
Poczik Vera gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

 

PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

 

A. sajátos nevelési igényű. Specifikus kevert tanulási zavarral küzd, mely egyaránt érinti az 

olvasás, írás és számolás területét. Az átlagos intellektuális képességekkel rendelkező 

gyermek a részképességek területén, valamint nyelvi területeken mutat elmaradást. A. egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzd. 

A. Erdélyben, Romániában született, magyar nemzetiségi családban, idegen nyelvterületen. 

Óvodás korában költöztek Magyarországra. Itthon vidéki óvodába járt, ahol már feltűnt, hogy 

a gyermeknek nehezített a fejlődése több területen, ezért egy évvel tovább járt óvodába. 

A. a családban a legkisebb gyermek, jelenleg az apa egyedül neveli gyermekét. 

 

Szakértői bizottság vizsgálatai 

Diagnózis: F 81 – tanulási zavar (kevert) 

Első vizsgálatára négy éve került sor, melyet az óvoda kért. Ekkor A. 6,2 éves volt. A 

Bizottság azt állapította meg, hogy a gyermek nem éri el az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségi szintet. A következő területek érintettek: verbalitás, téri tájékozódás, szem-kéz 

koordináció, számfogalom és a figyelem. További óvodai nevelését javasolták, mert ugyan A. 

jó képességekkel rendelkezik, de ennek ellenére teljesítménye nagymértékben alulmaradt az 

életkorában elvárható szinthez képest. Ez hátráltatta, veszélyeztette volna A. megfelelő iskolai 

előre menetelét. Felmerült a sajátos nevelési igény gyanúja is, ezért további vizsgálatokat 

kezdeményezett a bizottság. 

Jelenlegi vizsgálatában megállapították, hogy A. sajátos nevelési igényű gyermek, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzd. Feladattudata, munkavégzésre irányuló motivációja kora 

átlagának megfelel. Figyelemzavara nincs, de figyelme könnyen terelhető. Intellektusa az 

átlagos övezet középső szegmensébe tartozó. Vizuális, verbális észlelése, emlékezet területén 

elmarad az átlagos övezettől. Ok-okozati, időbeni összefüggéseket segítséggel ismer fel. 

Hallott szövegből nehezen szűri ki a lényeges információkat.  

 



Intézményes nevelése 

A. vidéki iskolába jár. Az intézmény befogadó szemléletű, együttműködésre törekszik. A. 4. 

évfolyamos tanuló egy kilenc fős osztályban tanul, ez az alacsony osztálylétszám kedvező 

feltétel fejlődéséhez, tanulásához. A. a többi tanulóval közösen vesz részt az iskolai 

oktatásban, bizonyos tantárgyakból, tananyagrészekből egyéni haladási tempó biztosított 

számára. Értékelés alóli felmentése van helyesírás tananyagrészből és idegen nyelv 

tantárgyból. Matematika órákon az eszközhasználat megengedett számára. Hosszabb 

felkészülési és beszámolási időkeret áll rendelkezésére. A mentességek figyelembe vétele 

mellett, tanórákon differenciált feladatadás illeti meg. Habilitációs, utazó gyógypedagógiai 

ellátásban heti két alkalommal részesül, melynek célja A. fejlesztése és a sajátos nevelési 

igényből erdő hátrány csökkentése. 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

Életkor, évfolyam: 10,9 év, 4. osztály 

Diagnózis: F 81 – tanulási zavar (kevert) 

Időszak: szeptember - január 

 

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

az előző fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

- kognitív funkciók fejlesztése 

- részképességek fejlesztése 

- szövegértés fejlesztése  

(szöveges olvasás fejlesztése vázlattal, a szöveg kisebb egységekre tagolásával) 

- önálló munkavégzés fejlesztése 

- szorongás oldása, az erősségeinek hangsúlyozásával 

- motivációs bázis erősítése, megtartása, tartós sikerélményhez juttatás 

- pszichomotoros tempó fokozása 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

- munkatempója lassú 

- szókincse, kifejezőkészsége életkora átlagától elmaradott, szövegértése nehezített a 

számára nehezebb feladatoknál bizonytalanság jellemzi, támogatást, segítséget igényel 



