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TARTALOM 

ŰevezetQ             
 

Egyéni fejlesztési tervek egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs 
foglalkozásokhoz  
Autizmus spektrum zavarral küzdQ óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      Hüll-Balajthy Lilla – gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok pedagógiája és tanulásban  
                                         akadályozottak pedagógiája szak  

Autizmus spektrum zavarral küzdQ általános iskolás tanuló egyéni fejlesztési terve 
     Űerzsák Katalin - gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok pedagógiája és tanulásban  
                                  akadályozottak pedagógiája szak  

Nyelvi fejlQdési zavarral küzdQ óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      Sziksz Zsuzsanna – gyógypedagógus, logopédia szakirány  

Nyelvi fejlQdési zavarral küzdQ általános iskolás tanuló egyéni fejlesztési terve 
      Vécseiné Űaranyai Magdolna – gyógypedagógus, logopédia és tanulásban akadályozottak  
                                                          pedagógiája szak  

Tanulásban akadályozott nagycsoportos óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      Varga Irina – gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak  

Tanulásban akadályozott alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve 
       Mátyás Gabriella – gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak  

Nagyothalló középsQ csoportos óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      TQke Viktória - gyógypedagógus, szurdopedagógia szakos terapeuta, tanulásban akadályozottak szak  

Nagyothalló általános iskolás, alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve 
      Mernyeiné TQke Gyöngyi – gyógypedagógus, szurdopedagógia – oligofrénpedagógia szak 

Nagyothalló általános iskolás, felsQ tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve 
      Mernyeiné TQke Gyöngyi – gyógypedagógus, szurdopedagógia – oligofrénpedagógia szak 

Látássérült (gyengén látó) kiscsoportos óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      Papp Gabriella – gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak 
                                   pedagógiája szak 

Látássérült (gyengén látó) alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve 
      Papp Gabriella – gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak  
                                   pedagógiája szak 

Látássérült (vak) alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve 
      Bartyik Katalin – gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak  
                                  pedagógiája szak 

Mozgáskorlátozott nagycsoportos óvodás gyermek egyéni fejlesztési terve 
      Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina – gyógypedagógus, szomatopedagógia szak 
Mozgássérült általános iskolai tanuló egyéni fejlesztési terve 
       Nyiriné Godó Andrea – konduktor-általános iskolai tanító 

Pszichés fejlQdési zavarral küzdQ nagycsoportos óvodás egyéni fejlesztési terve 
      Lugosiné Neumann Márta – gyógypedagógus, pszichopedagógia – oligofrénpedagógia szak 

 Kevert specifikus fejlQdési zavarral küzdQ alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terve  
      Űódi Istvánné – gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

Figyelem, aktivitás zavarával küzdQ alsó tagozatos tanuló egyéni fejlesztési terv 
     Székely Judit – gyógypedagógus, pszichopedagógia – oligofrénpedagógia szak 

 
 
 
 



ŰEVEZETP 
 

     A székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, KészségfejlesztQ 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ kiadványát tartja kezében az 

olvasó. Utazó gyógypedagógusi, konduktív pedagógiai ellátásunk kezdetei a kétezres évek 

elejére nyúlnak vissza, amikor a jogszabályi lehetQséggel élve, országos szinten az elsQk 

között indította el intézményünk utazó tanári hálózatát. Az azóta eltelt bQ másfél évtized a 

fejlesztési tapasztalatok gazdag tárházát jelentette a naponta sokféle irányba, több 

intézménytípusba, több száz gyermekhez induló gyógypedagógusaink, konduktoraink 

számára.  

     A most közreadott kötet nem az elsQ az intézmény történetében. A Klebelsberg Központ 

pályázatának nyerteseként készítettük el elsQ gy_jteményünket, amely a gyp.hu honlapon 

hozzáférhetQ. A mostani, második kiadványunkat is a címlapon feltüntetett újabb pályázati 

forrás segíti közreadni, megjelentetni. Elkészítésekor igyekeztünk a két kötetet szinkronba 

hozni úgy, hogy a sajátos nevelési igény_ gyermekek, tanulók sokféleségét, a 

fejlesztésükhöz kapcsolódó átgondolt felkészülést és fejlesztQ munkát árnyaltan, minden 

sérülési típusra, különbözQ életkorúakra vonatkozóan mutassuk be.  

   Jelen munkánkat egészíti ki a Differenciált feladatbank cím_ pályázati vállalásunk, amely 

a most közreadott fejlesztési tervekben megjelenQ tevékenységeket, feladatokat   gy_jti 

össze és egészíti ki egy tematikus, folyamatosan bQvíthetQ kiadványban.  

   A minden sérülési típus fejlesztését tartalmazó kötetek összeállítása gyógypedagógiai 

m_helyünk számára fontos elQrelépést, fejlQdést hozott. Az eddig szakmai fórumokon, 

megbeszéléseken, m_helymunkákon, közös fejlesztések alkalmával megosztott tudás most 

írott formában is hozzáférhetQ, prizmaként megjelenítve a gyógypedagógusok, konduktorok 

elhivatottságát, szakértelmét, gyógyító pedagógiáját.  

  

Székesfehérváron, 2021. január havában      

 

 

      Lugosiné Neumann Márta                             Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 

               szakmai vezetQ                                               intézményvezetQ 

 

 

 

 



Hüll-Balajthy Lilla autizmus spektrumzavar pedagógiája és  

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDP ÓVODÁS GYERMEK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 7;ő év, nagycsoport 

Diagnózis: F84 – autizmus spektrumzavar 

IdQszak: négy hónap 

IdQtartam: heti 2x45 perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés - fejlesztés az óvodai csoportban 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

Zavartalan terhességbQl, Ő0. hétre született, rövid köldökzsinór miatt vacuum extractióval. 

Apgar értéke 9/10. Diagnosztizált epilepsziája miatt gyógyszert szed, neurológiai kontrollja 

folyamatos.  

A szülői interjú alapján a gyermek másfél éves koráig zavartalanul fejlQdött, ez után vettek 

észre furcsaságokat, pl. szociális kapcsolattartásban a szemkontaktust elhagyta. Az édesanya 

elmondása szerint gyermeke örömében kezével repetitív mozdulatokat végez, illetve néha a 

testével ringatózik. űsoportos mozgásfejlesztQ foglalkozásra jártak, de ott a gyermek nem volt 

együttm_ködQ, így a látogatásokat befejezték. 

Vizsgálati elQzmények 

A gyermek Ő;0 éves korában a városához közeli szakambulancián gyermek neurológiai 

vizsgálaton vett részt, szintén ezen intézmény kereti között gyógypedagógiai, pszichológiai és 

TSMT fejlesztést kapott.  

Az első diagnosztikus vizsgálatra az illetékes Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál a gyermek 

Ő,ő éves korában került sor. A vizsgálat alapján elmaradásokat tapasztaltak a nyelvi fejlQdés 

és annak m_ködéséhez kapcsolódó részképességek, valamint a figyelmi funkciók regulációja, 

viselkedésszervezés és szociális készségek terén. Ezek alapján felmerült a sajátos nevelési 

igény gyanúja. A gyermek F80 (a beszéd és a nyelv specifikus fejlQdési rendellenessége) és 

F90 (a figyelem, aktivitás zavara) diagnózist kapott, valamint megállapították, hogy 

intellektusa épnek imponál. 



Az első felülvizsgálatra egy évvel késQbb, a gyermek ő;ő éves korában került sor, mely a 

diagnózisa megtartása mellett sajátos nevelési igényét is megerQsítette.  

Még ebben az évben vizsgálatot kértek a fQvárosi Szakambulanciától, mely megállapította, 

hogy a gyermeknél minQségi eltérés mutatkozik a szociális helyzetekrQl alkotott ismereteiben, 

valamint interperszonális kommunikációjában. Az itt kapott zárójelentéssel összhangban az 

illetékes SzakértQi Űizottság a gyermek diagnózisát módosítva autizmus spektrumzavart (F8Ő) 

állapított meg. A gyermek társuló problémái miatt (epilepszia, hiperaktivitás, részképesség 

zavar) rendszeres gyermek neurológiai és gyermekpszichiátriai vizsgálaton vesz részt. 
 

Intézményes ellátás, fejlesztések 

A gyermek 3,8 éves koráig korai fejlesztésben részesült, majd a város egyik többségi 

óvodájába került, ahol jelenleg nagycsoportos.  

Az óvodapedagógusok pedagógiai jellemzéséből kiderül, hogy érzelmi megnyilvánulásai 

erQteljesek, segítséggel is nehezen kontrollálhatóak, rendezhetQek. Gyakran dacos, 

lobbanékony, dühkitörésekre hajlamos. Figyelme, koncentrációja gyenge. Szokás- és 

szabályrendszerekhez nehezen alkalmazkodik. Közös tevékenységekbe nagyon rövid ideig 

bevonható. A játékokat nem rendeltetésszer_en használja, s_r_n váltogatja, elmélyült 

tevékenység nem alakul ki, kölcsönösség nem jellemzQ. Asztalszituációt nehezen fogad el, 

feladattudata, motivációja kialakulatlan. Mondatokban beszél, metakommunikációs 

eszközöket használ. Űeszédértése nehezített. Az óvodai csoportban egy-két gyermekkel 

játszik. Társaival gyakran konfrontálódik. FelnQttekkel udvarias, gyakran idegenekhez is 

odamegy, rendkívül közvetlen velük. Szenzorosan érzékeny, a hangosabb zajokat nehezen 

viseli. Önkiszolgálási területeken önálló.  

Jelen állapot 
Az idén nagycsoportos lett, jövQre iskolába megy. Kétszemélyes fejlesztési helyzetben a 

szabályokat jól elfogadja, megfelelQ motivációval együttm_ködQ. Autizmusából kifolyólag 

nehezen általánosít, a megtanultakat más helyzetben csak segítséggel tudja alkalmazni. 

Szociális érettsége elmarad a várhatótól, de egyre erQsebben jelentkezik a kortárs kapcsolatok 

iránti igénye. Szóbeli utasításokat megért. Reciprok kommunikációs helyzetekbe rövid ideig 

bevonható, a társalgást szereti irányítani, magára vonni a figyelmet. ÉrdeklQdése besz_kült.  

 

Diagnosztikus mérQeszköz 

Kathleen Ann Quill, Kathleen Norton Bracken, Maria E.Fair:  

Autizmussal élQ gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek felmérése  

 



Informális felmérések, megfigyelések  

− Önálló szabadidQ 

− Társas szabadidQ 

− Finommozgás, munkakészség, munkaviselkedés 

PEP 3 szülQinterjú felvétele 

− Általános fejlQdési szint 

− Viselkedési problémák 

− Önkiszolgálás 

− Adaptív viselkedés 

A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a gyermek 
csoportban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• Autizmus specifikus környezet biztosítása 

• Szociális készségek fejlesztése 

• ÉrdeklQdési és tevékenységi kör bQvítése 

• Együttm_ködési készség fejlesztése 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor   

A tavalyi évhez képest nyugodtabb, folyamatos kiegyensúlyozottságához nagy mértékben 

hozzájárult sematikus ábrás/szóképes napirendjének kialakítása és a képcserés 

kommunikációs rendszer bevezetése. Az óvodai csoportban, keresi a gyermekek társaságát.  
 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− Foglalkozásokra szívesen jön, feladathelyzetben oldott, együttm_ködQ, érdeklQdik a 

feladatok iránt, igyekszik jól teljesíteni 

− KülsQ motivációval foglalkoztatható 

− Változatos feladatadással, rövid feladatokkal foglalkoztatható 

Az értékelés alapelvei 

− diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés 

− egyénre szabott sajátosságok figyelembe vétele, személyre szabott követelmények 

− kis lépések elvének betartása, adott állapottól való elmozdulás következetes értékelése, 

jutalmazása 

− fokozatosság: a segítségadás fokozatos visszavonhatóságának megerQsítése 

jutalmazással, következetesség, kompromisszumkötés feladatokra   

− feladatok pontos végrehajtása, együttműködés felnőttekkel, társakkal, növekvQ önállóság 



 

Fejlesztési terület  - AUTIZMUS SPEűIFIKUS KÖRNYEZET ŰIZTOSÍTÁSA 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: Önállóság fokozása, tevékenységek pontos 

elvégzése, téri struktúra kialakítása, együttm_ködés, önszabályozás, önállóság fejlQdése, 

tevékenységeknél, munkafolyamatoknál pontos nyomon követés, folyamatábrák használata 

Módszer: bemutatás, gyakorlás, szemléltetés, megfigyelés, 

magyarázat, utánzás, jutalmazás, vizuális megerQsítés, szemléltetés, 

promtok, motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása, az 

általánosítás gyakorlása (a fejlesztési helyzetekben elsajátított 

készségek kiterjesztése más környezetre, más személyekkel), 

különbözQ munkák (pl. terítés) bevezetésénél vizuális segítség, 

folyamatábrák használatával 

Eszköz: képek, 

rögzített képes/  

szóképes napirend,  

folyamatábrák, speciális 

fejlesztQ eszközök, 

okos telefon, tablet, 

jutalmazás eszközei  

Feladatok, tevékenységek 

Napirend használata 

− Az óvodai foglalkozások vizuális megjelenítése napra lebontva, ezzel biztonságos 
környezet megteremtése 

− KiegészítQ információk használata (pl. melyik óvónQ lesz reggel, ki fog érte jönni?) 
− Választás bevezetése a meghatározott tevékenységek közül  
− Változások jelzésének bevezetése (pl. nem tudunk udvarra menni, mert esik az esQ) 
Tevékenységszervezés 

− Legyen képes irányítás mellett kivárni  
− Egyes tevékenységek idQtartamának növelése (strukturálatlan idQben, foglalkozásokon)  
− Önellátási feladatok folyamatos gyakorlása vizuális segítséggel, sorrendekkel  

(vetkQzés, öltözés, tisztálkodás, étkezés)  
− Tudjon váratlan tevékenységekre rugalmasan reagálni (tervezett tevékenységváltás az 

egyéni foglalkozások keretében)  
− Tevékenységek bQvítése, figyelmének fenntartása motivációs eszközökkel  
Munkarend 

− Képes legyen egyes tevékenységeit elejétQl a végéig önállóan, kitartóan elvégezni 
(tevékenységkártyák, folyamatábrák, vizuális idQmérQ segítségével) 

− Tudja értelmezni és elvégezni a tevékenységek sorát folyamatábrák, videó modell 
segítségével (önállóság fokozása)  

− Jutalmazó, kerettartó struktúra alkalmazása: teljesíthetQ szint_ elvárások adása, ezek 
következetes betartása (zseton rendszer alkalmazása) 

Fejlesztés célja 

Önállóság fokozása, napirend helyes használata, tevékenységek pontos elvégzése, 

együttm_ködés, önszabályozás, önállóság fejlQdése, tevékenységeknél, munkafolyamatoknál 

pontos nyomon követés, folyamatábrák helyes használata 



 

 

Fejlesztési terület -  SZOűIÁLIS KÉSZSÉGEK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Szociális kompetencia, szabálytudat erQsítése, nem verbális szociális interakciók értelmezése, játék, 

csoport készségek, szociális készségek fejlesztése, motiváció, problémás viselkedés csökkentése 

Módszerek: tanulási helyzetek, szabadidQ, társas 

szociális helyzetek a nap folyamán, beszélgetés, 

modellálás, szituációs játékok, gyakorlás, beszélgetés 

Eszközök: képek, folyamatábrák, fejlesztQ 

eszközök, társasjátékok, szerepjátékok 

eszközei, szabálycsíkok, szabálykönyv 

Feladatok, tevékenységek 

Nem verbális szociális interakciók  

− Kedvelt tevékenységek napirendi sorrendjének nyugodt kivárása  

Játék 

− Kevésbé kedvelt tevékenységekkel is tudja lekötni magát 

− Aktív részvétel játéktevékenységek során  

(pl. szabadidQ eltöltése)  

− Önálló játék idejének növelése  

− Játéktevékenységeknél figyelmének, motivációjának fenntartása  

űsoport készségek 

− Sorra kerülés, kivárás, várakozás gyakorlása  

− Tartsa be a csoportszabályokat  

− Egyszer_ szociális rutinok folyamatos gyakorlása 

− FelnQttel való kooperáció szabályainak betartása 

Közösségi szociális készségek  

− Saját környezet rendben tartására szoktatás (pl. kézm_ves tevékenységek, étkezés) 

Érzelmi intelligencia 

− Alapérzelmek megfigyelése, besorolása, képeken válogatása. 

− Saját érzelmei meghatározása (hogy érzem magam?) 

− Szituációs, szerepjátékok. 

− Dühkitörések csökkentése, szabályok vizualizálása, megfelelQ motivációs és jutalmazási rendszer 

alkalmazása. 

− Szabálykönyv készítése 

Fejlesztés célja 

Önállóság fokozása, tanult viselkedési formák betartása, együttm_ködés gyakorlása, önszabályozás, 

önállóság fejlQdése, szociális magatartási formák elsajátítása, megfelelQ motivációs rendszer 

kialakítása 

 



Fejlesztési terület - KOMMUNIKÁűIÓS KÉSZSÉGEK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Kommunikációs készségek: beszédértés, szókincs, alapvetQ kommunikációs funkciók , társas-

érzelmi készségek, beszélgetési készségek  

Módszer: gyakoroltatás egyéni fejlesztési helyzetben, 

bemutatás, gyakorlás, szemléltetés, szemkontaktus 

felvételének, megtartásának gyakorlása, társalgási 

szabálytanítás szituációval, szerepjátékkal, egyéni 

foglalkozások keretének, felépítésének kialakítása 

(jelrendszer, szimbólumok használata) 

Eszköz: képek, folyamatábrák, 

fejlesztQ eszközök, társasjátékok, 

egyeztetQ játékok, mesenézés, 

mese feldolgozása, beszélgetés 

képekrQl, Én könyv készítése, 

használata, 

Feladatok, tevékenységek 

AlapvetQ kommunikációs funkciók 

− Funkcionális kommunikáció fejlesztése  
− Tudja megfelelQen jelezni, ha befejezte tevékenységét  
− Rutinszer_ verbális kérések megértésének elmélyítése, végrehajtása  
− TöbblépcsQs verbális kérések megértése, végrehajtása  
− Tudja elmondani, mit szeretne csinálni a tevékenység befejezése után jutalomként 
− Hangszín, hangerQ, beszédtempó megfelelQ alkalmazása 

− MegfelelQ hangképzés kialakítása, kiejtésjavítás vizuális megsegítéssel (hangerQ skála) 
Társas-érzelmi készségek 

− Tudjon udvariassági formákat alkalmazni (kérem, szeretnék, tessék, egészségedre, 
köszönöm, bocsánat) 

Űeszélgetési készségek 

− Tudjon a beszélQre figyelni, forduljon feléje, szemkontaktust vegye fel.  
− Tudja csendesen végig hallgatni a beszélQt  

Űeszédértés  

− Mese feldolgozása 

− Mondókák, énekek, versek tanulása  
− KétlépcsQs verbális utasítások megértése, pontos végrehajtása 
− SzókincsbQvítés adott témakörökben 
SzókincsbQvítés 

− Tárgy - kép egyeztetés. FQfogalom alá rendelés  
(zöldségek, gyümölcsök, járm_vek, ruhák, játékok stb.) 

Fejlesztés célja 

Űeszéd alkalmazása, mint kommunikációs eszköz, nyelvi kifejezQkészség segítése, 

szókincsbQvítés, beszédértés javítása, önállóság fokozása, együttm_ködés 

 

 



Fejlesztési terület - KOGNITÍV KÉSZSÉGEK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás, problémamegoldás, általánosítás 

Módszer 

gyakoroltatás egyéni fejlesztési helyzetben, hely, tér, 

idQ strukturálása (szabadidQ, irányított önálló foglalkozás 

társasjáték, napi helyzetek, jutalmazás, szóbeli dicséret 

Eszköz 

speciális fejlesztQ eszközök, 

feladatlapok, társasjátékok, Logico, 

folyamat ábrák, laptop, tablet 

Feladatok, tevékenységek 

Szeriális észlelés  

− Soralkotás tárgyakkal, képekkel, minta után 

− Ritmikus sorok alkotása  

− Eseményképek sorba rendezése, elmondása  

Rész-egész viszony észlelés 

− Formaemlékezet fejlesztésére irányuló gyakorlatok, játékok 

− Alak-háttér megkülönböztetés, képkiegészítQs feladatok, puzzle kirakása, Logico feladatlapjainak 

megoldása 

Vizuomotoros koordináció 

− Irányok differenciálása térben és síkban 

− Vizuális megfigyelQ és elemzQkészség fejlesztését segítQ gyakorlatok, játékok  

− Formaemlékezet fejlesztése, formareprodukálás  

− Formák körbe rajzolása  

− Festéstechnikák gyakorlása, lenyomat készítése, körbe rajzolása 

− Színezés, rajzolás, vágás, mintakövetés folyamatos gyakorlása  

Figyelmi funkciók 

− Figyelem tartósságának növelése teljesíthetQ szint_ feladatok adásával, idQ és nehézség fokozatos 

növelésével 

− Feladatok közös elkezdése, tevékenység folytatása külsQ kontroll mellett  

Gondolkodás 

Analógiás gondolkodás 

− Halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, fQfogalom keresése 

− Képsorok összefüggésének megértése 

Analitikus- szintetikus gondolkodás 

− Kirakók, építQ játékok, Logico, feladatlapok segítségével 

Fejlesztés célja 

Egyéni képességeihez mérten minél nagyobb önállóság, együttm_ködés, önszabályozás elérése. 

Legyen képes lényeg kiemelésre, összefüggések meglátására, tartós feladatvégzésre.  

 



Fejlesztési terület -  MOZGÁSFEJLESZTÉS 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Térészlelés, téri tájékozódás, iránykövetés, nagymozgások, finommotorika, szem-kéz,  
szem-láb koordináció, testrészek ismerete, testfogalom 
Módszer 
gyakoroltatás egyéni fejlesztési helyzetben, bemutatás, 
modellálás, video modell, fizikai promptok (teljes, 
részleges) 

Eszköz 
tornaszerek, tükör, saját test, 
kézm_ves eszközök, babzsák, 
akadálypálya eszközei 

Feladatok, tevékenységek 

Térészlelés, téri tájékozódás, iránykövetés 

− A térészlelés a tárgyak helyzetének, irányának, méretének, kiterjedésének érzékelése 

(bútorok, akadálypálya) 

Nagymozgás, finommotorika fejlesztése 

− Egyensúlygyakorlatok eszközzel 

− Finommozgások: precíziós kézmozgások, ujjmozgások fejlesztése apró tárgyak 

szedegetésével, ujjak oppozíciójának fejlesztésével  

− Kézimunkás tevékenységek: gyurmázás, színezés sablonnal, papír gy_rése, ragasztása, 

sodrása, festés, másolás, szabad rajz, hajtogatás, f_zés 

Szem-kéz koordináció fejlesztése 

− űélba dobás eszközzel (babzsák)  

− Labdagyakorlatok (átadás, gurítás, feldobás, pattintás) 

Szem-láb koordináció fejlesztése 

− Lépésgyakorlatok (bal-jobb láb koordinációja) 

A testrészek ismerete 

− Önmaga felismerése és azonosítása tükörgyakorlatokkal, játékos mondókákkal  

− KülsQ tulajdonságok felismerése (haj-, szemszín) 

− Tevékenységek a testrészek megismerését célozva (testrészek megérintése, utánzó 

gyakorlatok). Testhelyzetek (állás, ülés, fekvés, guggolás) 

Fejlesztés célja 

Térbeli tájékozódás, különbözQ hely- és irányváltoztatások, testrészek felismerése, legyen 

képes a labdagyakorlatok egyre pontosabb végzésére, szabályok betartására.  



A felmérésekhez használt táblázatok 

Jelölések 

 

 
 
 
 

Önálló szabadidQ 

Megfigyelt gyermek:   Helyszín:  

Felmérést végezte/értékelte:  

Tevékenység,eszköz 
Értékelés 

Megjegyzések 
dátum 

 
dátum dátum 

     

     

     

     

A megjegyzés rovatba kerüljön például a gyermek érzelmi és szenzoros reakciója az adott játéktárggyal 
kapcsolatban, a biztonságra vonatkoz ó feljegyzések, valamint az, hogy a tárgyat mennyire használta 
funkcionálisan/szimbolikusan/ rugalmasan, mennyire volt kitartó. 
 

Társas szabadidQ 

Megfigyelt gyermek:   Helyszín:  

Felmérést végezte/értékelte:  

Tevékenység,eszköz 
Értékelés Megjegyzések 

dátum dátum dátum 
     

     

     

     

A megjegyzés rovatba kerüljön például a gyermek érzelmi és szenzoros reakciója az adott játéktárggyal 

kapcsolatban, a biztonságra vonatkoz ó feljegyzések, valamint az, hogy a tárgyat mennyire használta 

funkcionálisan/szimbolikusan/ rugalmasan, mennyire volt kitartó. 

 

 
A készség sikeres, kialakult 

 
IdQnként jó a megoldás vagy részben oldja meg 

 
A készség még nem észlelhetQ 



Finommozgás, munkakészség, munkaviselkedés 

Megfigyelt gyermek: helyszín: 

Felmérést végezte/értékelte: 

A tevékenység 
megnevezése 

értékelés 
 

munkakészségek 

Munkaviselkedésekkel 
kapcsolatos megjegyzések 

(pl. a helyén tud maradni, megérti a 
munka kezdetét és végét, precizitás, 
problémamegoldás,segítségkérés, 
instrukciók követése, csendes 
munka,kitartás, monotóniat_rés, 
viselkedés, szabálykövetés, változások 
elfogadása) 

Megjegyzés 
dátum  dátum dátum 

      

      

      

      

A megjegyzés rovarba kerüljön például a gyermek érzelmi és szenzoros reakciója, érdeklQdése, az 
együttm_ködés szintje. 

 

Név:  
Dátum: 
A megfigyelés idQtartama: 
IdQpont Körülmények Kiváltó 

Cselek
edet 

Eredmények Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



A gyermek napirendje                                 Napirendi kiegészítQk 

 

                
                                                                        TEDD KI A FÉNYKÉPED! 
 

 

A gyermek idQmérQje                                 Motiváció 

                  

 

 

 

 



A foglalkozás rendje 

 

 

Viselkedéssel kapcsolatos szabályok 

 

 

Hogy érzem magam?                                                       HangerQ skála 

                       

 

 

 

 

 

 



FELADATOK AZ ÉRZELMEK TÉMAKÖRŰEN 

űsipeszelQs játék 

 

Puzzle 
 

    
 

 



Érzelmek – fiú/lány - válogatás 

   

   

 

SzínezQk 

                      
 

 



 

                 Kirakós játék 

                              

 

Online feladatok 

https://wordwall.net/hu/resource/1őő716Ő/%ű3%A9rzelmek 

https://wordwall.net/hu/resource/1620010/pettson-%c3%a9s-findusz 

https://wordwall.net/hu/resource/18Ő1072/p%ű3%A1ros%ű3%ADt%ű3%Ű3-%ű3%A9rzelmek 

https://learningapps.org/11őŐ0878 

https://learningapps.org/77Ő0002 

https://learningapps.org/807639Ő 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=108 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=306 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=23Ő 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1557164/%C3%A9rzelmek
https://wordwall.net/hu/resource/1620010/pettson-%c3%a9s-findusz
https://wordwall.net/hu/resource/1841072/p%C3%A1ros%C3%ADt%C3%B3-%C3%A9rzelmek
https://learningapps.org/11540878
https://learningapps.org/7740002
https://learningapps.org/8076394
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=108
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=306
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=234


Berzsák Katalin gyógypedagógus, autizmus spektrumzavar pedagógiája és tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDP ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfoka: 11 év, ő. évfolyam 

Diagnózis: F84 – autizmus spektrumzavar 

IdQszak: szeptember-január (tanév elsQ féléve) 

IdQtartam: heti 3x45 perc 

Tanulásszervezés: egyéni, páros, kiscsoportos, frontális  

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

A család második gyermekeként zavartalan terhességbQl 38. hétre, 3920 grammal született, 

Apgar érték 10/10 volt.  

SzülQi interjú 

A gyermek mozgásfejlQdésében nem mutatkozott eltérés, beszédfejlQdése jelentQsen késett. 

Másfél éves korában szavakat mondott, szókapcsolatokat használt, de a nyelvi fejlQdés késQbb 

megrekedt, majd visszaesett.  

Ebben az idQszakban sokat betegeskedett. Gyakoriak voltak a felsQ légúti panaszok, láz, 

fülgyulladások, súlyos hurutos megbetegedés (krupp), tüdQgyulladás. Panaszai miatt sok 

antibiotikumot kapott, többször került kórházba, kedvetlen volt, környezete iránt érdektelen. 

A fülgyulladások miatt látszólag nem hallott, de két és fél évesen hallásvizsgálata negatív 

lett. Ekkor orrmanduláját kivették, aminek következtében állapota javult, jobban vette a 

levegQt, egyenesebben járt. A szülQ folyamatosan kereste a magyarázatot a betegségekre, 

ételallergiára gyanakodott. Laktóz és glutén érzékenysége beigazolódott, diéta kezdQdött. 

Anya elmondása szerint ettQl kezdve a gyermek fejlQdése felgyorsult.    

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

A gyermek általános fejlettsége továbbra is elmaradt az átlagtól, ezért a szülQ neurológushoz 

fordult. A Heim Pál Gyermekkórház Pszichiátriai Ambulanciáján nagymértékben megkésett 



pszichomotoros fejlQdést véleményeztek. Ezután a szülQ vizsgálatot kezdeményezett a 

Vadaskert Kórház és Szakambulancián. A diagnózis: F8009 - a beszéd és nyelvi fejlQdés nem 

meghatározott zavara.   

Az első diagnosztikai vizsgálatra 2,8 éves korában került sor a helyileg illetékes Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahol megállapították a sajátos nevelési igényt és korai 

fejlesztésre tettek javaslatot.  

Az első felülvizsgálat egy megyeszékhelyen m_ködQ Megyei Pedagógia Szakszolgálatnál 

történt, ekkor négy éves volt. A vizsgálat megállapításai szerint a nyelvi területek 

fejlQdésének elmaradása továbbra is észlelhetQ volt, emiatt további intenzív fejlesztést 

igényel. 

A második felülvizsgálatra két év múlva, a gyermek hat éves korában került sor. Kognitív 

képességeinek vizsgálatát a részleges együttm_ködés miatt nem tudták elvégezni. A nyelvi 

fejlQdési zavar mellett megállapították a szocializációs készségek súlyos érintettségét és a 

figyelmi funkciók éretlenségét.  

Harmadik felülvizsgálatát egy év múlva, a beiskolázás elQtt végezték el, ahol megszületett az 

új diagnózis: autizmus spektrum zavar (F8Ő). Javaslatot tettek a beiskolázására, az ellátás 

intézményes módja: együttnevelés – teljes integráció. A szakértQi véleményben rögzített 

részletes fejlesztési feladatok a komplex nyelvi fejlesztés folytatására, a figyelmi és kognitív 

funkciók, valamint a sérült részképességek fejlesztésére, az autizmus specifikus módszertan 

alkalmazására irányultak. A megyeszékhelyen m_ködQ EGYMI utazó gyógypedagógusi 

hálózatának keretében heti három óra habilitációs, rehabilitációs fejlesztését látom el, öt éve.  

A negyedik felülvizsgálatra másfél év múlva került sor. A szakértQi vélemény összegzése 

szerint: „…fejlQdése valamennyi területen szembet_nQ, melynek hátterében intenzív, komplex 

fejlesztése, az intézmény, a habilitációt végzQ szakemberek és a család hatékony 

együttm_ködése állnak.”  

Az ötödik felülvizsgálat az elmúlt tanévben lett volna esedékes, de a pandémia miatt ez 

elmaradt. A Megyei SzakértQi Űizottság a korábbi szakértQi vélemény érvényességét 

dokumentum elemzéssel további két évre meghosszabbította.   

Intézményes ellátás, fejlesztések 

Intézményes ellátása három éves kora elQtt egy alapítvány által m_ködtetett bölcsődében 

kezdQdött. Mivel három éves korára nem lett szobatiszta, ezért még egy évig a bölcsQdében 



maradt. Eközben megkésett beszédfejlQdése miatt a városban akkor még m_ködQ 

Beszédjavító Intézetbe került, ahol heti 2-3 alkalommal beszédindító foglakozáson vett részt. 

Négy évesen a Űeszédjavító Intézet óvodai logopédiai csoportjába került, itt három éven 

keresztül kapott fejlesztést. Logopédusaival nagyon jó kapcsolatban volt, beszéde az óvodás 

évek alatt beindult, és más területeken (önellátás, szobatisztaság, együttm_ködés, figyelem) is 

sokat fejlQdött.    

A szülQ, aki szeretett volna minél többet tudni gyermeke állapotáról és megfelelQ 

fejlesztéseket keresett számára. Jól beszél angolul, ezért a nemzetközi szakirodalmat is 

tanulmányozta. Elmondása szerint a hasonló helyzetben lévQ szülQktQl számos jó tippet, 

iránymutatást kapott.  

Így kerültek Űudapesten a GEM Kognitív Klinikára, ahol a ŰrainRx agytréninget alkalmazták, 

melynek célja a mentális képességek fejlesztése a gyorsabb és hatékonyabb tanulás 

érdekében. Az iskolakezdést megelQzQ nyáron heti háromszor, az 1-3. évfolyam során heti 

kétszer, majd heti egyszer vitték a terápiára. A fejlesztés hatására mondatokban kezdett 

beszélni, figyelemkoncentrációja jelentQsen javult. A budapesti fejlesztések befejeztével egy 

korábbi logopédusa foglakozott vele, heti két alkalommal magyar nyelvbQl korrepetálta, majd 

egy fiatal pedagógus kezdett vele matematikát gyakorolni online formában heti egy 

alkalommal.   

Integrált oktatását egy megyeszékhelyen m_ködQ többségi általános iskolában kezdte és ide 

jár jelenleg is. Heti két órában utazó gyógypedagógus által vezetett autizmus-specifikus 

habilitációs, rehabilitációs kiscsoportos/páros foglakozáson vett és jelenleg is vesz részt 

autizmus spektrum zavarral küzdQ osztálytársával együtt. Alsó tagozatban fejlesztQ 

pedagógus - aki logopédia és oligofrénpedagógia végzettségekkel rendelkezik -, heti két 

órában kiscsoportos és páros foglalkozáson fejlesztette említett osztálytársával együtt. Alsó 

tagozatosként a házi feladatot a napközi otthonban készítette el, ötödik osztályosként már 

nem tanulószobás, a szülQ tanul vele otthon.  

Jelen állapot 

Most kezdte az ő. évfolyamot. A felsQ tagozatba való átmenetet megkönnyítette a tanuló 

átadása-átvétele, melyet az iskolai fejlesztQ pedagógusok szerveztek az utazó 

gyógypedagógus, a korábbi tanítók és a felsQs tanárok részvételével. Új tanárait fokozatosan 

megismerte és elfogadta. Szomatikusan életkorának megfelelQen fejlett, magas, rendezett, 

barátságos, közlékeny fiú. Osztálytársaival többnyire saját érdeklQdése mentén beszélget, 

gyakran keresi társaságukat, néha viccelQdik velük. A csoportos tevékenységekbe bevonható, 



de részvételének foka aktuális pszichés állapotától, érdeklQdésétQl függ, esetenként passzív. A 

frontális utasításokat magára vonatkoztatja. Önuralma, öntudata fejlQdött. Mentalizációs 

készségeinek fejlesztése indokolt, mivel nehezen értelmezi, gyakran félreérti mások 

szándékait, vélekedéseit, vágyait. A félreértett helyzetekben méltatlankodik, esetenként 

indulatosan reagál, sérelmeit hosszan megQrzi, idQnként verbális vagy gyengébb fizikai 

agresszió is jelentkezik. ErQs megfelelés jellemzi, munkája során törekszik a jó megoldásokra, 

de sikertelenség esetén elkeseredik. Kétszemélyes kapcsolatban együttm_ködQ. Feladatainak 

elvégzéséhez néha egyéni segítséget, megerQsítést igényel, de önálló feladatvégzésre már 

hosszabb ideig képes. Űeszédkésztetése átlagos, de kedvelt témáiról szívesen beszél. 

Szókincse átlagos, szóbeli kifejezQkészsége sokat fejlQdött, bQvített mondatokat is használ. 

ÉrdeklQdési köre továbbra is besz_kült (kedvelt filmek, mesehQsök, kitalált történetek, 

számítógépes játékok). Dicsérettel, kisebb megbízások adásával, apró tárgyakkal, egyéni 

figyelemmel jól motiválható. 

Az általam alkalmazott diagnosztikus mérQeszköz  

− Kathleen Ann Quill, Kathleen Norton Bracken, Maria E.Fair (szerzQk): Autizmussal 

élQ gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek felmérése    

Tanulói jegyzQkönyv  

1. Szociális és kommunikációs viselkedés vizsgálata 

A. Szociális viselkedés 

B. Kommunikációs viselkedés 

C. Explorációs viselkedés 

D. Motivációk 

2. Alapkészségek vizsgálata 

A.  Nem verbális szociális interakciók 

B. Utánzás 

C. Szervezés 

3. Szociális készségek vizsgálata 

A. Játék 

B. űsoportkészségek 

C. Közösségi szociális készségek 

4. Kommunikációs készségek 

A. AlapvetQ kommunikációs funkciók 

B. Társas-érzelmi készségek 

C. AlapvetQ beszélgetési készségek 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 

 

A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, tanórai 

hospitálás és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

• Autizmus specifikus ellátás, jutalmazó, keretadó struktúra alkalmazása 

• Szociabilitás, érzelmi intelligencia fejlesztése 

• Finommotorika, grafomotorium fejlesztése 

• Orientáció: idQi tájékozódás 

• Részképességek fejlesztése: vizuomotoros koordináció, auditív differenciálás 

• Figyelmi funkciók fejlesztése 

• Kognitív funkciók fejlesztése 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor   

A felsQ tagozatban új tanáraival együttm_ködQ, érdeklQdést mutat az új tantárgyak iránt. 

Mivel fél a halál gondolatától, ezért a történelem egyelQre kihívást jelent számára (múmiák). 

További nehézséget okoz, hogy munkatempója lassabb, feladatvégzés közben gyakran 

lemarad, figyelme elkalandozik. Esetenként differenciált feladatokra van szüksége, gyakran 

egyéni figyelmet igényel. FelnQttekkel, nagyobb gyerekekkel szívesen kezdeményez 

kapcsolatot, szívesen viccelQdik. ElQfordul, hogy mások számára szokatlan dolgokon nevet, 

egyes helyzeteket rosszul értelmez, néha félre érti mások szándékait.  

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

- Jól motiválható, együttm_ködQ 

- Referenciaszemély segítségét elfogadja, esetenként igényli 

- Nyitott, érdeklQdQ, szívesen beszélget 

- Megosztja másokkal az általa érdekesnek tartott dolgokat, történeteket  

- Szívesen és ügyesen rajzol, képeket lemásol      

Mentesítések, pozitív diszkrimináció 

- Értékelés alóli felmentés (vizsgák alóli mentesítéssel) idegen nyelv tantárgyból  

- Matematika tantárgy esetében egyéni haladási tempó, ami 8. évfolyam végéig javasolt, 

emellett differenciált feladatadás, eszközhasználat biztosításával, a szöveges feladatok 

értelmezéséhez verbális segítségnyújtással 

- Hosszabb felkészülési és beszámoltatási idQ biztosításával az írásbeli számonkérések 

alkalmával 



Az értékelés általános alapelvei 

- diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés 

- egyénre szabott sajátosságok figyelembe vétele 

- személyre szabott követelmények 

- kis lépések elvének betartása, adott állapottól való elmozdulás következetes értékelése, 

jutalmazása 

- fokozatosság: a segítségadás fokozatos visszavonhatóságának megerQsítése 

jutalmazással, következetesség, kompromisszumkötés feladatokra   

- tantárgyi feladatok megoldásának sikeressége 

- növekvQ önállóság 

- önértékelés fejlQdése    

Fejlesztés helye, személye, idQtartama 

- iskolai helyszínek 

- utazó gyógypedagógus heti két alkalommal kiscsoportos fejlesztQ foglalkozás 

keretében 

- tanárok tanórákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: AUTIZMUS SPEűIFIKUS ŰÁNÁSMÓD ALKALMAZÁSA 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: Szervezési, tevékenységszervezési készségek, 
alkalmazkodó készség, motivációs készség rugalmasság  
Módszer  
magyarázat, beszélgetés, vita,  gyakorlás, 
szituációs játék, utánzás, ignorálás, 
ellenQrzés, értékelés, önértékelés,  
nézQpontváltás 

Eszköz  
taneszközök, speciális fejlesztQ eszközök, képek, rajzok, 
bábok, szociális történetek, folyamatábrák, írásos 
viselkedési szabályok, szabálykártyák, vizuális 
támpontok 

Feladatok, tevékenységek 

- Kiszámítható környezet, strukturált oktatásszervezés kialakítása a tanórákon, a kiscsoportos 

fejlesztQ foglalkozásokon  

- Az új tantárgyakba fokozatos bevonódás kialakítása egyéni megsegítéssel, egyénre szabott 

tevékenységekkel, differenciálással  

- AlapvetQ tevékenységek helyének meghatározása, kijelölése 

- Feladatok, események és azok idQtartamának pontos elQrejelzése  

(vizuális támpontok alkalmazásával) 

- Feladatok apró lépésekre bontása és a folyamat egyértelm_ megszervezése (munkarend, 

munkaszervezés)   

- Szükség esetén vizuális támpontok alkalmazása a foglalkozás során (folyamatábrák, képek, rajzok) 

- Napirend, órarend, napi rutin kialakítása, fejlesztése, gyakorlása vizuális támpontok adásával 

(folyamatábrák, írásos instrukciók) 

- Tevékenységek elvárt szintjének világossá tétele 

- TeljesíthetQ szint_ elvárások adása, ezek következetes betartása ignorálással, érdekes feladat, 

tevékenység felkínálásával, differenciálással 

- Változatos feladatok, újfajta tevékenységek kipróbáltatása, alkalmazásuk tanítása, gyakorlása 

- A kommunikációs interakció kezdeményezése, fenntartása, befejezése: rövid beszélgetések 

élményeirQl, a számára megtapasztalható jelenségekrQl 

- Iskolában adódó egyszer_bb szociális helyzetek viselkedési szabályainak gyakoroltatása, megfelelQ 

viselkedés jutalmazása, megerQsítése 

- Szünetekben együtt játszás fejlesztése, egyszer_, könnyen alkalmazható szabályú játékokkal 

(asszisztens felügyelete) 

- Elemi kooperáció alakítása felnQttel, gyermekkel játéktevékenységekbe ágyazottan, közös 

cselekvésekkel. A már megtanult viselkedésminták valódi élethelyzetekben való gyakorlása, 

generalizálása 

Fejlesztés célja: Protetikus környezet, személyre szabott autizmus specifikus bánásmód kialakításával 

az iskolai életbe való beilleszkedés elQsegítése. Strukturálatlan helyzetben társak jelenlétének 

elfogadása, együttm_ködés, adekvát viszonyulás kialakítása. Önszabályozás, kivárás, sorra kerülés 

fejlQdése, alkalmazkodás elemi szabályokhoz. 



 

Fejlesztési terület: I. AFFEKTÍV TERÜLET 
 I. 1. Szociabilitás: szociális kompetencia, kapcsolat felnQttekkel, kapcsolat osztálytársakkal 
 I. 2. Érzelmi intelligencia: frusztráció kezelése, tolerancia kialakítása, önismeret, mentalizáció 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Szociális kompetencia, viselkedésrendezés, szabálytudat erQsítése, frusztráció  

Felhasznált szakirodalom 
Fiona Speirs (201Ő) Ö.T.V.E.N. = Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés. Oktatási program 

autizmussal élQk számára. Űudapest, Geobook Kiadó  

P. Howlin – S. Baron-Cohen- J. Hadwin (2007): Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élQ 

gyermekeknek? Budapest, Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadója 

Pszi Tamásné (2011): Űabzsák FejlesztQ Program. Űudapest, Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadója  

Módszer: magyarázat, beszélgetés, 

gyakorlás, mintaadás, játék, 

mintakövetés, vita, modellálás, 

értékelés, önértékelés, szituációs  

Eszköz: taneszközök, képek, rajzok, önismereti feladatlapok,  

Képes történetek: Érzések 

Képes történetek: Problémamegoldások  

Képes történetek: Hogy tudom helyrehozni?  

