követelményekkel, pozitív megerősítéssel. Aktuális tudásszint értékelése 

Fejlesztés célja 

Képes legyen egyéni segítségnyújtás, személyre szabott feladatokkal a tanórai munkában részt 

venni. Figyelem terjedelme, intenzitása növekedjen. Fejlődjön rövid távú és megtartó 

emlékezete. Olvasás, írás a fejlesztés kiinduló szintjét meghaladó szintet érje el. Szókincse 

bővüljön, értés fejlődjön. Részképességek egyes területei fejlődjenek. A matematikai 

fogalmakat értelmezze, alkalmazza feladat megoldása során. Tudjon műveletet végezni tízes 

átlépéssel is.  

 