- írásképe rendezetlen, tollbamondás után sok hibát ejt, a tanult nyelvtani szabályok 

alkalmazása nehezítettek számára 

- figyelme, koncentrációs képessége rövid távú, terelhető 

- matematikai feladatoknál vizuális támpontokra, eszközhasználatra van szüksége, a 

tízesátlépés technikájában bizonytalan, a kétjegyű számok összeadásának, 

kivonásának az algoritmusát nem ismeri fel 

- olvasása akadozó, előfordul, hogy hosszabb szavakat betűzgetéssel olvas ki 

- vizuális, forma-tér, rész-egész viszonyok észlelésben elmarad a kora átlagától 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

- együttműködő, barátságos, kedves, ragaszkodó 

- feladattudata kialakult, érdeklődése felkelthető 

- pozitív megerősítéssel motiválható 

- szereti a mozgásos, manipulatív, rajzos feladatokat 

 

Fejlesztési terület: PSZICHO-MOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia: 

Komplex nyelvi fejlesztés: észlelés, emlékezet, szókincs, beszédértés, szövegértés, kifejező 

beszéd, olvasás és íráskészség fejlesztése  

Feladatok, tevékenységek 

Vizuális észlelés fejlesztése 

- Azonosságok, különbözőségek: információs jelek összekötése, 

kódos feladatok 

- Rész-egész összefüggés felismerése: elemekből építés, tárgyak 

szétszedése, puzzle, rajzok kiegészítése 

- Alakállandóság, alak-háttér megkülönböztetése: vizuális minta 

kirakása, rajzolása, eseményképen elrejtett formák felismerése, 

egyeztetése 

- Térbeli irányok, helyzetek, viszonylatok felismerése 

megkülönböztetése: mozgásos játékok, versek, megadott 

irányoknak megfelelően tájékozódás térben és síkban (relációs 

szókincs) 

- Szem-kéz koordináció: célba dobások, nagyméretű felületre 

Módszer 

játék, gyakorlás, 

tevékenykedtetés, 

bemutatás, 

szemléltetés, 

megfigyelés, 

mintakövetés 

ellenőrzés, 

értékelés. 

 