Feladatok, tevékenységek 
I.1. SZOűIAŰILITÁS  

I.1.1. Szociális kompetencia alakítása:  

- A közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulása, interiorizálása, önkontroll 

növelése 

- TeljesíthetQ szint_ elvárások adása, ezek következetes betartása ignorálással, kitüntetett helyzettel, 

érdekes feladat felkínálásával, új tevékenységek kipróbálásával 

- A tanuló sajátosságainak, életkorának megfelelQ következetesen betartatott szabályrendszer 

felállítása, szabályok betartásához való következetes ragaszkodás 

- Rövid távú struktúra, rend és tudatosság kialakítása 

- Gyakori és pontos pozitív megerQsítés a tevékenységek során önismeret, reális énkép fejlesztésére 

- Konfliktushelyzetek rugalmas kezelése, megoldása képek, kártyák, képsorozatok segítségével  

- Szociális rutinok alkalmazása szabadidQs helyzetekben 

- Egyértelm_, egyszer_, világos utasítások adása, megértésük ellenQrzése, visszacsatolás 

- Szituációs játékok: önmagáról szerzett pozitív és negatív élmények, érzelmek feldolgozása, 

megbeszélése 

- Változatos feladatadás: mozgásos, grafomotoros, szóbeli, tevékenykedtetQ egyensúlya  

- Egy rossz szokás levetkQzése adott idQn belül – beszámolás 

- „Én és a viselkedésem” cím_ fejezet alkalmazása, gyakorlása az Ö.T.V.E.N. cím_ könyv alapján 

I.1.2. Kapcsolat felnQttekkel 

- Űizalomjátékok 

- Űeszélgetés a problémahelyzeteknek megfelelQ szituációkban, megoldási stratégiák alkalmazása  



- Szociális történetek feldolgozása 

- Rövid idQre szóló (tartalomtól függQen ő perc, 1 óra vagy az egész nap) egyezségek, 

megállapodások 

- Tanár–diák kapcsolat szabályainak megismertetése szituációkon és szituációs játékokon keresztül 

- Magázódás gyakorlása tanárokkal és más felnQttekkel  

- Viselkedési problémák okainak feltárásával alternatív viselkedés kialakítása, tanítása, 

gyakoroltatása 

- ÉrdeklQdés mentén motivációs bázis feltérképezése, bQvítése 

- Sztereotip viselkedések, egyéb tevékenységre történQ átvezetése, csökkentése 

- Élmények, öröm, bánat, vigasz stb. megosztásának elQsegítése 

- Szociális interakciók kezdeményezése, irányítása 

- Folyamatos konzultáció a gyermek pedagógusaival, édesanyjával az iskolában történt 

eseményekkel kapcsolatban. Ezek megbeszélése a gyermekkel. 

- „Én és a kapcsolataim” cím_ fejezet alkalmazása, gyakorlása az Ö.T.V.E.N. cím_ könyv alapján 

I.1.3. Kapcsolat osztálytársakkal  
- Tanórák látogatása során osztálytársak közelségének elfogadása, elviselése, mondandójuk 

meghallgatása 

- űsoportmunka formáinak megismerése 

- Viselkedés és munkaszabályok megismerése a csoportmunkában 

- Munkamegosztás, együttm_ködés, kooperativitás megismerése 

- űsoporton, feladatokon belüli aktivitás, önállóság növelése 

- A társas viselkedés alapvetQ szabályainak megértetése, gyakoroltatása különbözQ helyzetekben  

- Társas tevékenységbe való bevonás, másokra való odafigyelés tanítása, gyakoroltatása egyéni, 

kétszemélyes helyzetekben, generalizálás csoportos helyzetekben  

- Közös játék szünetekben – felügyelet mellett  

- Együttm_ködési készség, irányíthatóság fejlesztése mozgásos, manipulációs, konstruáló 

játékokkal, életkornak megfelelQ szabályjátékokkal pl. Activity 

- Társasjátékok segítségével a szociális kompetencia másokkal történQ együttm_ködés, 

segítQkészség fejlesztése 

- Alkalmazkodás, türelem, kitartás, kivárás alakítása jutalmazással 

- Konfliktuskezelési, megoldási ötletek megbeszélése kártya, képek alapján 

- Én és a kapcsolataim” cím_ fejezet alkalmazása, gyakorlása 

  I.1.Ő. Személyek elfogadása, különbözQ tevékenységekben való együttm_ködés 
- Kapcsolat felvétele, közös tevékenység kezdeményezése felnQttekkel, gyerekekkel 

- Segítség kérése, elfogadása felnQttQl, társaktól  

- Elemi viselkedési, iskolai szabályok elsajátítása, betartása különbözQ társas szituációkon keresztül  

- „Én és a viselkedésem” cím_ fejezet alkalmazása, gyakorlása egyénre szabottan 



  I.1.ő. Közösségben elfoglalt hely 

- Miben vagyok jó, melyek az erQsségeim? – önismereti feladatok segítségével 

- Hol tudom az erQsségeimet használni a családban, az osztályközösségben? 

- Társak, barátok feltérképezése a kortárs közösségben 

- „Én és a személyiségem” cím_ fejezet alkalmazása, gyakorlása egyénre szabottan (Ö.T.V.E.N.) 

I.2. ÉRZELMI INTELLIGENűIA 

I.2.1. Frusztráció kezelése, tolerancia kialakítása 

- Legkisebb siker következetes és azonnali jutalmazása, megerQsítése.  

- Konkrétan a helyzetre vonatkozó gyakori és pontos pozitív megerQsítés, jutalmazás, motiválás. 

- Relaxációs technikák tanítása feszültség oldására 

- Sorra kerülés türelmes kivárása 

I.2.3. Önismeret fejlesztése 

- Önismereti feladatlapok kitöltése, megbeszélése  

- Képválogatás – Melyik kép jellemzQ rád és miért? 

- Varázsbolt és szemétdomb – pozitív és negatív tulajdonságok szortírozása indoklással, 

esetmegbeszéléssel 

- „Hogy látom magam? Hogy látnak mások?” – reflektálás a saját külsQ és belsQ tulajdonságokra 

- Pozitív énkép kialakítása és megerQsítése  

- A vélemény udvarias megfogalmazásának gyakorlása szituációs játékokkal. Drámajátékok.  

- Szabad-nem szabad, illik – nem illik játékos formában 

- Társasjátékok segítségével a szociális kompetencia, frusztráció-tolerancia, a másokkal történQ 

együtt dolgozás, segítQkészség fejlesztése kortárs segítQk bevonásával 

I.2.Ő. Mentalizáció fejlesztése – érzelmek tanítása 

1. AlapvetQ érzelmek felismerése fényképek, sematikus rajzok alapján rámutatással, megnevezéssel: 

boldogság, szomorúság, harag, félelem 

2. „Szituációs alapú” érzelmek azonosítása: bizonyos szituációk által kiváltott érzelmek felismerése,   

megnevezése.  (egy lehetséges szituáció: Danit egy kutya kergeti az utcán. Mit érez Dani?) 

     Űoldognak érzi magát, szomorúnak, félni fog, vagy dühös lesz?  -  rámutatás a képre 

- IjesztQ szituációk azonosítása: felismerése, megnevezése, egyeztetése képpel, rajzzal 

- Örömteli szituációk azonosítása: felismerése, megnevezése, egyeztetése képpel, rajzzal 

- Szomorú szituációk azonosítása: felismerése, megnevezése, egyeztetése képpel, rajzzal 

- DühítQ szituációk azonosítása: felismerése, megnevezése, egyeztetése képpel, rajzzal 

Fejlesztés célja  Szociális beilleszkedésének és a szabályokhoz való alkalmazkodásának elQsegítése. 
FelnQtt irányítás, tiltás, utasítás elfogadása. Viselkedési problémák megelQzése, kisz_rése, kezelése. 
Strukturálatlan helyzetben társak jelenlétének elfogadása, együttm_ködés, adekvát viszonyulás 
kialakítása. Saját és mások érzelmeinek megismerése, empátiás készségének fejlesztése, a frusztráció 
helyes kezelése, a szociális helyzetek minél pontosabb megértetése. Szociális motiváltság erQsítése, 
pozitív élmények nyújtásával, együttes tevékenységekkel. 



 

 

Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: Finommotorika, grafomotoros készség 

Módszer: mintakövetés, mintakövetés, gyakorlás, 

magyarázat, modellálás, utánzás, ellenQrzés, 

értékelés, önértékelés 

Eszköz: rajzeszközök, mozgásfejlesztQ eszközök 

nagymozgás fejlesztéshez: mozgáskotta,  

érzékelQ ösvény 

Feladatok, tevékenységek 

Finommozgások  
- Mindennapi szituációkhoz kötötten (öltözködés, önkiszolgáló tevékenységek).   

- Taneszközök használatához kötve (lapozás, ceruzafogás, írószerek használata)  

- Játékszituációban (építés, illesztés, csoportosítás, manipuláció tárgyakkal, puzzle).  

- Alkotó tevékenységekhez kötve (tépés, nyírás, ragasztás, festés, hajtogatás, gyurmázás)  

- Írásmozgáshoz kötve (színezés, rajzolás, formautánzás) 

- Szem-kéz koordináció fejlesztése: ollóhasználat, célba dobó játékok – vízszintes és függQleges 

célba, karikadobáló, kugli, labda megütése bottal, célba gurítás, kapuba célzás, vonalak 

kibogozása, nyírás, sablonok körberajzolása  

- Taktilis érzékelés fejlesztése: zsák játék, letapogatások, tapintós dominó, felületek, érzékletek 

azonosítása, megkülönböztetése.  

- Képlékeny anyagok formázása, nyírás, tépés, csippentés. Kéztorna. 

Grafomotorium, íráskészség  
- Író és rajzoló mozgások, ábrázoló technikák egyre sz_külQ határok közt, lendületes kézmozgás 

(festés ecsettel, színezés).  

- Nyomatékot erQsítQ gyakorlatok formautánzás: térben összeállítható építmény, makett, síkbeli 

formák utánzása, reprodukciója, grafikus formák másolása négyzetrácsos lapokon, majd vonalak 

közé. 

- Rövid-hosszú magánhangzók, mássalhangzók differenciálása 

- Űet_halmazból szavak képzése, egy bet_ megváltoztatásával új szó létrehozása 

- Írás automatizmusát fejlesztQ feladatok, szépírás gyakorlása 

- Látó, halló tollbamondás 

- Hibakeresés szavakban, mondatokban 

- Mintakövetés rajzolással, formamásolás, alakzatok átírása, vonaltartás gyakorlatok összekötéssel, 

labirintus játékokkal. 

Fejlesztés célja  
A gyermek tudja értelmezni és elvégezni a megadott feladatokat. Tudjon szabályos ceruzafogással, 

megfelelQ írásnyomatékkal írni, írásképe rendezettebb legyen 



 
 
 
 

Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia:  
- Orientáció, részképességek 

- IdQbeli tájékozódás; auditív differenciálás, verbális és vizuális memória 

Módszer  

megfigyelés, mintakövetés, magyarázat, 

beszélgetés, ellenQrzés, értékelés, önértékelés,  

Eszköz 

 mozgásfejlesztQ eszközök, rajzeszközök, IKT 

eszközök, tablet, hangszerek, űD lemez 

IdQbeli tájékozódás 

- Egy napon belüli idQbeli tájékozódás, napszakok megfigyelése, sorrendje – tevékenységekhez 

kötve tájékozódási gyakorlatok a hét napjai között  

- Naptár használata egyre bQvülQ formában (heti, havi, évszakot átfogó, éves), Én-könyv 

- Saját életével kapcsolatos események idQbeli sorrendjének meghatározása, dátumok idQrendje   

Auditív differenciálás 

- A lényeges ingerre való következetes reagálás gyakorlása (koppintás, taps, egy bizonyos jel vagy 

szó hallása esetén) 

- Kiemelt auditív inger jelzése  

- Reagálás ugyanarra az ingerre váltakozva, kétféle jellel, zörejláda, feladatvégzés egyre erQsödQ 

háttérzajban: - halk, hangszeres zene - forgalom zaja - énekhang – beszéd.  

- KülönbözQ hangok felismerése 

- Zörejek, hangok azonosítása 

- Hangok sorrendjének képi kirakása 

- Suttogó játék 

- Szekvenciák követése (hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után) 

- Hallási sorrend felidézése, ismétlQgyakorlatok  

Verbális és vizuális memória 

- Hallott szöveg feldolgozása kérdések alapján 

- Összetett instrukciók végrehajtása 

- Memória játékok verbális és vizuális társasjátékokkal 

- Hallott szavak leírása, osztályozása 

- Adott szempont szerinti figyelem feladatok 

- Rövid távú verbális és vizuális memória kiemelt fejlesztés 

Fejlesztés célja  
Ismerje az idQt, a tevékenységek körforgását. Különböztessen meg hangokat, zajokat, tudja kiemelni a 

lényegeseket, értelmezze azok jelentését.  



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Vizuális, verbális figyelem, problémamegoldó gondolkodás 

Módszer  

beszélgetés, gyakorlás, vita, 

bemutatás, mintakövetés, 

utánzás, értékelés, önértékelés,  

Eszköz  

Logico, építQ játékok, dominó, rajzok, tárgyak, képek, dáma, 

malom, feladatlapok, képsorozatok, tablet, szókeresQ, 

Scrabble, Story-kocka, Tik-Tak bumm!  Hali-Gali, Solo 

kártyajáték, 

Feladatok, tevékenységek 

1. Figyelem, koncentráció 
- Változatos, rövid feladatokkal, Logicoval, tárgyakkal, képekkel, szavakkal  

- FigyelemfejlesztQ feladatlapok egyre nagyobb elemszámmal  

- Feladatok hosszúságának növelése, ráfordított idQ csökkentése  

- Tárgyak, képek, szavak egyeztetése, válogatása, csoportosítása, összehasonlítása, közös 

fogalom alá rendezése  

- Tantárgyi ábrák rövid megfigyelés utáni magyarázata 

- Felvillantott képek, információk megfigyelése   

-   Lényeges információ kiemelése szövegbQl, képekbQl 

-     Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidej_ információ megadásával  

- Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gy_jtése, válogatása 

- Azonosság, különbözQség fölfedezése, megismerése 

- Változások megfigyelése 

- Nagy képen kis részlet megtalálása 

- Szólánc alkotása 

- Szópárok összehasonlítása 

- Űet_halmazból szavak keresése 

2. Lényegkiemelés 

- Tananyag irányított kérdéseire adott válasz 

- Rövid tananyagtartalom aláhúzása, leírása 

- Hallott, vagy írott szövegbQl meghatározott kifejezések keresése, kérdésekre adott válasz 

- Adott szövegbQl szövegrészletek keresése irányított feladatadással 

 



 
 

 
 
 

3. Gondolkodás 

    Analízis, szintézis 

- Űet_hiány pótlása feladatlapon, fölösleges bet_ keresése szavakban 

- Értelmes szavak keresése bet_táblán, tableten 

- Szóalkotás bet_kocka segítségével  

  űsoportosítás 

- Szavak gy_jtése, csoportosításuk fQfogalomhoz 

- Szókapcsolatok keresése szövegben 

- Szópárok keresése feladatlapon 

  Általánosítás 

- Gy_jtQfogalom szerinti rendezés 

- Gy_jtQfogalomhoz alárendelt fogalom keresése 

- Analógiás feladatok 

Összehasonlítás 

- Ellentétpárok keresése képen, szavakban.  

- Kakukktojás játékok 

- Űarkochba, szópóker  

Ok-okozati összefüggések 

- Eseménysor összeállítása képek segítségével 

- Megkezdett mondatok folytatása 

- Megkezdett történet befejezése 

- Igaz-hamis állítások gy_jtése, válogatása 

Fejlesztés célja 

Figyelmi funkciói fejlQdjenek: idQtartam, terjedelem, tartósság. Képes legyen a mindennapi 

életben jobban tájékozódni. Legyen képes összetett szóbeli és írásbeli utasításokat 

végrehajtani, nagyobb tananyagot, történetet is feldolgozni és saját szavaival visszaadni, 

tananyagok lényegét kiemelni, vázlatot készíteni és a tanultakat összefoglalni.  Tudjon a 

tanórák során koncentráltan figyelni, lényeget kiemelni, jegyzetelni, gondolkodási funkciókat 

hatékonyan alkalmazni a feladatok megoldásában. 



Sziksz Zsuzsanna gyógypedagógus, logopédia szakirány 
 

NYELVI FEJLPDÉSI ZAVARRAL KÜZDP ÓVODÁS GYERMEK 
EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 
A gyermek életkora, óvodai csoportja: ő éves, középsQ csoportos kislány 

Diagnózis: F 80 - nyelvi fejlQdési zavar  

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: heti 2xŐő perc  

Tanulásszervezés: két fQs kiscsoport, egyéni fejlesztés, páros feladatvégzés 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

 

A kislány zavartalan terhesség 38. hetén született. A szülés megindulása spontán történt, 

lefolyása elhúzódó volt. M_szeres beavatkozásra nem volt szükség. A gyermek születéskor 

mért értékei megfeleltek az átlagnak.(3100 gramm, 54 cm, 7/9 Apgar). 

 

űsecsemQ- és kisgyermekkor 

 

Öt hónapos koráig szopott. MozgásfejlQdése során minden mozgásfázis megjelent 

(megfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás). Tizenöt hónaposan kezdett el járni. Öröklött 

betegsége nincs. ElsQ fogai kilenc hónapos korában bújtak ki. Ekkor már ismerkedett a 

darabosabb ételek fogyasztásával. Jó étvággyal evett, szívesen rágott. Testsúlya is 

megfelelQen gyarapodott. űsecsemQként nagyon igényelte és figyelte a vele foglalkozó 

emberi hangot. Mivel nagy a rokonság, megszokta, hogy sokan vannak körülötte. Az erQs 

zajok idQnként zavarták, de a zenére, emberi hangra mindig pozitívan reagált. Három 

hónaposan kezdte a hangadást a kontaktusfelvétel és kommunikáció eszközeként használni. 

Alkalomszer_en megpróbálta gagyogásával is utánozni személyes környezetének hangadásait. 

Gagyogása gyakori, örömteli és változatos volt. A beszédfejlQdés e szakaszában nem történt 

megakadás. Másfél éves korában, egy esés következtében az egyik foga letörött, az ínye 

felrepedt. FeltehetQen ekkor kerülhetett kórokozó a szájüregébe, mert ezt követQen fogai 

állandó gyulladásban voltak. Valószín_leg folyamatosan fájdalmak gyötörték, de jelezni még 

nem tudta. Ez táplálkozását is befolyásolta. Édesanya: „FeltehetQleg akkor evett kevesebbet, 

amikor jobban fájt neki, de ezt elvonatkoztatva ugyanúgy evett. P nagy valószín_séggel azt 

hitte, hogy az a természetes hogy fáj …” ŰeszédfejlQdését ez az egészségügyi probléma 

jelentQsen akadályozta. Édesanyja elmondása alapján „nem nyitotta ki beszédre a száját…”.A 



család a „baleset” után azonnal segítséget kért egy szakembertQl. Több fogorvos is 

megvizsgálta. Egybehangzóan megállapították, hogy benn kell tartani a sérült fogat, mivel 

helytartó szerepe van. A vizsgálatokon és a tüneti kezelésen kívül egyéb beavatkozásra nem 

került sor. A gyulladás több éven át folytatott tüneti kezelése nem szüntette meg a panaszokat. 

A gyulladás egyre kiterjedtebb, a fájdalom egyre gyakoribb lett. Ezalatt a szülQket türelmes 

várakozásra intették. Szerencsére ehelyett folyamatos megoldást kerestek gyermekük 

problémájára. Két év elteltével végre megkapta az elsQ diagnózist a család. Eszerint a 

fájdalom oka heveny periodontitis (1. Melléklet). A gyermek beszédfejlQdésében és 

mozgásában ekkor már jelentQsen elmaradt kortársaitól. Az elsQ m_téti kezelésre így 

emlékszik vissza az Édesanya: „2018. októberében kórházban töltöttünk pár napot, ahol a 

jobb elsQ metszQfogát kihúzták, majd több napos antibiotikumos kezeléssel elmúlt a 

gyulladás. Majd magán gyermekfogászati klinikán voltunk, ahol több fogat megnyitottak 

felül, 2-t kihúztak, alul szintén megnyitottak 2-t. Amikor a kontrollon voltunk, közölték, hogy 

a beavatkozás sikertelen volt. Elküldtek minket Pécsre a Gyermekfogászati Klinikára.” Mivel 

a szülQk úgy érezték, hogy csak akkor sz_ntethetQ meg a gyermek folyamatos fájdalma, ha 

beleegyeznek a végleges, minden tejfogat eltávolító m_tétbe, engedélyezték a beavatkozást. 

Ekkor a kislány 3 és fél éves volt. Ez a m_tét már sikeres volt, az orvosok a gyermek teljes 

felépülésével biztatták a családot. Édesanya: „hiába volt nagy fokú gyulladás a szájában, a 

maradandó fogakat nem érintette, mivel a csontlemez ami elválasztja a tejfogaktól, az nem 

sérült, nem érte gyulladás”. A gyermek gyorsan felépült. Néhány héten belül begyógyult a 

seb, és jó étvággyal evett. Az addig csendes, alig – alig beszélQ gyermek saját indíttatásból 

elkezdett szavakat mondani. Az étkezést azóta úgy tudják segíteni, hogy apró darabokra 

vágják az ételt. Így szinte mindent meg tud enni. Ez azért fontos, mert így megmaradt a rágási 

funkció. A gyermek beszédfejlQdése a kortársakhoz képest megkésve és lassabban indult meg, 

de nagyon igyekezett. Az elsQ értelmes szavak, az édesanya elmondása szerint, a m_tét után 

pár héttel jelentek meg beszédében. „ElsQ szavai: anya, apa, mama, papa. InnentQl kezdve 

szókincse folyamatosan bQvült. Szívesen beszélt, mert rájött, hogy így jobban meg tudja 

magát értetni. Ekkor még nem kérdezett, beszéde nehezen érthetQ volt. A közvetlen család 

értette meg leginkább mondandóját. Édesanya „akkor annyira még nem volt jó a beszéde, a 

fejlesztés megkezdése után jöttek elQ nála a kérdések is”. 

 

 

 

 



Óvoda 

 

Óvodapedagógus: „Űeszoktatása zökkenQmentes volt. Űeszéde ekkor kb. fél éves gyermek 

szintjén volt. NyögdécselQ hangokkal közölte mondanivalóját, nonverbális jelekkel próbálta 

megértetni magát. Egyáltalán nem volt érthetQ mondanivalója. Űeszédértése-észlelése 

nehezített volt, szituatív beszédértése életkorától elvárható szinttQl erQteljesen elmaradt, 

ezáltal az utasításokat nem értette, nem hajtotta végre. Társait empatikus viselkedés 

jellemezte, annak ellenére, hogy nem értették Qt, segítették a foglalkozások, 

játéktevékenységek során. A m_tét elQtt nem igényelte a gyerekek társaságát.” 

 

Jelenlegi helyzete  
 

űSALÁD  
 

Egyke, de hamarosan testvére születik. Az édesanya elmondása szerint rengeteget beszél 

otthon. Képeskönyv nézegetésével, mesehallgatással, gyurmázással, festéssel és számos közös 

tevékenységgel próbálja a család segíteni a kislány beszédfejlQdését. Szívesen fogad minden 

kezdeményezést, szereti a meséket, verseket, mondókákat és énekeket.  

 

ÓVODA 

 

Óvodapedagógus: „Űeszédkésztetése gátolt, önmagától kommunikációt alig kezdeményez, 

feltett kérdéseinkre egy-egy szóval válaszol. Kommunikációja kezdetleges, mondatai 2-3 

szavas rövid mondatok. Amennyiben nem tudja kimondani, amit szeretne, halandzsaszer_ 

hangadás megjelenik még beszédében. Az utasítások megértése gyakran nehézséget okoz 

számára. A közös tevékenységekben szívesen részt vesz. Munkatempója lassú, a 

foglalkozások során sok segítséget, bíztatást igényel. Párbeszédet 1-2 gyermek kortársával 

kezdeményez. Jórészt csak velük játszik a nap folyamán. Szívesen játszanak vele és segítik 

csoporttársai. Elfogadja és betartja az óvodai szabályokat. Önmagához mérten jelentQs 

fejlQdésen ment keresztül. Másfél évvel ezelQtt a kommunikációs csatornája a mutogatás, 

gügyögés volt. Szobatisztasága sem alakult ki, jelezni sem tudta ürítési igényét. Öltözés során 

sem volt együttm_ködQ, nagyon sok segítséget igényelt. Játékok sem kötötték le a figyelmét. 

A társaihoz képest több területen még elmaradás tapasztalható: önállóság (öltözködés, 

étkezés), finom-és nagymozgások, kognitív képességek.” 

 

 

 

 



Kapcsolattartás az édesanyával 

 

A 2019. Qszén megkezdett és azóta folyamatos logopédiai terápia pozitív hatással volt, az 

akkor 3;7 gyermek fejlQdésére.  Űeszéd- és egyéb képesség területeken (pl. figyelem, 

emlékezet, finommotorika) azóta is hétrQl hétre jobb teljesítményt nyújt. Ehhez 

nagymértékben hozzájárul, hogy a család minden tanácsot megfogad, mindenben 

együttm_ködik. Az együttm_ködés alapja a hitelesség, az Qszinteség, a kölcsönös bizalom. 

Formái: megbeszélés, telefonos kapcsolattartás, e-mail. A 2020. március-június közötti 

idQszakban a fejlesztQ feladatokat heti rendszerességgel, online formában kapta. A gyermek várta és az 

édesanya segítségével lelkesen megoldotta a számára küldött játékos feladatokat. Az édesanya így ír 

gyermeke fejlQdésérQl: „mióta fejlesztésre jár rengeteget fejlQdött Q is, a beszéde is. A 

szókincse egyre bQvül, néha el kell magyarázni neki a dolgokat, de akkor megérti. A 

mondatalkotás kicsit nehezebben megy, ekkor kicsit segítünk neki. Kontaktust csak 

ismerQsökkel, családtagokkal alakít ki. A többi gyerekhez képest nem tökéletes még, van még 

hova fejlQdjön, de hatalmas elQrelépést tett onnan ahol volt. Szeretnénk, hogy még ha nem is 

tökéletesen pöszeség nélkül, de tudjon beszélni, kommunikálni. A logopédusnak oly sok 

mindent sikerült kihozni a kislányból, amirQl én csak álmodhattam.” 

 

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

 

Első diagnosztikai vizsgálatát 2019. márciusában végezte a bizottság az édesanya 

kezdeményezésére. A kislány ekkor 3;2 éves volt. „Az édesanya jelezte, hogy gyermeke 

nyelvi- illetve szociális készségeinek fejlQdése elmarad az életkorban elvárható szinttQl.” 

Diagnózis: F 80 – a beszéd és a nyelv specifikus fejlQdési rendellenessége + mozgás 

Összegzés: „a gyermek sajátos nevelési igény_: nyelvi fejlQdési zavarral küzd, valamint 

mozgásfejlQdésének életkori átlagtól való elmaradása is fennáll. A nyelvi fejlQdési zavar 

dominánsan a beszéd expresszív oldalát érinti, de a receptív területeken is tapasztalható 

elmaradás. Ezen érintettségek önálló tapasztalatszerzését jelentQsen nehezítették.” 

Javasolt heti 2 órában logopédiai terápia, heti 1 órában mozgásfejlesztés. 
 

Részletes fejlesztési javaslatok 

 

− Komplex nyelvi fejlesztés 

− Motoros funkciók fejlesztése 

− Önkiszolgálási törekvés erQsítése 

 
Felülvizsgálata a 2019/2020. nevelési évben esedékes, jelenleg folyamatban van. 



A nevelési év elején elvégzett diagnosztikus mérések 

 

A ŰESZÉDSZERVI ÁLLAPOT ÉS M^KÖDÉS VIZSGÁLATA 

 

− Az organikus állapot felmérése, ajak, nyelv és fogak megfigyelése 

− A beszédszervek m_ködése, az alapvetQ beszédszervi mozgások 

 
A ŰESZÉD- ÉS NYELVI FEJLETTSÉG VIZSGÁLATA 

 

− FQnevek, igék, testrészek 

− Közvetlen verbális/vizuális emlékezet 

− Mondatmegértés/utasításértés 

− Határozók és jelek, birtokjel, birtokos névmás 

− ÖsszefüggQ beszéd 

 
LATERÁLIS DOMINANűIA 

 

RAJZKÉSZSÉG ÉS FINOMMOTORIKA 

 

TESTSÉMA ISMERETE ÉS TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS 

 

HALLÁSI FIGYELEM ÉS HALLÁSI DIFFERENűIÁLÓKÉPESSÉG 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a csoportban 
történQ megfigyelés és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• Komplex nyelvi fejlesztés 

• Részképességek fejlesztése 

• Intermodalitás készségének fejlesztése 

• Finommotorika, grafomotorika fejlesztése 

• ÉrdeklQdési és tevékenységi kör bQvítése 

 
A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

 

Kedves, érdeklQdQ kislány. Logopédusként heti két alkalommal fejlesztem. Két fQs 

kiscsoportban jól foglalkoztatható. ÉrdeklQdése könnyen felkelthetQ a feladatok iránt, 

figyelme terelhetQ, életkorának megfelelQ ideig fenntartható. Feladattudata is életkori szint_, 

folyamatosan fejlQdik. Tevékenykedés közben képes figyelemének összpontosítására, a 

feladatmegoldás során teljességre törekszik. Intellektuális terhelés hatására megélénkül, 

feloldódik.  



Teljesítménye egyenletes. Változatos feladatadással, folyamatos szóbeli megerQsítéssel 

érdeklQdése még tovább fenntartható. Munkatempója megfelelQ. Az óvodai csoportban külsQ 

irányítás mellett képes a frontális utasítások követésére. Önkiszolgálási tevékenységekben 

még kissé lassú. A szabályok betartását folyamatosan gyakorolja. Űeszédkésztetése többnyire 

gátolt, szituációtól és személytQl függQ. Egyre többet beszél, és egyre többször kezdeményez 

maga is párbeszédet. Szívesen beszélget a hozzá közel álló kortársakkal. Szemkontaktust 

felvesz, a szükséges ideig megtart. Űeszédszervei: hiányoznak tejfogai, melyeket fertQzés 

miatt kellett eltávolítani. Ez étkezését és beszédfejlQdését is jelentQsen befolyásolja, 

hátráltatja.   

Űeszédlégzése jó, beszédritmusa megfelelQ. Űeszéde alakilag eltérQ, nehezen érthetQ, mely a 

fogak hiányából és gyenge izomtónusából fakadhat (rágás hiánya). Kifejezésmódja átlagosnál 

kevesebb aktív szókincsre utal. De dinamikusan bQvül szókészlete: állatok, növények, színek, 

testrészek, cselekvések elnevezését sajátította el. Már folyamatosan beszél, szavakat, tQ- és 

bQvített mondatokat mond. Megérti, és egyre többet használja a toldalékokat és jeleket 

(tárgyeset, többes szám). Űeszéd- és feladatértése folyamatosan fejlQdik. Az egyszer_ 

utasítások értelmezését és végrehajtását felügyelet mellett gyakorolja.  

Nagymozgása kissé rendezetlen, egyensúlya bizonytalan, rugalmassága nehezített. 

Finommozgása, grafomotorikája javult, tovább fejlesztendQ. Még nem alakult ki végleges 

kezessége. Tájékozódó képessége, testsémája, hallási differenciáló képessége folyamatosan 

fejlQdik. Szereti a mozgásos versikéket, énekeket, meséket.  

Verbális memóriája rövid mondókák, versek, dalok tanulásával javul. A kérdésre való adekvát 

válaszadást még gyakorolnia kell.  

Vágyik a figyelemre, a folyamatos pozitív megerQsítésre.  Szorongása dicsérettel oldható, 

önbizalma pedig növelhetQ. VivQfunkciója lehet vizuális memóriája. A gyermek fejlQdésében 

nagy szerepe van támogató családi hátterének.  

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 

− Könnyen motiválható, szorgalmas  

− Jó a vizuális memóriája 

 
 
 
 
 



Az értékelés alapelvei 

 

− A diagnosztikus mérési eredményeken alapuló értékelés 

− A feladatvégzést kísérQ azonnali szóbeli visszajelzés 

− A gyermek folyamatos szóbeli dicsérete minden helyesen megoldott feladat után 

− Pozitív megerQsítés, a gyermek önmagához viszonyított értékelése 

− A szabályok következetes betartatása 

 
A fejlesztés alapelvei 

 

− Diagnosztikus mérésen alapuló fejlesztés 

− Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele 

− Játék általi „tanulás” 

− Aktualitások, érdeklQdési kör beépítése 

− Fokozatosság 

− Team munka (gyógypedagógus – óvónQ – szülQ) 

− Pozitív megerQsítés 

− Modalitások összekapcsolása 

− Komplexitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEJLESZTÉSI TERÜLET     PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK - Nyelvi fejlesztés 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
 

Űeszédészlelés, beszédindítás, artikuláció, ritmus 
 

Módszer 
beszélgetés, 
bemutatás, gyakorlás, 
szemléltetés, utánzás, 
motiválás, dicséret, 
mintakövetés, 
ellenQrzés, értékelés 

 

Eszköz 
 Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába, Rudas Zsuzsanna: 
Építsünk beszédet!, saját készítés_ - egyénre szabott feladatlapok, 
íróeszközök, olló és ragasztó, színes korongok, dobókocka, mondókák, 
versek, gyermekdalok, logopédiai száj- és hívóképek, tükör, képek, 
képtörténetek, mesék, Logico Primo lapok, memóriák, LÜK Űambino, 
puzzle, hanghordozó, hangszerek, tollpihe, szívószál, buborékfújó, 
gyermekkönyvek, labda, babzsák 

 

Feladatok, tevékenységek 
 
Űeszédészlelés  
Hallásfejlesztés hangok, zörejek differenciálásával  − környezet hangjainak megismertetése, felismertetése − tárgyak, eszközök hangjainak megismertetése, felismertetése − állathangok megismertetése, felismertetése, utánzása − közlekedési eszközök hangjainak megismertetése, felismertetése, utánzása (3. Melléklet) − halk és hangos érzékelése, jelzése, utánzása 

 

Űeszédindítás − passzív szókincs fejlesztése (2. Melléklet) − utánzás, beszédmotorika, hangutánzás, hangkapcsolatok − ciklizáltatás − aktív szókincs fejlesztése, ciklikus szavak kialakítása, beszédértés sorrendiség, verbális 
emlékezet 

 

Artikuláció 
1. Légzésgyakorlatok hangutánzással egybekötve 

hosszú kilégzés (Kinek a kisvonata megy a legtovább? „S”) 
karmester játék (Kézjelekkel irányítjuk: halkan-hangosan, hosszan-röviden) 
Hangutánzó gyakorlatok 
Mássalhangzók: egy szemléletes képpel valamilyen állathoz vagy tárgyhoz kapcsoljuk a 
kívánt hangot: ez a hívókép (pl. „Z”- méhecske: Morog a torkunk - Tedd az állad alá a 
kezed és figyeld meg! „Sz”-nél nem morog.) 
Magánhangzók: az ajkak állásnak és mozgásának megfigyeltetése, kézmozgással kísérése a 
különbözQ magánhangzók ejtésénél (ajakrés, ajakkerekítés) 

2. Fúvó- és szívógyakorlatok 
− buborékfújás, tollpihe lefújása a kézrQl, pamacslabdák befújása a kapuba 

− vízivás szívószállal, apró-könny_ mozaik darabok összerakása felszippantással 
 
 
 
 



 

3. Nyelv- és ajakgyakorlatok 
Ajakgyakorlatok  

− egyszer_ ajakmozgások 
− összetett ajakmozgások 

 

Nyelvgyakorlatok játékosan 

− Nyald körbe úgy a szád, ahogy a cica nyalja le a tejfölt! 
− Mozgasd úgy a nyelved jobbra – balra, ahogy a kutyus csóválja a farkát! 
− Formázz kanalat a nyelvedbQl! 
− Utánozd nyelvcsettintgetéssel a lovacska patáinak dobogását! 
Ő. űiklizáló gyakorlatok 
Hallási differenciálás fejlesztése 
− Dalfelismerés dúdolás, hallás után. Segít: 3 hívókép közül kell kiválasztani a megfelelQt. 
Visszhangjáték 

− Értelmetlen szótagsorok visszamondása. Pl. TA – KA, PA-TA-KA 
5. Suttogó gyakorlatok 
− A gyermeknek saját nevét kell felismernie. 
− Állatnevek felismerése a feladat. 
− Suttogó utasítás alapján kell elhelyezni az adott tárgyat. 
 
Ritmizálás, különbözQ részképességek összehangolása a beszéddel − Hangok ismétlése (magán- és mássalhangzók) − Hangkapcsolatok, szótagsorok ismétlése − Szavak ismétlése − Szókapcsolatok ismétlése − Hang- és szóismétlés súgás alapján 

 
.Mozgás-beszéd-ritmus összerendezésének alakítása mozgásos mondókákkal, énekekkel − Egyenletes járás zenére − Testritmus játék − Gyermekversek, mondókák, énekek, kiszámolók tapsolása, kopogása  

(egyenletes lüktetés, ritmus, tempó) − Ritmusvisszhang (egyszer_tQl haladva a bonyolultabb felé) 
 

 

Fejlesztés célja 
 

A gyermek beszélQkedvének felkeltése, beszédének beindítása. A beszédészlelés fejlQdése, a 
hangok és zörejek differenciálásának pontosítása. Artikulációs mozgások ügyesítésével a kiejtés 
javítása. Űeszédkészség fejlQdése a szókincs bQvülése és a beszéd alaki oldalának javulása által. 
Részképességek fejlQdése. Kognitív képességek fejlQdése. Sikerélmények hatására a 
magabiztosság fokozása és az önbizalom növekedése. 
 

 
 
 



 

FEJLESZTÉSI TERÜLET PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
 

Nyelvi fejlesztés: beszédértés, szókincs bQvítése, beszédkészség 
 

Módszer 

 

beszélgetés, 
bemutatás, dicséret, 
szemléltetés, utánzás, 
mintakövetés, 
motiválás, gyakorlás, 
ellenQrzés, értékelés 

 

Eszköz 

 

Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába 
és Rudas Zsuzsanna: Építsünk beszédet! cím_ könyve, 
saját készítés_ - egyénre szabott feladatlapok, folyamatábrák, a környezet 
tárgyai, tükör, mondókák, gyermekdalok, versek, logopédiai szájképek, 
képek, képtörténetek, mesék, Logico Primo lapok, LÜK Űambino, 
memória, puzzle, hanghordozó, hangszerek, labda, babzsák… 

Feladatok, tevékenységek 
 

Űeszédértés − Egyelem_ utasítások értelmezése, végrehajtása 

− Passzív szókincs bQvítése: állatok, közlekedési eszközök, környezetünk tárgyai, épületek… 

− Aktív szókincs fejlesztése: egyszer_, gyakori fQnevek, igék, melléknevek 
− Kommunikációs helyzetek értelmezése 

− Egyszer_ értésellenQrzQ feladatok megoldása: összekötés, kiválasztás, párosítás, csoportosítás 

− Képfelismerés megnevezés alapján, késQbb az elsQ szótag alapján 
− Metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése 

(mimika, gesztusok alkalmazása, megértése)  
 

Szókincs bQvítése 
 

I. Dolgok megnevezése 
a) a lakásban, az óvodában és a közvetlen környezetben levQ tárgyak  
b) ruházat 
c) testrészek 
d) névmások (fQnevek, melléknevek) 
e) cselekvések 
     (testvázlat, nagy és finommozgások) 
 

II. Térbeli viszonyok 
a) irányok (föl – le, ki – be, elöl – hátul…)  
b) helyzet (fölötte, mögötte, alatta, közötte…) (12. Melléklet) 
c) idQ (napszakok, hét napjai, évszakok) 
d) viszonyítás (több-kevesebb, kisebb – nagyobb…) 
e) testrészek, saját testen való tájékozódás 
                    (lateralitás, vizuális diszkrimináció…) 

 

III. Osztályozás 
a) formák 

                 (formapercepció, vizuális motoros tevékenység) 
b) alapszínek 
c) méret, hasonlóság, különbözQség, ellentétesség  

                 (sorozat, auditív- vizuális diszkrimináció, tapintás, gondolkodás, számfogalom) 



 
Űeszédkészség 
 − Adekvát válaszadás gyakorlása 
− FQnevek toldalékai: tárgyrag, többes szám (Ő. Melléklet) 
− Melléknevek gyakorlása 

− Egyszer_ ellentétpárok felismerése, megnevezése (hideg – meleg, gyors – lassú, halk – 
hangos…) 

− Viszonyfogalmak gyakorlása (kicsi – nagy, sok - kevés) (11. Melléklet) 
− Személyes és birtokos névmások gyakorlása 

− Igeragozás gyakorlása: személyrag, igeidQk 

− FQfogalom alá tartozó szavak gy_jtése (10. Melléklet) 
− űsoportosítás, halmazalkotás gyakorlása (9. Melléklet) 
− KülönbözQségek, azonosságok felismerése, megfogalmazása (7. Melléklet) 
− Analógiás mondatok 
− TQmondatok, egyszer_ mondatok alkotása segítséggel, majd önállóan 

− Köszönés gyakorlása 

− Segítségkérés megtanítása  
− Ok – okozat felismerése, megfogalmazása minta alapján, rávezetéssel 
− Kérdezés gyakorlása (Mi ez? Ki ez? Mit?) (ő. Melléklet) 
− Szituatív beszéd 
− Párbeszéd 

 
 
Fejlesztés célja 
 
A magyar nyelv artikulációs bázisának megfelelQ, fonetikailag elfogadható hangképzés elsajátítása. 

IdQi-, téri- és síkbeli tájékozódás javítása. A gyermek szóbeli kifejezQkészségének önmagához mért 

jelentQs javulása, szókincsének folyamatos bQvülése. A beszédészlelés, a beszéd- és szövegértés 

fejlQdése. Űeszédgátlás oldása, beszédkésztetés javítása. Tudjon egyszer_bb gondolatokat 

érthetQen megfogalmazni, kérdésekre adekvátan válaszolni. Részképességek fejlQdése. Kognitív és 

szociális  képességek fejlQdése. Sikerélmények hatására a magabiztosság fokozása és az önbizalom 

növekedése.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEJLESZTÉSI TERÜLET KOGNITÍV FUNKűIÓK – Részképességek 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Verbális/akusztikus észlelés- és figyelem, auditív differenciálás és diszkriminálás,  
auditív szeriális emlékezet; keresztcsatornák m_ködése; intermodalitás 
Módszer: beszélgetés, 
bemutatás, dicséret, 
szemléltetés, utánzás, 
motiválás, gyakorlás, 
ellenQrzés, értékelés,  

Eszköz: Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába 
és Rudas Zsuzsanna: Építsünk beszédet! cím_ könyve, 
saját készítés_ - egyénre szabott feladatlapok hangszerek, labda, babzsák, 
hanghordozó, képek, képtörténetek, környezeti tárgyak, felületek, 
folyamatábrák, matricák, mondatok, rövid szövegek, feladatlapok, 
társasjátékok… 

Feladatok, tevékenységek 
 

1.Hangok pontos észlelése, hallási differenciálás − zörejek, zajok, tárgyak hangjának felismerése − hanginger összekapcsolása mozgással (“Mozdulj rá!”) − “Dobbants – tapsolj!”, “Koppants – toppants!” játék − hangposta − “Fejezd be!” játék − egyenletes járás zenére, testritmus játék − gyermekversek, mondókák, énekek, kiszámolók tapsolása, kopogása (ritmus, tempó) − ritmusok tapsolása, visszaadása (egyszer_tQl a nehéz felé) − értelmetlen hangsorok ismétlése 
 

2.  Verbális, szeriális emlékezet        − szavak utánmondása 

− kakukktojás 
− versek, mondókák tanulása (6. melléklet) 

 

3.Keresztcsatornák m_ködésének fejlesztése 
− Hang-állatképek, hívókép egyeztetése 
− Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel 
− Képrészletek, képek, események, jelek összekapcsolása (8. Melléklet) 
− Tapintás-látás: a berendezési tárgyak, eszközök felismerése csukott szemmel is.  
− Tapintás-hallás: a hangszerek hanggal és tapintással való felismerése.  
− Tapintás- szaglás: gyümölcsök felismerése illatuk és formájuk alapján. 
− Kinesztézia-látás: két három, késQbb több elembQl álló mozgássorok pontos utánzása, 

szoborjátékkal. 
Intermodalitás Akusztikus ingerhez vizuális inger társítása, taktilis ingerhez vizuális inger  
                          társítása 

− Zörejeket bizonyos irányból lokalizálunk. Hol szól? Keresd meg! 
− KülönbözQ zörejek lejátszása űD lemezrQl, majd a gyermek megkeresi a zörejt adó tárgynak a képét 

az asztalon. 
− Játékos utánzások a tükörben, cuppantás, puszidobás. 
− Játékos hangutánzások mozgással egybekötve.  

pl. Labda gurítása közben megadott hang, szó, szósor, szókapcsolat elismétlése 
Fejlesztés célja: Figyelme tartós legyen. Feladatait oldja meg, lehetQleg ne lépjen ki a feladatból. Alakuljon 
önkontrollja, figyelmesen, folyamatosan, megfelelQ tempóban végezze feladatát. Az észlelési folyamatok 
fejlesztése, összekapcsolása. Életkori szint_ beszédészlelés elsajátításához szükséges modális, intermodális 
észlelés kialakítása. Részképességek és kognitív képességek fejlQdése. Sikerélmények hatására a 
magabiztosság fokozása és az önbizalom növekedése. 
 



 

FEJLESZTÉSI TERÜLET 
PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK – Finommotorika 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Grafomotoros, vizuomotoros fejlesztés 
 

Módszer 
beszélgetés, bemutatás, 
szemléltetés, utánzás, 
mintakövetés, gyakorlás, 
ellenQrzés, értékelés, 
dicséret 

Eszköz 
saját készítés_ - egyénre szabott feladatlapok, különbözQ 
játékeszközök, fényképek, képek, különbözQ ábrázolási eszközök és 
alapanyagok, színes papír, gyurma, olló, ragasztó, csipeszek, 
csavarok, gombok, színes pálcika, gyöngy, korongok, JÁVA, LEGO, 
rajzsablon,folyamatábra… 

 
Feladatok, tevékenységek 
 

ELPKÉSZÍTÉS: játékos kéztorna verssel (Ujjaimat nyitogatom, közben vígan mondogatom…) 
 

Grafomotoros fejlesztés 
 − Rajzolás grízes tálba 

− Festés tenyérrel, ujjakkal, szivaccsal, ecsettel 
− Rajzolás sablon, folyamatábra segítségével 
− Tépés, sodrás 

− űsipeszelés 
− Gyurmázás 
− Helyes ceruzafogás gyakorlása 
− Felületfestés, satírozás 

− Vágás és ragasztás 
 

 Vizuomotoros koordináció fejlesztése 
 − Gyurmázás. 

− Mintakövetés. 
− Pötyi kirakása. 
− Gyöngyf_zés. 
− KülönbözQ szín_ pálcikák válogatása. 
− ÉpítQ- és konstrukciós játékok, (manipuláció azonos vagy hasonló formájú tárgyakkal, 

minta után 2-3 elembQl építés) 
− Mintakövetés gyakorlása folyamatábra segítségével 
− Tárgyak kapcsolatba hozása egymással: pl. beillesztés, csavarozás, gombolás. 

 
Fejlesztés célja 
A kézizmok erQsítése, ügyesítése a tárgyakkal való manipulálás alkalmával. Vizuomotoros 
koordináció, kognitív képességek és esztétikai érzék fejlQdése. Téri- és síkbeli tájékozódás javítása.  

                                                             
 



 

FEJLESZTÉSI TERÜLET - AFFEKTÍV TERÜLET 

  
 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
 

ÉrdeklQdési és tevékenységi kör bQvítése 
 
 

Módszer 
beszélgetés, bemutatás, dicséret, 
biztatás,szemléltetés, utánzás, 
gyakorlás, motiválás, mintakövetés, 
ellenQrzés, értékelés, jutalmazás 

 

 

Eszköz 
saját készítés_ - egyénre szabott feladatlapok különbözQ, 
életkorának megfelelQ játékeszközök, mese és dalos 
könyvek, szituációk, közös tevékenységek 
 

 
Feladatok, tevékenységek 
 

KülönbözQ képességfejlesztQ (mozgáskoordináció, testséma, finommotorika, kognitív funkciók)  

játéktevékenységek megismertetése, tanítása a gyermek életkorának és mentális állapotának  

megfelelQen. 

− Játéktevékenységek tanítása: konstrukciós játék, szabályjáték, szerepjáték 

− JátéklehetQségek felajánlása, választás tanítása. 

− Elmélyült, tartalmas játéktevékenység alakítása. 

− Közös játék egy másik személlyel. 

− Egyszer_ társas- és kártyajátékok, memóriajáték és dominó játékok 

− FejlesztQ játékok (Logico, LÜK…) 

− űsoportos játékokba való bevonása, tevékeny részvételének segítése. 

 
Fejlesztés célja 
 
A játéktevékenység szintjének emelése. játéktevékenység önálló kiválasztása. Döntéskészség 

javítása. Játékban való elmélyülés, feloldódás létrejötte. Játék végigjátszása. SzabadidQ hasznos 

eltöltése. Részképességek fejlQdése. Pozitív élmények hatására a magabiztosság fokozása és az 

önbizalom növekedése. A gyermek személyiségének komplex fejlQdése. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLET 

Szájképek (1. Melléklet) 

 

    

 

Játékos feladatok 

Mi kell neki?  (2. Melléklet) 
 
ŰeszélQkedv felkeltése, szókincs bQvítés, auditív differenciálás 
Melyik állat hangját hallod? Mutass rá! / Mondd ki a nevét! Mi kell neki? Soroljuk el!  
Felhasználási javaslat: nyomtatás, laminálás, kivágás 
 

       
 
 



PárkeresQ (3. Melléklet) 
Auditív differenciálás, akusztikus figyelem- és emlékezet, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Hallgasd meg a hangjukat!/Utánozd/Utánozzuk a hangjukat!  Kösd össze a hasonló hangot adó dolgok képét! 

                    

            

Kivel élnek? (Ő. Melléklet) 
Általános tájékozottság, szókincs bQvítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Kivel laknak az állatok? Segíts megkeresni! Mondd el a nevüket és utánozd a hangjukat is! 

      

 

 



Mit esznek? (ő. Melléklet) 
Általános tájékozottság, beszélQkedv felkeltése, szókincs bQvítése, grafomotorika és vizuomotoros 
koordináció 
Utánozd az állatok hangját! Mondd el a nevét! Mit esznek? Vezesd oda az ujjad! Kösd össze ceruzával is! 

 

                     

Folyamatábra rajzos versikéhez (6 Melléklet) 
ŰeszélQkedv felkeltése, szókincs bQvítése, verbális- és vizuális memória, grafomotorika, vizuomotoros 
koordináció  - Hallgasd meg és kövesd a rajzot! Mondd utánam! Rajzold velem! 

         

         
 



Vadállat vagy háziállat?  (7. Melléklet) 
Általános tájékozottság, beszélQkedv felkeltése, szókincs bQvítése, grafomotorika és vizuomotoros 
koordináció 
Mondom az állatok nevét. MelyikrQl beszélek? Mutass rá! / Mondd el rámutatva az állatok nevét! 
Szerinted hová tartozik? / Vadállat vagy háziállat? Vezesd egy vonallal a ketrechez vagy a házhoz! 
 
     

 

     



Hol a másik fele? (8. Melléklet) 
ŰeszélQkedv felkeltése, szókincs bQvítése, grafomotorika és vizuomotoros koordináció, auditív differenciálás   
ÓvónQ vagy Anya kivágja a képeket. Keresd meg az állatok másik felét! Ragaszd egymás mellé!  
Vagy: Kösd össze a képet másik felével! Mondd el az állatok nevét! Utánozd a hangjukat! 

                      

            



Kakukktojás (9. Melléklet) 
SzókincsbQvítés, fQ fogalom alá rendelés, válogatás-rendezés-csoportosítás, grafomotorika, szerialitás 
Rakj rendet a polcon! Keresd meg a kakukktojást! Színezd ki! Sorold el (segítséggel) a képek nevét! 
 

           

           

      Mi következik a sorban? Mondd el! Folytasd a rajzot! / Vezesd oda a ceruzával!           

           

 



űsoportosítás (10. Melléklet) 
Szókincs, fQ fogalom alá rendelés, grafomotorika és vizuomotoros koordináció 
Mondd el az összetartozó képek nevét! Hogy hívjuk ezeket egy szóval?  
Keresd meg középen a hiányzó képet! Vezesd egy vonallal az üres helyre! 
 
        

 

 

 
 



Kicsi vagy nagy? (11. Melléklet) 
Viszonyfogalmak gyakorlása, szókincs bQvítése, analógia, grafomotorika és finommotorika 
Mi a különbség a két kör között? Látod, a kis kör alatt vannak a kis járm_vek. A nagy kör alá szerinted 
mik fognak kerülni?  Vágd ki és ragaszd a párjuk mellé a képeket! Ha van kedved, kiszínezheted a szárazföldi 
járm_veket! Végül takard le a képeket, sorold fel emlékezetbQl a járm_veket! 

 

 



Hol a labda? (12. Melléklet) 
Térbeli viszonyszavak gyakorlása, analógia, mondatalkotás  
Hol a labda? Mondjuk együtt! (a fiók elQtt, a fiók mögött, a fiók mellett, a fiókban) 
Most a ház következik.  Mondjuk/mondd el! Melyik hiányzik? Rajzold be! Segítek… 
Válaszadás analóg mondattal: A labda a fiók elQtt van. A labda a fiók mögött van. stb. 
 

 

Irányok megnevezése, gyakorlása 

Mondd el, hogy merre mutatnak a nyilak! 
Folytasd a sort! 
Színezd a balra mutatókat pirosra, a jobbra mutatókat kékre! 

       

                                                        



Vécseiné Baranyai Magdolna logopédia és tanulásban akadályozottak  
szakos gyógypedagógus 

 
NYELVI FEJLPDÉSI ZAVARRAL KÜZDP ÁLATLÁNOS ISKOLÁS TANULÓ  

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfoka: 7;10 év, 1. osztály 

Diagnózis: F 80 - a beszéd és nyelv specifikus fejlQdési rendellenessége 

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: heti 2x45 perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Újszülöttkor 

A kislány zavartalan terhességbQl, Ő1. héten született, megindított szüléssel. A szülés lefolyása 

átlagos volt (6:30-1Ő:Ő0). Testsúlya 3080 gramm, testhossza ő3 cm, APGAR-értéke 9/10. 

Kisgyerekkor 

Hét hónapos koráig szopott. A gyermek mozgásfejlQdése során minden mozgásfázis megjelent 

(megfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás). ElsQ lépéseit 1ő hónaposan tette meg. Öröklött 

betegsége nincs. ElsQ fogai hét hónaposan jelentek meg, ezután kezdett ismerkedni a darabos 

ételekkel, szeretett rágni. Testsúlya megfelelQen gyarapodott. űsecsemQként igényelte a 

figyelmet, fQként az emberi hangok kötötték le, esetleges erQs zajok sem zavarták. Gagyogása 

változatos volt, elsQ szavai után (1;3 év) az átlagosnál lassabban fejlQdött a beszéde. JellemzQ 

volt rá, hogy keveset beszélt, inkább mutogatással fejezte ki magát. Nagyon keveset kérdezett, 

beszéde azonban érthetQ volt. Ragokat és a többes szám jelét nem használta. A gyermek eltérQ 

beszédfejlQdését a család támogatóan fogadta, a nagyszülQket is beleértve. Felvették a 

Pedagógiai Szakszolgálattal a kapcsolatot.  

(Teljes szülQi interjú 1. melléklet) 

 



Vizsgálati elQzmények 

Első vizsgálata 2017-ben történt. A járási szakértQi bizottság szerint a gyermek problémája a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség körébe tartozó. A megkésett beszédfejlQdésbQl 

adódóan a nyelvi területek érési elmaradását tapasztalták. Logopédiai és gyógypedagógiai 

fejlesztést javasoltak. IQ=80 ( Budapest Binet). 

2019-ben a járási szakértQi bizottság felülvizsgálatán felmerült a sajátos nevelési igény 

gyanúja, mivel a logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés ellenére fejlQdése lassú ütemben 

haladt. IQ=80 ( WISC-IV) 

A megyei szakértői bizottság vizsgálata megállapította, hogy a gyermek sajátos nevelési 

igény_, a beszéd és a nyelv specifikus fejlQdési rendellenességével küzd. Az iskolába lépés 

egy nevelési évvel történQ elhalasztását javasolták. 

Ugyanebben az évben készült a megyei szakértQi bizottság SzakértQ véleménye, mely szerint 

továbbra is sajátos nevelési igény_, a beszéd és a nyelv specifikus fejlQdési 

rendellenességével küzd. KifejezQ beszéd mellett a beszédészlelés és beszédértés területén is 

elmaradást tapasztalható. Ép, átlag alatti intellektuális képességekkel rendelkezik. 

Munkamemóriája a többi részképességnél szignifikánsan gyengébb, melynek következtében 

számára több idQ szükséges az összetett információk feldolgozásához, az azonos életkorú 

gyerekekhez képest a mentális energiái hamarabb kimerülnek. Intenzív, szakszer_ megsegítés 

mellett fejlQdésében pozitív irányú változás várható.  

Felülvizsgálata két év múlva esedékes.  

Jelen helyzet 

űsalád  

A kislány állapota a családban: egy 2 éves kistestvérével az édesanya otthon van, édesapa 

dolgozik. A szülQk elmondása szerint beszéde nagyon sokat fejlQdött. Óvodai közösség jó 

hatással volt rá, szeretett óvodába járni. A család a megyeszékhelyhez közeli kis községben él, 

családi házban. A kislány kedvenc idQtöltése a lovaglás, ahova heti rendszereséggel jár. Szeret 

beszélgetni, mesét nézni, illetve azt is nagyon szereti, ha mesélnek neki, akár mesekönyvbQl, 

akár diafilmrQl. Heti rendszereséggel járnak az ….. Tanodába iskola elQkészítQ foglalkozásra.  

 

 



Iskola 

    Ez év szeptemberében kezdte az iskolát. A közösségbe hamar beilleszkedett, vannak barátai, 

szeret velük együtt játszani, beszélgetni. Az osztály létszáma nagyon kedvezQ, hiszen 

mindösszesen 20 fQ. Kedves, segítQkész, alkalmazkodó, aki minden iskolai szabályt elfogad és 

betart. Kedvenc tanórája a testnevelés. Munkatempója lassú, gyakran feladatmegértési 

problémákkal küzd. Általában lemarad a többiektQl. Űet_k tanulása nehézkes, több már tanult 

bet_t nem ismer fel, vagy cserél. Iskolai magatartásából kiemelendQ, hogy napjában többször, 

pszichés fáradtság esetén kisbaba felsíró hangot ad.  

    Űeszéde gyakran nehezen érhetQ. Feladatait igyekszik megoldani, de nagyon hamar elfárad. 

Űalkezes, ceruzafogása helyes, megfelelQ nyomatékú. Lapot forgatja, ami a téri tájékozódási 

problémára utal. Testsémája kialakulatlan. Jobb bal differenciálása bizonytalan. IdQi 

tájékozódása fejlesztésre szorul. Általános ismeretei, relációs szókincse hiányosak. Szókincse 

szegényes, szóelQhívása nehezített. (Részletek az osztályfQnök pedagógiai véleményébQl) 

Mozgás 

    A kislány átlagos testalkatú. Fennmaradt primitív reflexei gátolják a helyes 

mozgáskivitelezésében: TNYR, ATNYR, SZTNYR, kapaszkodó reflex. Nyaki izma hipoton, 

álkapocs izmai renyhék. Ennek következményeként hangjai között eltérQ képzés figyelhetQ 

meg. Több mozgásforma igazolja, hogy a két agyfélteke közötti idegpályák nem járhatók át 

nála gördülékenyen, többek között a pók, rákjárás helytelen kivitelezése. Rugalmassága 

fejlesztésre szorul. LépcsQn idQnként után lépéssel közlekedik, ami az egyensúly elmaradását 

jelzi. (Részletek az iskola gyógypedagógusa véleményébQl) 

Habilitációs ellátása 

    Az elQzQ tanévben a kislány logopédia ellátása heti egy órában történt. A foglalkozásokon a 

gyermek komplex nyelvi, valamint a SzakértQi véleményben leírt, és feltárt gyenge 

részképességek fejlesztése történt. Spontán beszédét több hangra kiterjedQ paralália: (r=l, ty=t, 

gy=g, ny=n), alália (h és l hangok szó eleji elhagyása), és diszlália volt jellemzQ. 

Mondatalkotásában grammatikai struktúrák egyszer_sítése, helytelen névutók használata 

megfigyelhetQ. Verbális válaszadásai szegényesek. Testképe alakulóban, téri-, idQi orientációja, 

illetve jobb-bal irányok differenciálása gondot okoz. Szeriális, logikus, és analógiás 

gondolkodása fejlesztést igényel. 

 



A év elején elvégzett diagnosztikus mérések 
 
A ŰESZÉDSZERVI ÁLLAPOT ÉS M^KÖDÉS VIZSGÁLATA 

 

− Az organikus állapot felmérése, ajak, nyelv és fogak megfigyelése 

− A beszédszervek m_ködése, az alapvetQ beszédszervi mozgások 
 

A ŰESZÉD- ÉS NYELVI FEJLETTSÉG VIZSGÁLATA 

 

− FQnevek 
− Igék 

− Közvetlen verbális emlékezet 
− Közvetlen vizuális emlékezet 
− Mondatmegértés 

− Határozók és jelek 

− Testrészek 
− Űirtokjel, birtokos névmás 

− ÖsszefüggQ beszéd 
 

LATERÁLIS DOMINANűIA 

 

RAJZKÉSZSÉG ÉS FINOMMOTORIKA. Emberrajz: lásd 2. melléklet 

 

TESTSÉMA ISMERETE ÉS TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS 

 

HALLÁSI FIGYELEM ÉS HALLÁSI DIFFERENűIÁLÓKÉPESSÉG 
 
A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, tanórai hospitálás 

és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján: 

• Kognitív funkciók erQsítése 

• Komplex nyelvi fejlesztés (a beszéd expresszív és receptív oldalának fejlesztése, aktív 

szókincs bQvítése, grammatikai struktúrák beépítése, kifejezQkészség fejlesztése) 

• Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

    Feladattudata megfelelQ, számára érdekes feladatoknál figyelme koncentrált, más esetben 

könnyen terelQdik, de újra felkelthetQ. Munkatempója és beszédkészsége átlagos. Intellektuális 

terhelésre fáradékonysággal reagál. Kudarc érzése elkeseríti, dicsérettel jól motiválható. IQ=89 

(WISC-IV). Mechanikusan 16-ig számlál, ujjain 10-ig számol. Globális mennyiség felismerése 

részben kialakult. A matematikai halmazok és relációk fogalmát érti. Elemi m_veleteket 

szemléltetéssel sikeresen végez, elvont síkon nem sikerül megoldani a feladatokat.     



Vonalvezetése lendületes, nyomatéka megfelelQ. Vonalközben való tájékozódása nehezített. 

Általános ismeretei önmagára, családjára és környezetére vonatkozóan hiányosak. Rövid távú 

vizuális emlékezete rendezetlen, nyelvi szeriális észlelése életkorától elmarad. Vizuomotoros 

koordinációja gyenge. Testsémája kialakulatlan. Űeszédszervei megfigyelés szerint épek, 

beszédlégzése jó, nyelvlökéses nyelése van.  

    Artikulációja kissé renyhe, artikulációs mozgások kivitelezése még pontatlan. Űeszéde 

alakilag hibás, para- és diszláliás ejtés jellemzi. Irányított és spontán beszélgetésben a 

grammatikai struktúrák egyenetlen fejlQdése figyelhetQ meg. A PPL sz_rQeljárás a grammatikai 

struktúrák kialakulásának kését mutatja. Szókincse a Gardner szókincsvizsgáló teszt 

eredményeként, életkorához mérten átlag alatti. Az eredmény alapján olyan nyelvi zavarral 

küzd, mely a nyelvi, fQként a nyelvtani képességek gyengeségében érhetQ tetten. 

Űeszédpercepciós teszt a beszédmegértés- és észlelés súlyos elmaradását mutatja. Az elmaradás 

a nyelv valamennyi szintjére kiterjed (akusztikai, fonetikai és fonémaszint m_ködése, 

szemantikai/szintaktikai feldolgozás).  

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet  

− Űarátságos, alkalmazkodó, könnyen motiválható.  

Az értékelés alapelvei 

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztQ értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlQdés értékelése, erQfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegzQdések kioltására való törekvés jutalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fejlesztési terület  KOGNITÍV FUNKűIÓK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  

Analógiák, indukció, dedukció, rész-egész viszonyok, összehasonlítás  
 

 

Módszer  
magyarázat, bemutatás, cselekedtetés, szemléltetés, 

értékelés, önértékelés, dicséret, teljesítményre adott, 

visszacsatolás, házi feladat, jutalmazás 

 

Eszköz 

fejlesztQ eszközök, képek, feladatlapok, 

kisebb tárgyak, játékok, matematikai 

szimbólumkártyák 

 

 

Feladatok, tevékenységek 

− Elemi fogalomrendszer bQvítése, fQfogalom alá rendelés játékosan 

− Különbségek, változások, össze nem illQségek megfigyeltetése, felfedeztetése célzott 

tevékenységekkel 

− Logikailag és funkcionálisan összefüggQ képek egyeztetése 

− Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése (részekre bontás, összerakás, konstruálás) 

− Analógiás gondolkodás fejlesztése eseményképekkel, célzott feladatokkal 

− Természetes szám fogalmának alakítása cselekedtetéssel, eszközhasználattal 

− Határozatlan halmazok (több-kevesebb-ugyanannyi) alakítása, összehasonlítása 

− Mennyiségi viszonyok megváltoztatása cselekedtetve 

− űsoportosítás adott szempontok szerint 

− Viszonyfogalmak, összehasonlítások (kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb, ugyanakkora) 
 

 

Fejlesztés célja  
 

Legyen képes életkorát megközelítQen egyszer_bb analógiák felismerésére, különbözQ dolgok 

közös tulajdonságainak kiemelésére, összefüggések felismerésére, az egyszer_bb problémák 

felismerésére, megoldására, mennyiségi viszonyok értelmezésére 

 



 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK –  PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK 
 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
 

 Vizuális és auditív észlelés, emlékezet, szerialitás, keresztcsatornák, intermodalitás  
 
 

Módszer 
szemléltetés, bemutatás, cselekedtetés, 
utánzás, gyakorlás, magyarázat, motiválás, 
ellenQrzés, önellenQrzés, értékelés, jutalmazás 

 

Eszköz 
hangszerek, magnó, képek, tárgyak, felületek, 
folyamatábrák, matricák, mondatok, 
szövegek, feladatlapok, társasjáték 
 

 

Feladatok, tevékenységek 
 
Hangok pontos észlelése, hallási differenciálás − zörejek, zajok, tárgyak hangjának felismerése − hangok kihallása a szóból, analízis-szintézis − képek nevében megadott hang játékos keresése, jelölése − a szó elsQ hangjának leválasztása, Mit visz a kishajó? - játék − Hol hallod a hangot? (elején, végén, benne) − a szó hangokra bontása (utolsó hang szólánc játék) − zöngés zöngétlen hangok észlelése, jelzése − szófigyelQ − hanginger összekapcsolása mozgással (“Mozdulj rá!”) − “Dobbants – tapsolj!”, “Koppants – toppants!” játék  (ő. melléklet) − hangposta − robotnyelv – embernyelv − “Fejezd be!” - játék − szavak, értelmetlen hangsorok ismétlése háttérzajjal (zene, dal, beszéd) − hosszú/rövid hangok észlelése, jelzése − magas/mély hangok észlelése, jelzése − halk/hangos hangok észlelése, jelzése 

 
Ritmizálás, szerialitás 
 − egyenletes járás zenére 

− testritmus játék 

− gyermekversek, mondókák, énekek, kiszámolók tapsolása, kopogása (ritmus, tempó) 
− ritmusok tapsolása, visszaadása (egyszer_tQl a nehéz felé) 
− ritmus visszaadása csukott szemmel 
− tárgyak, tárgyképek nevének letapsolása, ritmizálása (hangzó kártya) 
− távirat játék 

− ritmus továbbadása (ritmus posta) 
− ritmussziget („Folyamatosan kopogd a ritmust!“) 
− bemutatott kopogás reprodukálása helyes sorrendben 

− értelmetlen hangsorok ismétlése 
− idegen szavak ismétlése 

 
 



 

 

 

 

 

 

Verbális, szeriális emlékezet 
       − szavak utánmondása 

− szólánc – növekvQ 

− „Én mondom, te kérdezz!“ 
− kakukktojás 
− mondatbQvítés, mondatnyújtás 

− láncmese 
− visszhangjáték (magánhangzókkal, szótag sorokkal) 

− szó a szavak között 
− távirat játék 
− név játék 

− „Találd meg a képen! 
− versek, mondókák tanulása 

 
Keresztcsatornák m_ködésének fejlesztése 
 − Hang-állatképek, hívókép egyeztetése 

− Látott, bet_, szó egyeztetése a hanggal 
− Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel 
− Képek, események, jelek összekapcsolása  
− Mérleg-játék: az egyik serpenyQben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot, 

hogy a két oldal egyenlQ legyen 

− Tapintás-látás: a berendezési tárgyak, eszközök felismerése csukott szemmel is.  
− Tapintás-hallás: a hangszerek hanggal és tapintással való felismerése.  
− Tapintás-szaglás: gyümölcsök felismerése illatuk és formájuk alapján. 
− Kinesztézia-látás: két három, késQbb több elembQl álló mozgássorok pontos utánzása, 

szoborjátékkal. 
 
 
Fejlesztés célja 
 

Figyelme tartós legyen. Feladatait oldja meg, lehetQleg ne lépjen ki a feladatból. Alakuljon 

önkontrollja, állandó felügyelet nélkül is figyelmesen, folyamatosan, megfelelQ tempóban 

végezze feladatát. Sikerélmények hatására nQjön önbizalma. 

 



 

Fejlesztési terület  
PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK 
 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Űeszéd és kommunikáció, produktív beszéd  
 

Módszer 
magyarázat, bemutatás, cselekedtetés, 
szemléltetés, teljesítményre adott 
visszacsatolás, önértékelés, értékelés, 
dicséret, jutalmazás, házi feladat 

 

 

Eszköz 
szívószál, zsebkendQ, papírcsík, feladatlap, 
képek, képkártyák, magánhangzók ajakképei, 
hangzók hívóképei, nyelvgyakorlat kártyái, 
tükör, logopédiai vázlatfüzet 

 

Feladatok, tevékenységek 

1. Artikulációs mozgásügyesítQ gyakorlatok tükör elQtt 
− Irányított, célzott fúvó-, szívó gyakorlatok elvégzése 

− Ajakgyakorlatok elvégzése (ajakrés-ajakkerekítés pontos kivitelezése céljából), 

magánhangzók ajakképeinek segítségével, majd azokkal végzett, különbözQ változatos 

játéktevékenységek (pl. elt_nt/felcserélt ajakképek)  

− Artikulációs bázis ügyesítése és erQsítése (szájtéren kívül és belül elvégzett gyakorlatok 

segítségével)  

− Hegyes, széles nyelv formálása, szájtéren kívül és belül 

hegyes, széles nyelv függQleges irányú gyakorlatai 

nyelvtest felsQ ajakhoz emelése, leejtése alsó ajakra 

felsQ és alsó ajak nyelvheggyel történQ végigsimítása 

felsQ és alsó fogsor nyelvheggyel történQ végigsimítása 

széles, hegyes nyelv vízszintes irányú mozgatása szájzugok között 

nyelvtest felszívása, majd lepattintása  

2. Űeszéd alaki oldalának fejlesztése (fent említett hangok kialakítása, paraláliák valamint 

diszláliák javítása) 

− Hangzókra jellemzQ képzési mozzanatok megbeszélése és folyamatos tudatosítása 

(nyelvállás, fogak és ajkak helyzete, zöngés/zöngétlenség megállapítása)  

− Hangzók kialakítása, célzott (eszközös illetve eszköz nélküli) nyelvgyakorlatok 

segítségével 

− Hangzók rögzítése szótag eleji, végi fonetikai helyzetben illetve szótagban 

− Hangzók automatizálása szavak elején, végén, illetve szavakban 
 



 

− Hangzók automatizálása jelzQs szerkezetben, egyszer_bb, majd analógiás 

mondatokban, bQvülQ mondatokban, bQvülQ mondatokban, illetve memoriterben, 

szövegben. 

− Hangzók motoros differenciálása (az új, elsajátított hang, valamint a régi, felcserélt 

hang egymás mellett történQ használatának céljából)  
 

Fejlesztés célja 

− Artikulációs bázis ügyesítése és erQsítése (lásd 6. melléklet) 

− Ajakgyakorlatok (ajakrés-ajakkerekítés) pontos kivitelezése 

− Nyelvgyakorlatok pontos kivitelezése, nyelv izomzatának erQsödése 

− Hangzók képzési mozzanatainak tudatosítása 

− Hangzók kialakítása célzott gyakorlatokkal 

− Hangzók rögzítése 

− Hangzók automatizálása 

− Hangzók motoros differenciálása  

 

 

 

HANGZÓK SPONTÁN ŰESZÉDŰE TÖRTÉNP ŰEÉPÜLÉSE, AZOK ADEKVÁT 
HASZNÁLATA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési terület KOMPLEX NYELVI FEJLESZTÉS 
 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Aktív szókincs, grammatika, beszédészlelés, beszédértés  
 
 

Módszer 
szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, cselekedtetés, ismétlés, 
ellenQrzés, önellenQrzés, értékelés, önértékelés, jutalmazás 

 

 

Eszköz 
kártyák, képek, feladatlapok 

 

Feladatok, tevékenységek 

 

Aktív szókincs bQvítése  
− eseményképekrQl mondatok alkotása 

− három kép eseményeinek összekötése nyelvi fordulatokkal 
− 4-ő képbQl kialakított történet megértése, reprodukálása 
− történet alkotása szereplQk megadásával 
− elkezdett történet befejezése 

− szó aktivizációs gyakorlat 
(„Mit visz a kis hajó?” – játék, szólánc, titkos nyelv játékok)    

− azonos alakú, több jelentés_ szavak  
− rokon értelm_ szavak 

− ellentétpárok 

− tulajdonságok   
  

Grammatika fejlesztése  

 − analóg mondatok gyakorlásával 
− rendhagyó ragozású szavak 

Szerepjátékok – társalgási beszéddel 
 

Űeszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése 
⎯ Értelmetlen szavak után mondása 

⎯ Súgott szavak után mondása 

⎯ Hanganalízis, artikulációs gyakorlatok 
⎯ Hangdifferenciálás, hangfejlesztés és rögzítés  
⎯ Szótalálási gyakorlat 
⎯ Képtörténet ( lásd 7. melléklet) 
⎯ Verstanulás együttmozgással 

 

Mesehallgatás, válaszadás rajzzal, kérdésekre adott felelttel 
 

Fejlesztés célja 
Aktív, passzív szókincs bQvítése, kifejezQkészség fejlesztése, helyes grammatika használata. 
 



 

 

 

 

 

Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKűIÓK 

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Matematikai képességek, számlálás, számolás, matematikai fogalmak, mechanikus számolás, 
m_veleti algoritmusok 

 
 

Módszer 
mintakövetés, magyarázat, elemzés, 
megbeszélés, feladatmegoldás, önellenQrzés, 
ellenQrzés, önértékelés, értékelés 

 

Eszköz 
taneszközök, fejlesztQ játékok, képek, 
képsorok feladatlapok, logikai játékok 

 

Feladatok, tevékenységek 

 

− számlálás, számolás, becslés, m_veletvégzés (összeadás, kivonás) 
− szövegelemzQ képesség fejlesztése különbözQ nehézség_ szöveges feladatokkal  
− rendszerezQ képesség relációkkal, halmazokkal kapcsolatos m_veletekkel 
− összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelQképesség 

fejlesztése tárgyi-cselekvéses tevékenységekkel, elvontan szám-, jel és 
m_veletkártyákkal 

− algoritmikus gondolkodás, algoritmus követése analóg feladatokon 

− probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton 

− analógiák felismerése, követése 
− kombinatorikai feladatok elvégzése 

− matematikai alakzatok, játékos m_veletek síkidomokkal 
− kombinatív képességek fejlesztése kombinatorikai feladatokkal, analógiás 

gondolkodás, deduktív következtetések 

− képi gondolkodás fejlesztése 
 

 

Fejlesztés célja 
 

Tárgyi-cselekvéses m_veletvégzéssel matematikai fogalmak alakítása, mechanikus számolási 

feladatok tréningje. M_veletvégzési algoritmusok kialakítása, algoritmikus gondolkodás 

kialakítása. Sikeres feladatvégzés megtapasztalása  

 



1. melléklet                                    SZÜLPI INTERJÚ  
 

Zavartalan volt a terhesség? Milyen volt a szülés lefolyása? − Ő1. héten, indított szülés 
Milyen volt a szülés lefolyása?   − Kb. 6:30-14:40, átlagos  
Kérem írja be gyermeke születési adatait! − Testsúly: 3080 g testhossz: 53 cm Apgar érték:  9/10    
Tudott-e szopni csecsemQje? Ha igen, hány hónapos koráig? Ha nem, mivel táplálták? … − Tudott szopni 7 hónos koráig 
Kezelték-e valamilyen ortopédiai rendellenességgel? Ha igen, mivel?  − Nem 
A gyermek mozgásfejlQdése során minden mozgásfázis megjelent (megfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás)?  − Igen mindegyik fázis megvolt. 
Mikor kezdett el járni?  − ElsQ lépések 201Ő.02.10. 1ő hónaposan 
Milyen kezes /melyik kezét használja jobban?  − Űalkezes, 6 évesen még kétkezes volt 
Van-e valamilyen öröklött betegsége?  − Nincs 
Mikor jöttek ki az elsQ fogai?   − 38 - 39. héten 
Tudott-e darabos ételt fogyasztani? … Ha igen, mikortól?   − Fogzást követQen 
Szeretett-e rágni?  − Igen 
MegfelelQen gyarapodott-e testsúlya?  − Igen 
űsecsemQként mennyire igényelte és figyelte a vele foglalkozó emberi hangot?  − Figyelte a hangot 
Hogyan reagált az erQs zajokra, zenére, emberi hangra?  − Nem zavarta 
Milyen volt a gagyogása? Kérem aláhúzással jelölje! − gyakori, örömteli, változatos, kevés, gyenge, monoton, fátyolos, egyéb:  
Az elsQ szavak megjelenése után milyen tempóban fejlQdött a szókincse?  − Átlagostól talán kissé lassabban 

 
Szívesen beszélt-e vagy keveset és inkább csak ösztönzésre volt hajlandó kommunikálni?  − Keveset beszélt. 
Amennyiben keveset beszélt vagy nem értették meg, hogyan fejezte ki magát?  − Megmutatta mit is szeretne. 
Milyen volt a családtagok reakciója a gyermek eltérQ ütem_ beszédfejlQdésével kapcsolatosan? − Támogattak a nagyszülQk is, hogy felvettük a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal 
Kérdezett-e? … Mennyit? …  Hogyan?(mit?)  − Néha. 
Amikor elkezdett beszélni, mennyire volt érthetQ a beszéde?   − ÉrthetQ volt. 
Használt-e ragokat, jeleket (többes szám)?    − Nem használt, de ha igen akkor sokszor helytelenül. 
Ki volt az a személy, aki leginkább megértette kommunikáció célú jelzéseit? A − Anya, apa 
Az óvodai közösségbe kerülés mennyi idQs korában történt?  − 3 év 10 hónapos korában 
Ekkor milyen szinten volt beszéde?  − Rövid mondatokat használt helytelen raghasználattal. 
Hogyan hatott az óvodai közösség beszédfejlQdésére, táplálkozására, önellátására?  − BeszédfejlQdése intenzívebb lett 

 
 



Űeilleszkedését befolyásolta-e „beszédhibája”? … Ha igen, hogyan?  − Nem tapasztaltuk 
Mikor és ki kezdeményezte a gyermek szakértQi vizsgálatát?  − SzülQi kezdeményezésre 201ő-benm mivel a szobatisztasági gondjaink is voltak. Ami megoldódott 

mire az óvodába és a szakszolgálathoz bejutottunk. 
Mikor volt elsQ vizsgálata?  − 2016-ban 
Milyen diagnózist kaptak? Azóta történt-e felülvizsgálat? − BTM,  2019-tQl SNI , a felülvizsgálat most nyáron volt. 
Jelenlegi helyzete a családban? − Nagyobbik leánygyermek 
Mennyit beszél otthon?  − Többet amióta iskolás.  
Próbálják-e javítani és segíteni beszédfejlQdését? Ha igen, hogyan?  − Az iskolakezdést megelQzQen vittük magániskola elQkészítQ foglalkozásra még a karanténos 

idQszakban online is nagyon tanulságos volt. 
Hogyan fogadja a fejlesztést?  − Szívesen  
Van-e igénye a beszélgetésre, mesére, versre, énekre?  − Igen, van igénye mesére, könyvbQl vagy diafilmrQl 
Kedvenc elfoglaltságához kapcsolódik-e beszéd?  − Igen,  játék közben elQfordul szituációs beszéd 
A 2020 Qszén megkezdett logopédiai terápia milyen hatást váltott ki a gyermek fejlQdésében beszéd és egyéb 
képesség területeken (pl. figyelem, emlékezet, finommotorika)? − Űeszéd és emlékezet területén vettünk észre legnagyobb fejlQdést. 
Hogyan tudnak együttm_ködni a gyermek logopédusával?  − Otthoni gyakorlása a foglalkozások feladatainak 
Milyen csatornán tudnak vele kommunikálni? Szükség esetén kérhetnek-e tanácsot − Telefonon beszélünk, és tudunk tanácsot kérni 
Kinek fontos, ki fogadja el a családban a fejlesztQ terápiát?  − SzülQknek 
Hol tart most a kislány beszédfejlQdése? (szókincse, mondatalkotása, beszédértése, beszélQkedve, 
kontaktusteremtQ készsége …) − A szókincse, a mondatalkotása, a beszédértése, és a beszélQkedve is változott  
űsökkent-e hátránya a kortársakhoz képest?  ? − Nem tudom.    
Mit várnak szülQként a további terápiától?  − A  hátrányok csökkenését 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
2. melléklet                                                   3. melléklet 

     

 

 

 Ő. melléklet                                                             

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ő. melléklet 

 

 

 

 

 

 

6. melléklet                                                   

 

 

 

 

 

 

 

7. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varga Irina tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

TANULÁSŰAN AKADÁLYOZOTT NAGYűSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 6 év 9 hó, nagycsoport 

Diagnózis: F70- tanulásban akadályozott 

IdQszak: 3 hónap 

IdQtartama: heti 2xŐő perces egyéni habilitációs foglalkozás 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

Terhesség alatt az anya pajzsmirigy alul m_ködésre gyógyszert szedett. A Ő0. terhességi héten, 

vákuum rásegítéssel született. Születéskor a gyermeknél oxigénhiány lépett fel. 

űsecsemQkor 

A szülQ elmondása szerint 3 hónaposan átfordult hanyatt fekvésbQl hasra.  

Kúszás után nem mászott, hanem ülQ helyzetben csúszva jutott el egyik helyrQl a másikra.  

Korán kezdett szavakat mondani.  

Kisgyermekkor  

13 hónaposan felállt, 16 hónapos koráig segítséggel járt. 1Ő-1ő hónapos korban kezdett el 

mászni. 

Szívesen játszott formabeillesztQ játékkal, halk zenélQs játékkal, lábbal hajtott kismotorral. 

Szeretett festeni.  

Vizsgálati eredmények 

ő;ő hónaposan megállapítják egy komplex vizsgálat alapján, hogy a gyermek sajátos nevelési 

igény_, diagnózisa F83. Gyógypedagógiai fejlesztését megkezdik.  

 



SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

A Járási Szakértői Bizottság ő;10 éves korában az óvoda kezdeményezésére, szülQ 

beleegyezésével vizsgálta. Óvodapedagógusok jellemzése alapján a gyermeknek nincsenek 

társas kapcsolatai, gyakran megijed, elsírja magát. Kommunikációjára jellemzQ, hogy egy-egy 

szóval, tQmondatokban fejezi ki magát. A legtöbb tevékenységében az életkorától elmaradást 

mutat. Önkiszolgálása megfelelQ. 

Felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, vizsgálati anyagát továbbítják a Megyei SzakértQi 

Űizottsághoz.  

 A Megyei Szakértői Bizottság első diagnosztikai vizsgálatából  kiemelve: Helyes ceruzafogása 

még nem alakult ki, rajzára körkörös és lengQvonalas firka jellemzQ. Grafomotoros feladatok 

megoldásánál teljesítménye gyenge. Síkban nehezen tud tájékozódni. Űeszéde alakilag hibás, 

artikulációja nem megfelelQ. Feladathelyzetbe rövid ideig bevonható, feladatértése nehezített. 

Általános tájékozottsága hiányos. IdQben, térben való tájékozódása életkorához képest 

elmaradást mutat. 

Diagnózis: F83 - kevert specifikus fejlQdési zavar. Az ellátás intézményes módja együttnevelés, 

teljes integráció. SzülQi kérésre az óvodai nevelését egy évvel meghosszabbítják.  

Első felülvizsgálata 6;9 éves korában az iskolába lépéshez szükséges fejlettségre is irányul.  A 

vizsgálat megállapítja a kognitív folyamatok jelentQs elmaradását, részképességeinek 

egyenetlen fejlettségét, valamint a nyelvi és motoros funkciók érintettségét. A tanulási 

folyamatokban mutatott teljesítménye korcsoportja átlagától olyan mértékben eltérQ, amely 

indokolja a diagnózisváltást: F70 – tanulásban akadályozott. Az ellátás intézményes módja a 

nevelési év végéig együttnevelés, teljes integráció. Ez év szeptemberétQl megkezdi az iskolát, 

ahol az ellátás intézményes módja külön nevelés. A javaslatokat a szülQ elfogadta. 

Intézményes nevelés 

Óvodába Ő évesen kezdett el járni, mert 3 évesen nem sikerült a beszoktatás, nem vált le az 

anyáról, így halasztottak egy évet. 7 éves koráig járt óvodába. Elaludni nem tudott az 

intézményben, ezért délben hazavitték, és otthon aludt délután.  

Szívesen játszott az udvaron, volt a csoportban barátja. Nehezen viselte a tömeget, a 

hangzavart, kiabálást. Az iskolára való felkészülésnél az egyéni foglalkozásokat szerette.  



ÓvónQk tanácsára, szülQi kezdeményezéssel ő éves korától 6 éves koráig az óvoda mellet heti 

két alkalommal járt foglalkozásra, ebbQl egy óra komplex gyógypedagógiai fejlesztésben 

részesült és egy óra szenzomotoros tornán vett részt.  

Az utolsó óvodai évben, 7 éves koráig komplex gyógypedagógiai fejlesztésben részesült az 

óvodában, utazó gyógypedagógiai ellátás keretében.  

Óvodai program keretében középsQ csoportos korában heti egyszer, 10-1ő alkalommal úszásra 

járt, nagycsoportban heti egyszer, 10-1ő alkalommal korcsolyázni.  

6 éves korától 7 éves koráig a szülQi kezdeményezésre magán úton TSMT tornára járt. 