Eszköz  

taneszközök, 

fejlesztő játékok, 

képek, 



rajzolás, adott tárgy mozgásának követése 

Auditív észlelés fejlesztése 

- Hangforrások felismerése, megkülönböztetése: tárgyak, természet 

hangjai 

- Ritmizálás: tapsolás, kopogás 

Verbális, vizuális emlékezet fejlesztése 

- Szavak, számok után mondása, szólánc,  

- Tárgyak képek megfigyelése-emlékezetből felidézése,  

- Versek, szövegek memorizálása,  

- Szavak, mondatok visszamondása egy adott idő után 

- Egyszerű mozgássorozatok bemutatása, utánzása 

- Mértani formák megfigyelése, lerajzolása 

Beszéd- és szókincsfejlesztés 

- Szinonimák keresése, főfogalom alá rendezés, összetett szavak 

alkotása 

- Nyelvi játékok (szókincsfejlesztő memóriajátékok, ellentétpárok, 

szólánc stb.) Mondatalkotás fejlesztése: képsorokkal, borítékos 

feladatokkal 

- Kerek mondatok fogalmaztatása 

- Keresztrejtvények 

Szövegértés 

- Szókártyák, képek párosítása, rajzkészítés szövegről, szógyűjtés 

rajzról, képről 

- Szövegek feldolgozása, kisebb egységekre tagolása, vázlat 

készítése 

- Igaz, hamis állítások, következtetések 

- Szövegek, rövid mesék, újságcikkek olvasása, feldolgozása 

- Lényeges információ kiemelése mondatból, szövegből 

Olvasástechnika fejlesztése 

- ABC gyakorlása 

- Bővülő betűsorok, szótagsorok, szósorok, mondatok olvasása 

- Szavak olvasása, szótagolása, szótő keresése 

- Borítékos feladatok 

szókártyák, 

mondatcsíkok, 

feladatlapok, 

tárgyak, borítékos 

feladatok, 

Meixner Ildikó 

dyslexia-

prevenciós 

tankönyve 



- Összekevert képek sorba rendezése, mondatok sorba állítása 

- Kiemelt szavak, mondatrészek keresése a szövegben, szókeresők 

- Szöveg hangos olvasása, ismert szöveg néma olvasása  

- Tantárgyakhoz, adott tananyagokhoz kapcsolódó szavak 

kifejezések elsajátítása, önálló használata 

- Szavak alkotása, adott szótag elől, középen, hátul 

Íráskészség fejlesztése 

- Rövid-hosszú magánhangzók, mássalhangzók differenciálása 

- Betűhalmazból szavak képzése, egy betű megváltoztatásával új 

szó létrehozása 

- Írás automatizmusát fejlesztő feladatok, szépírás gyakorlása 

- Látó, halló tollbamondás 

- Hibakeresés szavakban, mondatokban 

Az értékelés alapelvei  

Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, személyre szabott követelményekkel, közvetlen 

tapasztalatszerzéssel. Aktuális tudásszint értékelése, pozitív megerősítéssel. Legyen motivált a 

feladatok elvégzésénél.  

Fejlesztés célja 

Beszédészlelés, beszédértés és szókincsfejlesztés, kifejező beszéd fejlesztése. Tudjon 

egyszerűbb gondolatokat, összefüggéseket önállóan megfogalmazni, kérdésekre egész 

mondattal válaszolni. Írásképe rendezettebb legyen, egyre kevesebb segítséggel tudja 

alkalmazni a nyelvtani szabályokat. Olvasástechnika, értő olvasás fejlesztése, tudja tagolni a 

mondatokat. Tantárgyi ismeretekre vonatkozóan ismerje az alapszókészletet, és helyesen 

alkalmazza azokat. Legyen egyre önállóbb a beszéd, az olvasás, szövegértés és írás területén.  

 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK  

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Matematikai alapkészségek fejlesztése 

Mennyiségfogalom bővítése 

Feladatok, tevékenységek 

- Fejszámolás, számkitalálás kérdések alapján 

- Mennyiségek megfigyelése tapasztalatokon, cselekvéseken 

keresztül (ugyanannyi, több, kevesebb) 

Módszer 

magyarázat, 

irányított 

beszélgetés, 



 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKCIÓK és PSZICHO-MOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás 

Feladatok, tevékenységek 

Figyelem fejlesztése 

- Koncentráció fejlesztése megbeszélt jelre, szóra 

Módszer 

játék, gyakorlás, 

tevékenykedtetés, 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok 

- Számok sorba rendezése, csoportosítása, szabályfelismerés 

- Pénzhasználat segítségével helyiérték kialakítása 

- Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, 

rövidebb, hosszabb stb. 

- Alapműveletek gyakorlása eszközhasználattal 20-as számkörben 

majd 100-as és 1000-es számkörben, műveletvégzési 

algoritmusok kialakítása, analóg feladatokkal 

- Pótlás, bontás eszköz segítségével 

- Egyeztetés, hiány észlelése, kiegészítése, számlálás, hiányos 

számsor pótlása, mennyiségek sorba rendezése, szabály 

felismerése 

- Ok-okozati összefüggések megfigyelése szöveges feladatokban, 

adatok gyűjtése, rendszerezése 

- Mérések, összefüggések megfigyelése manipulatív tevékenységel 

megbeszélés, 

gyakorlás, játék, 

tevékenykedtetés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz    

taneszközök, 

fejlesztő játékok, 

feladatlapok, 

korongok, 

pálcikák, 

számegyenesek, 

szorzótábla, 

játékpénz 

Az értékelés alapelvei  

Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, személyre szabott követelményekkel. Aktuális 

tudásszint értékelése. Legyen motivált a feladatok elvégzésére, egyre hosszabb ideig legyen 

képes figyelmét fenntartani.  

Fejlesztés célja 

Tízes átlépések, helyi értékek használata alakuljon ki. Összeadást, kivonást, szorzást, osztást 

eszközhasználattal, egyre önállóbban, és egyre kevesebb hibával tudja elvégezni. A kétjegyű 

számok összeadásának, kivonásának algoritmusára ráérezzen. Értse meg és hajtsa végre az 

egyre bonyolultabb feladatokat. Egyszerű szöveges feladatokat tudjon értelmezni, megoldani. 

Az ok-okozati összefüggéseket fedezze fel, a szabályokat tudja alkalmazni. Sikerélménye 

növekedjen. 