A gyermek az utolsó évben már szívesen járt az óvodába. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

  Kedves, barátságos kisfiú. Együttm_ködQ, érdeklQdQ. LépcsQn kapaszkodva után lépéssel jár, 

figyelmeztetésre váltott lábbal. Egyensúlyt igénylQ feladatoknál bizonytalan. Mozgástempója 

megfelelQ. Asztalszituációt elfogad. Feladatvégzés közben szorongó, ez kihat a teljesítményére. 

A besz_rQdQ hangokra felfigyel, a hangosabb zajoktól fél. Mondatokban beszél, idQnként 

gyorsan, ilyenkor beszéde nehezen érthetQ.  Képolvasása irányított kérdésekkel történik. 

Feladatértése változó. A számára ismeretlen feladatokat többszöri elismétlés után érti meg. 

Figyelme könnyen terelQdik, de kérésre visszatér a megkezdett tevékenységhez. Igyekszik jól 

teljesíteni, de gyakran eltér a feladattól és mást csinál. Térbeli tájékozódásnál még téveszt. 

űeruzafogása kialakulóban van. Nyomatéka megfelelQ, néha gyenge, de figyelmeztetésre 

jobban látható nyomatékot hagy a papíron. Pontokat összeköt. A színeket ismeri.  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a gyermek 

csoportban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

• Kognitív funkciók fejlesztése    

• Komplex nyelvi fejlesztés 

• Figyelmi funkciók fejlesztése 

• Feladattudat és feladattartás alakítása 

• Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

• Mozgásfejlesztés (lehetQség szerint szenzoros integrációs szemlélet_ mozgásterápiával) 

• Pszichés támogatás 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Kétszemélyes helyzetben jól foglalkoztatható. ÉrdeklQdQ, együttm_ködQ. Igyekszik jól 

teljesíteni. Dicsérettel motiválható. 
 

Értékelés alapelvei 

Diagnosztikus mérésen alapuló értékelés. A fejlesztés során elért eredmények visszajelzése 

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

követelményekkel. Aktuális tudásszint értékelése. 

 

 



 

 

Fejlesztési terület PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK  

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
nagymozgás, finommotorika, grafomotorium, térben, idQben való tájékozódás, beszéd 

 

 

Módszer  
bemutatás, magyarázat, megbeszélés, 
tevékenykedtetés, motiválás, ellenQrzés, 
értékelés, jutalmazás 

 

 

Eszköz 
pad, Ayres terápia eszközei, labda, babzsák, 
gyöngy, f_zQtábla, színes pálcika, korong 
logikai készlet, pötyi, olló, gyurma, színes 
ceruza, feladatlapok, képek, szék, plüss állat 

Feladatok, tevékenységek 
 

Nagymozgás fejlesztése 
− Statikus és dinamikus egyensúlyozást fejlesztQ játékok, gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül (pl. padon lépés, guggolás, fél lábon állás, Ayres terápia eszközeinek használata) 
− Mozgásutánzó játékok (pl. állatok mozgásának utánzása) 
− KülönbözQ alakzatok lejárása (pl. egyenes vonal lejárása, körvonal körbejárása)  
− Tempóváltások, irányváltások adott jelre (pl. tapsra) 
− Koordinált mozgások fejlesztése (pl. ellentétes végtagmozgások, lépcsQn járás, 

akadálypálya)  
− Egyre kisebbedQ labda dobása, elkapása, gurítása, dobása célba 

− Űabzsák dobása célba  
 

Finommotorika fejlesztése 
− Ujjtorna, ujj érintések, ujjak mozgásának automatizálása 

− Mondókák megjelenítése kéz és ujj használattal, mozgás-beszéd-ritmus összerendezése  
− Gyöngyf_zés szabadon és mintakövetéssel  
− F_zés f_zQ táblán szabadon és mintakövetéssel  
− Játék színes pálcikákkal, korongokkal, logikai készlettel 
− Pötyi lyuktáblába való illesztése 

− Ollóhasználat (nyírás szabadon, vonal mentén, alakzat nyírása) 
− Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás 
 

Grafomotorium fejlesztése 
− Helyes ceruzafogás alakítása, megerQsítése 

− Vonalvezetés, pontok összekötése 

− Színezés, vonalhatárok tartásának fejlesztése 
 
 
 
 
 



 

Téri orientáció fejlesztése 

− Alatt, felett, mellett (jobb, bal), elQtt, mögött reláció szavak megértése, használata 

− Térbeli tájékozódás fejlesztése mozgással  
       (pl. Állj a szék mellé, a bal oldalra!) 
− Térbeli tájékozódás fejlesztése tárgyak rakosgatásával  
     (pl. Tedd a macit a doboz mögé!) 
− Téri relációk értelmezése síkban (pl. Hová bújt a maci? A szék mögé.) 
− Reláció szavak használata síkban (pl. Rajzolj a bokor mellé jobb oldalra virágot!) 
 
IdQben való tájékozódás fejlesztése 

 

− Napszakok megnevezése, hozzá tevékenységek rendelése képek segítségével 
− Adott évszak bemutatása saját élmények feldolgozásával, képekkel 
− Évszakok felsorolása, differenciálása képekkel 
− Ünnepek bemutatása saját élmények feldolgozásával, képekkel, témafeldolgozó kézm_ves 

tevékenységekkel 
− IdQi fogalmak használata folyamatosan beépítve a foglalkozásba.  
     (pl.  Most ezt a feladatot fejezd be, utána lehet játszani.) 
Jelen, múlt, jövQ fogalmainak megértése 
− Milyen nap van ma? 
− Milyen nap volt tegnap? 
− Milyen nap lesz holnap? 
 
Űeszédfejlesztés 

 

− Spontán és irányított beszélgetések 

− Utasítások, kérések megértése 

− Szavak gy_jtése egy adott témához kapcsolódóan 

− SzókincsbQvítés rövid mesék tartalmának elmondásával, szükség szerint képek segítségével 
− Képolvasás egyszer_bb képekkel önállóan, szükség szerint segítQ kérdésekkel 
− Képolvasás összetettebb képekkel, segítQ kérdésekkel 

 

 

Fejlesztés célja  

A sikeres feladatmegoldásokkal a gyermek szorongásának csökkentése. Nagymozgás területén 
fennálló bizonytalanságok javítása. Helyes ceruzafogás kialakítása, megerQsítése, ezáltal 
pontosabb feladatvégzés. Térben és idQben egyre pontosabban tudjon tájékozódni. 
Képolvasása egyre önállóbb legyen.  

 

 

 



 

Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKűIÓK  

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás 

 

Módszer  
bemutatás, magyarázat, megbeszélés 
tevékenykedtetés, motiválás, 
ellenQrzés, értékelés, jutalmazás 

Eszközök  
hangkeltQ eszközök, zenélQ doboz, memória kártya, 
játék baba, feladatlapok, ellentét kártyák, apró tárgyak 
számoláshoz, puzzle, félbe vágott képek, hiányos 
képek 

 

Feladatok, tevékenységek 
 
Észlelés fejlesztése 
Minden észlelési terület játékos fejlesztése 

− illatminták egyeztetése 

− taktilis észlelés felületek azonosítása (érdes, sima, hideg stb.) 
− sztereognosztikus érzékelés gyurma formálásával, tárgyazonosítás bekötött szemmel 

 
Vizuális figyelem fejlesztése 
Formaegyeztetés 
Képek egyeztetése (egyszer_bb és összetettebb képek használata) 
Melyik nem illik a sorba?  
Nagy képen kis részlet megtalálása 
Mi van a kendQ alatt? – játék (egy kendQ alá elQre bemutatott tárgyakat tenni, majd a gyermek 
kiválaszt egyet, megnevezi és kiveszi)  
Két kép közötti különbségek megkeresése 
 
Auditív figyelem, auditív differenciálás fejlesztése 
Hangutánzás (pl. állatok, járm_vek hangjának utánzása) 
Azonos/különbözQ hangok felismerése 
Irányhallás (pl. zenélQ doboz elrejtése, megtalálása hangjának követésével) 
Ritmus visszatapsolása 
„Hideg-meleg” keresQ játék   
 
Emlékezet fejlesztése 
Memória (verbális, vizuális, mozgás) játék egyre bQvülQ elemszámmal 
Mi változott meg? (pl. játék baba ruháján, vagy haján változtatni, míg a gyermek elfordul, 
illetve bemutatott rajzot bQvíteni) 
Melyik bújt el? (képeket megfigyel, majd amíg elfordul, letakarni az egyiket és megneveznie)  
Szavak visszamondása  
Rövid mese szereplQinek megnevezése, a történet elmondása saját szavakkal 
Mozgássor megfigyelése, önálló utánzása 
 



 

 

 

 

 

Gondolkodás fejlesztése 
Fogalomalkotás 

− fQfogalmak megismerése, hozzájuk képek gy_jtése  
(pl. élQlény – növény – virágok) 

 
Összehasonlítás 

− Mi a különbség? Mi az egyforma? 

− Ellentétpárok gy_jtése képekkel, szóban 
 
Aritmetikai gondolkodás 

− Több-kevesebb-ugyanannyi fogalmainak helyes alkalmazása apró tárgyakkal, 
képekkel és rajzolva  

− Szám-mennyiségfogalom bQvítése apró tárgyakkal, képekkel és rajzolva 

− Mennyiségek számlálása, egyeztetése apró tárgyak, képek használatával 
 
Analízis-szintézis 

− Puzzle játék 

− Mi hiányzik a képrQl? 
 
űsoportosítás, összefüggés-látás 

− Keresd a párját! – összetartozó képek kiválasztása 

− űsoportosítás adott szempontok szerint. pl. szín, forma, nagyság  
 
Szerialitás fejlesztése 
Tárgyak, képek alkalmazásával ritmikus sor kirakása mintakövetéssel:   
     pl. gyöngyf_zés elQre megadott sormintával,  
          pötyi lyuktáblába illesztése elQre megadott sormintával 
Eseményképek sorrendbe tétele 
Megkezdett sor szabályának felismerése, annak folytatása 

 
 

Fejlesztés célja 

A sikeres feladatmegoldásokkal a gyermek szorongásának csökkentése. A figyelem, 
emlékezet terjedelmének és tartósságának növelése. Tartós, irányított koncentráció, figyelem a 
feladatvégzés alatt. Gondolkodási m_veletekben támaszigény csökkentése. Fogalmak 
megismerése, használata. Egyre pontosabb feladatvégzés.  



Mátyás Gabriella tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógus 

TANULÁSŰAN AKADÁLYOZOTT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfoka: 9;11 év, 2. osztály 

Diagnózis: F70- tanulásban akadályozott 

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: heti 3 x Őő perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés, csoportos fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

űsecsemQkor 

Anamnézise dokumentációja perinatalis okot tartalmaz. A 38. hétre, császármetszéssel született, 

elhúzódó vajúdást követQen, problémamentes terhességbQl. 

Kisgyermekkor 

MozgásfejlQdésébQl kimaradt a kúszás és a mászás szakasza. ŰeszédfejlQdése megkésett. 

Immungyengesége, ételallergiája van. 

SzakértQi Űizottság vizsgálatai, vizsgálati eredmények 

Logopédiai vizsgálaton vett részt ő éves korában.  Általános elmaradást állapítottak meg, ami 

miatt az iskolakezdést nem javasolták. 

Felülvizsgálat alkalmával a sajátos nevelési igény gyanúja merült fel. Ekkor 6 éves volt. 

Hét évesen került sor a Megyei SzakértQi Űizottságon az aktuális állapot feltárására irányuló 

első, diagnosztikus vizsgálatára, melyen sajátos nevelési igényt állapítanak meg, a diagnózis 

kevert specifikus fejlQdési zavar (F83). Az iskolába lépést egy nevelési évvel elhalasztották. 

Egy év múlva kerül sor hivatalból történQ első felülvizsgálatára. A diagnózis kevert specifikus 

fejlQdési zavar, de a tanulásban akadályozottság gyanúja felmerült, így folyamatos figyelemmel 

kísérését javasolják az iskolában.  



Kilenc éves korában a SzakértQi Űizottság két alkalommal helyszíni megfigyelést végzett.  A 

megfigyelés során a következQ megállapításokat tették:  

− Folyamatos megsegítés szükséges a tanórán, sikertelenség esetén dacos, kiabál, 

agresszív társaival. Lemaradása egyre felt_nQbb társaihoz képest. A feladathelyzetbQl 

többször kilép. 

A szülQk különváltak, emiatt a gyermek haragszik az apára. 

Folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat eredménye alapján sajátos nevelési igény_, 

diagnózisa tanulásban akadályozottságra változik.   

SzülQi interjú alapján a gyermek gyengén teljesít az iskolában. Akaratos fiú. Ha nem az 

történik, amit Q szeretne dühkitörése lesz, csapkod. Tartósan nem tud koncentrálni. 

Viselkedésproblémák vannak az iskolában. Szabadidejében telefonon játszik. Önállósága 

életkorának megfelelQ. 

Intézményes nevelés 

Az óvodában heti 2 alkalommal logopédiai ellátásban részesült. Az ellátás intézményes módja: 

együttnevelés, teljes integráció. Hat éves korában heti 2 óra logopédia és heti 2 óra komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést írtak elQ számára. 

Intézményes ellátása a következQ évi felülvizsgálat alapján együttnevelés, teljes integráció. 

Heti 3 óra komplex gyógypedagógiai fejlesztést kap az iskolában. 

Jelenleg ellátása teljes integrációban valósul meg. Utazó gyógypedagógusaként heti három 

órában, eltérQ osztályfokú, tanulásban akadályozottak csoportjában fejlesztem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 
  
 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A második osztályos fiú a csoportos foglalkozáson alapvetQen együttm_ködQ, de figyelme 

könnyen térül, ilyenkor kilép a feladathelyzetbQl, társaival konfliktusba keveredik. Motiváció 

hatására újra feladathelyzetbe hozható, folyamatos kontroll, fokozott struktúra mellett. 

Figyelem fejlesztendQ. A feladatokat megpróbálja önállóan megoldani, nehézség esetén elQször 

durcás lesz, eltolja magától a feladatlapot, de aztán elmondja, hogy mit nem ért és elfogadja a 

segítséget, a folytatásra rávehetQ. Értés, nyelvi készség, írás fejlQdést mutat. Szótagolás, 

hangokra bontás, hangok differenciálása a játékos feladatok során megfelelQ volt. Másolás, 

bet_pótlás feladatokban jól teljesít, helyesírási hibák vannak, elsQsorban az ékezetekkel 

kapcsolatban. Szóhatárok felismerése nehezített. Saját élményt megfogalmaz, mese tartalmát 

felidézi, olvasás további fejlesztést igényel. Számolás terén fejlQdés tapasztalható, de a 

kétjegy_ számokkal történQ m_veletek megoldása segítséget igényel, fejlesztendQ. 

Osztályába a kezdeti nehézségek után, egyre jobban beilleszkedett. IdQnként még elQfordul, 

hogy konfliktusba kerül társaival, de sokat változott az elmúlt idQszakban. Társai barátkoznak 

vele, segítenek neki, és Q is hasonlóan viszonyul hozzájuk, nyit feléjük. 

 

 A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a tanórai 
megfigyelés és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján   

 

• kognitív képességek fejlesztése 

• feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

• matematikai készségek fejlesztése 

• olvasási készségek fejlesztése 

• íráskészség fejlesztése 

• figyelmi funkciók fejlesztése 

• feladatértés, fogalmi gondolkodás fejlesztése 

 

 

 



Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− motiválható 

− szorosabb struktúra alkalmazásával foglalkoztatható 

− figyelme felkelthetQ 

− vizuális memória 

                                              

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 megerQsítéssel. Aktuális tudásszint értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKűIÓK  

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
figyelem, értés, beszéd, olvasás, írás, gondolkodás, matematika, memória, emlékezet, 
tájékozódás, szerialitás   
 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, azonnali 
javítás, magyarázat, segítségadás, motiválás, 
jutalmazás, ignorálás 

 

Eszköz: tárgyak, könyv, képek, feladatlapok, 
társasjáték 

 

Feladatok, tevékenységek  
 

Figyelem 

− labirintus feladatok 

− rejtett alakzatok megtalálása 

− párkeresQ 
− Keress ugyanolyat, mint az elsQ! 
− különbségek felismerése- egyforma vagy nem egyforma feladatok 

− tárgyak megfigyelése, csoportosítása (pl. kártyák, pénzérmék) 
− meghatározott szempont szerint formák, tárgyak felsorolása pl. a  tanterembQl 
− kakukktojás feladatok 
− ábramásolások, képek átmásolása 

− nagy képen kis részlet megtalálása 

− bet_táblában megadott bet_, szó keresése , formák, bet_k, számok kiegészítése egésszé 
− ritmuskövetés, hiány pótlása  
− Logico, társasjáték 

− Mit rajzoltam a hátadra? 
− Minek a hangját hallottad? 

 

Emlékezet, memória 

− verbális instrukciók elvégzése 

− tárgyak hangjának megszólaltatása adott sorrendben 

− memóriajáték 
− Mit takartam le? Mit tüntettem el? Mi változott? 

− környezet tárgyainak felidézése 

− képemlékezet, formaemlékezet, rajzemlékezet, számmemória, ismétlQgyakorlatok 
(sorrend megfigyelése) 

− sorrendváltozás észlelése 
− szavak, mondatok visszamondása, fordított sorrendben is, szóvonat 
− mondóka, dal 
− Mit súgtam? - játék  

 



 

Űeszéd (olvasás, értés ), írás 

 

− hangok differenciálása, szó hangokra bontása, szólánc, adott szó kihallása, szópárok 
összehasonlítása, szótagolás, szógy_jtés, fQfogalom alá rendelés - szógy_jtés, 
ellentétpárok, találós kérdések 

− szóalkotás, mondatalkotás 

− szó- és mondatbefejezés 
− szó– és mondathatár megtalálása 

− szó-kép, mondat-kép egyeztetés, értés ellenQrzése utasítások adásával,  
− értelmes-értelmetlen szavak megkülönböztetése, keresése, értelmes szavak kimondása 

visszafelé is 

− szóban szó feladatok 
− szókincsbQvítés, szómagyarázat képek segítségével, olvasott szavak lerajzolása 

− hiányzó bet_k, szavak pótlása, ékezetek pótlása 

− saját élmény megfogalmazása 
− szituációs játék, érzelmek kifejezése, eljátszása 

− olvasás gyakorlása, olvasástechnika fejlesztése, szövegértés- lényegkiemelés, történet, 
mese tartalmának felidézése, válasz megkeresése mondatban, szövegben, a történet 
hiányzó képének kitalálása, megfogalmazása 

− másolás, tollbamondás, helyesírási szabályok alkalmazásának gyakorlása 
 

Gondolkodás 

 

− Mi hiányzik a képrQl? 

− csoportosítás, válogatás adott szempont szerint 
− mondanivaló megfogalmazása, megkezdett mondat befejezése 

− állításokról döntse el, hogy igaz-e 

− barkochba, domino játék 
− számlálás (növekvQ/csökkenQ sorrend), páros, páratlan számok, számszomszédok, 

relációk, mennyiségek sorba rendezése, hiányos számsor pótlása, számjegyek leírása, 
pótlás, bontás, alapm_veletek (fejben történQ számolás, m_veletek leírása, megoldása) 

− megkezdett sorozatok folytatása, szabály felismerése 
− matematikai fogalmak értelmezése, egyszer_ szöveges feladatok megoldása 

 

Tájékozódás 
− bal-jobb differenciálása, testrészek, érzékszervek megnevezése, funkciója 

− tükörkép játék 

− tárgyak megkeresése teremben,hideg, meleg játék, robotirányítás 
− térben való építés, mintakövetés 

− sor, oszlop fogalma 
− sorolvasás, sorozatok tárgyakkal 
− viszonyszavak, relációs szókincs fejlesztése, értése, mozgásutánzás 

 



 

− iránygyakorlatok, kép kiegészítése irányoknak megfelelQen 
− nyíl mutatja az utat - típusú rejtvények 

− formamásolás négyzethálóban 

− évszakok, napok, hónapok, napszakok ismerete, napi események 
− tegnap, holnap, hétvége stb. fogalmak ismerete, értése 

− eltelt idQ érzékeltetése 

− saját életével kapcsolatos adatok ismerete, ünnepek (születésnap, névnap) 
 
Szerialitás 

 

− soralkotás, ritmikus sor kirakása 

− Rajzold le ugyanolyan sorrendben!  
− mozgássor ismétlése 

− ritmusok tapsolása, visszaadása 

− eseménysor összeállítása 
− tárgyak, képek sorozatának megjegyzése, növekvQ elemszámmal 

 
 

Fejlesztés célja  
 

Figyelem intenzitása, terjedelme növekedjen. Értés, szókincs, írás a fejlesztés kiinduló szintjét 

haladja meg. Kognitív képességek fejlQdjenek. Legyen képes egyéni megsegítés, megfelelQ 

tanterv szerint teljes integrációban maradni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tőke Viktória gyógypedagógus, szurdopedagógia szakos tereapeuta és tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár  

 

NAGYOTHALLÓ KÖZÉPSP űSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK  
EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 
Életkor, óvodai csoport: 6 év, óvoda nagycsoport 

Diagnózis: H 90.3 – kétoldali idegi hallásvesztés 

IdQszak: Ő hónap 

IdQtartam: heti 2xŐő perc 

Tanulásszervezés: egyéni és kiscsoportos fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

A 30. gestációs hétre, 1960 gramm súllyal 7/9-es Apgar értékkel született, maszkos-ballonos 

lélegeztetésre szorult és kombinált antibiotikumot kapott. A család anamnézise hallássérülésre 

negatív, ellenben megkésett beszédfejlQdésre pozitív.  

Hallássérülésének gyanúja a születés után két héttel elvégzett klinikai hallássz_résen merült fel, 

ahol a feltételeknek nem felelt meg, így objektív hallásvizsgálatot rendeltek el. 201ő 

februárjában elvégzett sz_rQ ŰERA vizsgálaton ismételten nem felelt meg, ezért 

halláskontrollját javasolták. Öt hónapos korában újabb ŰERA vizsgálat következett, ahol 80dŰ-

es intenzitásnál választ nem kaptak. Az egyidej_leg végzett ASSR objektív hallásvizsgálat 

során a beszédfrekvenciáknak megfelelQen 90-80-70-60 dB-es küszöböt valószín_sítettek, 

továbbá stapedius reflexválaszt egyik oldalon sem kaptak. Hallókészülékkel fél éves korában 

mindkét oldalon ellátták, de annak elfogadása problematikus volt, állandó viselése 10-12 

hónapos kor körül alakult ki. 

Diagnózisa: idegi hallásvesztés 

Esetleírás  

   A kapott diagnózis után a FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai fejlesztQ, Oktató és Gondozó Tagintézménye heti két óra 

korai fejlesztést írt elQ a gyermek számára. Ekkor találkoztam elQször a családdal 2015 

júniusában. A Kapocs Pedagógiai Szakszolgálat felkérésére elkezdtem szurdopedagógiai 

fejlesztését és a gyógypedagógiai tanácsadást a család otthonában heti rendszerességgel. 



   A család kezdettQl fogva nagy szeretettel fogadott, nagyon vártak egy olyan segítséget, ami 

az én személyemben érkezett, aki nemcsak a gyermek fejlQdésében segít, hanem választ ad a 

bennük megfogalmazódott rengeteg kérdésre.  

   A szakvéleményben megfogalmazottak szerint hallási figyelem, beszédértés, szókincs 

(passzív, aktív), verbális emlékezet, érzékelés-észlelés, finommotorika, szem-kéz koordináció 

és beszédmozgás területek fejlesztésére tettük a hangsúlyt. 

   A gyermek kezdettQl fogva nyitottan és érdeklQdQen fordult személyem felé. Figyelme 

felkelthetQ, játékokba bevonható volt kisbabként is, bár hangulata sokszor ingadozott. A 

szívesen végzett tevékenységekben aktívabb volt, de figyelme olykor szórt és rövidtávú.  Sok 

motiválást és megerQsítést igényelt ekkor még, de jól motiválható és rövid, változatos 

játékokkal foglalkoztatható volt már fél évesen is.  

   MozgásfejlQdése kezdetben elmaradást mutatott társaihoz képest, ami magyarázható volt erQs 

testalkatával is, de nem szívesen volt földön, hason sem szeretett feküdni, illetve az etetések 

során felmerült a száj körüli izmok renyhesége. Ekkor fordultak a szülQk Dévény-tornában 

jártas szakemberhez, és a folyamatosan otthon végzett munka eredményeként a kisgyermek 

mozgása rendezQdött, 1 éves kora után már önállóan járt, egyre mozgékonyabb lett.  

Ezután a fejlesztési lehetQségek tárháza is megnyílt számunkra, szívesen ült asztalhoz, ott 

szívesen lapozott képeskönyveket, azokat hangadásokkal kísérte, de a manipulációhoz kötött 

építQ, konstruáló játékok voltak azok, amivel figyelme a legjobban leköthetQ volt, 

beszédfejlesztése is ehhez kötötten valósult meg.  

   Úgy érzem, hogy a családdal töltött elsQ év tartalmas volt abból a szempontból is, hogy végig 

jártuk a gyermek mozgásfejlQdésével párhuzamosan azokat a játékfejlQdési lépcsQfokokat is,  

melyeket minden esetben fel tudtunk használni a gyermek fejlesztésére.  

   Munkám része volt a tanácsadáson, ismeretátadáson és fejlesztésen túl a kapcsolattartás és 

folyamatos konzultáció is, amit a városi audiológia szakembereivel folytattam. Az ott dolgozó 

audiológus és gyógypedagógus visszajelzéseink alapján a rendszeres audiológiai mérésekkel 

megerQsítve folyamatosan hangolták, állították a gyermek készülékét, hogy minél jobb hallási 

élményt biztosítsanak számára. ElsQrend_ cél a beszédértés elQsegítése volt. Azonban a korábbi 

mérések és a gyermek anamnézise is elQre sejtette, hogy valószín_leg a beszéd indításához nem 

lesz elég a hagyományos hallókészülék nyújtotta hangélmény. Így már találkozásunk legelején 

szóba került a cochleáris implantáció lehetQsége, ennek megfelelQen igyekeztem errQl az 

eljárásról minden információmat, tájékoztató anyagomat megosztani a családdal.  

   Végül 2016 nyarán végzett újbóli ŰERA és ASSR vizsgálatok megerQsítették, hogy szükség 

van az eljárásra, így 2016 októberében átesett a gyermek a m_téten.  



   A cochleáris implantáció után ugyanolyan ritmusban és rendszerességgel folytattuk 

munkánkat, emellett kiegészültek további feladatokkal is. Megismerkedtünk az implantáció 

utáni folyamatokkal, a bekapcsolás és az állítások rendszerével. Ebben is nagyon jártasnak kell 

lennie a gyógypedagógusnak, és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a technikai 

fejlQdéseket, hogy a szülQk és a technikus szakemberek segítségével elQsegítsük a gyermek 

minél optimálisabb fejlQdését. Fontos minden állításnál az elért eredmények, tapasztalatok 

megosztása, hiszen a készülék tényleges hangolása több éves folyamatos munka.  

   A halló közösség nagyon fontos az implantáción átesett gyermekek esetében, ezért is 

szorgalmaztam azt, hogy a következQ tanítási évben a gyermeket óvodába írassák.    

2017 szeptemberében kapcsolódott be az integrált óvodai nevelésbe, lakóhelyéhez közeli 

óvodában, aprólékos beszoktatási folyamattal, idQszakos asszisztensi jelenléttel segítve. Az 

óvodapedagógusokkal jól együtt tudtam dolgozni, a szülQvel továbbra is jó volt a kapcsolatom, 

a gyermek is szépen haladt, a csoport magas létszáma ellenére egy jól funkcionáló, befogadó 

környezet lett számára, ahol jól érezte magát. A szülQ és az óvodapedagógusok közötti 

összhang viszont minden segítségem, igyekezetem ellenére nem jött létre, ami megint döntési 

helyzet elé állította a családot. Több beszélgetés, szakmai és érzelmi érvek felsorakoztatása 

után végül a szülQk úgy döntöttek, hogy gyermekük a következQ nevelési évben újra 

kiscsoportos óvodás lesz, egy új óvodában, egy új óvodapedagógus párossal folytatják az 

intézményes nevelést. 

   Ez a nagy váltás jó döntésnek bizonyult, hiszen a gyermek immár harmadik éve ennek az új 

csoportnak a tagja. Az óvodapedagógusokkal azonnal megvolt a kölcsönös bizalom és 

összhang mind a gyermek, mind a szülQ felé. A szobatisztaság kérdése is nagyon gyorsan 

megoldódott, beszédfejlQdése egyre nagyobb léptekben halad. Kortársait beszédében utolérte, 

sok képességben pedig meg is elQzte korát.  

   Elmondható, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeként a gyermek a következQ 

tanévben, év vesztességébQl adódóan, de évet nem veszítve, 6 év 10 hónaposan elkezdeti az 

elsQ osztályt szintén integrált oktatás keretein belül.   

  

  



Kapcsolattartás óvodapedagógusokkal 

 

Második óvodai évét sajátos nevelési igény_ státusszal már egy új, de lakóhelye szerint 

illetékes, hallássérültek integrációját felvállaló óvodájában kezdte meg, idén pedig itt már ez a 

harmadik év az intézményben. Űeilleszkedése az elQzetes tapasztalatok ellenére meglepQen 

zökkenQmentesen zajlott, ehhez nagyban hozzájárult az óvodapedagógusai nyitott személyisége 

és határozottsága is, mellyel nemcsak a gyermeknek, de szüleinek is megkönnyítette a váltást.  

A gyermek óvodapedagógusaival szorosan együtt dolgozva elmondható, hogy az óvodában 

töltött idQszakot teljes mértékben kihasználják a gyermek fejlesztésére. Hetente két alkalommal 

lehetQségem van a szoros kapcsolattartásra és a folyamatos konzultációkra pedagógusaival. Az 

elmúlt egy év alatt jó és elQremutató, a gyermek érdekeit, fejlQdését szolgáló kapcsolat alakult 

ki óvodapedagógusaival. A gyermek nagy ív_ fejlQdését nyomon követve figyelünk 

mindannyian arra, hogy tehetséggondozással azokat a képességterületeit is támogassuk 

melyekben az évek során kiemelkedett kortársai közül.  

 

Kapcsolattartás a gyermek szüleivel 

 

A családdal is szoros kapcsolat alakult ki az évek során, mely jó kapcsolathoz hozzájárult az a 

szoros jelenlét, ami a korai fejlesztés alatt, a családban eltöltött idQ adott meg. Az óvodai évek 

alatt már kevesebb alkalommal találkozunk, de az online tér felhasználásával, rendszeres 

üzenetváltásokkal megosztjuk egymással tapasztalatainkat, örömünket, amit gyermekük 

fejlQdésével kapcsolatban tapasztalunk, illetve az esetleges felmerülQ problémákat is minden 

esetben közösen próbáljuk megoldani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Hallókészülékét folyamatosan viseli, a csoportban hallására támaszkodik, beszédértése zajos 

környezetben is jónak mondható. Űeszédének passzív és aktív oldala egyaránt folyamatosan 

fejlQdik, megérti a szóbeli utasításokat, kétszemélyes feladathelyzetben is minden esetben 

hallás utáni beszédértésére támaszkodik. Kommunikációjának fQ formája a beszéd, egyre 

választékosabban fejezi ki magát, legtöbbször összetett és grammatikailag helyes mondatokban 

beszél. Szívesen mesél, beszél, véleményét kifejezi. ÉrdeklQdése könnyen felkelthetQ, 

feladattudata kialakult, szívesen vesz részt bármilyen játékos tevékenységben, fejlesztQ 

feladatokban. Nagyon sok minden érdekli, mindenrQl eszébe jut valami, ezért figyelme még 

könnyen elterelQdik, de strukturált feladatokkal jól foglalkoztatható. Emlékezeti, matematikai 

és logikai feladatokban kimagaslóan jól teljesít. 

Űeszédében még alaki hibák elQfordulnak, logopédus foglalkozik vele.  

Szurdopedagógiai foglalkozásokon hetente két alkalommal egy egyéni és egy kiscsoportos, 

iskola elQkészítQ jelleg_ órán vesz részt, melyeken fejlesztjük szakvéleményében leírtak szerint 

hallási figyelmét, beszédértését, szóbeli kifejezQkészségét, nyelvi szintjét és szókincsét 

egyaránt. Ezzel párhuzamosan pedig részképességei komplex fejlesztésével minden olyan 

terültet érintünk, ami az iskola megkezdéséhez szükséges lesz számára. 
 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a csoportban 

történQ és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• Hallásfejlesztése a felfigyelés, a differenciálás és a megértés szintjén 

• Űeszédértés fejlesztése cselekvésekkel 

• Űeszédértés fejlesztése képtörténetekkel 

• KifejezQ beszéd fejlesztése, nyelvi szint fokozatos emelése 

• Aktív és passzív szókincs folyamatos bQvítése 

• Diszlexia prevenció 

  



Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− Feladatvégzésre motivált, figyelme leköthetQ 

− Jól strukturált feladatokkal foglalkoztatható 

− Munkatempója, pszicho-motoros tempója jól 

− Űeszédkésztetése és utánmondási, utánzási késztetése jó 

− Űeszédértésében hallására támaszkodik 

− Kimagasló logikai készségei vannak  

− ÉrdeklQdési köre tág  

 

Az értékelés alapelvei 

 

− Az év eleji felmérések alapján, egyéni fejlQdés elérése készségei, képességei 

figyelembevételével, erQsségeire támaszkodva, személyre szabott 

követelményrendszerrel 

− Azonnali és következetes visszajelzések, pozitív megerQsítés nyújtása, melynek alapját 

az önmagához viszonyított elmozdulás képezi 

− Az értékelés a "Fejlesztés célja" részben taglalt területeket érinti elsQdlegesen  

− Kiemelt értékelési szempont a feladatok pontos végrehajtása 

  



Fejlesztési terület  

PSZICHOMOTOROS FUNKűIÓK   

Mozgás – beszédmozgás, finommotorika, grafomotorika 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Az elemi írástanuláshoz szükséges funkciók fejlesztése, artikuláció, kézügyesség 

Módszer  
cselekedtetés, magyarázat, minta adása és követése, 
reprodukálás, utánzás, játékos feladatok, gyakorlás, 
önellenQrzés, javítás, értékelés 

Eszköz 
feladatlapok, manipulációs, kreatív, 
építQ feladatokhoz eszközök, tablet, 
játékok, olló 

Feladatok, tevékenységek 

Finommotorikát fejlesztQ feladatok 

– kirakó, pötyi, csipegetés, tépés, vágás, ragasztás, lego 

Grafomotorikát fejlesztQ feladatok: 

 – helyes ceruzafogás, nyomaték, sortartás, vonalhatárok tartása  

Űeszédmozgásokat fejlesztQ 

– hangoztatások, arcformák leutánzása, artikulációs gyakorlatok, nyelvgyakorlatok, 

  ajakgyakorlatok, fújás stb.  

Orientációt fejlesztQ feladatok 

 – saját test észlelése, testrészek, jobb-bal, egyensúlyjátékok, robotjáték, idQrendi sorrend 

    felállítása képekkel, képtörténeteken szereplQ helyzetek felismerése, viszonyítás  

    tárgyakhoz, kép–tárgy egyeztetés, minta követése, folytatása, az állandósság  

    felismerése, követése stb.  

Fejlesztés célja 

Kézmozgás, kézügyesség fejlesztése, helyes ceruzafogás kialakítása színezési, formázási 

mozdulatok begyakorlása. Vonalon belül tartás. Stabil olló használat kialakítása. Önálló 

alkotásra késztetés. Pontosságra törekvés.  

  



 

Fejlesztési terület 
PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK –  Űeszéd 

 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
ÉrtQ beszéd, kifejezQ beszéd, grammatika, mondatalkotás, helyes fogalomhasználat, szókincs 

 
 

Módszer 

cselekedtetés, magyarázat, minta adása és követése, 

reprodukálás, utánzás, játékos feladatok, gyakorlás, 

beszéltetés, megfogalmazás és kiterjesztés, beszámoló, 

szótárazás, önellenQrzés, javítás, értékelés 

 

Eszköz 

nyelvi feladatlapok, 

kártyasorozatok, képtörténetek, 

képsorozatok, képes könyvek, 

tablet, ritmus hangszerek 

Feladatok, tevékenységek 

Űeszédfejlesztés 

− mondókázás, gyerekdalok és versikék mozgáshoz kapcsolva 

− hangutánzó játékok (megfigyelés, hangoztatás, differenciálás) 

−  képtörténetek, közös mesélés képek alapján, mese lényegének rögzítése 

− beszédértés: összetett utasítások végrehajtása 

− hangutánzó gyakorlatok mozgással kísérve 

− tárgyak felismertetése, színek és formák differenciálása,  

− cselekvésekbe ágyazott szókincsbQvítés – pl. gyurmázás, rajzolás, kreatív konstruáló 

játék, képeskönyv lapozgatása.  

Fontos a meglévQ szókincsének folyamatos bQvítése, szintjének emelése, az önálló szóbeli 

megnyilvánulás megragadása, kiterjesztése. 
 

Fejlesztés célja  

 

SzókincsbQvítés, szóbeli kifejezQkészségének fejlesztése. Szavak jelentése összekapcsolása 

képekkel, tárgyakkal. Tematikus szókincsfejlesztés. Tudjon képekrQl tárgyakat, cselekvéseket 

megnevezni. A megtanult szavakat építse be mindennapi kommunikációjába. Az óvoda 

szerepe különösen jelentQs szókincsének és beszédének bQvítésében, így a szoros 

kapcsolattartás és konzultáció elengedhetetlen.   

 



 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Észlelés, emlékezet, figyelem 
 

Módszer 
magyarázat, minta adása és követése, 
cselekedtetés, reprodukálás, utánzás, játékos 
feladatok, gyakorlás, önellenQrzés, javítás, 
értékelés 

 

Eszköz 
nyelvi feladatlapok, hangszerek, hangadó 
játékok, képtörténetek, képsorozatok, képes 
könyvek, tablet, hanganyagok, zenék,  
internet 

 

Feladatok, tevékenységek 

Észlelést fejlesztQ feladatok 

− hangok meghallása, felismerése, hangok azonosítása, képekkel párosítása; hangok 

tulajdonságainak megismerése (halk-hangos, mély-magas); hallom-nem hallom játék 

(játék audiometriai gyakorlatok, audiológiai mérések gyakorlása) 

Figyelem fejlesztQ feladatok  

− feladathelyzet tartása, felajánlott feladat elfogadása, egyeztetések, válogatások, 

utasítások 

− alapján rendezések, egy-egy feladatra szánt idQ tartása, játékidQ rendezése, feladatban 

tartása. 

− motiválás, figyelmi idejének folyamatos növelése 

Emlékezet fejlesztQ feladatok  

− memória játék, hangok differenciálása, egyeztetése, rövidtávú memória fejlesztése,  

− kirakók, építQk, mozgással kísért mondókák, gyerekdalok 

Szerialitás 

− gyakran ismételt játékok, feladatok sorrendisége, utánzások, ismétlQdQ sorok 

felismerése, leutánzása 

− képtörténetek idQrendi sorrendbe tétele, formák kirakása minta alapján, minta 

másolása. 

− ritmusok sorrendiségének észlelése, utánzása  

Fejlesztés célja  

Javuljon a beszédértése, legyen képes egyszer_ szóbeli utasításokat végrehajtani, feladatokat 
egyedül megoldani. A csoportban lévQ zaj mellett is auditív figyelme aktív legyen. Értse a felé 
irányuló kérdéseket, arra egy-egy szavas, rövid válaszokat képes legyen adni, ki tudja szóban 
fejezni érzéseit, szükségleteit.   



 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: Gondolkodás 

− analógiás gondolkodás, rész-egész viszonyok felismerése, következtetések levonása, 
ok-okozati összefüggések felismerése 

 

Módszer 
magyarázat, minta adása és követése, cselekedtetés, 
játékos feladatok, ösztönzés, gyakorlás, 
szabálykövetés, önellenQrzés, javítás, értékelés 

 

Eszköz 
nyelvi feladatlapok, képtörténetek, 
képsorozatok, képes könyvek, tablet, 
logikai játékok 

 

Feladatok, tevékenységek 

- Analógiák, induktív és deduktív gondolkodást igénylQ feladatok 

- Rész-egész viszony tárgyak és fogalmak között – csoportosítási gyakorlatok  

- Lényegkiemelés, következtetések megfogalmazása – történetek bábos feldolgozásával 

érzelmek, élmények kifejezése 

- Több szempontú szortírozás, összehasonlítás – tárgyak, képek csoportosítása 

- Mesék feldolgozása rajzzal, bábbal  

- Színezés szempontok szerint 

- Kirakó 

Matematikai és logikai készségszintjének emelése, tehetséggondozás jelleggel. 

Fejlesztés célja  

Ok-okozati összefüggések alkalmazása fejlQdjön. Ismerje fel az azonos feladattípusokat, 

sztereotípiákat. Problémamegoldó készség kialakítása. Szabálytudat, szabálykövetés és tartás 

kialakítása. 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK 

I. Finommotorika fejlesztése 

Virág formázása zsenilia drótból 

 

 

II. Hallási figyelem és auditív emlékezet fejlesztése képes mondókával 

Hanganyag: https://www.youtube.com/watch?v=VzHkM3EQ4tM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzHkM3EQ4tM


 

III. Hallásfigyelem és hangdifferenciálás fejlesztése hangkeresQ játékkal 

Fimota sorozat: Auditív észlelés – kép- és hanganyag 

 

 

 



IV. Jobb-bal differenciálás, tájékozódás síkban, olvasás elQkészítés csipeszes játékkal a 
finommotorika fejlesztésével összekapcsoltan 

 

 

V. Szókincsfejlesztés mese feldolgozásával 

Képtörténet tematikus böngészQvel: Psz 

 

        

        

 



VI. IKT eszközök használata a fejlesztés során 

Ismerkedés a járm_vek hangjával  

 

 

 

Állatos memória az állatok hangjának megszólaltatásával 

          

 

  



Tematikus kirakó – szókincs és finommotorika fejlesztésére 

 

 

 

Logikai játékok 

 

 



 
Mernyeiné Tőke Gyöngyi szurdopedagógia-oligofrénpedagógia szakos 

 gyógypedagógiai tanár  
 

NAGYOTHALLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS, ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

Életkor, osztályfok: 8;2 év, 2. osztály 

Diagnózis: H90.ő – idegi hallásvesztés  

IdQszak: Ő hónap 

IdQtartam: heti 2xŐő perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztQ foglalkozás 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

 

Várandósság és szülés körülményei 

 

   Az édesanya II., problémamentes várandósságából született Ő0. gestaciós hétre, természetes 

úton. Születési súlya 3280 gramm, testhossza ő1 cm. Apgar érték 9/10. Adaptációja zavartalan 

volt, otthonába normál idQre távozhatott.  
 

FejlQdési mutatók  

   MozgásfejlQdése az élettani normák szerint alakult, mozgásterápiát nem igényelt. 

  ŰeszédfejlQdésében az elsQ életévben nem fedeztek fel eltérést szülei és a családot látogató 

védQnQ sem. Gagyogást, gügyögést tapasztaltak, hangadása differenciált volt. ElsQ, mások 

számára is érthetQ szavait másfél éves kora körül mondta. Szógyarapodása megfelelQ ütem_ 

volt az édesanya elmondása alapján. Két-három éves korában családi közegben arra figyeltek 

fel, hogy az átlagosnál hangosabb hangadás jellemezte gyakorlatilag folyamatosan, ennek 

ellenére nem gyanakodtak hallássérülésre úgy sem, hogy a családban anyai és apai ágon van 

hallássérült személy. NQvére ugyancsak mutat halláskiesést - iskolás kora óta hallókészüléket 

visel, mérsékelt érintettség okán azonban sajátos nevelési szükséglet nem került megállapításra.  

 

 



Intézményes nevelés 

   ŰölcsQdei nevelésben, korai gondozásban nem részesült. Óvodai nevelése három éves 

korában vette kezdetét, mely négy éven át tartott. Hallássérülésének gyanúját az óvoda 

logopédusa vetette fel. Öt éves korában történt hallásvizsgálata mindkét oldalon ő0 dŰ-es 

objektív hallásküszöböt állapított meg, minek következtében Oticon Sensei ŰTE típusú 

hallókészülékkel látták el, melyhez lassan szokott hozzá.  

 

SzakértQi vizsgálatok 

   Hat éves korában történt meg diagnosztikai vizsgálata a Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai FejlesztQ, Oktató és Gondozó Tagintézményben, mely vizsgálat érzékszervi 

fogyatékosság okán sajátos nevelési szükségletet állapított meg. Ezt követQen a logopédiai 

terápia szurdopedagógiai fejlesztéssel egészült ki.  

   Általános iskolai tanulmányait hét éves korában kezdte meg. Az elsQ évfolyam 

ismeretanyagát egy tanév alatt zavartalanul elsajátította.  

Kapcsolattartás tanáraival  
 

    Tanítója az elsQ évfolyam kezdetétQl értQ figyelemmel kísérte a tanuló haladását, fejlQdését. 

Szükség szerint differenciált feladatokkal látta el, szabad teret adva az egyéni fejlQdésnek. A 

hallássérülésbQl adódó nehézségeit figyelembe vette, rendszeres konzultációink tapasztalatait 

beépítette további tevékenységébe. Az esetleges elakadások alkalmával jelenleg is közösen 

keressük a megoldást.  
 

Kapcsolattartás a tanuló szüleivel 

 

    Szülei, különösen az édesanya nagy figyelmet fordít gyermeke fejlQdésére, iskolai 

haladására. A gyermekével kapcsolatos történéseket rendszeresen, akár heti szinten meg tudjuk 

beszélni, mivel intézményének dolgozója. Odaadó gondoskodása ellenére a súlypontok 

meghatározásában folyamatos segítséget igényel, melyet szívesen fogad, és törekszik azok 

megvalósítására változó eredményességgel.  

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  
 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

     A kortárs közösségben és kétszemélyes fejlesztési szituációban is oldott, barátságos. 

Kooperációja teljes kör_. Feladattudata, feladattartása életkori szint_, figyelmét tartós 

foglalkoztatás során is hatékonyan irányítja. Széleskör_ érdeklQdés és magas motivációs szint 

jellemzi. Feladatait átlagos pszichomotoros tempóban, a pontos kivitelezésre törekedve végzi 

el. Tartós intellektuális terhelést igen jól t_r. Non-verbális intelligenciája ép mentális fejlQdés 

mentén a magas övezetbe sorolható: IQ= 122 (S.O.N. iskoláskorú gyermekek számára). 

KiemelendQ jó kombinatív készsége és az analógiák magas szint_ alkalmazása. 

     Hallás: mindkét oldalon jól m_ködQ hallókészüléket visel. Készülékeit az ébrenlét teljes 

idQtartamában hordja, azokat életkori szinten, önállóan kezeli. Kommunikációs csatornája az 

auditív. Szájra irányultsága természetes, a szájról olvasási képet spontán élethelyzetekben nem 

keresi. Visszakérdezés nehezített feladathelyzetben, a nyelvi területek célzott provokálása során 

tapasztalható alacsony elQfordulási gyakorisággal.  

     Űeszédkésztetése átlagos, élményeit spontán és kérésre is szívesen megosztja. 

Űeszédfegyelme megfelelQ. Hangszíne természetes, beszédtempója átlagos. Űeszéde dallamos, 

jól érthetQ. Egyszer_ és összetett mondatokat is használ, melyekben egy-egy dysgrammatikus 

elem még megjelenik.  JellemzQen a toldalékok adekvát használata terén tapasztalható eltérés, 

ez azonban a beszéd érthetQségét nem befolyásolja. Kisszámú artikulációs hibáját logopédus 

javítja. Aktív szókincse az átlagos szókincstartományba esik, passzív szókincse kissé 

magasabba szint_ fejlettséget mutat. Űeszédészlelés, beszédmegértés terén az életkori átlag alsó 

szegmensébe esQ teljesítmény tapasztalható.  Auditív differenciálása pontatlan, javuló tendencia 

mentén.  

     Grafomotorikája nagy ív_ fejlQdést mutat az elQzQ tanévben tapasztaltakhoz viszonyítva, a 

területtel kapcsolatos tevékenységeket már motiváltan, javuló színvonalon végzi el. Kézírása 

olvasható, de nem szabályos. Pozitívum azonban, hogy az íráshasználatot nem hárítja, egyre 

inkább eszközként használja feladatvégzés során. Technikai nehézségei miatt írástempója 

lassúbb az átlagosnál, ez idQnkén még frusztrációhoz vezet.  

      A számosság körében tájékozott, matematikai alapfogalmainak megfelelQ alakulása 

tapasztalható. Síkban és térben való tájékozódása egyre biztosabb, téri relációk terén is jelentQs 

fejlQdést mutat.  



További részképességek vizsgálata nem mutat eltérést az életkori átlagtól. Heti 

rendszerességgel logopédiai terápiában is részesül.  

 

 

A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a tanuló 
osztályban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• Űeszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése  

• A nyelvi kifejezQkészség további fejlesztése (különös tekintettel a helyes 

toldalékolásra), az aktív és passzív szókincs további bQvítése 

• Térben és síkban történQ tájékozódás fejlesztése 

• Finommotorika, grafomotorika fejlesztése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− Magas szint_ motivációs késztetés 

− MegfelelQ feladattudat  

− Széleskör_ érdeklQdés 

− Jó irányíthatóság 

− Igen jó terhelhetQség 

− Magas aktivitási szint 

− Az analógiák hatékony alkalmazása 

− Jó kombinatív készség 

 

Az értékelés alapelvei 
 

− Azonnali és következetes visszajelzések, pozitív megerQsítés nyújtása, melynek alapját 

az önmagához viszonyított elmozdulás képezi 

− Az értékelés a "Fejlesztés célja" részben taglalt területeket érinti elsQdlegesen  

− Kiemelt értékelési szempont a feladatok pontos végrehajtása 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: beszédészlelés, beszédértés  

Módszer: magyarázat, megbeszélés, bemutatás, 
szelektálás, szemléltetés, mintakövetés, munkáltatás, 
megfigyelés, ismétlés, játék, produktív, reproduktív 
szövegalkotás, visszacsatolás, kiegészítés, versengés, 
önellenQrzés, ellenQrzés, értékelés, önértékelés 

Eszköz: számítógépes hanganyag, 
szókártyák, szómagyarázatok, hívóképek, 
preparált szavak, mondatok, szövegek,  
"AgymenQk" sorozat feladatkártyái, 
kiemelQ toll, papír, ceruza 

Feladatok, tevékenységek 

Űeszédészlelés 
− Az élet hangjainak differenciálása - hangos könyvek (13. kép) 
− HangszerfelismerQ játékok  
− Akusztikus inger irányának meghatározása 
− Hangadással összekötött légzQ gyakorlatok 
− Hangutánzás hívóképekkel, környezet hangjainak utánzása  
− Szavak visszamondása eltakart szájjal történQ hangoztatást követQen  
− Hosszú szavak ismétlése - hibák felismerése 

− Értelmetlen hangsorok, álszavak ismétlése 
− Suttogó játék 
− Szájmozgásról felismert szavak 
− Szógy_jtés adott szókezdethez (pl. ki.....; gyö.....; me......) szóban és írásban 
− HangidQtartam differenciálás képi megsegítés nélkül 
− Zöngés/zöngétlen beszédhangok differenciálása szavakban 

− Adott hang felismerése szavakban 
− Adott szótag felismerése szavakban  
− Hang helyének meghatározása - szólánc játékok 
− Hang/bet_pótlások hiányos szavakban, mondatokban 

− Szavakra, szótagokra, hangokra bontás  
  Űeszédmegértés 

− Mesélés képekrQl, élményrQl (11. kép) 
− https://kerekmese.hu/videok/lili-a-jatszoteren-lilimesek/ videóhoz kapcsolódó 

feladatok  
− Szómagyarázatok ismeretlen szavak esetén 
− Asszociációs szógy_jtés (pl. játékok, állatok......témakörben) 
− Képek csoportosítása megnevezéssel fQfogalmak szerint 
− Rövid történet visszamondása 
− Szöveg hiányzó részletének a kiegészítése választás, majd önálló tevékenység során - 

szóban/írásban 
− Mondatfonetikai eszközök játékos gyakorlása (hangerQ, hangsúly, hanglejtés, 

beszédtempó, beszédritmus, beszédszünet) 
− Kérdezz/felelek típusú játékok (1. kép) 

Fejlesztés célja  
FejlQdjön a tanuló beszédészlelése, váljék pontosabbá hallás utáni diszkriminációja. Javuljon az 
ismeretszerzés hatékonysága a beszédértés, feladatértés fokozatos fejlQdésével.  

https://kerekmese.hu/videok/lili-a-jatszoteren-lilimesek/


Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia:  
nyelvi kifejezQkészség, aktív és passzív szókincs, grammatika 

Módszer: magyarázat, bemutatás, önálló 
cselekedtetés, megbeszélés, közös 
munkavégzés, analizálás, szintetizálás, 
szóalkotás, szóelemzés, szövegfeldolgozás, 
gy_jtQmunka, hibakutatás, szótárhasználat, 
fogalommagyarázat, produktív szóbelis és 
írásbeli szövegalkotás, párosítás, játék, 
versengés, gyakorlás, önellenQrzés, javítás, 
értékelés, önértékelés 

Eszköz: szó és mondatkártyák, képanyag, 
preparált feladatlapok, szó és 
képrejtvények,szótárak gyermekeknek, 
ŰrainŰox készletek, szó és képrejtvények, 
Deákné Ű. Katalin: Ki lehetek én?           
Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, 
papír, ceruza, bet_kirakók, sztori kockák, 
szövegértés feladatlapok 

Feladatok, tevékenységek 

Nyelvi kifejezQkészség 

− Szavak szótagolása, hangokra bontása, hiányzó részletek kiegészítése (ő. kép) 

− Gósy Mária - Imre Angéla féle beszédpercepciós fejlesztQ modulok alkalmazása  

− SzövegértQ feladatlapok változatos feladattípusokkal 

− Tematikus szógy_jtés szóban, szókártyákkal, írásban   

− Kép alapján megadott mondatokból történet összeállítása 

− Kép alapján hívószavak felhasználásával összefüggQ szöveg alkotása  

− Kép alapján kérdések segítségével szöveg alkotása 

− Elvont fogalmak magyarázata, mondatba foglalása szótárhasználattal, vagy internetes 
kereséssel  

− Szinonimák, ellentétpárok gy_jtése, szövegbe illesztése 

− Változatos nyelvi játékok, szó és képrejtvények 

− Tematikus szólánc feladatok szóban és írásban  

− Szókártyák- képek párosítása 

− Szópiramisok alkotása szóban és írásban 

− Mondatpiramisok szóban és írásban           

− ŰrainŰox változatos témájú feladatkártyáinak feldolgozása  (Ő. kép) 

− Szociális helyzeteket ábrázoló hívóképek feldolgozása  

− Érzelmeket feldolgozó képek feldolgozása 

− Hibakutatás szóban és írásban, egyszer_ szövegekben 

− Tematikus párbeszédek szóban és írásban 

− Adott szavakból rövid történet alkotása  



 

− "Mi fér a dobozba?" - játék 
− Körülírások egyszer_ szavak esetén  − Találós kérdések rendszeres megoldása 

− Sztori kockákkal mondat, történetalkotás (2. kép) 

− SzövegértQ feladatok életkori szinten (8. kép) 
Aktív és passzív szókincs 

− Szógy_jtés adott témakörben (hárított és preferált témákban egyaránt) - (3. kép) 
− Szólánc, szótaglánc alkotása szóban, írásban 

− Hangokból szóalkotás  
− Űet_kbQl szóalkotás írásban  
− Szavak szelektálása, fQfogalom alá rendelés 

− Szóhoz szómagyarázat keresése 

− Szómagyarázathoz szó keresése 
− Egyszer_ képrejtvények 

− Szóalkotó társasjátékok (9. kép) 
− SzinonimakeresQ játékok - szótárhasználattal és anélkül 
− Melyik szó nem illik a sorba?  (témakörök szerinti bontásban) 
− Adott szókészletbQl összetett szavak alkotása - szómagyarázattal 

Grammatika 
 

- Hibakutatás szavak, mondatok, rövid szöveg szintjén a preferált és hárított témákban 
egyaránt 

- Nyelvi feladatlapok az aktuális nyelvtani anyag felhasználásával (6. kép, 7. kép) 
- Űet_,- szótag,- szóanalízis  
- SzótQhöz toldalék keresése szókártyákkal  
- Egyszer_ nyelvi rejtvények - bet_rejtvény, keresztrejtvény 
- Szavak keresése adott nyelvtani problémára szövegben, szövegrészletben 
- Írásmunkák önellenQrzése  

Fejlesztés célja 

Javuljon a tanuló kifejezQkészsége spontán beszédhelyzetekben és irányított 
beszédszituációkban egyaránt. Gyarapodjék aktív és passzív szókincse egyaránt. Váljanak 
pontosabbá verbális megnyilatkozásaiban, írásos munkáiban a nyelvi vonatkozások. A tanult 
nyelvtani törvényszer_ségeket alkalmazza mind hatékonyabban.  

 

 

 

 



Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK   

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: térben és síkban történQ tájékozódás  

Módszer: magyarázat, szemléltetés, társalgás, 
szabálykövetés, lényegkiemelés, megfigyelés, 
szerepjáték, játék, önálló munka, cselekedtetés, 
gyakorlás, fogalombQvítés gyakorlatba ágyazottan, 
visszacsatolás, önellenQrzés, ellenQrzés, javítás, 
értékelés 

Eszköz: feladatlapok, változatos 
képanyag, mozgatható kez_ 
emberke, mátrixok, labirintus 
játékok, feladatlapok, bet_hálók, 
Mini LÜK füzet 

Feladatok, tevékenységek 

− Saját test megfigyelése, mozgásutánzás 

− Síkban lefektetett, mozgatható emberkével való feladatvégzés vizuális és auditív 
alapon adott instrukciókkal 

− A lent, fent, középen helyzetek rögzítése játékos formában 

− Jobb felsQ, bal felsQ, jobb alsó, bal alsó helyek felismerése 

− Az egymásmellettiség, szomszédság fogalmának gyakorlása Ő-9-16 mezQs mátrixban 

(12. kép) 
− Az átellenben, ferdén, rézsútosan, átlós irányban, szemben fogalmak gyakorlása síkban 

− A haladási irány, menetirány fogalmának játékos gyakorlása 

− A mozgásirányok és grafikus kivitelezésének gyakorlása 

− Soros, oszlopos, átlós elrendezések gyakorlása  
− Rész/egész viszony gyakorlatok az egész 9 mezQre történQ osztásával  
− Útvonalak követése tájékozódási pontok segítségével 
− Labirintus játékok térben és síkban 

− Űet_háló, szókincsfejlesztQ feladatlapok  
− Sorrend felállítása képek és szöveg alapján 

− Tájékozódás mátrixban - képek elhelyezése instrukcióra  
− Relációs szókincs gyakorlása szituációkban 

− Relációs szókincs gyakorlása képek felhasználásával  
− Mini LÜK kiadvány: tér-irányok gyakorlatai (10. kép) 

 

Fejlesztés célja 

Űiztosan tudjon tájékozódni térben, síkban. Ismerje az irányokat, a tárgyak egymáshoz képesti 

helyzetét.  Tájékozódjon biztosan különbözQ nagyságú mátrixokban. Alkalmazza pontosan a 

téri, síkbeli tájékozódáshoz kapcsolódó relációs szókincset.  

 

 



Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: finommotorika, grafomotorika 

Módszer: magyarázat, minta adása és 
követése, cselekedtetés, megbeszélés, 
konstruálás, kicsinyítés, nagyítás, 
megfigyelés, játék, gyakorlás, visszacsatolás, 
önellenQrzés, javítás, értékelés, önértékelés 

Eszköz: gumigy_r_k, hengerek, puzzle, 
marokkó, mozaikok, kocka kirakók, gombok, 
f_zQtáblák, hajtogató papírlapok, olló, labdák, 
labirintusok, sablonok különbözQ témákban, 
formamásolók, írásfüzet, ceruza 

Feladatok, tevékenységek 

− Kéztorna 

− Ujjakat erQsítQ gyakorlatok (pl. különbözQ erQsség_ gumigy_r_k felf_zése hengerre, 

egyéb tárgyakra) 

− Változatos manipulációk biztosítása (pl. mini puzzle, marokkó, makett építés 

− Mozaik készítése 

− Kocka kirakók 

− Építés játék csavarkészletbQl mintakövetéssel és fantázia alapján  

− Gombf_zés változatos gombkészlet felhasználásával  

− Egyszer_ hajtogatások, az origami eleminek elsajátítása 

− F_zQtáblák használata változatos öltésvariációkkal 

− Szem/kéz koordináció fejlesztését célzó tevékenységek (ollóhasználat, célba dobás, 

vonalak kibogozása, labirintusjátékok, nyírás, sablonok használata) 

− A helyes ceruzahasználatot biztosító gyakorlatok 

− Grafikus formák másolása szabadon, vonalközben, négyzethálóban 

− Kicsinyítés, nagyítás négyzethálóban 

− Praktikus mozgások gyakorlása (kinyitás, f_zés, gombolás) 

− Rövid írásgyakorlatok önellenQrzéssel ("Válaszd ki, melyik sikerült a legjobban!") 

Fejlesztés célja 

ErQsödjék kézizomzata, váljanak koordináltabbá finommozgásai. Praktikus mozgásokat 

legyen képes hatékonyan végrehajtani. Végezzen örömmel aprólékos manipulációt igénylQ 

tevékenységeket. FejlQdjön grafomotorikája, javuljon kézírásának színvonala. Váljék 

dinamikusabbá kézírása minQségi romlás nélkül.  
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Mernyeiné Tőke Gyöngyi szurdopedagógia-oligofrénpedagógi szakos 
 gyógypedagógiai tanár  

 

NAGYOTHALLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS, FELSP TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 
Életkor, osztályfok: 11;11 év, ő. évfolyam 

Diagnózis: H 90.3 – kétoldali idegi hallásvesztés, társuló tanulási nehézséggel  

IdQszak: 6 hónap 

IdQtartam: heti 1 óra szurdopedagógiai, heti 1 óra logopédiai fejlesztés 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztQ foglalkozás 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

 

Várandóság és szülés körülményei 

          Zavartalan várandóságot követQen, 39. gest. hétre, indított szüléssel jött világra a család 

elsQ gyermekeként. A szülésindítás romló szívhang miatt vált szükségessé. Születési súlya: 

3120 gramm, testhossza: ő2 cm. Apgar értéke: 9/10. Adaptációja zavartalan volt.  

 

FejlQdési mutatók  

          MozgásfejlQdése az élettani normák szerint alakult. ŰeszédfejlQdése eltérést mutat: a 

gagyogás, gügyögés megfigyelhetQ volt, elsQ - mások számára is érthetQ - szavait azonban 2 

éves kora körül mondta. A szógyarapodás a következQ életévben igen lassúnak bizonyult. A 

szülQkben ez a fejlQdésbeli elmaradás nem okozott aggodalmat, azt az általános álláspontot 

képviselték, hogy fiúgyermek esetében lassúbb a beszédfejlQdés. Minden más területen 

megfelelQ dinamikájú fejlQdést mutatott, élénk, érdeklQdQ volt, mutatással pedig nagy 

hatékonysággal volt képes igényeit környezete tudomására hozni. Az elmaradásra a család 

védQnQje hívta fel a figyelmet.  

          Az elsQ életévekben rendszeresek voltak a felsQ légúti megbetegedések.  Közvetlen 

családjában hallássérült személy nem volt.  

 

 

 



Intézményes nevelés 

          Kortárs közösségbe 3;8 évesen került. Az óvoda megkezdését követQen a korábbiaknál is 

gyakrabban betegeskedett, felsQ légúti tünetei fülproblémákkal egészültek ki, környezete 

hallásromlást tapasztalt. Ő éves korában adenotomia és tonsillotomia, majd grommet beültetés 

történt. Ezt követQen szubjektív hallásvizsgálaton vett részt, mely közepes fokú vezetéses 

halláscsökkenést állapított meg.   

          Másfél év múlva, felülvizsgálata alkalmával mindkét fülön, a magas hangok felé 

fokozódó közepes fokú idegi halláscsökkenés került diagnosztizálásra, melyhez jobb oldalon 

20-30 dB, baloldalon 20-Ő0 dŰ mérték_ vezetéses halláscsökkenés társult. Hallókészülékkel 

történQ ellátására ekkor került sor. Az óvodás gyermek hallókészülékeit rendszertelenül viselte 

kortárs közösségben és otthonában egyaránt. Egy-másfél évre volt szüksége ahhoz, hogy 

készülékeit megszokja. Nagycsoportos korában heti egy alkalommal logopédiai terápiában 

részesült alaki beszédhibája, valamint a szókincs és a grammatika terén tapasztalható 

elmaradásai okán. Ezt megelQzQen célirányos ellátást nem kapott.  

          Tankötelezettségét közel 7 éves korában kezdte meg. Az elsQ évfolyam ismeretanyagát 

két tanév alatt sajátította el az anyanyelvi területen mutatott elmaradásai, lassúbb ütem_ 

fejlQdése miatt. A szakértQi véleményében javasolt ellátásokat (logopédiai terápia, 

szurdopedagógiai ellátás) részben, idQnként kisebb-nagyobb kihagyásokkal kapta meg 

szakemberhiány miatt.  

          Fél évvel ezelQtti audiológiai vizsgálata alapján hallásküszöbe - széles frekvencián (12ő-

8000 Hz) - jobb oldalon 20-70 dB, baloldalon 25-70 dŰ között húzódik a magas frekvenciák 

irányába romló értékkel.     

          Hallásgondozása rendszeres, mely a Szent János Kórház Audiológiáján történik. Widex 

típusú hallókészüléket visel. Jelenleg a szurdopedagógiai ellátás mellett heti rendszerességgel 

logopédiai terápiában is részesül, mindkét ellátás esetében heti egy órában. Ez az óraszám 

kevesebb a szakértQi vélemény javaslatánál, és tanuló szükségleteinél is, de a helyi lehetQségek 

pillanatnyilag ezt teszik lehetQvé.  

SzakértQi Űizottság vizsgálatai  

Diagnosztikai vizsgálata ő éves korában történt meg a FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai FejlesztQ, Oktató és Gondozó 

Tagintézményben. Felülvizsgálataira a jogszabályi elQírás szerint folyamatosan sor került. 

 



Kapcsolattartás tanáraival 

          A tanulót két hónapja ismerem. Jelenlegi tanárai a felsQ tagozaton jellemzQen értQ 

figyelemmel, egyéni szükségleteinek megfelelQ támogatással fordulnak felé. Iskolai érdekeinek 

érvényesítéséhez azonban a szülQk rendszeres támogatása szükséges, mivel intézményében Q az 

elsQ hallássérült tanuló. Rendszeres kapcsolattartás részemrQl az osztályfQnökkel - aki egyben a 

magyar és történelem tanár is, valamint az angol tanárral szükséges, ezeken a területeken 

tapasztalható a legtöbb probléma. Tanárai nyitottak a szakmai konzultációra, és egyre inkább 

reálisan szemlélik munkavégzését, teljesítményét, pontosabban ítélik meg egyéni szükségleteit, 

a segítségnyújtás lehetQségeit.  

 

Kapcsolattartás a tanuló szüleivel 

          Szüleivel, különösen az édesanyával rendszeres a kapcsolattartás. A fejlesztés kezdetétQl 

keresik a konzultációs lehetQséget, valamint minden szükséges információt a rendelkezésemre 

bocsátottak. A szülQk - meglátásom szerint - nem érzik, hogy gyermekük az iskolai közegben 

minden vonatkozásban a megfelelQ támogatást kapja, a valós segítségért azonban hálásak. 

Gyermekük érdekeit napi szinten képviselik, ehhez a szakmai észrevételeimet kikérik. Nyomon 

követik iskolai haladását, segítségnyújtásunk azonban még nem mindig optimális, a rendszeres 

konzultációknak köszönhetQen azonban folyamatosan alakul. Ezzel párhuzamosan formálódik 

önismerete, reális önértékelése is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

          Gyorsan oldódó, barátságos, tisztelettudó, együttm_ködQ kiskamasz. Figyelme 

felkelthetQ, terelhetQ, figyelmének intenzitása azonban jellemzQen témafüggQ. Feladattudata, 

feladattartása életkori szint_. Munkatempója a preferált területeken átlagos (matematika, 

természetismeret), az érintett területek esetében azonban meglassúbbodás tapasztalható (pl: 

írás, helyesírás, szövegértés). KülsQ motivációra jól reagál, szükség esetén segítséget elfogad, 

melyet eredményesen épít be további tevékenységébe. A rendszeres visszajelzést folyamatosan 

igényli.   

          Hallókészülékeit fegyelmezetten viseli, azokat önállóan gondozza. A hozzá intézett 

beszédet jól érti, arcra, szájra irányultsága természetes, a szájról olvasás csatornáját 

kiegészítésként használja, kommunikációs csatornája elsQdlegesen az auditív. Hangszíne 

természetes, beszédritmusa jó, beszéde a kívülálló számára is érthetQ. Szívesen verbalizál, 

beszélgetést Q maga is kezdeményez, élményeit szívesen megosztja kérésre és spontán módon 

egyaránt. KifejezQkészsége nehezített, megfogalmazásai gyakran körülményesek. 

Rendszeresen küzd szótalálási, szóelQhívási nehezítettséggel. ŰQvített, esetenként többszörösen 

összetett mondatokat fogalmaz, melyekben diszgrammatikus elemek nagy számban vannak 

jelen. Űeszéde alakilag eltérQ, több hangra kiterjedQ paralália, diszlália tapasztalható.  

          Passzív szókincse átlagos (Peabody Passzív Szókincsteszt). Aktív szókincse szintén 

átlagos (Gardner Expresszív Szókincs Teszt), szóelQhívási problémái azonban itt is 

megjelennek: téveszt azonos fogalmi körön belül (ékszer-érték, eszkimó-hóember, horgony-

horog), illetve több esetben körülírja a keresett szót (f_tQanyag - amivel szoktak gyújtani).   

A TROG-H (Nyelvtani Szerkezetek Megértés) teszt alapján nem érti a középre beágyazott 

szerkezeteket.  

          Intellektuális képességei átlagos övezetbe esQek (IQ=90). Részképesség vizsgálata 

alapján rövid távú verbális memóriája rendezetlen, Ő elem megtartására képes (GMP 8). 

Vizuális memóriája rendezett, 8 elem megtartására képe, ezért a terület vivQfunkciójának 

tekinthetQ (GMP 9). Űeszédészlelése alacsony szint_ (DMP 10), auditív diszkriminációs 

képessége bizonytalan(12/6). Ritmusérzéke pontatlan (GMP 1Ő), szótagolási készsége gyengén 

fejlett (12/6).  



          Olvasás/szövegértés: Olvasástechnikája jelentQsen elmarad az életkori kívánalmaktól, 

minek hátterében a részképességeiben feltárt fejlQdésbeli elmaradás azonosítható (gyengébb 

rövid távú verbális memória, bizonytalan szeriális észlelés). Ismeretlen szöveg reprodukciója 

lassú tempóban történik, hosszabb szavak esetén pedig bet_zgetés, szótagolás, újrakezdés 

gyakori. Tapasztalható ezen túl hang és szótag reverzió is. SorkövetQ használatával 

olvasásteljesítménye számottevQen javul. Energiáit a technikai részletek jelentQs mértékben 

lekötik, ezért szövegértése pontatlan (ő/2). Válaszaiban nem súlypontoz, sokkal inkább a 

vonatkozó rész szó szerinti felidézésére törekszik.  

          Írás/helyesírás: Űal kezes, ceruzafogása, kéztartása rendhagyó, írásnyomatéka megfelelQ. 

Írástempója kissé lassúbb, bet_inek dQlésszöge, mérete, valamint vonalvezetése egyenetlen, 

minek következtében írásképe kevéssé rendezett, de olvasható. Írásmunkáiban a hallássérülés 

szempontjából típusos tévesztések fordulnak elQ magas számban (helytelen idQtartam jelölések, 

bet_k elhagyása, elhallásból eredQ tévesztések). Eseményképek alapján képes történet jelleg_ 

elbeszélést rögzíteni, melyben mondatai egymásra épülnek, sorrendjük logikus. Ugyanakkor a 

szó és frázisismétlések gyakoriak. Összességében írásbeli kifejezQkészsége is intenzív 

fejlesztésre szorul.   

Matematikai készségei életkori szint_ek, a terület erQsségének tekinthetQ.  

 

A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a 
gyermek/tanuló csoportban/osztályban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak 

tapasztalatai alapján 

• A hallási figyelem fejlesztése nehezített audiológiai körülmények között 

• Auditív differenciálás és verbális emlékezet fejlesztése 

• Szóbeli és írásbeli kifejezQkészség fejlesztése 

• Nyelvi megértés, szövegértés fejlesztése - összetettebb információk feldolgozása, 

lényegkiemelés és egyéb, a feldolgozást segítQ technikák gyakorlása, tanulási 

technikák elsajátítása és alkalmazása szükség szerint, a jelentkezQ nehézségek 

önálló leküzdése érdekében 

• Olvasástechnika, értQ olvasás szintjének az emelése 

 

 

 

 



Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− Teljes kör_ kooperáció 

− Életkori szint_ feladattudat 

− Kitartó munkavégzés 

− Jó irányíthatóság, motiválhatóság 

− Nyitottság, érdeklQdés az újszer_ ismeretek iránt 

 

Az értékelés alapelvei 

− Azonnali és következetes visszajelzések, pozitív megerQsítés nyújtása, melynek alapját 

az önmagához viszonyított elmozdulás képezi 

− Az értékelés a "Fejlesztés célja" részben taglalt területeket érinti elsQdlegesen.  

− Kiemelt értékelési szempont a feladatok pontos végrehajtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: hallási figyelem nehezített audiológiai 
körülmények között, auditív differenciálás és verbális emlékezet  

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, mintakövetés, munkáltatás, 
megfigyelés, játék, ismétlés, önellenQrzés, 
ellenQrzés, visszacsatolás, értékelés 

Eszköz: tablet, hangszerek, hangkeltQ 
eszközkészlet, kendQ szembekötéshez, 
képanyag hanghatásokhoz, papír, ceruza 

Feladatok, tevékenységek 

− Az élet hangjai (közlekedési eszközök hangja, szokatlan, vagy ritka hangjelenségek - 

hangoskönyvek) 

− Változatos hanghatások azonosítása - képegyeztetéssel (18. kép) 

− Zajok, zörejek felismerése növekvQ elemszámmal, majd emlékezet utáni 

visszamondása 

− Utcazajok zenei aláfestéssel - laptopról  https://www.youtube.com/watch?v=WeOARQs9jTE 

− Állathangok differenciálása (20. kép) 

− Hang, hangszerfelismerQ játékok - sorrendiség felismertetése 

− Hallási differenciálás beszédhangok vonatkozásában, különös tekintettel a 

hosszú/rövid, zöngés/zöngétlen beszédhangokra 

− Hasonló hangzású szavak differenciálása 

− Szelektálások: magas/mély, hosszú/rövid, hangos/halk kategóriákban 

− Suttogó játékok változatos témakörökben, tantárgyi tartalmakhoz kapcsoltan, az 

osztályfoknak megfelelQ nehézségi szint_ szókészlet felhasználásával  

− Akusztikus inger irányának meghatározása  

− Szavak, mondatok ismétlése hallás után, emelkedQ elemszámmal 

− Álszavak ismétlése emelkedQ elemszámmal, eltakart szájjal 

− Akusztikus, diszkriminációs gyakorlatok (hang, szótag, szó kihallása felolvasott, 

hallott szövegbQl)  

− Egyszer_, majd összetett utasítások pontos dekódolása tantárgyi vagy tréfás tartalmak 

vonatkozásában 

− Szópiramis, mondatpiramis feladatok szóban  

Fejlesztés célja 
Javuljon a tanuló hallási figyelme, váljék érzékenyebbé környezete finom hangingereire. 
FejlQdjön auditív differenciálása, javuljanak emlékezeti funkciói az auditív/verbális csatornán. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeOARQs9jTE


 

Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: szóbeli és írásbeli kifejezQkészség  

Módszer: magyarázat, szemléltetés, 
mintakövetés, kérdezés, munkáltatás, 
rendszerezés, játék, ismétlés, 
önellenQrzés, ellenQrzés, értékelés 

Eszköz: laptop, feladatlapok, eseményképek, 
szociális vonatkozású képanyag, érzelmeket 
ábrázoló képek, sztorikockák, preparált szövegek, 
szókártyák, mondatkártyák, fejlesztQ könyvek 

Feladatok, tevékenységek 

− "Sztori kockák"-kal produktív szóbeli és írásbeli szövegalkotási gyakorlatok (ő. kép) 

− Feladatok ismertetése saját szavakkal, súlypontozva 

− Saját élmény rendszeres megosztása szóban, majd írásban 

− EseményképrQl rövid, majd részletes beszámoló készítése 

− Szociális vonatkozású képanyag feldolgozása szóban és írásban, párbeszédes formában 

(1. kép) 

− Érzelmek felismerése, megfogalmazása szóban és írásban, majd körülírással (2. kép) 

− Vita, érvelés gyakorlása tantárgyi tartalmakhoz kötötten, vagy vicces helyzetek 

feldolgozása 

− Preparált ismeretterjesztQ és irodalmi szövegek hiányzó részleteinek pótlása  

− Körülírások különbözQ szójafok vonatkozásában, vagy változatos témakörökben  

− "Mi fér a dobozba?" - játék  

− Nyelvi rejtvények - bet_rejtvény, keresztrejtvény szófajok szerint 

− Űet_,- szótag,- szóanalízis ("Részképességek - Gyakoroló feladatok 8 éves kortól" 

kiadvány felhasználásával 11. kép) 

− Keres a mondatkezdéshez a befejezést! (mondatkártyák felhasználásával) 

− Ellentétes jelentés_ szavak keresése szókártyán 

− Szinonimák keresése szóban, írásban, azok mondatba történQ illesztése - 

http://www.okosdoboz.hu/ FelsQs feladatok / Magyar nyelv / SzócserélQ 

 
Fejlesztés célja 

 Kerüljön magasabb szintre a tanuló szóbeli kifejezQkészsége. Írásbeli munkáinak színvonala 
emelkedjen magasabb szintre a minQségi mutatókat figyelembe véve.  

  

http://www.okosdoboz.hu/


Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: nyelvi megértés, szövegértés fejlesztése - 
összetettebb információk feldolgozása, lényegkiemelés és egyéb, a feldolgozást segítQ 
technikák gyakorlása, tanulási technikák elsajátítása és alkalmazása szükség szerint, a 
jelentkezQ nehézségek önálló leküzdése érdekében 

Módszer: magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, munkáltatás, mintakövetés, 
visszacsatolás, ismétlés, önellenQrzés, 
ellenQrzés, értékelés 

Eszköz: preparált szövegek, szövegkiemelQk, 
eseményképek, feladatlapok, kép és szó és 
mondatkártyák, papír, ceruza 

Feladatok, tevékenységek 

− Az osztályfoknak megfelelQ nyelvtani definíciók pontosítása kiegészítéssel írásban, 

vagy szóbeli felidézéssel - váltakozva 

− Hibakutatás szavak, mondatok, rövid szöveg szintjén - a nyelvi tudatosság szintjének 

emelése, a tanult elmélet gyakorlati alkalmazása az önállóság fokozatos emelésével 

− Szövegértést segítQ tanulási technikák bevezetése (tagolás, kiemelés, hívószavak 

keresése, vázlat készítése támpontok alapján, majd önállóan - lehetQség szerint 

− Eseményképek sorából a hiányzó elem megtalálása, a képek nyelvi szintre "fordítása" 

− Rövid tartalmi kivonathoz a megfelelQ szöveg társítása - hasonló témájú kivonatok 

esetében is 

− Rövid ismeretterjesztQ szövegek tartalmi eleminek pontos dekódolása, az 

ismerettartalom írásbeli visszaadása változatos feladattípusok alkalmazása mellett - 

önellenQrzéssel 

− Vázlatkészítés adott rövid szöveghez változó témákban (irodalmi, ismeretterjesztQ, 

humoros, leíró, elbeszélQ szövegek, szövegrészletek) - mérséklQdQ külsQ 

segítségnyújtás mellett 

− Szöveg hiányzó részletének a kiegészítése választás, majd önálló tevékenység során 

− Eseményképek alapján mondatok, rövid történetek alkotása a tartalom lényegi elemire 

koncentrálva 

− Szövegrekonstruálás (két vagy több szöveg összekevert elemeinek a rendezése 

szókártyákkal) 

Fejlesztés célja: Javuljon a tanuló nyelvi megértésének a színvonala. Váljék hatékonyabbá, 
pontosabbá az összetett információk feldolgozása. ŰQvüljön az ismeretlen szövegek hatékony 
értelmezéséhez alkalmazható tanulási technikák tárháza. Emelkedjen a tanuló önálló 
munkavégzésének hatékonysága, javuljon az önellenQrzés folyamata. 



 

Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
aktív és passzív szókincs, grammatika, nyelvtani ismeretek   

Módszer: magyarázat, megbeszélés, 
szemléltetés, rendezés, játék, 
mintakövetés, visszacsatolás, ismétlés,  
önellenQrzés,  ellenQrzés, értékelés 

Eszköz: szókártyák, szómagyarázatok, hívóképek, 
preparált szavak, mondatok, szövegek, kiemelQ toll, 
papír, ceruza, hiányos szövegek, társasjátékok, 
szótár, képrejtvények, szókincstesztek  

Feladatok, tevékenységek 
Aktív és passzív szókincs 

− Szógy_jtés adott témakörben (hárított és preferált témákban egyaránt) 
− Szólánc, szótaglánc alkotása szóban, írásban 
− Hangokból szóalkotás 

− Űet_kbQl szóalkotás (8. kép) 
− Szavak szelektálása, fQfogalom alá rendelés 

− Szóhoz szómagyarázat keresése 

− Szómagyarázathoz szó keresése 
− Képrejtvények 

− Szójátékok - társasjátékok (6. kép, 7. kép) 
− SzinonimakeresQ játékok - szótárhasználattal és anélkül 
− Szórejtvények, keresztrejtvények (10. kép) 
− Találós kérdések (1ő. kép) 
− Melyik szó nem illik a sorba?  (szófajok, témakörök szerinti bontásban) 
− Adott szókészletbQl összetett szavak alkotása - szómagyarázattal 
− Szókincstesztek (19. kép) 
− Szó-mondatpiramisok alkotása szóban és írásban (13. kép) 

 

Grammatika, nyelvtani ismeretek 

− Hibakutatás szavak, mondatok, rövid szöveg szintjén a preferált és hárított témákban 
egyaránt 

− Nyelvi feladatlapok az aktuális nyelvtani anyag felhasználásával  
− Szófajok keresése adott szövegben, szövegrészletben 

− űsoportosítások szófajok szerint szókártyákkal 
− Helyesírási elvek szerinti szógy_jtés   www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=931 
− Írásmunkák önellenQrzése 

− Nyelvtani feladatlapok az osztályfok figyelembe vételével (1Ő. kép; 17. kép) 
− Igékhez igekötQk társítása - szómagyarázattal 

 

Fejlesztés célja 
Fokozatosan gyarapodjon a tanuló aktív és passzív szókincse. Emelkedjék magasabb szintre 
fogalomhasználata.  Alkalmazza tudatosan, minél eredményesebben a tanult nyelvtani 
szabályokat. Váljék képessé munkáinak mind magasabb szint_ önellenQrzésére.  



 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: olvasástechnika, értQ szövegolvasás 
szintjének emelése                                            
Módszer: magyarázat, szemléltetés, 
rendezés, munkáltatás, mintakövetés, 
visszacsatolás, ismétlés, önellenQrzés,  
ellenQrzés, értékelés 

Eszköz: tankönyvek, szemléltetQ ábrák, rövid 
szakmai szövegek, feladatlapok, 
mondatkártyák, szólást ábrázoló képek 
 

  
Feladatok, tevékenységek 

− KülönbözQ szövegekhez tartozó mondatkártyák szelektálása 

− Olvasási gyakorlatok változó bet_típussal, bet_mérettel, változatos  

− témakörökben (12. kép) 

− Egybeírt szöveg tagolása   

− Érdekes szövegek szövegh_ reprodukálása (9. kép) 

− Kérdezz/felelek típusú olvasás/szövegértést támogató kvízkártyák alkalmazása (Ő. kép) 

− Társasjátékok, melyek pontos szövegreprodukciót és értési folyamatokat igényelnek 

(3. kép)  

− Eseményképek sorában az oda nem illQ elem megtalálása 

− Szöveg hiányzó részletének a kiegészítése választás, majd önálló tevékenység során - 

szóban/írásban 

− Szövegértést segítQ tanulási technikák bevezetése (tagolás, kiemelés, hívószavak 

keresése, vázlat készítése támpontokalapján, majd önállóan - lehetQség szerint 

− Rövid ismeretterjesztQ szövegek tartalmi elemeinek pontos dekódolása, az 

ismerettartalom írásbeli visszaadása - önellenQrzés 

− Megkezdett szólás befejezése 

− KéprQl szólás felismerése 

− Szólások jelentésének meghatározása választás alapján majd önállóan (16. kép) 

 
 

Fejlesztés célja  

Javuljon a tanuló olvasási technikája. Az értQ olvasás szintjének emelésével váljék egyre 

eredményesebbé önálló ismeretszerzése. Fejlessze az önellenQrzés technikáját ezen 

területeken a tudatosabb munkavégzés érdekében.  

 

 



MELLÉKLETEK 
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Papp Gabriella látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
gyógypedagógus 

LÁTÁSSÉRÜLT KISűSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 
A gyermek életkora, óvodai csoportja: 3 év 6 hó, kiscsoport 

Diagnózis: HőŐ20 - csökkentlátás mindkét szemen 

IdQszak: három hónap 

Fejlesztés ideje: heti két alkalom (2xŐő perc) 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

Zavartalan terhességbQl, 39. hétre, 3390 g súllyal, 9/10 Apgar értékkel született. Újszülöttkori 

adaptációja zavartalan volt. A család elsQ gyermeke. Szemészeti kivizsgálásban 6 hónapos 

korában részesült a háziorvos javaslatára, mert a szülQk is észrevették, hogy távolra nehezebben 

lát. Szemüveget akkor még nem kapott.  

űsecsemQkor 

Nem kúszott, 7-8 hónaposan mászni kezdett és 10-11 hónaposan önállóan járt.  

Kisgyermekkor 

A gyermekorvos mozgásfejlQdésének eltérései miatt neurológiai kivizsgálását kezdeményezte. 

Nystagmusa, generalizált enyhe izomhypotonia és koncentrációs figyelmi eltérések szerepeltek 

diagnózisában, jó mozgás-, értelmi- és beszédfejlQdése mellett.  

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

Első diagnosztikai vizsgálatára 3 év 3 hónapos korában került sor, szakorvosi ajánlásra az 

FQvárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

FejlesztQ, Oktató és Gondozó Tagintézményénél.  Ott leírták nystagmusát, gyakorlatlan 

pásztázását és azt, hogy a munkafelülethez közel hajol. Távoli vízusa pedagógiai 

látásvizsgálattal 0,06-0,07, közeli látásélessége pedig 0,08 volt. Kontrasztlátása enyhe fokban 



sérült, 2,ő%-os. Színlátása bizonytalanságokat mutatott, magasság-mélység érzékelésével 

együtt. Nagymozgásában, egyensúlyában, mozgáskoordinációjában elmaradást találtak. 

Megállapították sajátos nevelési igényét. 

Diagnózis  

− Hypermetropia H5200  

− Nystagmus – H55H0 

− Acromatopsia (kivizsgálás alatt) 

Intézményes nevelés 

Fél évet járt bölcsödébe, fejlesztésben ott nem részesült. 