- Azonosság, különbözőség fölfedezése, megismerése 

- Változások megfigyelése 

- Labirintus játékok, térben, papíron 

- Ábrák, képek megfigyelése, átmásolása 

- Nagy képen kis részlet megtalálása 

- Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.) 

- Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ 

megadásával 

- Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés  

- Lényeges információ kiemelése mondatból, szövegből, képekből 

Gondolkodás 

- Azonos, eltérő tulajdonságok szerint csoportosítások: tárgyakat, 

síkidomokat, élőlényeket 

- Memóriajátékok, puzzle játékok 

- Ok-okozati összefüggések megfigyelése  

- Lényeglátó, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, képsorok 

sorba rendezése, történetek megoldása, befejezése 

Szerialitás fejlesztése 

- Mozgásminták, mozgássorozatok leutánzása 

- Ritmikus sorok alkotása eszközökkel, számokkal, képekkel 

- Szólánc, szavak, számok, mondatok visszamondása 

- Számok, betűk, szavak, mondatok sorba rendezése 

- Sorrendiségek megfigyelése: eseménysorok összeállítása, 

cselekvések, napszakok sorrendisége 

- Matematikai alapműveletek megoldási sorrendjének gyakorlása 

- Rövid vers, mese vagy tananyagrész tanulása, visszamondása 

bemutatás, 

szemléltetés, 

mintakövetés 

ellenőrzés, 

értékelés. 

 

Eszköz  

taneszközök, 

fejlesztő játékok, 

mesék, történetek, 

képek, 

szókártyák, 

betűkártyák, 

feladatlapok 

 

Az értékelés alapelvei 

Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, személyre szabott követelményekkel. Aktuális 

tudásszint értékelése. Önmagához mérten, dicsérettel, pozitív megerősítéssel. 

Fejlesztés célja 

A koncentráció és a figyelem terjedelmének növelése. Problémaérzékenység fejlesztése. 

Emlékezet fejlesztése. Térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.  

 

 



 

Fejlesztési terület: AFFEKTÍV TERÜLET 

Szociális készségek, érzelmi intelligencia 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Szociális készségek fejlesztése  

Önismeret, társismeret, önbizalom, reális önértékelés 

Feladatok, tevékenységek 

- Rövid távú struktúra, rend és tudatosság kialakítása 

- Gyakori és pontos pozitív megerősítés a tevékenységek 

során önismeret, reális énkép fejlesztésére 

- Szabályok betartásához való következetes ragaszkodás  

- Együttműködési készség, irányíthatóság fejlesztése 

mozgásos, manipulációs, konstruáló játékokkal, életkornak 

megfelelő szabályjátékokkal pl. Activity 

- Társasjátékok segítségével a szociális kompetencia 

másokkal történő együttműködés, segítőkészség fejlesztése 

- Alkalmazkodás, türelem, kitartás, kivárás alakítása 

jutalmazással 

- Csoporton, feladatokon belüli aktivitás, önállóság növelése 

- Szituációs játékok: önmagáról szerzett pozitív és negatív 

élmények, érzelmek feldolgozása, megbeszélése 

- Konfliktuskezelési, megoldási ötletek megbeszélése kártya, 

képek alapján 

Módszer 

mintakövetés 

magyarázat 

cselekedtetés 

megbeszélés 

beszéltetés 

irányított beszélgetés 

szituáció játékok 

jutalmazás 

Eszköz 

játékok 

játékos feladatlapok 

képek, tárgyak, bábok 

kép- és olvasott 

történetek, szociális 

történetek 

Az értékelés alapelvei  

Fokozatosság, kis lépések elve, következetesség a gyermek egyéni sajátosságaihoz mérten 

folyamatosan.  

Fejlesztés célja 

Az empátia készségének fejlesztése. Ismerje meg saját érzelmeit, mások érzéseit, az érzelmek 

kezelésének helyes módját, a frusztráció helyes kezelését, a helyes viselkedés szabályait. A 

szociális helyzetek minél pontosabb megértetése. Kritikai érzék fejlesztése. Szociális 

motiváltság erősítése, pozitív élmények nyújtásával, együttes tevékenységekkel, 

segítségnyújtás örömének megtapasztalásával. Interperszonális képességek fejlesztése. 

 

  



MELLÉKLET 

 

 
 

 

 

 
  



 

  
 

 

 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 