Óvodai nevelése három éves korától a megyeszékhelyen lévQ integráló óvodában zajlik, ekkor 

kezdtem meg habilitációs, rehabilitációs fejlesztését. Óvodapedagógusaival a konzultáció 

folyamatos. Jellemzésük szerint a gyermek felnQttekkel szívesen beszélget. űsoporttársai nevét 

ismeri, de játékszituációban még sokszor kerül összet_zésbe velük a játék birtoklása miatt. A 

kialakított szokásrendszert többnyire elfogadja. Önállóan tisztálkodik, az öltözködésben 

önállótlanabb. Látássérülését jól kompenzálja, de nagymozgásban és az udvari 

játékszituációkban tapasztalnak nehézséget. Jelenleg utazó gyógypedagógiai ellátás keretében 

kapja meg a gyógypedagógiai fejlesztést, látásnevelést heti két órában. Az alkalmakon a 

gyermek szívesen vesz részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Megfigyelés csoportban 

űsoportjába beilleszkedett. Közeli tevékenységnél, kézm_ves feladatoknál 10 cm-re vagy 

közelebb hajol munkafelületéhez. Önállóan játszik, látássérülése miatt nehezebben méri fel a 

csoportban zajló játéklehetQségeket. Mozgó gyerektársainak nekimegy, ha váratlanul éri 

jelenlétük. Szívesen játszik szerepjátékot, épít. Halkan beszél, ezért nem mindig veszik észre 

jelzéseit. Távolságot nehezebben mér fel. A játékok helyét ismeri. Nagy mágnes táblán 

igyekszik az összes mágnest felrakni a táblára, nehéz felmérnie az üres helyeket, de kitartóan 

próbálkozik. Önállóan étkezik, tányéron a kevésbé kontrasztos ételt is megtalálja. 

Mosdóhasználatban is önálló, tulipán jelét, vagy inkább törülközQjének elhelyezkedését már 

megtanulta, azt biztosan használja. Van már barátja a csoportban. 
 

Feladatértés, feladatvégzés  

Munkatempója átlagos. Szüksége van a feladatok változatosságára, a helyzetváltoztatásra, 

mozgásra, de figyelme jól terelhetQ, feladattudata egyre kitartóbb. A fejlesztQ foglalkozáson  

végi feladathelyzetben tartható, gyakran utána is kérné még a játéklehetQséget. ÉrdeklQdQ 

gyermek. Képeket vizuális jegyei alapján ügyesen értelmez, ha nem látja biztosan, a szóbeli 

instrukciók segítségével következtet. Egyszer_ eseményképeket helyes sorrendbe állít, logikai 

kapcsolatokat észrevesz, de szüksége van a megerQsítésre. Mondatai egyszer_ mondatok a 

képrQl való meséléskor, de egyre bátrabban fejezi ki önmagát.  
 

Grafomotorium, finommotorika 

Jobb kezes, a ceruzát még marokra fogja magasan, alkartámasza nincs. A lapot színezéskor 

forgatja. Törekszik a vonalhatárok tartására, de még az olykor nehezebb számára. 

Zsúfoltságban emberformát megtalál. Emberrajza egyszer_, a fQ testrészeket megjeleníti. 

Vizuális ábrázoló tevékenysége fejlQdést mutat, már bátrabban rajzol le alakokat, tárgyakat. 

Szívesen gyurmázik csigát, hóembert, embert, egyre gyakorlottabban hengerít és gömbölyít. 

Segítséggel az egyenes vonalon való vágást, ollóhasználatot gyakorolja.  

 

Vizuális funkciók 

Közeli tevékenységnél átlagosan ő-10 cm-re hajol munkafelületétQl. Ekkor a papír 

beárnyékolása nehezíti vizualitását. A dönthetQ asztallap és a helyi megvilágítás biztosítása 



folyamatban van. Kisebb tárgyakat, kártyákat a szQnyegen közelebb hajolással észrevesz, a 

kevésbé kontrasztosak megtalálása nehezített számára. Színdifferenciálása alapszínek esetén 

még bizonytalan. A halványabb színeket (pl. rózsaszín) nehezen vagy nem érzékeli, ezért 

színezésnél, ha teheti, erQsebb színekre vált. Kevésbé kontrasztos képnél alak-háttér 

differenciálása bizonytalan, de igyekszik a vizuális jegyek értelmezésére. Vizuálisan Ő-ő 

elemszámú halmaznál változásokat észrevesz. Memóriajátéknál emlékszik a lefordított 

elemekre, de síkban való tájékozódása fejlesztendQ. Kis méret_ ábrák értelmezése nehezített, 

azonban pl. a miniLÜK 1x1cm-es ábrái során megtanulta lényeges vizuális jegyei alapján 

felismerni.  Logikai gondolkodása vivQ funkció. Három elem_ vizuális sorozatot folytat. 

VonalkeresztezQdést eltérQ színekkel, majd karakteres vonalak esetén azonos színnel elkezdett 

már helyesen értelmezni. 
 

Nagymozgás 

Nagymozgása fejlesztendQ, mozgáskoordinációja, egyensúlya, rugalmassága gyengébb. A 

mozgás gyorsan felélénkíti, ez a feladathelyzetbQl kilendítheti. űsoportos helyzetben mozgása 

gátolt, bizonytalanabb. 
 

Testséma, térbeli tájékozódás, matematikai képességek 

FQbb testrészeit megmutatja, a homlok, áll, térd, comb, könyök és egyéb testrészek 

megnevezése megerQsítést igényel. Téri relációs szókincsében (elQtte, mögötte, bal, jobb) 

bizonytalan. Dobókocka pöttyeit szimultán már felismer. Dobókocka képet helyesen egyeztet 

mennyiséggel, de számláláskor a szó és mozdulat egységét még gyakorolnia kell.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

ÉrdeklQdQ, nyitott, vizuális funkcióiban erQs fejlQdést mutató gyermek, akivel öröm dolgozni, 

hiszen minden alaklommal egyre ügyesebb. Látássérülése kihat mindennapi ismeretszerzésére. 

Kiemelném logikai gondolkodását, kitartását és érdeklQdését, ami vizuális képességeit 

pozitívan befolyásolja. 

 

 

 

 

 

 



A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a 
csoportban történQ megfigyelés és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

• nagymozgás és finommotorika 

• vizuális alapfunkciók fejlesztése 

• mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció 

• vizuális analízis-szintézis 

• figyelem idQtartamának növelése 

• ábrázoló tevékenység 

• színek differenciálása 

• követQ szemmozgás gyakorlása 

• fixációs gyakorlatok 

• orientáció fejlesztése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

ÉrdeklQdése, ügyes kompenzációja, logikai gondolkodása, általános tájékozottsága. 

 

Értékelés alapelvei 

Diagnosztikus mérés-értékelésen alapuló fejlesztés, folyamatos visszajelzés, formatív értékelés, 

kiemelt figyelemmel a vizuális funkciók fejlQdésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület  
VIZUÁLIS ALAPFUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

lokalizálás, fixálás, tekintetváltás, pásztázás, vonal követése szemmel, mozgó tárgy követése 

szemmel, perifériás látás, színlátás, Gestalt-látás 

Módszer  
együtt cselekvés, szóbeli irányítás 

melletti önálló cselekedtetés, 

megbeszélés, bemutatás, irányított 

beszélgetés, segítségadás, dicséret 

Eszköz 

lufi, ping-pong labda, gyurma, játék állatok, tálca, 

képek, hétköznapi tárgyak, plüss figura, világító 

doboz, sötétítQ függöny világító dobozhoz, tablet, 

papírrepülQ, babzsák, Junior Grabolo (2. melléklet) 
 

Feladatok, tevékenységek 

− világító dobozon tárgyak megfigyelése, színek, formák azonosítása 

− képek megfigyelése digitális kijelzQn 

− apró tárgyak keresése vizuális úton tálcán, az asztalon  

− ping-pong labda fújása gyurmaúton csigaalakban 

− bújócska plüss állattal: megkeresése, azonosítása kilógó testrész alapján, letakarással 

forma alapján 

− játék a lufival (reptetés, passzolgatás) 

− papírrepülQ útjának követése 

− állatok vezetése vonalkeresztezQdésen 

− célba dobás babzsákkal kosárba, dobozba egyre nagyobb távolságról 

− több szempont figyelembe vétele, térbeli keresés a perifériás látás ügyesítésével 

 

Fejlesztés célja 

Egyre biztosabb fixáció és fókuszált figyelem kialakítása. A tekintetváltás és szemmel való 

követés ügyesítése. A perifériás látás, térbeli és síkbeli tájékozódás megerQsítése, biztosabbá 

tétele. Preferált látótér kialakításának támogatása. 
 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület KOGNITÍV TERÜLET 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia vizuális, auditív, taktilis percepció, figyelem (elsQdlegesen 

a vizuális figyelem, majd akusztikus és taktilis), gondolkodási m_veletek 

Módszer: együtt cselekvés, 

szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, 

megbeszélés, bemutatás, 

irányított beszélgetés, 

segítségadás, dicséret 

Eszköz: tárgyképek, eseményképek, árnyképek, színkártyák, Junior 

Grabolo, élénk szín_ tárgyak, vonalhálós formafelismerQ feladatlapok, 

ujjbáb, fa puzzle, kontrasztos képeskönyvek, hétköznapi élet tárgyai, 

versek, énekek, mondókák, miniLÜK, csörgQ, feladatlap, zsírkréta, 

tapintózsák (pl. Qszi termések, kártyajáték szabályjátékhoz, A3-as papír, 

félbevágott képek, tablet 

Feladatok, tevékenységek 

A vizuális észlelés 

− szemfixációs gyakorlatok és a balról jobbra történQ szemmozgás beidegzQdése (mozgás 

követése, képek követése)  

− differenciálás (eltérés, azonosság észrevétele) párosítás hétköznapi tárgyakkal, képekkel, 

állatos kártya változásainak észrevétele 

− diszkrimináció (alak, háttér megkülönböztetése, szempontok szerint csoportosítás) 

− Gestalt-látás, egységben való látás (formák kiegészítése egésszé), reprodukáló képesség 

fejlesztése (térben, síkban)  

− alak konstancia, alak- és formaállandóság (felismerés változó helyzetben, vonalhálóban, 

fejjel lefelé, elforgatva, kép-árnykép egyeztetése)  

− vizuális tagolás, rész-egész/analízis-szintézis (képkiegészítés, mozaik összeillesztése)  

− vizuális ritmus követése, utánzása  

− változás megfigyeltetése, hiányok pótlása vizuális minta alapján (térbeli maketten/ síkban) 

− térbeli és síkbeli tájékozódás összekapcsolása (pl. minta alapján építQ játékok) 

− formafelismerés 

Az auditív észlelés 

− differenciálás (környezet hangjai, zörej, hangszer, fonéma megkülönböztetése, azonosítása) 

− diszkrimináció (beszédhang, szótag, szó kihallása a szövegbQl)  

− hallási inger irányának meghatározása hosszú, rövid hangok megkülönböztetése 

− ritmus hallás utáni visszaadása  

− auditív nyelvi szekvenciák fejlesztése (hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, 

majd hallási sorrend utánzása)  

− számfogalom erQsítése hangok segítségével (kopogás, hangszerek, csengetések száma) 



 

A taktilis (tapintásos) észlelés  

- tapintással tárgyak felismerése, csoportosítása  

- formafelismerés hátra, tenyérre rajzolva  

A keresztcsatornák m_ködése  

- tapintott tárgy megmutatása a képek között  

- látott tárgy megkeresése tapintással  

- hallott tárgy, élQlény vizuális ábrázolásának megkeresése 

A vizuális figyelem  

- utasítás szerinti elemek kiválogatása (az összes egyforma kigy_jtése) 

- fonalak követése kézzel, szemmel  

- nagy képen kis részlet megtalálása  

- képek átmásolása (kopírozás)  

- a látótér növelése (felvillantott információk megfigyelése) 

- a lényeges információ kiemelése (képekbQl) 

- a figyelemmegosztás képességének gyakorlása több szempont figyelembe vételével 

Az auditív figyelem  

- a lényeges ingerre való következetes reagálás gyakorlása (koppintás, taps, lépés egy bizonyos 

jel vagy szó hallása esetén)  

- reagálás ugyanarra az ingerre váltakozva, kétféle jellel (például elsQ jelnél leül, másodiknál 

feláll)  

Kognitív funkciók  

- válogatás különbözQ szempontok alapján (kakukktojás keresése, kijavítása) 

- történet visszaadása képek alapján (képek sorba rendezése) 

- számfogalom fejlesztése (tárgyak számlálása térben és képeken, m_veletek bevezetése) 

- olvasás elQkészítése (balról jobbra irány, sorok, oszlopok, képolvasás - miniLÜK) 

- fogalomalkotás, kifejezQ beszéd fejlesztése (állatok, növények, évszakok, higiénia, idQi 

orientáció- feladatlapok, képek, kötetlen beszélgetés) 

- folyamatábrák rendezése 

Fejlesztés célja: A vizuális, auditív és taktilis érzékelés, észlelés és figyelem erQsítése. A 

figyelem terjedelmének és tartósságának fokozása. A vizuális figyelem folyamatos megerQsítése, 

a logikai gondolkodás bátorítása a vizuális jegyek felismerésével. Differenciálás és csoportosítás 

különbözQ szempontok szerint, minél részletgazdagabban, egy, majd több szemponttal. ŰelsQ 

motiváció kialakítása, feladattudat fejlesztése 



 

 

Fejlesztési terület  
PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

finommotorika, szem-kéz koordináció 

 

Módszer 

együtt cselekvés, szóbeli irányítás 

melletti önálló cselekedtetés, 

megbeszélés, bemutatás, irányított 

beszélgetés, segítségadás, dicséret 

 

Eszköz 

gyurma, papír, festék, filc, zsírkréta, színes ceruza, sablonok, 

nyomda, f_zQs játékok, Pötyi játék, termések, levelek, kötél 

és tépQzáras tábla, színezQk, puzzle, babzsák, feladatlap, 

krepp papír, színes Nebuló ragasztó, ujjnyomda, kugli 
 

Feladatok, tevékenységek 

− mindennapi szituációkhoz kötötten (pl. gombolás, zipzárazás, asztalterítés) 

− játékszituációban (építés, illesztés, csoportosítás, manipuláció tárgyakkal, puzzle, f_zés, 

csipeszelés, kuglizás, célba dobás)  

− alkotó tevékenységekhez kötve (tépés, nyírás, ragasztás, festés, hajtogatás, gyurmázás, 

nyomdázás, maszatolás) 

− írásmozgáshoz kötve (színezés, rajzolás, formautánzás, áthúzás, vonalelemek írása)  

− egyéb finommozgások tudatos irányítása, kontrollja (kéz, láb, testrészek, arc: mimika, 

beszédmozgásra figyelés, gesztusok) 
 

Fejlesztés célja 

A meglévQ látás minél teljesebb felhasználása a finommozgások koordinálásakor. A kézizomzat 

erQsítése. A szem-kéz koordináció, ujjhasználat ügyesítése. 
 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

téri-, idQi orientáció, testséma, téri irányok megismerése, szem-láb koordináció, egyensúly 

Módszer 

együtt cselekvés, szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, megbeszélés, bemutatás, 

irányított beszélgetés, segítségadás, dicséret 

Eszköz 

plüss állatok, szobai játékállatok, mondókák, 

labda, lépQkövek, alagút, szék, szQnyeg, szivacs, 

asztal, süni ábra, évszak puzzle 

Feladatok, tevékenységek 

Testséma kialakítása 

− fQ és egyéb testrészek megnevezése, funkciója, mozgatása 

− tájékozódás saját testen 

− oldaliság gyakorlása: különbözQ játékos feladatok bal és jobb kézzel (pl. kanálban termés 

hordása célba, célba dobás bal és jobb kézzel) 

− mozgásos mondókák testrészek gyakorlására 

Tájékozódás térben 

− viszonyfogalmak használata (saját helyzetéhez viszonyítva)  

− viszonyítás a helyzetét változtatva  

− viszonyfogalmak máshoz viszonyítva - hármas tagozódás érzékeltetése polcon, tárgyakkal 

− nagy- és kis tárgyak keresése nagyobb térben – hallás alapján eljutás adott célig 

viszonyszavak segítségével (kincskeresés) 

− akadálypálya: le-, fel- és átlépés, akadálykerülés, távolságfelmérés, felugrás, leugrás, 

talajtól elrugaszkodás, statikus és dinamikus egyensúly, vonalon járás, cikk-cakk ugrás stb.  

Síkbeli tájékozódás fejlesztése  

− függQleges síkban: tépQzáras táblán, nagy faliképen  

− vízszintes síkban, földön, szQnyegen, asztalon, padon különbségkeresQkkel, puzzle-lal, 

miniLÜK táblával, vonalkeresztezéses feladatlapokkal, A3-as lapon, kisebb lapon  

IdQbeli tájékozódás fejlesztése 

- egy napon belüli idQbeli tájékozódás  

- napszakok, napok sorrendje, évszakok sorrendje 

Fejlesztés célja 

Testrészek felismerése, önálló megnevezése. A térbeli irányok helyes megnevezése, a relációs 

szókincs bQvítése. Űiztonságosabb nagymozgás kialakítása. Helyes iránydifferenciálás. 

Életkornak megfelelQ tapasztalatszerzés az idQrQl. Reális veszélyérzet alakítása. 



 

 

Fejlesztési terület: PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

nagymozgás, szem-test, szem-láb koordináció, mozgáskoordináció, egyensúly 

Módszer  

együtt cselekvés, szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, megbeszélés, 

bemutatás, irányított beszélgetés, 

segítségadás, dicséret 

Eszköz 

labda, lépQkövek, babzsák, alagút, ugráló kötél, 

kanál, Qszi termések, mozgáskotta elemei, szék, 

szQnyeg, pad, nagyméret_ pöttyök, fekvQ nyolcas 

feladatlap, üveggolyók, lufi 
 

Feladatok, tevékenységek 

Nagymozgások 

− nagymozgásokkal megvalósítható vizuális játékok (pl. tárgyak adott helyre juttatása, 

párosítása, kiegészítése kúszással, ugrással, hátrafelé járással stb.) 

Egyensúly, rugalmasság, mozgáskoordináció 

− dinamikus egyensúlyfejlesztés különbözQ összetétel_ akadálypályán (mászás talajra 

helyezett akadályokon, létrán mászás, „kanálon vitt tojás feladatok”, fél lábon állás, 

lépQköveken lépkedés, süppedQs felületen járás, babzsák vitele fejen),  statikus egyensúly 

fejlesztése (pl. hengerek, testközépvonal átlépéssel való testrészmegérintés, kötélen 

leguggolás) 

− rugalmasság fejlesztése (páros lábon szökdelések, terpesz-zár, terpesz-kereszt szökdelés, 

egy lábon haladás, sasszé szökdelés, ugrásvariációk, pl. kettQt elQre-egyet hátra. 

Mozgáskotta) 

− dobás-elkapás gyakorlása – lufi, babzsák, különbözQ méret_ labdák 

− testközépvonal átlépQ gyakorlatok (pl. fekvQ nyolcas, Sport Poha-Rak, üveggolyók) 
 

Fejlesztés célja 

A fejlQdéstani nagymozgások és óvodai állatutánzó mozgások idegrendszeri megerQsítése. 

A rugalmasság, földtQl való elrugaszkodás bátorítása, az egyensúlyérzék fejlesztése. 

A mozgáskoordináció ügyesítése a praktikus látás felhasználásával. A testközépvonal átlépéssel a 

két agyfélteke összekapcsolása. Mozgásbiztonság és mozgásbátorság erQsítése. 

 



MELLÉKLET 

1. A gyermek munkái 

 

  

vágás feladat 





  



 

2. Válogatás a fejlesztés során használt eszközökbQl  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papp Gabriella gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakos gyógypedagógus 

LÁTÁSSÉRÜLT ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, évfolyam: 8;7 év, 3. osztály 

Diagnózis: HőŐ20 csökkentlátás mindkét szemen 

       H5200 Hypermetropia 

       Q1300 Micropthalmus 

       H55H0 Nystagmus 

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: heti egy habilitációs foglalkozás (Őő perc) 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

A várandósság alatt minden rendben zajlott, a gyermek a 39. hétre született meg. 

űsecsemQkor 

A látásteljesítményben való eltérést két héttel három hónapos kora elQtt észleltek. A védQnQ 

felfigyelt a szemtekerezgésre és idQnként befele kancsalításra. Szemüveget viselt már Ő 

hónapos korában, amelyet azonban egyre gyakrabban levett, valószín_leg az ebben életkorban 

nehezen bemérhetQ, még nem megfelelQ korrekció miatt.  

Kisgyermekkor 

Három éves kora elQtt szemészeti kontrollvizsgálatra jártak rendszeresen, a gyermek 

szemüveget viselt. Dioptriája +13,ő volt, ami jelenlegi szemüvegéhez képest nagyon erQsnek 

számít.  

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

Első diagnosztikai vizsgálata 7 hónapos korában valósult meg a FPSZ Látásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai FejlesztQ, Oktató és Gondozó Tagintézménynél. Ekkor 



nystagmusa változó amplitúdójú. Három-négy cm átmérQj_ tárgyakat 3 m távolságig követett. 

Követése minden irányban folyamatos volt. Damil végéért pontosan nyúlt. Egyedül az 

üveggolyóra nem figyelt fel azonnal. Szemüveggel érdeklQdött a Ő-5 m-re lévQ tárgyak iránt is.  

Szemészeti diagnózisa ekkor már fennállt, de a szakértQi bizottság vizsgálata alapján 

segítségnyújtást még nem igényelt, nem kapott SNI státuszt.  

Az első felülvizsgálata középsQ csoportos óvodás korában valósult meg. A fejlQdési skála és 

intelligenciateszt alapján eredménye átlagos volt. A vizsgálat eredményeképpen kapta meg a 

sajátos nevelési igény státuszt. 

További felülvizsgálata nagycsoportos óvodásként valósult meg. Ekkor megállapították, hogy 

funkcionális látását praktikusan nagyon jól kihasználja, fixálását azonban nystagmus nehezíti, 

fQleg távoli fixáláskor és fáradáskor. Űal szeme a vezérszem. Távoli vízusa különálló jelek 

esetén 0,Ő, sorteszt használatával 0,32. Közeli vízusa 0,32. Kontrasztlátása és színlátása ép. A 

fényadaptáció nehezebb számára, a félhomályhoz és sötéthez jól alkalmazkodik.  Az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget elérte a pszichológiai vizsgálat alapján is, de a grafomotoros 

terület megerQsítése további odafigyelést igényelt. Integrált iskolai oktatását írták elQ. 

Harmadik osztályba lépésekor, annak 2. félévében írták elQ a következQ felülvizsgálatát. 

 

Intézményes nevelés 

Korai gondozásban nem részesült. 

Óvodai nevelése a lakóhelyén található integrált óvodában, három éves korától kezdQdött.    

Iskolai oktatása, nevelése integrált formában valósul meg, egy a megyeszékhelyen lévQ 

intézményben.  

Jelenleg heti rendszerességgel habilitációs fejlesztésben, látásnevelésben részesül az utazó 

gyógypedagógiai hálózat keretében. 

  



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglalkozáshoz 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Űarátságos, kedves, közlékeny gyermek, aki hamar feloldódik, szívesen mesél. Kedvelt 

tevékenysége, hobbija a rajzolás (pl. térkép, Star Wars, tankok), Legozás, barkácsolás. 

Törekszik alkotásai részletes kidolgozására. 

Megfigyelés csoportban 

Osztálytermében speciális, nem racsnis, kb. maximálisan 1ő-20°-ban megdönthetQ padot 

használ, melyen laptop tartó állvány segíti ezen felül, plusz dQlésszöget biztosítva. Padja a 

táblától kb. 1,ő m-re helyezkedik el. A fény bal oldalról áramlik be. A tábla fekete-fehér 

csíkozású, felszíne matt. Tanórán nem marad le, a szóban elhangzott információkat jól 

hasznosítja, memóriája segíti a távoli írásbeli és egyéb információkban való eligazodásban. 

Pedagógusai elmondása alapján nap végén észrevehetQ fáradása. PihentetQ vizuális 

gyakorlatokat ajánlok számukra ennek késleltetéséért, elkerüléséért.  

Feladattudat 

Feladattudata kialakult, önállóságra törekvQ. Tanszereiben biztosan tájékozódik, 

munkafelületéhez viszonylag közel hajol. Munkatempója átlagos, néha a gyorsaságra való 

törekvése miatt vét hibákat. Törekednie kell a rendre (pl. ceruzái esetében, a feladat menetének 

betartásában).  

Írás, grafomotorium 

Írása vonalhatárokat tartó, olvasható, füzetei hagyományosak. Ű-s ceruza használata segíti 

olvasását, füzetében való tájékozódását. Jobb kezes, ceruzafogása szabályos. Mintamásolása 

precíz, az arányok kivitelezése nehezített csak számára.  

Közeli munkavégzés, eszközhasználat 

Általánosságban közeli munkavégzésnél 1ő-20cm-es távolságra hajol munkafelületéhez. 

Eszközhasználata, ollóhasználata 10 cm-rQl vagy koncentráció esetén közelebbrQl történik. 

Vágása pontosságra törekvQ, lassabb tempójú. Síkbeli tájékozódása kialakult, a jobb-bal 

differenciálásában téveszt csak idQnként.  

 



Olvasás 

Olvasása folyamatosságra törekvQ, szavanként még meg-megálló, osztályfokának megfelelQ. 

Ajánlott számára a 12-es bet_méret 1,ő-es sorközzel, de a 10-es bet_méretet is elolvassa kb. 

15cm-es távolságból, kevés hibával.  

Vizuális funkciók 

Rejtett képeken formákat észrevesz, alak-háttér differenciálását, formaészlelését változatos és 

nehezített feladatokkal lehet fejleszteni. Zsúfoltságot kezel, viszont az önellenQrzésben 

gyakorlottságot kell szereznie. Alak-háttér differenciálása kifejezetten ügyes. Vizuális 

emlékezete hétig biztos, utána válik bizonytalanná. Logikai gondolkodása segíti a feladatok 

megoldásakor, rugalmas szempontváltásra képes. Vizuális figyelme és reakcióideje 

fejlesztendQ változatos játékokkal, de egyre hatékonyabban mér fel játékokban távolságokat, 

eseményeket, reflexe gyorsabb. Szem-kéz koordinációja és finommotorikája fejlesztendQ. 

Formadifferenciálása sikeres, fogalmi bázisát bQvíteni szükséges (pl. rombusz, trapéz). Vizuális 

analízise-szintézise bonyolultabb puzzle játékkal is sikeres.  

ÖSSZEGZÉS 

Fejlesztésében jelenleg fQ cél az önellenQrzésre, rendre való szoktatás, vizuális figyelmének és 

emlékezetének, reakcióidejének, síkbeli tájékozódásának, finommotorikájának, 

olvasástechnikájának, eszközhasználatának, keresztcsatornáinak, figyelemmegosztásának és 

zsúfoltságkezelésének fejlesztése játékos feladatokon keresztül. 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a tanórai 
megfigyelés és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

• vizuális észlelés erQsítése 

• grafomotorium fejlesztése 

• szem-kéz koordináció, finommotorika ügyesítése 

• zsúfoltságkezelés, vizuális analízis-szintézis 

• vizuális emlékezet erQsítése, keresztcsatornák bevonása 

• olvasás és kognitív funkciók fejlesztése 

 

 



Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Sok vizuális területen már kialakult kompenzációs technikákkal rendelkezik, kitartása, 

memóriája, auditív figyelme nagyban segíti a mindennapokban. Logikai gondolkodása 

erQssége, bátran kérdez, magabiztosan áll neki a feladatok megoldásának. 

Az értékelés alapelvei 
Diagnosztikus mérés-értékelésen alapuló fejlesztés, folyamatos visszajelzés, formatív értékelés, 

kiemelt figyelemmel a vizuális funkciók fejlQdésére. A fejlesztés céljánál részletezett területen 

elért eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztQ értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlQdés értékelése, erQfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes megerQsítése. Feladatok pontos végrehajtása. ElegendQ idQ biztosítása. MegfelelQ 

körülmények megteremtése (világítás, bet_méret). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: VIZUÁLIS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, vizuális emlékezet, alak-háttér differenciálás, vizuális 

analízis-szintézis, vizuális alapfunkciók, kompenzációs  technikák 

Módszer: magyarázat, 

verbális irányítás, 

gyakorlás, megbeszélés, 

önellenQrzés, 

feladatmegoldás, ellenQrzés, 

értékelés 

Eszköz: feladatlapok, füzetek, feladatgy_jtemények, tablet, 

Kedvenc fejtörQk, Halli Galli Extrém, Keetoo, Sudoku Junior, 

Rejtett képek foglalkoztató, miniLÜK füzetek, labirintus és 

szókeresQ feladatlapok, VarázserdQ labirintus játék, radírtorpedó, 

négyzetrács feladatlap távoli fixálással, mintamásoló kártyák 

felvillantással 

 

Feladatok, tevékenységek 

Vizuális észlelés, differenciálás 

− Különbségek, azonosságok keresése képeken (pl. Kedvenc fejtörQk) 

− Melyik nem illik a sorba? - kakukktojás játékok 

− Építs ugyanilyet! (pl. pálcikából, kockából stb.) 

− Építés minta alapján pálcikákból megfigyeléssel, majd a minta felvillantásával 

− Reprodukciós gyakorlatok térben, síkban 

− Labirintus játék papíron, vagy mágnessel (VarázserdQ labirintus játék, űlassic 

− Labyrinth androidos játék) 

− Tréfás képek, optikai csalás 

− Azonosság, különbözQség észlelése (pl. Halli Galli Extrém) 

− Kösd össze/jelöld az ugyanolyat! 

− Gestalt-látás: formák, képek kiegészítése egésszé 

− Dominó: kép, szám, bet_, kép-szó stb. 
 

Vizuális alak-háttér differenciálása 

 − Válogatások megadott szempontok szerint 

− Kép és árnykép párosítása 

− Elrejtett formák képen (Kedvenc fejtörQk) 

− Számítógépes, tabletes fejlesztQ játékok 

− Űet_k és számok differenciálását célzó feladatok, pl. felismerésük részleteik alapján, 

javításuk hibás írás esetén 



Vizuális emlékezet, figyelem 

− Memóriajátékok (pl. mintamásoló kártyák felvillantással) 

− Mi változott? Hiányok pótlása minta nélkül (pl. miniLÜK füzetek) 

− Emlékezeti technikák tudatosítása, elsajátítása 

− Figura-memóra pl. geometriai formákkal, bujkáló képek 

− Eseményképeknél hiányosságok, keverések észrevétele 

− Több szempont figyelembe vétele feladatlapokon, játékokban (pl. Keetoo, radírtorpedó) 

− Képek felidézése emlékezetbQl 

− Rövid ideig látott kép részleteinek felidézése (pl. Keetoo) 

− ReakcióidQ ügyesítése (Halli Galli Extrém, Keetoo, SpeedŰall androidos játék) 
Vizuális analízis-szintézis 

− Puzzle játékok (pl. VarázserdQ labirintus játék) 

− Kivágott képrészletek beillesztése (pl. miniLÜK füzetek) 

− Hiányos képek pótlása (miniLÜK füzetek, Kedvenc fejtörQk) 

− ÉpítQjátékok a térbeli és síkbeli tájékozódás összekapcsolásával, keresztcsatornák 
bevonásával 

Vizuális alapfunkciók  

− Irányított szemmozgások gyakorlása (pl. Classic 

Labyrinth androidos játék, labirintus és  

szókeresQ feladatlapok 

− Fixációs gyakorlatok (pl. négyzetrács feladatlap  
távoli fixálással) 

− Akkomodációs gyakorlatok (pl. távoli képrQl 
feladatmegoldás) 

− Mozgó tárgyak szemmel követése (pl. SpeedŰall androidos játék) 

− SzempihentetQ gyakorlatok (pl. kézdörzsölés melegével szempihentetés, közeli és távoli 
fixálás váltakoztatása) 

Kompenzációs technikák elsajátítása 

− Segédeszköz-használat pl. sorvezetQ 

− Keresési technikák zsúfoltságban (feladatlapok) 

Fejlesztés célja: A vizuális alapfunkciók, pásztázás és fixálás erQsítése közeli és távoli 

tevékenységeknél. A vizuális figyelem és emlékezet idejének és fókuszáltságának mélyítése.  A 

vizuális analízis-szintézis, alak-háttér differenciálás erQsítése, komplex vizuális feladatok 

megoldása. A kompenzációs technikák tudatosítása. 

 

Közeli és távoli vizuális  
területeket fejlesztQ 
feladatlapokkal, képekkel 



Fejlesztési terület: PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

finommotorika, grafomotorium, téri-, síkbeli-, és idQi orientáció 

Módszer 

mintakövetés, magyarázat, 

elemzés, megbeszélés, 

önellenQrzéses 

feladatmegoldás, ellenQrzés, 

értékelés. 

Eszköz 

feladatlapok, kártyák, füzetek, tablet (pl. labirintus, golyóvezetQ 

játékok), Speedy fingers, origami papír, radírtorpedó, 

vonalzóhasználat feladatlap, puzzle, pálcikák, Sport Poha-Rak, 

Castle Logix, mátrix feladatlapok, eseményképek 

Feladatok, tevékenységek 

Finommotorika 

− Író-rajzoló mozgás ügyesítése (pl. feladatlapok, füzetlapok) 

− Eszközhasználat: vonalzó, körzQ (vonalzóhasználat feladatlap) 

− Játéktevékenység: konstrukciós játék (Speedy fingers) 

− Formák színezése (pl. zsúfoltságban feladatlapokon) 

− Pontösszekötési feladatok 

− Hiányos ábrák kiegészítése 

− Papírhajtogatás 

− Ollóhasználat, nyírás 

− Puzzle 

− Összerakó-, építQjátékok (pl. űastle Logix) 
Grefomotorium 

− Pontösszekötést igénylQ feladatlapok 

− Írásos vázlatírás hagyományos füzetben                                                                      

(teljesítmény szerint bármikor átváltás speciális füzetre) 

− Szépírási feladatok (másolással, vázlatírással) 

Orientáció 

− Téri tájékozottság fejlesztése: viszonyítás a saját testhelyzethez, tárgyak tárgyakhoz való 

viszonya 

− IdQi tájékozottság fejlesztése: irány és idQ fejlesztése, idQi távolságok összehasonlítása, 

mérése, évszak, hónap, hét napjai, napszakok – puzzle, eseményképek 

− Sport Poha-Rak bevonása a tantárgyi ismeretekhez 

− Téri és síkbeli tájékozódás összekapcsolása (pl: kép alapján építés, űastle Logix) 



− Tájékozódás táblázatokban instrukciók alapján – sor, oszlop (mátrix feladatok, 

radírtorpedó) 

− Sorminták folytatása (feladatlapok) 

− Pontrácsos minták másolása (feladatlapok) 
 

Fejlesztés célja 

Az alap kultúrtechnikák elsajátítását megalapozó és segítQ vizuális készségek fejlesztése.  

Az olvasástechnika és az írás ügyesítése, biztos füzetvezetés kialakítása hagyományos füzetben. 

A téri-, síkbeli orientáció megerQsítése a vizuális funkciók minél teljesebb kihasználásával. 

A mozgáskoordináció és reakcióképesség magabiztosabbá, összerendezettebbé tétele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

olvasási készség, kognitív képességek és logikai gondolkodás, matematikai gondolkodás, 

beszédészlelés és beszédértés, szókincs, személyiségfejlesztés 

Módszer 

magyarázat, verbális irányítás, 

gyakorlás, megbeszélés, 

önellenQrzés, feladatmegoldás, 

ellenQrzés, értékelés 

Eszköz 

feladatlapok, füzetek, feladatgy_jtemények, tablet, 

Ubukubu z_rkalandjai 1., Űeszédpercepciós fejlesztQ 

modulok, hiányos képek feladatlap, logikai feladványok, 

logikai készlet, OH-kártya 

Feladatok, tevékenységek 

Olvasási készség  

− Szövegértés, lényegkiemelés 

− Hosszabb szövegek olvasása részletekben, fejlesztve a hosszú távú emlékezetet is         (pl. 

Ubukubu z_rkalandjai 1.) 

Kognitív képességek, logikai gondolkodás  

− Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, analízis-szintézis összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés különféle tulajdonságok szerint a 

különféle érzékszervek tudatos m_ködtetésével 

− Történet idQrendjének kitalálása képsor alapján, történetalkotás képek segítségével 

− A következQ lépcsQfok önálló kijelölésére ösztönzés és a mellett érvelés feladatokon 

keresztül 

− Kronologikus gondolkodás fejlesztése, ok-okozati viszonyok megerQsítése feladatokon 

keresztül, pl. eseményképek 

− Képek körülírása vagy kitalálása, pl. barkochba 

− Tanulási technikák elsajátítása (pl. lényegkiemelés, vázlatírás) 
 

Matematikai gondolkodás  

− M_veletvégzés feladatlapokon 

− Lényegkiemelés technikájának segítése (pl. szöveges feladatokban, logikai feladványok) 

− Játékok a logikai készlettel (azonosságok, különbségek, több szempont figyelembe vétele) 
 
 

 



 

 

Űeszédészlelés, beszédértés 

− Hasonló szavak differenciálása (pl. Űeszédpercepciós fejlesztQ modulok) 

− Űet_sor, szósor, egyre hosszabbodó mondatismétlés (pl. Űeszédpercepciós fejlesztQ 
modulok) 

− Űizonyos szótaggal kezdQdQ szavak gy_jtése 

− FQfogalom alá rendezés 

− Szóláncok pl. a szavak megjegyzésével, a szó utolsó bet_jével kezdQdQen 

− Szódifferenciálás szövegben koppintással 

− Szavak szótagolása 

Szókincs, kifejezQkészség 

− Mondatalkotás, történetszövés képekrQl, eseményképekrQl 

− Hiányos képek kiegészítése képzelettel és rajzzal 
Személyiségfejlesztés 

− Önismeret (pl. OH-kártya - mellékletben) 

− Munkatempó gyorsítása az alaposság figyelembevételével 

− Reális énkép kialakítása 

− Feladattudat, feladattartás, monotónia t_rés erQsítése 
 

Fejlesztés célja 

A szövegértés, lényegkiemelés, m_veletvégzés biztosabbá tétele a minél hatékonyabb, vizuálisan 

kevésbé fárasztó tanulásért. 

A beszédértés és szóbeli önkifejezés erQsítése kompenzációs technikaként. 

A logikai gondolkodás fejlesztése az esetlegesen vizuálisan hiányos információk kiegészítéséért. 

Reális önértékelés, a szembetegség elfogadása, az önellenQrzés és kiegyensúlyozott munkatempó 

kialakítása. 

 

  



Melléklet 

1. A tanuló munkái 
  

Négyzetrácsba mintamásolás a 
minta falra ragasztásával a távoli 
vízus és figyelem erQsítéséért. 



2. Válogatás fejlesztés során használt eszközökbQl 
 

 

OH kártya 

  

Sport Poha-Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bartyik Katalin látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak  
pedagógiája szakos gyógypedagógus 

 
LÁTÁSSÉRÜLT (VAK) ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 
 

A tanuló életkora, osztálya: 8 év, 3. osztály  

Diagnózis: H őŐ00 vakság mindkét szemen 

IdQszak: három hónap 

Fejlesztés idQtartama: heti 2xŐő perc egyéni fejlesztés 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS  
 

Terhesség és szülés körülményei 

A kisfiú gondozott terhességbQl a Ő0. hétre született természetes úton, 3ő10 grammos 

testsúllyal és 9/10-es Apgar értékkel. A család harmadik gyermeke. A szemgolyók hiányát a 

negyedik életnapon jelezték, az egyhetes korban elvégzett koponyavizsgálat más 

rendellenességet nem igazolt. 
 

űsecsemQkor  

Űékés, arányos testalkatú, aluszékony baba. Minden családtaghoz más pózban bújik. Lábbal 

mindent megkeres, megfog, megszólaltat.  Kúszás, mászás, felállás normál ütemben fejlQdött. 9 

hónaposan kezdett beszélni, két-három szavas mondatokban beszélt. Önálló járást 18 

hónaposan kezdte. 
 

Kisgyermekkor  

A zene mindig játék volt számára. Egész kiskorától kezdve ismert dallamot szintetizátoron 

eljátszik.  Keze alatt dobbá változik minden tárgy. Úszni kezdett Ő éves korában, hét éves kora 

óta lovagol.  
 

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

Első diagnosztikai vizsgálat 1,ő hónapos korban a Látásvizsgáló Országos SzakértQi és 

Rehabilitációs Űizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltatói Központ végezte. Vak csecsemQkre 

jellemzQ kompezatorikus funkciók jellemezték, mint a hason fekvés kerülése, a korai hangadás 



illetve a hangokra való beállítódás. Fejét mindkét irányba forgatja, karjaival kalimpál, lábaival 

nagyokat rúg. Hátáról mindkét irányba oldalára fordul. Hangokra arcát megmerevítve figyel, 

hirtelen zajra, mozdulatra összerezzen.  

Vizsgálat nyomán sajátos nevelési igény_, vakság mindkét szemen diagnózissal (HőŐ00).  

Az első felülvizsgálat 1 év 8 hónapos korban történt.  Szomatikus fejlettsége életkorának 

megfelelQ, pszichomotoros fejlettsége nagyon jó ütemben haladt. Passzív és aktív szókincse 

életkoránál fejlettebb. Szociális érettsége kiemelkedQen magas. 

Második felülvizsgálatát 3 év Ő hónapos korban végezték. Szociális érettsége életkori átlag 

felett van. Ismereteit hallás és tapintás alapján szerzi. Magas intelligenciával és abszolút 

hallással rendelkezik. Valamennyi területen jól fejleszthetQ, javasolt az óvodai nevelés 

megkezdése. 

Harmadik felülvizsgálat 6 éves korban történt.  Feladattudata kialakult, memóriája átlag feletti, 

verbális gondolkodása, fogalomalkotása magas átlagos. Zenei képessége kiemelkedQ, taktilis 

differenciáló képessége jó. Iskolai tanulmányainak megkezdését javasolják a következQ 

tanévben.  

Újabb felülvizsgálatának tervezett idQpontjául a vizsgálatot követQ második tanévet jelölik 

meg. 
 

Intézményes nevelés 

 

Korai gondozásban részt vett kéthónapos kortól az óvoda megkezdéséig.         

Óvodai nevelése 3 év 6 hónapos korban kezdQdött meg integrált keretek között. A csoportban 

gyógypedagógiai asszisztens segítette a gyermek mindennapjait, aki saját, felnQtt, vak fia által 

nagy tapasztalattal rendelkezik. Rengeteg praktikus ismeretet át tud adni a gyógypedagógussal 

megbeszélt irányok mellett, valamint az édesanyával is sorstársi közösséget erQsít. Fejlesztését 

EGYMI utazó gyógypedagógus kezdi meg, emellett a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, 

Szakiskolája, KészségfejlesztQ Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 

Kollégiuma és Gyermekotthona is utazótanári ellátást biztosít alkalmanként a betanító tanárok 

megsegítésére.  

Jelenleg többségi általános iskola harmadik osztályos tanulója, utazó gyógypedagógia 

ellátásban részesül. Szókincse gazdag, kiváló az emlékezete. Figyelme gyakran elterelQdik, 

gyakran álmodozik. Alap kulturtechnikákat Űraille írás, olvasás alkalmazásával sajátította el. 

Hangos olvasása az elvártnál lassabb, szövegértést gyakorolja. Helyesírása jó, matematikából 

és angol nyelvbQl kimagaslón teljesít. Tanórákon intenzív segítséget igényel, így a 

mindennapos tanórai munkát gyógypedagógiai asszisztens segíti: közlekedés a tantermek 



között, tanszerek elQkészítése, a tananyag adaptációja. Gyógypedagógiai fejlesztésben részesül, 

melynek legfontosabb területe ebben a tanévben a tájékozódás és közlekedés tanítás alapozása, 

valamint mindennapos tevékenységek tanítása során minél nagyobb fokú önellátás, önállóság 

megtanítása. Zenei tagozatos osztályba jár, furulyázik. Zeneiskolai keretek között harmadik éve 

ütQs hangszereken tanul. Otthon autodidakta módon tanult billenty_s hangszereken játszani, 

zongorázik és szintetizátorozik szabadidejében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozáshoz 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Ápolt, gondozott, nyugodt kisfiú. Viselkedése oldott, közvetlen. Ismert helyen jól tájékozódik. 

Az intézményen belül segítséggel közlekedik. Az osztályteremben megtalálja a helyét, 

akasztóját, táskáját, felszerelését. Tanórákon asszisztens segíti munkáját, többiekkel együtt 

halad. Képességeinek megfelelQ módon a tQle elvárt eredményt megkövetelik tQle, nem 

kivételeznek vele. Értékelésben reális visszajelzést kap. Kiválóan teljesít matematikából és 

zenei téren is kimagasló képességei vannak. Figyelme gyakran elterelQdik, munkatempója 

lassabb. A járványügyi helyzet a tavaszi karanténban töltött idQ az elért eredményeket 

hátrányosan érintette. Olvasási tempója lassabb lett. Felülvizsgálata a második félévben lesz. 

 

 

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

hospitálás és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján  

• figyelemkoncentráció idejének növelése 

• pontírógép használatához kéz ujjainak erQsítése 

• tájékozódás és közlekedés tanítása 

• mozgásfejlesztés: egyensúlyérzés, állóképesség, mozgáskoordináció fejlesztése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Aktív, érdeklQdQ a környezete tárgyai iránt. Igényeit választékosan megfogalmazza. Hosszú 

távú emlékezete jó, akusztikus figyelme hosszan fenntartható. Ügyesen és szívesen mozog. 

Igényeit egyértelm_en jelzi. 
 

Értékelés alapelvei 

− Azonnali és következetes visszajelzések, pozitív megerQsítés nyújtása, melynek alapját 

az önmagához viszonyított elmozdulás képezi 

− Az értékelés a "Fejlesztés célja" részben taglalt területeket érinti elsQdlegesen  

− Kiemelt értékelési szempont a feladatok pontos végrehajtása 

 

 

 



 

Fejlesztési terület 
KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

auditív, taktilis-haptikus, kinesztetikus, szaglási percepció, akusztikus és taktilis figyelem 

Módszer: együtt cselekvés, szóbeli irányítás melletti 

önálló cselekedtetés, ösztönzés, testi irányítás, 

tapasztalati következtetés, elképzelés, 

szabálykövetés, nézQpontváltás, tárgyhasználat, 

eszközhasználat, összegzés, érvelés, lényegkiemelés, 

szövegalkotás, cselekvésbe ágyazott tevékenység 

Eszköz: hétköznapi élet tárgyai, 

babzsák, 

csörgQ dobozok, termések, pénzérmék, 

hangszerek, szerszámok, evQeszközök, 

kupakok, természetben megtalálható 

anyagminQségek 

Feladatok, tevékenységek 

Auditív észlelés és figyelem fejlesztése 

− alakállandóság: hangok azonosítása 

− figura-háttér: háttérzajból egy választott hang felismerése 

− differenciálás: környezet hangjai, zörej, hangszer, fonéma megkülönböztetése és 

azonosítása (magas-mély, erQs-halk, gyors-lassú, hosszú-rövid hangok) 

− diszkrimináció (beszédhang, szótag, szó, hang kihallása a szövegbQl, környezetbQl) 

− tagolás: mondat, szó elemeire való felbontás 

− téri helyzet: tárgyak térben elfoglalt helyének meghatározása, irányának megnevezése hang 

alapján (testkép szerint, óraanalógia szerint, távolság szerint)  

− echolokalizáció: tájékozódás a visszavert hangok alapján (csettintéssel, tapssal, 

klikkeléssel) A kibocsátott hangok által adott visszhang segítségével tér objektumainak 

kikerülése, falak távolságának megállapítása) 

     VisszaverQdés érzéskelése  fedett térbQl zárt térbe, zártból sz_külQ térbe való haladás, 

hirtelen megjelenQ magas épület érzékelése a megváltozott auditív információ alapján. 

− zenei hallás fejlesztése: dallamok visszaéneklése, hang mennyiségének megállapítása 

− szerialitás: hangok, zajok sorrendjének meghatározása, reprodukciója  

     (ismétlés hallás után, majd hallási sorrend utánzása)  

− transzformálás: hallott szöveg felidézése, majd Űraille szövegként való megjelenítése, 

felolvasása 

− számfogalom erQsítése hangok segítségével  

    (kopogás, hangszerek megszólaltatása, csengetések száma) 



 

Taktilis-haptikus észlelés és figyelem fejlesztése 

− tapintással tárgyak felismerése, csoportosítása (méret, forma, súly, felület, szerkezet, 

hQmérséklet), kivágott formák felismerése  

− hQmérséklet megítélése tapintással: ember által létrehozott (f_tés, h_tés),természetben 

tapasztalva  

− csavaros tetQk párosítása az üveggel 

− különbözQ anyagminQségekben elrejtett tárgyak felismerése (rizsben, búzadarában) 

Kinesztetikus (testmozgás) észlelés és figyelem fejlesztése 

− kézizomzat, ujjak használata, erQsítése: perselybe dobás, tépés, sodrás, csavarás, 

kulcsfordítás, válogatás, csettintés, f_zés, csiptetés) 

− hátra, tenyérre rajzolt forma felismerése 

− tömegmérés a kezeket mérlegként használva 

− távolságok felismerése: lépések körülbelüli száma és eltelt idQ által a keresett hely 

megtalálása (pl. néhány lépés egyenesen, majd jobbra tartva, megtalálom a fogast)   

Keresztcsatornák fejlesztése  

− tárgyak hangjának megfigyelése, párosítása a tárggyal (pl. olló, csipesz, óra, kefe, csat) 

− mozgással helyettesített hangok, szavak (csettint, dobbant, pattan) 

− tárgy letapogatása, majd kiválasztása és megnevezés több tárgy közül 

− ritmusos mozgások: verbális utasítás átfordítása mozgássá (pl. tá-tá-ti-ti-tá dobbantással) 

Az auditív figyelem fejlesztése 

− zörejek, környezet/természet hangjainak megfigyelése, hallottak megbeszélése:  

     más tónusban, különbözQ évszakokra jellemzQ idQjárási tényezQktQl (jég, esQs felület,  

     puha hó) függQen, különbözQ magasságokban 

− zörejláda, háttérzaj készítése hangkazettán  

− feladatvégzés egyre erQsödQ háttérzajban: hangszeres zene, forgalom zaja, énekhang, 

beszéd 

− iránygyakorlatok, irányhallás zajkeltQ tárgyakkal, forgalom hangjainak megfigyelése, 

csörgQlabdával játék 

− tájékozódás hang lokalizáció (visszhang, légmozgás, nagyobb objektum, forgalom zaja, 

huzat stb.) értelmezésével   

 



 

Szaglási érzékelés 

− a közvetlen környezetrQl hasznos visszajelzést közvetít, támpontot jelenthet a közlekedés 

során 

Taktilis figyelem 

− anyagminQségek meghatározott szempontú keresése, válogatása 

− lábbal, eszközzel különbözQ felület_ burkolatok bemutatása, felismerése (f_sáv, 

vezetQvonal, macskakQ, járdaszegély) 

 

Fejlesztés célja 

A tanuló képes legyen figyelni a környezet különbözQ hangingereire, tudja megkülönböztetni, 

majd támpontként felhasználni azokat. Kézzel, lábbal, elQbottal történQ tapintással érzékelje a 

különbözQ felület_ tárgyakat. Szaglási érzékelése segítségével támpontként ismerje meg 

környezetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület   PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Finommotorika, kéz, ujjak érzékelésének finomítása, eszközhasználat, önellátás, napi 
tevékenységek 
Módszer 

együtt cselekvés, szóbeli irányítás melletti önálló 

cselekedtetés, ösztönzés, testi irányítás, 

tapasztalati következtetés, elképzelés, 

szabálykövetés, nézQpontváltás, tárgyhasználat, 

eszközhasználat, összegzés, cselekvésbe ágyazott 

tevékenység 

Eszköz 
tálca, hétköznapi élet tárgyai, természetben 
elQforduló termények eszköze, gyurma, 
papír, festék, tejszínhab, búzadara, lencse. 
LEGO, csipesz, csipeszelQ lap, magvak, 
termések, madzag, napi használati 
eszközök (öltözködés, tisztálkodás, 
konyha, pénz)  

Feladatok, tevékenységek  

− mindennapi szituációkhoz kötötten  

öltözködés: gombolás, zipzárazás, ruha kifordítása, cipQf_zés  

tisztálkodás: fogkrém kinyomása, flakonok nyitása, körömápolás 

ruhaválogatás: ruhában lévQ jelölések felismerése 

étkezéssel kapcsolatos tevékenységben: öntés, kenés, csavarás, pucolás, hámozás, 

késhasználat 

kulcsfordítás, pénzfelismerés 

− játék szituációban építés, illesztés, csipeszelés, perselybe dobás, szortírozás, csoportosítás, 

manipuláció tárgyakkal, válogatás különféle anyagokban, labirintus, memóriajáték, 

anyagpárosítás 

− alkotó tevékenységekhez kötve, tépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás, gyurmázás 

− kultúrtechnikák adaptálásában: matematikai m_veletek Varázsdobozzal, Pötyi táblával, 

szavakban hangfelismerés kupakok és golyó segítségével, ritmusgyakorlatok kupakokban 

jelölt ritmusjel segítségével 

− egyéb finommozgások tudatos irányítása (kéz, láb, testrészek, arc: mimika, 

beszédmozgásra figyelés, gesztusok) 

 

Fejlesztés célja 

Képes legyen a megbízható önállóság elérésére tükör nélküli visszajelzés hiányában.  

Finommozgások koordinálása során az önellenQrzés minél nagyobb felhasználása a cél. Kéz 

ujjainak ügyesítésével finomodjon eszközhasználata, tanulási képességei fejlQdjenek.  

 



Fejlesztési terület  PSZICHO-MOTOROS FUNKűIÓK 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
téri, síkbeli irányok, oldaliság, idQi orientáció, járás, egyensúly 
Módszer  
együtt cselekvés, szóbeli irányítás melletti önálló 
cselekedtetés, ösztönzés, testi irányítás, tapasztalati 
következtetés, elképzelés, szabálykövetés, 
nézQpontváltás, tárgyhasználat, eszközhasználat, 
összegzés, cselekvésbe ágyazott tevékenység 

Eszköz 
labda, léggömb, lépQkövek, híd, alagút, 
szék, pad, szQnyeg, szivacs, görgQs 
hullahopp karika, bordásfal, illatok, 
hangkeltQ eszközök, különbözQ 
anyagminQségek 

Feladatok, tevékenységek 

Oldaliság, helyzetek 

− lovacskás játék ugráló kötéllel: jobbra-balra irányok érzékelése, érzékeltetése 
− adott helyzetben (pl. tanulás/étkezés eszközeinek helyzete az asztalon) 
− változó helyzetben az égtájakat viszonyításként használva, kiinduló állapot változtatásával (pl. 

szoba feltérképezése kiinduló helyzettel és változtatásával) 
− matematikai m_veletek értelmezéséhez oldaliság használata (mennyiségek összehasonlítása, 

bontása varázsdobozzal  
Tájékozódás térben  
− viszonyfogalmak használata saját helyzetéhez viszonyítva: hozzám képest az ablak 

− viszonyítás a helyzetét változtatva: másik oldalról kiindulva az ablak helyzetének 
megállapítása 

− viszonyfogalmak máshoz viszonyítva: a szekrényhez képest az ablak irányának, helyzetének 
megállapítása 

− tájékozódási pontok meghatározása óraanalógia (pl. az ágy 9 óránál, az ablak 12 óránál található) 
vagy égtájak (É, K, D, NY, ÉK, DNY stb.) szerint. 

Síkbeli tájékozódás fejlesztése  

− függQleges síkban: keresési technika megtanítása balról jobbra-fentrQl lefelé haladva 

− vízszintes síkban: tálcán, asztalon tájékozódás meghatározott keresési technika tanulásával: balról 
jobbra haladva egyik kéz támpont, másik keres, magunkhoz közelítve; tányéron lévQ tárgy 
megtalálása az óramutató irányainak meghatározásával; szQnyegen leesett tárgy megtalálás 

IdQbeli tájékozódás fejlesztése 

− idQ megtapasztalása (pl. Mennyi mindenre jó egy perc? (Jelezd, ha letelt 10 mp, 1 perc! Mennyit 
kell még aludni…? stb.) 

− egy napon belüli idQbeli tájékozódás  
− napszakok megfigyelése, sorrendje  
− tájékozódási gyakorlatok a hét napjai között naptár használata egyre bQvülQ formában (heti, havi, 

évszakot átfogó, éves)  
− saját életével kapcsolatos események idQbeli sorrendjének meghatározása, dátumok idQrendje 

 
Fejlesztés célja: Azoknak a technikáknak az elsajátítása, mellyel önállóan is biztonságosan 
közlekedhet környezetében. Látássérülés okozta hátrányok csökkentése, hogy lehetQséget teremtsünk 
az önálló életvezetésre, a teljesebb társadalmi beilleszkedésre. 
Űiztonságos tér biztosítása a szabad mozgáshoz, a teherbíró képesség és fizikai cselekvQképesség 

fejlQdésére. 



Tájékozódás és közlekedés tanítás elQkészítése  

Folyamatos tanévi feladat  

Eszközigény: „elQbot” a hullahopp karika 

1. Tanuló mozgásállapotának felmérése 

2. Akusztikus figyelem fejlesztése:  

− hangok felismerése álló illetve mozgó helyzetben 

− változó távolságban lévQ, illetve különbözQ erQsség_ hangok azonosítása 

− ismert hangok megfigyelése különbözQ napszakban, idQjárási tényezQk figyelembe 

vételével 

3. Térbeli fogalmak megismerése 

4. Környezeti fogalmak pontosítása, megismerése (pl. padka, korlát, zebra, lámpás 

keresztezQdés, T-keresztezQdés, vezetQvonal stb.) 

5. KülönbözQ felületek haptikus megismerése 

6. IdQbeli, égtájbeli, iránybeli tájékozódás 

7. Útvonalak irányainak pontosítása, elQkészítése tenyérrajzzal ( I, L, U, Z) 

8. LátóvezetQ technika elsajátítása (helyes fogás, oldalváltások, irányváltások, sz_k átjárón 

való áthaladás, zárt ajtók nyitása-csukása, lépcsQn való közlekedés, ülQhely elfoglalása) 

9. VédQtartások 

10. Falkövetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

1. KÉP                                                               2. KÉP 

 

     

3. KÉP                                                       4. KÉP 

 

 

5. KÉP 



 

6. KÉP 

      
 

7. KÉP                                                                   8. KÉP – rizsben tárgy 
 

         

9. KÉP - labirintus 



         

 10. KÉP - memóriajáték 
 

                                       

 

                               11. KÉP - anyagpárosító 

 

 

12. KÉP 



       

13. KÉP - varázsdoboz 

                                  

                           1Ő. KÉP 

     

                        

                     15. KÉP 



 

16. KÉP – hullahopp karika 

                

 

17. KÉP 



Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina gyógypedagógus, mozgáskorlátozott tanulók pedagógiája 
szakos tanár, testnevelő tanár 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT NAGYűSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEK 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 3;7 év, kiscsoport 

Diagnózis: Q71.3 – A kéz- és ujjak veleszületett hiánya 

        F80.9 - A beszéd és a nyelv fejlQdésének nem meghatározott zavara 

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: 2xŐő perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

űsecsemQkor 

   Zavartalan terhességbQl 38. hétre, 3300 g-gal, és ő3 cm-el született. Születéskor derült ki a 

végtaghiány, méhen belül nem diagnosztizálták, oka mai napig ismeretlen. Veleszületett pitvar 

rendellenességgel folyamatos kardiológiai kezelés alatt állt.   Táplálása nehezített volt, gyakran 

hányt, 16 hónapos koráig refluxos tünetei voltak, rágása is problémát okozott. Gyakori hurutos 

megbetegedések jellemezték, melyet fülgyulladás kísért, ezért mindkét oldalon tubus 

behelyezésre került sor. Segédeszköze nincs. 

   MozgásfejlQdése átlagos: 3 hónaposan fejét tartja, Ő hónaposan kúszott, majd ő hónaposan 

felült. Nagyon ügyesen használta a bal végtaghiányos kezét is. 6-7 hónaposan felállt, majd 

utána kezdett el mászni. Egy évesen elindult, eleinte eséseknél sokszor beütötte az orrát, emiatt 

orrsövény ferdülése lett. Testvéreivel szeret játszani, idQnként agresszív. Édesanyja elmondása 

alapján autisztikus jegyeket vél felfedezni kisfia viselkedésében.  

 

Kisgyermekkor 

   ŰeszédfejlQdése vontatottan indult, 2 éves koráig három szót mondott vélhetQen egy savós 

középfülgyulladás miatt. 2 éves és 10 hónapos kora körül beszédfejlQdése robbanásszer_en 

megindult, de néha mintha nem értené, hogy mit mondanak neki.  

 



Vizsgálati eredmények   

- 2; 6 éves korban gromet (tubus) behelyezése,  

- 3;Ő éves korban májgyulladás, oka ismeretlen. 

- 3;0 éves korban fülm_tét 

- rendszeres szakorvosi kontroll alatt áll a SE I.sz Gyermekgyógyászati Klinikáján és a 

Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Intézményében 

SzakértQi Űizottság vizsgálatai  

Az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság alapos gyógypedagógiai, pedagógiai, 

pszichológiai és mozgásállapot vizsgálat alapján önállóan járó, a kétkezes manipulációban 

érintett, önellátás területén közel életkori szinten teljesítQ gyermek. Mivel a gyermek éretlen 

feladattudata, rövid ideig tartó figyelme, és csökkent együttm_ködési készsége miatt a 

feladatvégzésbe csak nagyon korlátozottan volt bevonható, jelen vizsgálat alapján értelmi 

teljesítmény, intelligenciája nem megállapítható. Mozgásigénye nagy, félelemérzete csökkent, 

figyelme nagyon rövid idej_, könnyen eltérül. Űeszédértése és verbális kifejezQkészsége is 

jelentQsen elmarad az életkorára jellemzQ átlagtól, nyelvhasználatban diszgrammatizmus, 

echoláló tendencia felismerhetQ.  

Mozgásállapota miatt akadálymentesített környezetet nem igényel. Véleményük szerint jelenleg 

a gyermek fejleszthetQsége és fejlesztési igénye szempontjából nem a mozgásszervi érintettség 

a legmeghatározóbb.  

Intézményes nevelés 

Két és fél évesen elkezdett bölcsQdébe járni, de gyakori megbetegedései és a járványhelyzet 

miatt ez megállt, és fejlesztést sem kapott. Szeptemberben felvették egy megyeszékhely 

integrált óvodájába, de fülm_tétje miatt csak október közepe óta vesz részt rendszeresen 

habilitációs foglalkozásokon.  

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Szomatikusan kora átlagának megfelelQen fejlett, normál testalkatú, kedves, barátságos kisfiú.  

Veleszületett bal alkar hiánya van, csonkja könyöktQl 3-Ő centiméteres, melyet ügyesen 

használ. Kompenzáló technikákat alakított ki, pl. bordásfalon könyökhajlaton kapaszkodik, 

kétkezes tevékenységeknél letámaszt. Izomtónusa, izomereje, megfelelQ ízületi mozgások 

megtartott, gerince alakilag ép. Nagymozgásai kialakultak, helyzet- és helyváltoztatásai 

megfelelQ tempóban önállóak. Nagy mozgásigény_, bátor, mindent kipróbál. Koordinációja, 

egyensúlya életkorának megfelelQ. Ülésegyensúlya, szem-kéz koordinációja érett. Jobb kéz 

finommozgásai kialakultak, ujjait differenciálja. Papír-ceruza helyzet még nem köti le, gyenge 

nyomatékkal vonalakat firkál. Önellátása területén életkori szinten teljesít, kanállal, villával 

étkezik. Egyedül levetkQzik, öltözéshez, Wű-hez segítséget igényel.   

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a gyermek 
csoportban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• az esetleges aszimmetrikus tartás, következményes gerincferdülés megelQzése 

• kompenzáló technikák tanulása 

• csonk tornája 

• komplex gyógypedagógiai fejlesztés 

• feladattudat, feladattartás fejlesztése 

• az együttm_ködés és a közösséghez való alkalmazkodás fejlesztése 

• önkiszolgálásra nevelés, szokások kialakítása, önellátás fejlesztése 

• viselkedési szabályok kialakítása 

• a figyelem tartósságának fejlesztése   

 

Mozgáskorlátozottsága a csoportban nem észrevehetQ, jól használja bal csonkját, segítséget 

csak Wű használatnál és az öltözésnél igényel. Önállóan étkezik a tálcát is egyedül viszi, lassan 

odafigyelve. Szabad játék közben csapong, kapkod, elQvesz egy játékot, de nagyon rövid ideig 

köti le, nem fejezi be, már veszi is elQ a másikat. Az óvó nénikkel közös célunknak t_ztük ki, 

hogy egy játékkal tartósabb ideig vagy a játék befejezéséig játsszon.  



A csoportban dolgozó felnQttekkel (óvodapedagógus, dadus, pedagógusasszisztens) nagyon jó 

az együttm_ködés, folyamatos a tapasztalatcsere a gyermek aktuális állapotáról, 

teljesítményérQl.  

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet  

Foglalkozásra szívesen jön, örömmel vesz részt, viselkedése oldott. Figyelme terelQdik, de 

motivált helyzetben rövid ideig képes nagyfokú figyelemkoncentrációra. Szoros struktúra 

mellett figyelme leköthetQ, számára érdekes feladatot önállóan elkezd. Feladatok iránt 

érdeklQdik, motivációja megfelelQ. Szívesen végzi a mozgásos feladatokat, gyakorlatokat.  

 

Az értékelés alapelvei 

Diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért 

eredmények visszajelzése szóban, írásban, fejlesztQ értékelés túlsúlyával. Önmagához 

viszonyított fejlQdés értékelése, erQfeszítések, adott állapottól való elmozdulás azonnali és 

következetes jutalmazása, rossz beidegzQdések kioltására való törekvés jutalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Mozgás, nagymozgás 
űsonk tornája, ép oldal erQsítése 
 

Módszer  
bemutatás, gyakorlás, játék, önálló tevékenykedtetés, 
verbális utasítás, ellenQrzés, értékelés, tanulás, 
szerepjáték, páros gyakorlatok, mozgásos önkifejezés, 
bíztatás, meggyQzés, cselekedtetés, passzív mozgatás 

 

Eszköz 
nagylabda, kislabda, süni labda, 
különbözQ anyagok, tornaszQnyeg, 
tornapad, zsámoly, bordásfal, 
babzsák 
 

Feladatok, tevékenységek  

űsonk mozgásterápiája 

− ízületi mozgásterjedelem megtartása 

− a csonk edzése, keringésjavítás, masszázs,  hideg-meleg megéreztetése 

− higiénés teendQk 

− a kontraktúrák kialakulásának aktív, passzív izomerQvel való nyújtása 

− izomerQ növelése, izometriás gyakorlatok 

− az ép végtag részízületi mozgásainak megtartása, felkészítése fokozottabb 

igénybevételre és eszközhasználatra 

− manipuláció segítése 

− vállöv-vállízület mozgásainak és izomzatának erQsítése 

− lapocka mozgásainak gyakorlása 

− labdázás csonkkal 

− a helyzet és helyváltoztatás biztonságának növelése védekezQ reflexek és védekezQ 

mozgások kialakítása a balesetek megelQzésére, eséstanulás 

 

Fejlesztés célja 

 

A csonk ízületi mozgásainak megtartása. A csonkkal végzendQ manipuláció kialakítása, 

kézfunkció fejlesztése és a csonk fizikális teherbírásának megéreztetése. A csonk testsémába 

építése. A csonk sérülékenyebb, érzékenyebb ezért szükség van a bQrfelületének ápolásának a 

megtanítására. Olyan játékos feladatok, amelyek oldják a motoros gátlásokat és önbizalmat 

adnak. 

 



 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK  

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Tartásjavítás, gerinctorna 

 
 

Módszer  
bemutatás, gyakorlás, játék, önálló tevékenykedtetés, 
verbális utasítás, ellenQrzés, értékelés, tanulás, 
szerepjáték, páros gyakorlatok, mozgásos 
önkifejezés, bíztatás, meggyQzés, cselekedtetés, 
passzív mozgatás 

 

Eszköz 
nagylabda, kislabda, babzsák, 
tornabot, gumiszalag, tornaszQnyeg, 
billenQ,- rúgós lapok, tégla, karika, 
bordásfal, Ayres-eszközök, 
mozgáskotta 

 

Feladatok, tevékenységek 
 

Gerinctorna 

− nyak-vállöv és vállízületi mozgásának és izomzatának erQsítése 

− lapocka mozgásainak gyakorlása 

− csonkkal való manipuláció segítése 

− gurulások a test hossztengelye körül 

− mondókával egybekötött tornázás 

− akadálypályák: billenQ lap, alagút, zsámolyok, hullámos ösvény, stb.  

− játékos has-hátizom erQsítés, különbözQ testhelyzetekben 

− nyújtózkodások 

− kúszás, mászás különbözQ akadályokon  

− billenQ eszközökön egyensúlyozás 

− hely-helyzetváltoztató mozgások 

− dobások, célzások 

− egyensúlyfejlesztés 

Fejlesztés célja  

A helyes testtartás, harmonikus mozgáskép kialakítása, esetleges megváltozott tengelyállások, 

torzulások megelQzése. A gerinc egyensúlyának megQrzése érdekében a törzs erQsítése a jobb 

oldali túlsúly miatt. Kontraktúra kialakulásának megelQzése. Manipulációhoz megfelelQ 

testhelyzet kialakítása. Kompenzáló, pótló mozgások kialakítása.  

 



 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Szem- kéz koordináció, manipuláció, taktilitás, kézügyesség 

 
 

Módszer  
bemutatás, gyakorlás, játék, önálló 
tevékenykedtetés, verbális utasítás, 
ellenQrzés, értékelés, tanulás, szerepjáték, 
páros gyakorlatok, mozgásos önkifejezés, 
bíztatás, meggyQzés, cselekedtetés, passzív 
mozgatás 

 

Eszköz 
gyurma, színes ceruza, festék, kirakó, építQ 
játék, autós játék, különbözQ méret_ 
gyöngyök, rajz-,színes lapok, pálcikák, 
különbözQ magok, termések, pötyi játék, 
érzékelQ zsákok 

 

Feladatok, tevékenységek 
− önkiszolgálás 

− kézzel végzett mozgások,lateralitás 

− szabadon végezhetQ mozgások: pl. szappan forgatása, 

− gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás 

− színezés különbözQ nyomatékkal 

− formák, bet_k, rajzok átírása, pontok összekötése, festés ujjal, szivaccsal, ecsettel 

− tapogatós, érzékelQ zsák 

− labirintus játék 

− kéztorna, ujj-játékok, zongorázás, gépelés, ujjbábozás 

− tépés, csipegetés, cipzárazás, gombolás, csomókötés 

− mintarakás lyukas táblán, f_zés 

− játék pálcikákkal, magokkal: forma, sor kirakása, folytatása, változtatása, 

ragasztása, 

− marokkó, puzzle, gyöngyf_zés 

− célba dobó játékok 

− összerakó, építQ- szerelQjátékok, makett készítése dobozokból 

Fejlesztés célja  

Kézhasználat ügyesítése, célzott ujjmozgások, ujjak beidegzettségének javítása, két kéz 

koordinációjának összehangolása. Grafomotoros mozgások elQkészítése, önálló 

tevékenységbe ágyazása. KülönbözQ technikák megtanítása, gyakorlása. A bal „kiskéz” segítQ 

funkciójának a beépítése. Önállóság, mindennapi funkciók, tevékenységek fejlesztése.  

 



 

 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
 

Szenzoros integrációs terápia, auditív-, vizuális figyelem, téri tájékozódás, 
figyelemkoncentráció növelése, figyelem terjedelmének növelése, memóriafejlesztés 

 
 

Módszer  
bemutatás, gyakorlás, játék, önálló tevékenykedtetés, 
verbális utasítás, ellenQrzés, értékelés, tanulás, 
szerepjáték, páros gyakorlatok, mozgásos önkifejezés, 
bíztatás, meggyQzés, cselekedtetés, passzív mozgatás 

 

Eszköz 
mozgásfejlesztQ eszközök és 
játékok, kirakó, társasjáték, építQ 
játék, babák, állatok, kártyák, 
mesekönyvek 

 
 

Feladatok, tevékenységek 

 

Figyelemfejlesztés 

− Mi változott? 

− Keresd a párját! (babzsák, memóriakártya) 

− kakukktojás játékok 

− Keresd az egyformákat! 

− Építs ugyanilyet!  

− labirintus játék – térben, papíron 

 
Vizuális figyelem fejlesztés 

− színek felismerése, megkülönböztetése  

− mesekönyv nézés, megbeszélés 

 
Akusztikus figyelem fejlesztés 

− különbözQ hangszerek megszólaltatása, ritmusra mozgás 

− hangszerrel éneklés, mondókázás 

− állathangok utánzása 

 
Téri tájékozódás 

− tájékozódás térben, viszonyfogalmak kialakítása (tedd a kockát a szék alá, stb) 

− tájékozódás idQben: hét napjai, eseményei, évszakok, napszakok, ünnepek 

 
 



 
 

Mozgáskoordináció fejlesztése 

 

− egyensúlyi képesség 

− alapmozgások koordinálásának képessége 

− ritmus 

− helyzet-felismerési és reagálási képesség 

− kinesztézia 

 
Egyensúlyfejlesztés 

− függQleges, vízszintes irányú lengések, pörgések, 

− csúszkálás, gurulás elQre és a test hossztengelye körül, 

− tartási gyakorlatok, különbözQ eszközök megtartása 

− stabil helyzetbQl való kibillentéskor a helyzet megtartása 

− különbözQ eszközökön való járások nehezített helyzetekben (csukott szemmel, 

eszközzel, stb.)  

 
Szerialitás fejlesztése 

− mozdulatsor utánozása 

− tárgyak ki-elrakása ugyanabban vagy megadott sorrendben- 

− kinesztétikus sorozat gyakorlása 

− mondóka, vers letapsolása, mozgássorral összekötése 

 
 

Fejlesztés célja  
FejlQdjön az irányított, tartós figyelme. Tudjon kitartóan egy tevékenységgel foglalkozni, 

játékkal játszani. FejlQdjön a beszéde, szókincse, fantáziája, kreativitása, emlékezete. A 

szenzoros ingerekre adott adaptív válaszokon keresztül tanulja meg önmagát érzékelni. 

FejlQdjön mozgásszervezése, egyensúlyi reakciói, mozgáskoordinációja, alakuljon testsémája, 

testtudata, téri tájékozottsága, vizuomotoros koordinációja, érzékelése, alakuljon lateralitása. 

RendezQdjön mozgása, fejlQdjön egyensúlya. Sikerélményhez juttatás, önbizalom erQsítés. 

 

 

 



Nyiriné Godó Andrea konduktor – általános iskolai tanító 

 

MOZGÁSSÉRÜLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓ  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfoka: 1ő év; 8. osztály 

Diagnózis: Tetraparesis spastica1 (G80.1); Tanulási zavar - Dyscalculia (F 81.2);                   

IdQszak: három hónap 

IdQtartam: heti 2xŐő perc 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Terhesség és szülés körülményei 

Esetében a terhesség és a szülés körülményei biztonsággal nem ismertek, mivel az édesanya 

terhességét a családjától távol hordta ki, s szülés után a gyermekérQl lemondott.  

űsecsemQkor  - kisgyermekkor 

A gyermek születését követQen állami gondozásba került, ám a nagyszülQ felkutatva Qt, és 

kérelmezve a gyámságot, három éves korában magához vette, azóta a gyermek nagyszülQjével 

és anyai ági rokonaival él. 

SZAKÉRTPI ŰIZOTTSÁG VIZSGÁLATAI 

Első diagnosztikai vizsgálat  

A gyermek a szakértQi bizottság látókörébe a nagyszülQ kérésére 3,ő éves korában került elsQ 

diagnosztikai vizsgálat céljából. Ekkor mozgásszervi fogyatékosság (Tetraparesis spastica 

G80.1), és Strabizmus conv.1.u. (Hő0.0) ténye került megállapításra a Mozgásvizsgáló 

Országos SzakértQi és Rehabilitációs Űizottság vizsgálatán. 

 

 

 

 
1 négy végtagi bénulás 



 Az első felülvizsgálat 

 Űetöltött hat éves korában beiskolázáshoz kapcsolódva. A bizottság az iskolai integrációban 

történQ nevelést javasolta számára mozgásfejlesztés (heti 3 óra) biztosítása mellett. 

További felülvizsgálatok 

Hét éves korban soron kívüli kontrollvizsgálat a gyermek lakhelye szerinti (kistelepülésen lévQ) 

intézményi áthelyezése céljából. Ekkor a bizottság a Dyscalculia (F 81.2) tényét is 

megállapította, s további heti 3 órában gyógypedagógiai egyéni fejlesztést rendelt el.  Ezt 

követQen kétévente kontrollvizsgálat következett, mely az eddigi megállapított diagnózisokat 

helyben hagyta, ám matematikából értékelés alóli felmentést adott. majd a gyermek 11 éves 

korától újabb intézményváltást eredményezett. 

A legutóbbi vizsgálat 

A jelenleg hatályban lévQ vizsgálati határozat szerint a gyermek további kontrollvizsgálatára 

nincs szükség, ugyanis a soron következQ kontroll idQpontjára betölti 16. életévét, így az 

eddigiekben megállapítottak maradnak érvényben. 

 

INTÉZMÉNYES NEVELÉS 

Korai gondozásban nem részesült. 

Óvodai nevelése: mozgássérült gyermekeket integráló óvodában négy évesen kezdQdött meg, 

ahol konduktív fejlesztésben részesült óvodai évei alatt folyamatosan. 

Beiskolázás, oktatásban való részvétel: Iskolai oktatása, nevelése integráltan, mozgássérülteket 

integráló általános iskolában indult a betöltött 6 éves kora után. ElsQ osztályban matematikai 

képességeinek problémája és figyelemzavara jelentQs mértékben megnehezítette oktatását, 

ezért az intézmény kérésére soron kívüli kontroll vizsgálat eredményeként kis létszámú, 

lakhelye szerint illetékes osztálycsoportban ismételte az 1. évfolyamot. A gyermek 

mozgásfejlesztését az intézmény utazó konduktor bevonásával folyamatosan biztosította.  

Mivel az intézményben csak alsó tagozat m_ködött, ezért a felsQ tagozat elvégzéséhez újabb 

intézményváltásra volt szükség, így a szakértQi bizottság újabb felülvizsgálata alapján ő. 

évfolyamtól ismét új környezetbe került, ahol jelenleg is végzi 8. évfolyamon tanulmányait. 

Mozgásfejlesztése utazó konduktív ellátás által, míg gyógypedagógiai fejlesztése saját 

intézményi gyógypedagógus segítségével biztosított. 

A tanuló mozgásfejlesztése utazó konduktív tevékenység keretein belül nyolc éve folyamatos. A 

nagyszülQ nevelése, fejlQdése érdekében, szeretettel veszi körül, fejlesztQ foglalkozásokra viszi, 



próbálja pótolni édesanyja hiányát. Fontos számára, hogy unokája harmóniában, egészségben 

nevelkedjen, ezzel kapcsolatban szívesen fogad minden lehetQséget, tanácsot. 

A nagypapa néhány éve hosszantartó betegség után elhunyt, ami a gyermeket megviselte, s 

ebben az idQben fejlQdése jelentQs mértékben visszaesett.  

Igényli a személyes törQdést és figyelmet, a kialakított kölcsönös bizalommal nem él vissza. 

Életkorából adódóan felmerülQ problémáit megosztja, bár a tanácsot nem mindig fogadja meg 

maradéktalanul. Továbbtanulásával kapcsolatos lehetQségeit pályaorientációs tanácsadáson 

vitatták meg, elQre láthatóan az általános iskola elvégzése után tervei szerint tanulmányait 

szegregált, többcélú oktatási intézményben (szakiskola és EGYMI) folytatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tantárgyi foglakozáshoz  

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A foglalkozásokon együttm_ködQ, jól motiválható, kommunikatív.  Szomatikusan átlagosan, 

életkorának megfelelQen fejlett kamaszlány, egészségére, általános állapotára figyel. 

Izomtónusa spasztikus, de önálló mozgástevékenységre, önellátásra képes. Álló helyzetben 

térdeit közelíti, belsQ talp élen terhel, tartása kissé elQre dQl. Járása sokat javult, a térdek 

folyamatos hajlítása, nyújtása, az átnehezedés ritmikus intendálással a kéz kulcsolása mellett 

eredményesen biztosítható. LépcsQn felfelé váltott lábbal, lefelé után lépéssel, oldalazva 

közlekedik Testtartása kissé hajlott, de figyelmeztetésre tartását javítja; a hátizom és 

gerinctájéki izomzat erQsítése esetében rendkívül fontos. Egyéni segédeszközöket a korrekciós 

cipQn kívül sem szükséges viselnie. Orthopediai kontroll alatt áll, estében az orthopediai m_tét 

további szükségszer_ségét kizárták. 

Finommotorikai tevékenységek tekintetében önálló, de fejlesztést igényel. Folyamatos 

mozgástevékenység közben átlagos mértékben terhelhetQ, figyelme szóródik, de megfelelQ 

feladatadással hosszabb ideig is fenntartható. Jobb kezes, de az irányokat gyakran téveszti. 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a tanórai 
hospitálás és az elQzQ fejlQdési idQszak tapasztalatai alapján 

• test szerte történQ izomzati és ízületi lazítás 

• tartásjavítás, gerinctorna 

• bokatorna 

• finommotorika fejlesztése 

• egyensúly és koordináció fejlesztése 

• járáskép harmonizálása 

• lateralitási zavarok megelQzése 

• figyelem és feladattudat javítása, tartósságának növelése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Mozgásállapota egyenletesen fejlQdik Kétszemélyes helyzetben jól foglalkoztatható. 

Foglalkozáson szívesen vesz részt, rövid, megfelelQ szint_ feladatoknál feladattudata javul, 

feladattartásra rávehetQ. A tanult mozgásmintákat a foglalkozásokon jól és következetesen 

alkalmazza, figyelmeztetésre esetleges hibáit javítja, önellenQrzése és önértékelése reális. 



 

A foglalkozások és a feladatok felépítése 

A foglalkozásokon hetente kétszer, alkalmanként Őő perces idQtartamban komplex 

mozgásnevelés történik, mely magába foglalja nagymozgást, állás-járást és a finommotoros 

tevékenységet fekvQ, álló és ülQ helyzetben végzett feladatsoron keresztül betartva a 

fokozatosság és az egymásra épülés elvét, alkalmazkodva a gyermek aktuális 

terhelhetQségéhez, illetve a kit_zött, elérendQ célok és részcélok eredményességéhez, addigi 

megvalósulásához. 

A feladatsor felépítésénél szükséges figyelembe vennünk az integráló, fogadó intézmény 

infrastrukturális lehetQségeit, eszközbéli ellátottságát is. 

A továbbiakban ebben a szellemben felépített  mintaként szolgáló feladatsort egyéni fejlesztési 

tervet láthatunk, olvashatunk, mely a szükségletek és lehetQségek változásával alakítható. 

A feladatsor alapjául a konduktív pedagógiai módszer szolgál, mely a kiemelt ritmikus 

intendálás segítségével komplex fejlesztési lehetQséget nyújt az érintett mozgássérült 

tanulónak. 

 

A ritmikus intendálás gyakorlata során a konduktor még a mozgás indítása elQtt verbálisan 

megfogalmazza a mozgás szándékát (intenció), és azt a diszfunkciós személy egyes szám elsQ 

személyben intendálja. Példa: „Mindkét lábamra nehezedve felállok (1-5)” A mozgás 

kivitelezése az intendálás leírásánál megjelenített szám intervallum ideje alatt történik. 

Az értékelés alapelvei 

Az értékelés a kit_zött célok megvalósításának tükrében. 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓ  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Mozgás, nagymozgások, hely- és helyzetváltoztatás, önálló állás-járás tanulása, egyensúlyi 

koordináció 

Módszer 

konduktív pedagógia módszertana, ellenQrzés, 

értékelés 

Eszköz 

szQnyeg, bordásfal, pad, karika, ugrókötél 

Feladatok, tevékenységek 

Hely és helyzetváltoztatás tanulása fekvQ helyzetbQl kiindulva, szQnyegen iránygyakorlatokkal 

− irányok konkrét meghatározása 

− végtagok hajlítása nyújtása 

− csípQemelés 

− elemi mozgásminták kivitelezése, gyakorlása. 

o (gurulás, kúszás, mászás) 

Járásfeladatok 

− guggolás, abból felállás bordásfal mellett 

− egyensúly áthelyezése, nehezedés jobbról balra, és vissza 

− nehezített járás, járás akadálypályán 

− lépcsQn és lejtQn (felfelé) járás tanulása 

− mozgás és járástempó optimalizálásának feladatai (járás ritmikus intendálással, karikát 

fogva, majd kulcsolással) 

− járás harmonizálása, fiziológiás együtt mozgást segítQ feladatok 

Térdek szét vétele padon lovagló ülésben.  

Egyensúlyi koordinációs feladatok 

− járás egyensúlyozó lapon; járás talajra tett ugrókötélen 

 

 

Fejlesztés célja  

FekvQ feladatok önálló, pontos kivitelezése, járás önállóan térdek folyamatos szétvételével, 

járásritmus és egyensúly javítása. 

 



 

Fejlesztési terület PSZűIHOMOTOROS FUNKűIÓ  

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: 

Mozgás, ízületi- és tartáskorrekció 

 

Módszer 

Konduktív pedagógia módszertana, 

ellenQrzés, értékelés 

 

Eszköz 

pálca, nagy labda, billenQ lap, papírtörlQ, 

gyöngy 

 

Feladatok, tevékenységek 

Lábfej és bokatorna (mezítláb) 

− passzív kimozgatás 

− fekvQ helyzetben talp támasszal (lesúlyozott) nagy labda görgetése 

−  kapaszkodva lábujjhegyre-sarokra állás 

− billenQ lapon boka hintáztatása 

− lábujjakkal gyöngy felszedése, papírtépés 

− járás különféle felületeken (pl. f_, kavics) 

Tartásjavítás és gerinctorna. 

− hason fekvésben pálca, labda emelése, megtartása 

− nagy labdán kartámasszal elQre, hátra „lépegetés”, fejemelés 

− nagy labdán ülve feladatok pálcafogással 

 

 

Fejlesztés célja  

A hátizomzat erQsítése, boka kontraktúrájának megelQzése 

 

 

 

 



Fejlesztési terület PSZIMOTOROS FUNKűIÓK, KOGNITÍV FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Mozgás, finommotorika, kézügyesség fejlesztése, eszközhasználat gyakorlása 

figyelemfejlesztés 

 

Módszer 

A konduktív pedagógia módszertana, 

ellenQrzés, értékelés 

 

Eszköz 

papír, ceruza, ecset, festék, olló, ragasztó, 

agyag, ruhadarabok, f_zQs cipQ, fés_ 

Feladatok, tevékenységek 

Finommotorikai, feladatok 

Precíziós kézmozgások kivitelezése 

− fogás – elengedés 

− formázás, alkotás különféle technikákkal 

− ollóval való nyírás vonal mentén, ragasztás 

− gy_rés, tépés, csippentés 

− rajzolás, festés 

űélba dobás, célzó mozgások gyakorlása 

− babzsák karikába, vagy zsámolyba dobása 

− meghatározott forma kirakása 

Eszközhasználat 

− gombolás, cipzárazás 

− cipQkötés 

− fésülködés, ruházat rendezése 

Figyelem folyamatos koncentrációja, visszaterelése. 

 

Fejlesztés célja a kézizomzat erejének normalizálása, önellátási szokások fejlesztése, 

precíziós kézmozgás finomítása  



KONDUKTÍV KOMPLEX FOGLALKOZÁS 
 

1. NAGYMOZGÁS FEKVP HELYZETŰPL KIINDULVA SZPNYEGEN  
Megvalósítandó célok és feladatok 

• Orthofunkciós helyzet kivitelezésére törekvés fokozatos, 

egymásra épülQ feladatadással. 
• Nagymozgások, valamint a hely, és helyzetváltoztatás önálló 

kivitelezése 

• Alsó végtagi ízületek és izmok lazítása 

• Elemi mozgásminták pontos kivitelezése 
• Figyelemkoncentráció fejlesztése 

Alkalmazott módszerek  
bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás 
 

Kiinduló helyzet a feladatok megkezdésekor 

széken ülés tükör elQtt 
 

 

Feladat Facilitáció Eszköz űélok 

1. Megérkezés a fejlesztQ terembe. Széken ülve cipQ levétele. 

     Kiinduló helyzet elfoglalása: széken ülés tükör elQtt. 

verbális megerQsítés szék, 

tükör, 

szQnyeg 

Önálló öltözködés tanulása, 

ruházat rendezése. 

2. LégzQ gyakorlat ülQ helyzetben karemeléssel, a fokozatosság betartásával, 

kifújással kezdve, beszívással befejezve. 

Mindkét karomat fejem fölé emelem, a levegQt szívom be, karomat térdemre 

teszem, és fújom ki…Utoljára szívom be, és kezek a térdre le 

kar nyújtása közben könyök 

igazítása rögzítése 

szék, 

tükör 

Helyes légzésritmus 

tudatosítása 

3. Kiindulási helyzet megváltoztatása: kulcsolt kézzel felállás, bordásfalhoz 

közlekedés. 

Kezek térden, lábak talpon, egyenesen ülök, egyenesen-egyenesen-egyenesen. 

Kulcsolok (1-5) ElQre csúszom a széken, és talpaimra nehezedve kulcsolt 

kézzel felállok (1-5)  

karikafogás, igazítása, 

felállás segítése elQlrQl. 

 

bordásfal 

 

Önálló felállás, állás, 

közlekedés tanulása 

4. Kulcsolt kéz szét vétele, bordásfal megfogása két kézzel. Űordásfal mellett 

váltott kézzel lejjebb fogva leguggolás, letérdelés, majd hasra fekvés. 

irányok kapcsolása a terem 

berendezéséhez 

bordásfal 

 

Guggolás pontos kivitelezése 

Helyzetváltoztatás tanulása 



Kulcsolt kezeimet szétveszem, szét, a bordásfalat megfogom, és a bordásfalon 

lejjebb fogva leguggolok (1-ő), letérdelek (1-ő), és a hasamra fekszem (1-5) 

Karjaimat fejem fölé nyújtom fel. és nyújtott kézzel a hátamra fordulok (1-5) 

 

5. Térdek hajlítása, lábak talpra tétele egyenként, majd mindkét láb együtt. 

Űal (vagy jobb vagy mindkettQ) lábamat behajlítom és talpra teszem (1-5), 

majd kinyújtom,  szét (1-5) 

Talpra tett lábakkal, behajlított térddel térdek nyitása, zárása. 

Térdeimet nyitom szét, és zárom össze 

talpra tétel pontosítása, 

rögzítése bokánál. 
 

talpak rögzítése 

szQnyeg Ízületek kimozgatása; talpra 

tétel és megtartás  

 

Alsó végtagi izomzat és 

csípQízület lazítása.  

6. Kiinduló helyzet változtatása: hasra fordulás szQnyegen 

 (fej emelve, karok karikafogással nyújtva). 

Karjaimat fejem fölé nyújtom fel. és nyújtott kézzel a hasamra fordulok (1-5) 

Fejemet emelem fel, nyújtott karral, karikát fogva egyenesen fekszem 

egyenesen-egyenesen-egyenesen) 

Lábak hajlítása egyenként, majd mindkét láb együtt. 

Űal (vagy jobb vagy mindkettQ) lábamat behajlítom (1-ő) és kinyújtom (1-5) 

karikafogás és könyöknyújtás 

kiigazítása. 

 

térdhajlítás segítése 

manuálisan 

szQnyeg, 

karika 

Tartás javítása; hátizomzat 

erQsítése 

 

 

Alsó végtagi izomzat és 

csípQízület lazítása 

7. Gurulás-fordulás meghatározott irányba iránymegjelöléssel, hasra 

fordulással befejezve. 

Karjaimat fejem fölé nyújtom fel. és nyújtott kézzel (balra, vagy jobbra)  

a hasamra (vagy hátamra) fordulok (1-5) 

fordulás segítése alsó 

végtagnál és vállnál. 

szQnyeg Saját testtengely körül fordulás 

gyakorlása 

Elemi mozgásminták bevésése. 

8. Tenyértámasszal feltérdelés. 

Tenyereimre támaszkodva  feltérdelek (1-5) 

feltérdelés segítése 
manuálisan  
térdelQ helyzet rögzítése alsó 
végtagnál és könyökízület 
nyújtásánál 

szQnyeg Hátizomzat erQsítése 



9. Kiinduló helyzet változtatása: Űordásfalnál váltott kézzel feljebb fogva 

felguggolás és felállás. Űordásfalat megfogom, majd váltott kézzel feljebb 

fogok és felállok (1-5) 

térdek szét vételénél 

manuális 

segítségadás 

bordásfal Önálló felállás, testsúly 

áthelyezés gyakorlása 

10. Egyenes állás bordásfalat fogva. 

Egyenesen állok, egyenesen-egyenesen-egyenesen 

Irányok meghatározása, pontosítása. 

 

térdek kifogása hátsó 

segítségadással 

irányok szemlél- 

tetése  (piros, kék) 

bordásfal Egyenes állás pontos 

kivitelezése. 

Irányok pontos bevésése, 

lateralitási zavarok megelQzése 

11.  Váltott kézzel leguggolás és felállás többször.  

Váltott kézzel lejjebb fogok és leguggolok (1-5), váltott kézzel feljebb 

fogok és felállok (1-5). 

Guggoló helyzetben hinta elQre és hátra. 

Hinta elQre (1) és hátra (2)….  (1-2-1-2) 

térdek szét vételénél 

(guggolásnál) manuális 

segítség 

sarkak letételének segítése 

döntéssel 

bordásfal Térdek szét vétele, guggolás 

közben 

 

Sarkak letétele, Achilles 

lazítása 

12.  Váltott kézzel a bordásfalon feljebb fogva felállás, majd székre ülés 

(bordásfal mellett). Űordásfalat fogva leülök (1-5) 

térdek kifogása 

felállás közben 

bordásfal, 

szék 

Önálló felállás, testsúly 

áthelyezés gyakorlása. 

Űiztonságos ülés kivitelezése 

helyes testtartással, talpra tett 

lábakkal 

13.  űipQ felvétele verbális megerQsítés szék, cipQ 

(segéd 

eszköz) 

Önálló öltözködés tanulása, 

ruházat rendezése 

 

 



2. HELY- ÉS HELYZETVÁLTOZTATÁS MÓDJAINAK TANULÁSA NEHEZÍTETT JÁRÁS KERETÉN ŰELÜL 

A feladatsor célja 

−  A lépéskoordináció fejlesztése.  
− Harmonikus, esztétikus járás kialakítása térdek 

távolításával 
− A nehezített járás feladatok harmonikus kivitelezése. 
−  Ritmikus mozgásformák tanulása. 
− Alsó végtag hármas hajlítása és fiziológiás 

együttmozgás megjelenítése járás közben 

Alkalmazott módszerek 

− bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás, játék 

Kiinduló helyzet a feladat megkezdésekor 

− széken ülés bordásfallal szemben 

Feladat  Facilitáció Eszköz űélok 
1. Kiinduló helyzet: széken bordásfallal szemben; 

irányok tudatosítása babzsákokkal  
(piros-bal; kék-jobb) 

Kezek térden, lábak talpon, egyenes háttal ülök 
egyenesen-egyenesen-egyenesen 

Segítségadás  a gyermek 
mögött ülve, állva 
Helyes testtartás kiigazítása 

zsámoly, 
bordásfal, 
babzsákok 

Űiztonságos ülés tanulása 
Egyenes testtatás alkalmazása 
ülQ helyzetben 
Irányok bevésése 

2. Űordásfalat megfogom, majd váltott kézzel feljebb 
fogok és felállok (1-5) 

 

Űordásfal fogásának 
kiigazítása 
Felállás segítése alsó 
végtagnál 

bordásfal Egyenes állás tanulása 
 

3. Nehezedem jobbra, és balra 
 

DQlés, nehezedés segítése 
manuálisan 

bordásfal Helyes nehezedés tanulása 
Járás elQkészítése 

4. Jobb lábamra nehezedem, ballal fellépek a bordásfal 
(1., vagy 2. ) fokára (1-5) 

    Feladat elvégzése másik irányba is. 

Nehezedés segítése 
Fellépés, megtartás fixálása 
bokánál 

bordásfal Helyes nehezedés tanulása 
Térd hajlítása 
Járás közben alkalmazandó 
hármas hajlítás elQkészítése 

5. Egyenesen állok, egyenesen-egyenesen-egyenesen Egyenes testtartás javítása bordásfal Helyes testtartás gyakorlása 



6. Jobb karomat fejem fölé nyújtom és megfogom a 
babzsákot, ránézek, rá és visszafogok, vissza 
Feladat elvégzése bal karral is.  

 

Fogás-elengedés segítése 
Könyök és váll kimozgatása 
Szemmel követés tudatosítása 
figyelmeztetéssel 

bordásfal, 
babzsákok 
bordásfal, 
babzsákok 

FelsQ végtag nyújtása 
Ízületi kimozgatás 
Szem-kéz koordináció 
fejlesztése 

7. Akadálypálya teljesítése. 
     A különbözQ feladatok tetszQlegesen választhatók 

esetlegesen, pálca, vagy karika fogásával. 
Lépésnél általános intendálás: nehezedem és lépek (1), 
átnehezedem és lépek tovább (2) 

Űiztonságos mozgás 
megteremtése, folyamatos 
figyelem és nyomon követés az 
önállóság megtartása és bíztatás 
mellett 

pálca, vagy 
karika 

Járásbiztonság növelése 
Mozgáskoordináció fejlesztése 
Tanult mozgásminták 
alkalmazáse 

a)  Járás zsámolyra fel-, lelépegetéssel bordásfal 
mellett, vagy pálcafogással 

b)  Járás zsámoly-folyosóban 

Pálcafogás segítése szembQl zsámoly, 
bordásfal, 
vagy pálca 

Térdek hajlításának 
alkalmazása 
Egyensúlyi koordináció 
fejlesztése 

c)  Járás létrában, pókhálóban, hullahopp karikában 
 

Pálcafogás segítése szembQl pálca, 
hullahopp 
karika, 
„pókháló” 
zsinórból, 
létra 

Térd hajlítása járás közben 
Szem-láb koordináció 
fejlesztése 
Lépésbiztonság növelése 

d)  Akadályok átlépése, kikerülése Az eszközök funkciójának, 
elhelyezkedésének tisztázása. 

lakó/tanuló 
környezet 
tereiben 
fellelhetQ 
akadályok, 
(szekrény, 
küszöb, 
virágtartó, 
stb.) 

Mindennapi életben 
megvalósuló mozgásformák 
gyakorlati elQsegítése 



e)  Lejtõn, emelkedõn felfelé járás, majd  
lelépcsQzés  

Egyensúlyozás segítése 
kézfogással elölrQl  
 

épített 
rámpa, vagy 
konduktív  
eszköz: 
„lejtQ” 

Űokaízület kimozgatása 
Egyensúlyi 
koordinációfejlesztése 

f)  Tornapadon járás, vagy hason fekve 
húzódzkodás 

 

Egyensúlyozás segítése 
kézfogással elölrQl  
Hason fekvésben karok 
nyújtásának és elQre fogásnak 
segítése, rögzítése 

tornapad Egyensúlyi koordináció 
fejlesztése 
Hason fekvésnél ízületek 
lazítása 

g)  LépcsQzés, váltott lábbal mindkét irányban 
 

Kapaszkodás rögzítése 
Nehezedés segítése 

valóságosan 
épített, vagy 
bordásfal 
mellett 
rögtönzött 
lépcsQ,  
pl. több 
zsámolyból 

LépcsQn járás tanulása 
Térdek hajlításának 
alkalmazása 
Egyensúlyi koordináció 
fejlesztése 
LépcsQn váltott lábbal 
közlekedés tanulása 

h)  Felfordított zsámolyokba belépés 
 

lépés biztonságának segítése 
elQröl, pálca fogásával 

zsámoly, 
pálca 

Térd hajlítása járás közben 
Szem-láb koordináció 
fejlesztése 
Lépésbiztonság növelése 

 

 

 



3. KOORDINÁűIÓS ÉS FINOMMOTORIKAI FELADATOK ÜLP HELYZETŰPL KIINDULVA  

A feladatsor célja 

− saját testen való tájékozódás 

− összetett mozgásformák gördülékeny kivitelezése 

− szem-kéz koordináció fejlesztése 
− ízületek lazítása 

− precíziós kézmozgások kivitelezése, ujjak differenciálása 
Alkalmazott módszerek 

− bemutatás, cselekedtetés, megfigyelés, utánzás, játék 

Kiinduló helyzet a feladat megkezdésekor 

− megfelelQ magasságú széken ülés tükör elQtt, majd szintén 

tükör elQtt, asztalnál 



Feladatok Facilitáció Eszköz űélok 
1. Kezek a térden, lábak talpon, 
egyenes háttal ülök, egyenesen-
egyenesen-egyenesen 
2. Testrészek megnevezése tükör 
elQtt, irányok pontosítása 

Ülés kiigazítása 
manuálisan 

megfelelQ 
magasságú 
szék, tükör 

Tartás javítása, 
biztonságos, 
egyenes ülés 
tanulása 
Testséma 
fejlesztése 

3.  LégzQ feladatok. 
Mindkét karomat fejem fölé emelem, a 
levegQt szívom be, karomat térdemre 
teszem, és fújom ki   
Utoljára szívom be, és kezek a térdre 
le 

Karok, könyök 
nyújtásának segítése 

megfelelQ 
magasságú 
szék 

Helyes 
légzésritmus 
elsajátítása 

4.  Jobb kezemet nyújtva felemelem 
fel, ránézek rá, integetve leviszem fel-
le kezek a térdre le. (ballal is) 

Karok, könyök 
nyújtásának segítése 
Integetés segítése 
bal kéz csukló 
ízületénél 

megfelelQ 
magasságú 
szék 

Szem-kéz 
koordináció 
fejlesztése 
Könyök nyújtása 
Vállízület 
kimozgatása 

5.  Egyenesen ülök. Kulcsolok, 
kulcsolt kezemet felemelem fel, 
leteszem le. 

Kulcsolás 
pontosítása 
Könyök nyújtásának 
segítése 

megfelelQ 
magasságú 
szék 

Testtartás javítása 

6.  Kulcsolt kezeimet felemelem fel, 
ki- beforgatással  
      mellmagasságig leviszem, 
szétveszem szét,   
      kezek a térdre le.  

Karok, könyök 
nyújtásának segítése 
Ki-be fordítás és 
kulcsolás szét 
vételének 
facilitációja 

megfelelQ 
magasságú 
szék 

Pontos kulcsolás 
kivitelezése 

7. Karok mell elé 1, behajlítom és 
görgetek 2-3, karok 
      oldalra 4, kézfejeimet felhajlítom 
5, elõre körzök  
       nagyot, kicsit, kezek a térdre le. 

Görgetés, körzés 
segítése 
űsukló 
felhajlításának 
pontosítása  

megfelelQ 
magasságú 
szék 

FelsQ végtag 
ízületei pályáinak 
bejárása 

8. Karika forgatása jobbra és balra,  Karikára való 
ráfogatás és fordítás 
segítése 

megfelelQ 
magasságú 
szék, karika 

Szupináció, 
pronáció 
gyakorlása 
űsuklóízület 
kimozgatása 

9. Egyenesen ülök, egyenesen. ElQre 
csúszom a széken  
       1-2. Fej elQre hajtásával, csípQ 

Nehezedés segítése, 
rögzítés vállnál 

megfelelQ 
magasságú 
szék 

Felállás, egyenes 
állás gyakorlása 



emelésével felállok  
       (1-5) Egyenesen állok. 
Egyenesen-egyenesen-  
       egyenesen.  
10. Asztalhoz közlekedek és leülök 
(saját tempóban) 

Folyamatos 
visszajelzés és 
dicséret 

megfelelQ 
magasságú 
szék, asztal 

Fiziológiás 
együttmozgás 
tanulása 
Alsó végtag 
hármas 
hajlításának 
tanulása 

11. Választható feladatok asztalnál 
saját ütemben, intendálás nélkül 

− tépés – szakítás 
− formázás, agyag használata 

− csippentés, különféle szemes 
termények  

o válogatása 

− ollóval vágás 
− gombolás, zipzáras, ruházat 

rendezése, fésülködés 

− cipQkötés  
− háztartási eszközök használata  
− (kés, hámozó, reszelő, daráló, 

söprű, lapát stb) 

Egyenes testtatás 
verbális facilitációja. 
Eszközök 
rendeltetésszer_ 
használatának 
tanulása 

megfelelQ 
magasságú 
szék, asztal, 
 
eszközök a 
választott 
tevékenység 
szükségletei 
szerint 
  

 
Kézizomzat. 
Lazítása erQsítésé 
Szem-kéz 
koordináció 
fejlesztése 
Precíziós 
kézmozgás 
gyakorlása  
Önellátás 
tanulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lugosiné Neumann Márta pszichopedagógia - oligofrénpedagógia szakos   
gyógypedagógiai tanár  

 

PSZIűHÉS FEJLPDÉSI ZAVARRAL KÜZDP NGYűSOPORTOS 

 ÓVODÁS GYERMEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 
 

A gyermek életkora, óvodai csoportja: 6;6 év, nagycsoport 

Diagnózis: F83 – kevert specifikus fejlQdési zavar 

IdQszak: négy hónap 

IdQtartam: egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés (heti 2xŐő perc) 

               (heti 1xŐő perc rehabilitációs úszás és heti 1xŐő perc szenzomotoros integrációs terápia  

                fejlesztésben is részesül szomatopedagógia szakos gyógypedagógus vezetésével) 

Tanulásszervezés: egyéni fejlesztés, esetenként fejlesztés a csoportban 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS  

Terhesség és szülés körülményei 

Prae- és perinatalis eredetre utaló adat szerepel. A 32. gestatios héten született császármetszéssel. 

Születési súlya 1980 gr, Apgar értéke 7/9, az elsQ életnapokon gépi lélegeztetést igényelt. Mindkét 

oldali dongaláb és generalizált  izomhypotónia észlelését követQ kromoszóma vizsgálat Ő7XYY 

kariotípust állapított meg. A felsQ végtagon clonizátioval kísért convulsiok miatt antiepileptikumot 

kapott, jelenleg tünetmentes. A jobb, majd a bal lábon a gyermek fél éves és egy éves korában 

korrekciós m_téteket végeztek.  

űsecsemQ- és kisgyermekkor 

Nagy családba született, féltQ, szeretQ gondoskodással veszik körül szülei, testvérei. Két éves 

korában enyhe fokú általános fejlQdésbeli elmaradás jellemzi.  

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

Első vizsgálatát két évesen a speciális fejlesztQ bölcsQde kezdeményezésére, szülQ egyetértésével a 

megyei szakértQi bizottság végezte. Esedékes felülvizsgálatán merült fel és igazolódott a sajátos 

nevelési igény gyanúja, a diagnózis kevert specifikus fejlQdési zavar (F83). Második vizsgálata 



idején, Ő;2 éves korában még speciális fejlesztQ bölcsQdei ellátásban részesül. Sajátos nevelési igény 

diagnózisa változatlan marad. 

A vizsgálati helyzetben együttm_ködQ, figyelme idQnként terelQdik, de rögzíthetQ. A feladatokat 

érdeklQdéssel, motivációval végzi, feladattudata alakul, a feladatvégzés közben szívesen verbalizál. 

Az elvárhatónál lassúbb pszichomotoros tempó jellemzi. A SON nonverbális intelligencia teszttel 

mért eredménye 90<IQ<100, átlagos mentális képességekkel rendelkezik. Korának megfelelQ 

kombinatív készsége, rövid távú vizuális emlékezete, életkorától elmarad absztrakt gondolkodása, 

rész-egész viszonyok egységbe foglalása, finommotoros készsége.  

A vizsgálat összegzése megállapítja, hogy mozgásfejlQdés, nyelvi készségek és egyes 

részképességek területén fejlQdési zavar tapasztalható. Komplex gyógypedagógiai ellátást, 

fejlesztést igényel. Nyelvi fejlesztése a beszéd alaki oldalának javítása, percepció további fejlesztése 

területén, mozgásfejlesztése szenzoros integrációs szemlélet_ terápiával javasolt. Intézményes 

nevelése óvodai együttnevelés, teljes integráció.   

Harmadik, hivatalból történő felülvizsgálata idején 6;3 éves, nagycsoportos. A vizsgálatot 

beiskolázás céljából intézménye kezdeményezte a szülQ egyetértésével.  

A vizsgálaton szülQrQl leválasztható, asztalszituációt, feladathelyzetet elfogad. Űár figyelme, 

érdeklQdése felkelthetQ, nagyon lassú pszichomotoros tempója miatt a feladattartás nehezített.  

Mentális teljesítQképessége életkorának megfelelQ, átlagos (IQ=96). Részképesség gyengeségei 

mellett szenzoros integrációs képesség zavar tüneteit is mutatja, mely együttesen hátráltatja iskolai- 

és feladatérettségének kialakulását. Diagnózisa változatlanul kevert specifikus fejlQdési zavar (F83). 

A megyei szakértQi bizottság az iskolába lépés egy évvel történQ halasztását, további integrált 

óvodai nevelését javasolja.  

Epilepsziája tünetmentes, gyógyszerelése megsz_nt. Évente orthopédiai vizsgálat javasolt, éjszaka 

korrekciós sín viselése javasolt.  

 

Intézményes nevelés 

Speciális fejlesztQ bölcsQdébe járt Ő;10 éves koráig, majd teljes integrációban kezdte meg óvodai 

életét. Jelenleg egy évvel meghosszabbított óvodai nevelésben részesül, nagycsoportos. Könnyen 

beilleszkedett, a szabályokat, napirendet kevés segítséggel képe követni. Habilitációs fejlesztését 

heti rendszerességgel szomatopedagógia szakos gyógypedagógussal közösen végezzük.  

Óvodapedagógusai önállóságának fokozását, nagy- és finommotoros készségeinek fejlesztését, 

iskolai életre való felkészítését várják habilitációjától.  

 



KÉPESSÉGFEDEZET  
 

VISELKEDÉS, KOGNITÍV ÉS SZOűIÁLIS KÉPESSÉGEK 

− óvodai szabályokat ért, elfogadja, alkalmazkodik 

− pszichomotoros tempója nagyon lassú 

− mentális kora megfelel életkorának, átlagos intellektuális képességekkel rendelkezik 

− önálló logikai gondolkodást, absztrakt ingerek közötti összefüggések felismerését 

igénylQ feladatokban életkori szint alatt, igen rosszul teljesít  

− szám és szavak ismétlése nehezített, amely gyenge rövid távú auditív memóriát, 

mentális manipulációt, tervezést feltételez 

− szerialitás, ok-okozati összefüggések felismerése jelentés nélküli és jelentésbeli ingerek 

esetében nehézkes, logikai, analógiás és kategóriás gondolkodása gyenge 

 

MOZGÁS 

− multiplex fejlQdési rendellenesség okán kialakuló dongaláb és szenzomotoros 

integráció érésének elégtelensége 

− nagymozgások összerendezetlensége, darabossága 

− egyensúlyérzékelés, mozgástervezés-kivitelezés bizonytalansága 

 

NYELVI KÉPESSÉGEK, ŰESZÉD 

− beszédhang megkülönböztetQ képessége képi megsegítése mellett is elmaradást jelez 

− beszédkésztetése vizsgálati szituációban gátolt 

− nyelvi készségei mentális teljesítményének közel megfelelQ szint_ek, irányított 

beszédhelyzetben életkori átlagától elmaradnak 

 

MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK – SZÁMOSSÁG 

− számosság iránti érdeklQdése felkelthetQ, halmazok elemeit megszámlálja, de mozgás-

beszéd koordinációja nem megfelelQ 

− számlálást jobbról balra kezdi 

− globális mennyiségfogalom saját testen kialakulatlan 

− több-kevesebb, ugyanannyi fogalmakat differenciálja 

− mennyiségfogalma 10-ig alakulóban van 

− elvont feladatokat eszköz segítségével, segítségnyújtás mellet old meg 



 

ÍRÁST MEGALAPOZÓ KÉSZSÉGEK 

− vizuomotoros koordinációja gyenge – Űender A próbasor 13 pont, ő éves szinten átlagos 

teljesítmény 

− jobb kézzel, helytelen ceruzafogással, bizonytalan nyomatékkal rajzol 
 

RÉSZKÉPESSÉGEK 

− grafomotoros, finommotorikus érettsége gyenge, ceruzafogása helytelen, vonalvezetése 

renyhe, nyomaték bizonytalan 

− emberrajza elmarad életkorától, testséma bizonytalanságok, arányossági és 

differenciáltsági hiányosságok jellemzQk  

− rövid idej_ verbális szóemlékezete 3 szó megtartására képes (életkor ő-9 szó helyett) 

− vizuális memóriája megfelelQ 

− auditív diszkriminációs képesség bizonytalan 

− szeriális észlelés vizsgálata 60 %-os eredményt nyújt 

− általános és idQi tájékozottsága hiányos 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Ép, átlagos intellektus részképesség gyengeségekkel, szenzoros integrációs képesség zavar 

tüneteivel, melyek hátráltatják a gyermek iskolai és feladat érettségének kialakulását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Gracilis testalkatú, korrekciós m_tétek és pszichomotoros tempó miatt lassúbb mozgású kisfiú. 

Nagymozgásában inkoordináltság, ügyetlenség jellemzi, de szívesen mozog, játszik a fejlesztQ 

eszközökkel. Statikus és dinamikus egyensúlya bizonytalan, intenzív fejlesztést igényel. A fejlesztés 

ideje alatt végig együttm_ködQ, foglalkoztatható. Örömmel végzi a felkínált tevékenységeket, de 

kudarchelyzetet sírással hárít. Ilyenkor könnyen nyugtatható, folytatásba bevonható, segítséget jó 

hasznosít. Űeszédkésztetése átlagos, szókincse, kifejezQkészsége elmarad az életkori szinttQl. 

Ejtésben paralália, dyslalia, mondatalkotásában dysgrammatizmus tapasztalható. Verbális irányítást 

elfogad, testi irányítással kevésbé vonzó feladatot is elvégez.  

Papír-ceruza feladatokat egyre jobban kedveli, ceruzafogása alakul, további fejlesztést igényel. 

Ábrázolás szándéka megjelent, formakövetése alakul, kissé torz, arányaiban megváltozott, de 

felismerhetQ formát ad vissza. Emberábrázolása egyre differenciáltabb.  

Színeket, alapvetQ tárgyi modalitásokat ismer, azonosít, megnevez. Rövid mesét érdeklQdéssel 

hallgat, saját mondanivalót f_z hozzá. Mese reprodukálásához segítséget igényel. 

A szülQ együttm_ködQ, a tanácsokat, kéréseket elfogadja.  

 

A habilitációjában szoros feladat- és munkamegosztás mentén szomatopedagógia szakos 

gyógypedagógussal dolgozunk együtt. Az intenzív tornatermi és uszodai mozgásfejlesztés céljai: 

− iskolás készségek, iskolai és feladatérettség kialakítása  

− aktív lábterápiával a pes equinovarus congenitus korrekciója 

− állás-járás gyakorlatokkal nagymozgás rendezése 

− finommotorika fejlesztés 

− pszichomotoros tempó rendezése 

− szenzomotoros integrációs képesség zavar tüneteinek enyhítése, vesztibuláris rendszer 

fejlesztése 

− testkép, testséma fejlesztése 

− vízi ingerekre való mozgásreakciók kialakítása, vízbeugrás biztonságának kialakítása 

− normál nagymozgások facilitálása, automatizálása, akaratlagos irányítása 

− mozgásbiztonság megszerzése tanmedencében, úszást segítQ eszközök használata 



 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a gyermek csoportban 
történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

 

• Gondolkodási funkciók fejlesztése 

• Részképességek fejlesztése 

• Pszichomotoros tempó fokozása 

• Iskolás készségek, iskolai feladatérettség kialakítása 

A fejlesztési területek mindegyikének bevonásával, folyamatosan a komplex gyógypedagógiai 

és szomatopedagógiai habilitációs foglalkozásokon 

• Mozgásfejlesztés (tartásjavítás, izomtónus normalizálás, izomerQsítés és szenzomotoros 

szemlélet_ terápia) 

A terület fejlesztése szenzomotoros-integrációs terápiás és rehabilitációs úszás terápiás 

foglalkozásokon  

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− jól foglalkoztatható, figyelme, érdeklQdése felkelthetQ 

− kognitív-asszociatív rugalmassága 

− analitikus-szintetikus rugalmassága 

− rész-egész viszonyok feldolgozásának képessége 

− kombinatív készsége 

− rövid távú vizuális emlékezete 

 

Az értékelés alapelvei  

Diagnosztikus értékelésen és a megfigyelésen alapuló, pozitív hangvétel_ értékelés, szóban, gesztus 

nyelven és külsQ jutalmazási rendszerrel, fejlesztQ értékeléssel. Feladatok pontos végrehajtására 

törekvés, instrukciókra figyelés, helyes megoldás jutalmazása, hibázás, javítás lehetQségével. A 

gyermek önmagához képest elért fejlQdésének eredményén, erQfeszítések, adott állapottól való 

elmozdulás azonnali és következetes jutalmazásán, közösen kit_zött célokon és egyeztetett, 

megértett sikerkritériumokon alapul. 

 

 



Fejlesztési terület - KOGNITÍV FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia   
Gondolkodási funkciók, emlékezet, szerialitás, matematikai készségek  

Módszer: strukturálás, vizualizálás, 

cselekedtetés, kirakás, mintakövetés, 

megbeszélés, tudatosítás, 

dramatizálás, ösztönzés, alkukötés, 

limitálás, megtapasztalás, értelmezés, 

ellenQrzés, önellenQrzés, értékelés, 

önértékelés 

Eszköz: játéktevékenységek eszközei, környezet 

tárgyai, termések, képek, képsorok, képrészletek, 

hibás és hiányos rajzok, puzzle, kirakók, egyszer_ 

feladatlapok, folyamatábrák, kézbe vehetQ alakzatok, 

mese, szöveg, ujj- és keszty_bábok, dobókocka, 

Szabó Űorbála: Mozdulj rá! c. kötet, minimat 

elemek, logikai készlet 

Feladatok, tevékenységek 

Gondolkodási funkciók 

Analízis – szintézis 

− Képrészletek azonosítása, illesztése (1. melléklet)  

− Mintakirakó (2. melléklet) 

Logikai gondolkodás 

− Rakd össze! – fogalomalkotás részekbQl (pl. lábak, szQr, nyávogás: macska), majd 

fQfogalom alá rendelés (pl. háziállat) 

− Szedd részekre! – fogalomhoz rendelés (pl. elefánt: ormány, fülek, nagy test), majd 

összehasonlítás (pl. más állatnak is van/nincs) 

− Hiányos mondatok befejezése ok-okozat összefüggés felismerésével (pl. Ha … akkor..) 

− Képtaláló rejtvény: találós kérdések meghallgatása, értelmezése után a megfejtést jelentQ 

kép kiválasztása több lehetséges megoldás közül 

− Rendrakás: összefüggések felismerése, alkalmazása vizuális információk értelmezésével  

    (3. melléklet) 

− Képösszerakó: vizuális információk értelmezése, alkalmazása, össze nem illQség 

felismerése, megfogalmaztatása tréfás képekkel, tárgyakkal (szögletes autókerék, maci 

nyuszi fülekkel stb.) 

− Funkcionális kapcsolatok képek párosításával (fazék-fakanál, térkép-utazás, medve-

barlang) 

− Eseménykép olvasása, összefüggéslátás, elQzmény, következmény megértése 

− Egyszer_ történetek, mesék reprodukálása bábokkal, verbálisan, kiegészítésekkel, rajzzal 



− Szövegkohézió fejlesztése mesék újrajátszásával, történetek megváltoztatásával 

Analógiás gondolkodás 

− Labdadobó: a megkezdett mondatok befejezése a labda elkapása után  

    (pl. A kenyeret esszük, a vizet …) 

− Tegyél ugyanannyit! Tegyél ugyanolyan szín_t! – tárgyak, képek válogatása, rendezése 

adott szempont(ok) szerint 

− Forma/színkirakó minta alapján vizuális analógiák létrehozása, ritmikus sorok kirakása         

(4. melléklet) 

− Képtörténet kirakása (készül a vár, növekedés, fogyás stb.) 

− Analógiás mondatok (A bácsi szerel. A bácsi ….) 

Kategóriás gondolkodás 

− Képválasztó: az elhangzó szósorhoz illQ kép kiválasztása (kutya, macska…ÁLLAT) 

− Képek rendezése, gy_jtése dobókockával (fogalmak: állat, járm_, konyhai eszköz, játék, 

zöldség, bútor) 

− Memória játék fQfogalom alapján: a párok keresése, gy_jtése kategória alapján (kutya-

macska, hajó-vonat, szék-asztal, dinnye-körte, káposzta-hagyma stb.) 

− Rendezés tárgyi modalitások alapján vizuális, szaglási, hallási és tapintási ingerek 

közvetítésével 

Emlékezet 

− NövekvQ elemszámú játék közös elrejtése, foglalkozás végén önálló keresés az elrejtés 

sorrendjében 

− Képmese: adott kép explorálása után emlékezetbQl felidézni kik, mik voltak a képen, 

hogyan helyezkedek el, mit csináltak, milyen ruhában voltak stb.  (ő. melléklet) 

− Mozdulj! – kirakójáték emlékezetbQl (6. melléklet) 

Szerialitás  (téri, vizuális, auditív, motoros, idQi sorozatok) 

− soralkotási és sorrend-felismerési képesség fejlesztése több csatornát (látás, hallás, 

mozgás) megcélzó feladatokkal 

− egyszer_ egyváltozós tárgysorozat  játékokból, ösztönözve a saját soralkotási szempontot 

− egyszer_ egyváltozós képsorozat, mintasorozat kirakása, majd rajzolása 

− fóliarajzok, képösszerakók (7. melléklet) 

− sorozat szabályának felismerése, alkalmazása (vizuális tárgyakkal, képekkel, verbális pl. 

fiúnév – lánynév - fiúnév, akusztikus pl. hangszerek, mozgás pl. dobbant – taps – csettint)  



− többváltozós sorozat szabályának megértése, alkalmazása segítséggel, fokozatos 

önállósodással  

− bújócska kép- és mennyiségi sorozatkeresQ játék: adott széria keresése, jelölése növekvQ 

elemszámmal (8. melléklet) 

− napszakok, napok, hónapok, évszakok szériájának napi rutinokhoz, ünnepekhez 

kapcsolódó, tevékenységbe ágyazott gyakorlása 

− idQi-téri egymásutániság: mozgássor reprodukálása, szabályának felismerése eszköz 

nélkül és eszközzel, edzésterv típusú játék  (9. melléklet) 

− mozgás-ritmus összerendezése pontos tárgyszámlálás fejlesztésére: tapssal kísért járás, 

vers, mondóka ütemezése, ritmusjáték: egyszer_ tá – ti ütem_ ábrák letapsolása, 

lekopogása  (10. melléklet) 

Matematikai készségek  

− tevékenységek bal-jobb irányára szoktatás, tevékenységek során használt tárgyak, 

eszközök rendjének alakítása 

− pontos tárgyszámlálás kialakítása tevékenységek balról jobbra irányával,  

mozgás-ritmus-beszéd összehangoló játékokkal 

− mechanikus számsoralkotás növekvQ elemszámmal, célozva a 20-as számkör átlépését, 

tQ- és sorszámnevek önálló használatára törekvés tevékenységek során  

inverz (fogyó) sorozatok tárgyakkal, termésekkel, ujjak becsukásával, végül 

számsorral, egyre nagyobb számkörben, a három mennyiségbQl kiindulva (3. 

melléklet) 

− szétválogatás, sorba rendezés, ítéletalkotás szóban 

− kis mennyiségek globális felfogása, mennyiségi változások létrehozása, 

megállapítások 

Fejlesztés célja: FejlQdjön önálló logikai gondolkodása, képes legyen konkrét, majd absztrakt 

ingerek között összefüggések meglátására, alkalmazására. Tudjon szabályt értelmezni, 

alkalmazni. Ismerjen fel ok-okozatot, legyen képes tájékozódni mesék idQrendjében, szereplQk 

és cselekedeteik közötti összefüggések értelmezésében. Legyen képes rendezésre tárgyakkal, 

képekkel, javuljon fogalomalkotása, kategóriás gondolkodása. FejlQdjön szám- és 

mennyiségfogalma, legyen képes tárgyi-cselekvéses és elvont síkon is egyszer_ m_veletek, 

feladatok elvégzésére. Rendelkezzen az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges 

matematikai képességekkel. 



  
 

Fejlesztési terület - RÉSZKÉPESSÉGEK  
 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  

Testséma, finommotorika, grafomotorium, vizuomotoros koordináció, verbális emlékezet, 

auditív diszkrimináció, általános és idQi tájékozottság 

Módszer 

strukturálás, vizualizálás, 

mintakövetés, magyarázat, 

cselekedtetés, megbeszélés, 

megtapasztalás, tudatosítás, 

szituációs játék, beszéltetés, 

ösztönzés, alkukötés, limitálás, 

ellenQrzés, értékelés,  

önellenQrzés, önértékelés 

Eszköz 

játékok: játékos feladatlapok, építQk, kirakók, tárgyak, 

képek, ruhadarabok, tükör, gördeszka, kötél, bordásfal, 

csipesz, kézm_ves tevékenységek eszközei, gyurma, 

papír, olló, író-rajzoló eszközök, zseblámpa, okos telefon, 

internet, Szabó Űorbála: Mozdulj rá!, Fehérné-Mácsainé-

Szebenyiné: Együtt lenni jó… , Németh-S.Pintye. Mozdul 

a szó…,  Csabay Katalin: Lexi, Frostig feladatlapok, 

(1ő. melléklet) 
 

Feladatok, tevékenységek 

Testséma 

− Együtt lenni jó… Mozdul a szó, Mozdulj rá! c. kötetek gyakorlóanyagának tréningje 

− Hol érzed? ingerelt testrészt azonosítása egy, majd több testrészre tett játékkal, nyomással  

− Ember figurát építQ kirakó játékok, hiányzó testrészek azonosítása, kirakása, rajzolása, 

baba, maci tapintott testrészének azonosítása, megmutatás saját testen 

− Ruhadarabok - testrészek gyakorlása öltözésnél, papírfigurán, verbálisan 

− Egész test és arctükör játékok mondókával, cselekvéssel 

− Izometriás gyakorlatok (gördeszka hason, kötélhúzás, bordásfal stb.) 

− Utánzó mozgások, gesztusjátékok testrészekkel, testrészek kiemelése szalaggal, csipesszel, 

funkció szerinti játékok (könyöklés, térdelés, hason-háton fekvés stb.) 

− Posztura gyakorlatok, középvonalat átlépQ játékok, páros érintQs játékok (könyök-térd, 

jobb kéz-bal váll, talp-comb stb.) 

− Emberábrázolás kirakással, tükörjátékkal, mondókával, részben takart rajzzal, szabad 

rajzzal, páros részek berajzolásával (szemöldök, könyök, váll stb.), globális számfogalom 

alakítása saját test megtapasztalásával 



 

Vizuomotoros koordináció 

Fejlesztése változatos, szem-egésztest, szem-testrész, szem-láb, szem-kéz, kéz-kéz koordinációt 

igénylő tevékenységek során folyamatos feladatként 

 

Finommotorika, grafopercepció, grafomotorium 

− Kézm_ves tevékenységek, kezek, ujjak mozgásának összerendezése, nyírás, ragasztás, 

szerelés, gyurmázás, f_zés, összerakás/szétszedés, konstrukciós játékok, mozaik kirakók, 

csippentQs/csipesz játékok 

− Taktilitás játékai: varázsdoboz tárgyainak azonosítása tapintással, különbözQ felületek 

párosítása, domború formák követése, felismerése, térbeli labirintusok 

− VonalkövetQk, pontösszekötQk, labirintusok, Frostig feladatlapok, játékos, történetbe 

ágyazott vonalgyakorlatok, követQ szemmozgás játékok tárgyakkal, elemlámpával 

− Formaismeret, irányismeret gyakorlatok, térbeli, síkbeli reprodukáló képesség: egyre 

összetettebb ábrák lejárása, vonal-fonal játék, színezés, rárajzolás, másolás, önálló 

formaképzés, formaegyeztetQk konkrét és elvont formákkal, járásgyakorlatokkal 

mozgásemlékezet fejlesztése, síkbeli leképezése pl. gombóckerülQ játékkal 

 (11. melléklet)  

− Játékos íráselem gyakorlatok pl. gyurmarajzzal (12. melléklet) 

− Ceruzafogás alakítása ujjmozgás koordinációs játékokkal (keszty_mese – 13. melléklet), 

kézm_ves tevékenységekkel, nyomaték alakítása finommotorika érésgyengeségét fejlesztQ 

játékokkal (tapintás-érzékelés, ujjkoordinációs mesék, gyurmázás), tapintós válogatások 

adott tárgyi modalitással (éles, gömböly_, puha, kemény stb.), vonalvezetés lendületes 

alakzatok kivitelezésével, indigó játékkal, helyes ceruzafogás játékos alakítása (kiskakas 

csQre, markológép mesék eljátszása) (melléklet: kukásjáték), írásmozgás koordinációt 

elQkészítQ játékok (1Ő. melléklet - Fest a nyuszi) 

Verbális emlékezet 

− Mondóka  és verstanulás mozgással, képi megsegítéssel, hallás útján 

− Mese- és verstaláló jellemzQ képek, szavak alapján, adott szó/szavak kihallása hangoztatott 

szövegbQl, varázsszó játékok adott szavak munkamemóriában tartásával, 

− Képek megnevezése, felidézése emlékezetbQl növekvQ elemszámmal, letakart képek 

megnevezése, mechanikus számsoralkotás növekvQ és csökkenQ sorrenddel, 

 tevékenységgel/verbálisan 



 

− KeresQ játékok: hallott szavak (fQnév, ige, melléknév) alapján tárgyak, játékok 

összehordása a terembQl, keresése képen, mesekönyvben, keresés jelzQs szerkezetekkel 

(kék és zöld lufit, magas házat, világító lámpát stb.)  

− Egy majd több elem_ verbális utasítások végrehajtása, mondatbefejezések minta szerint és 

önálló gondolattal, hallott szavak hiányos mondatokba helyezése  

Auditív diszkrimináció 

− Hangok megkülönböztetése, azonosítása hallás után (tüsszentés, köhögés, horkolás, 

állathangok, utcazaj, mindennapi élet hangjai stb. magnóról, élQben csukott szemmel) 

− Értelmes-értelmetlen szópárok reprodukálása hallás után (kép-gép, sár-szár, fizet-füzet, 

méz-mék stb.), Egyforma? játék: hallott szavak azonossága/különbözQsége (mgh-msh 

hosszúsága, eltérQ hang, kevesebb/több hangból álló szó stb.) 

− Hallott hangok sorrendjében megfelelQ képek kirakása, rontó játék: adott képsorhoz hibát 

tartalmazó széria megfigyelése, hibaazonosítás, javítás 

− Adott hang kihallása szavakból (’zs’ – zsindely, varázs, szomszéd, mozsár, csattan stb.) 

− HangerQsség, hang idQtartam, hangzási ritmus érzékelését fejlesztQ játékos feladatok 

Általános és idQi tájékozottság 

Fejlesztés képekkel, fényképekkel, mesével, történetekkel, dramatizálással, szituációs játékkal, 

egyéb tevékenységekbe ágyazva, aktuálisan történtek feldolgozásával, várható eseményekkel 

− Ismeretek önmagáról (nem, életkor, személyes jellemzQk, megelQzQ évek fényképekrQl, 

elbeszéléssel, további évek, élettörténet, hely a családban, a rokonságban, az óvodában, a 

lakóhelyen) 

− Ismeretek a családról: saját család kirakása bábokkal, képekkel, családi viszonyok, 

gyerekek, felnQttek élete, foglalkozása, élettere 

− Ismeretek a környezQ világról: lakás, lakóhely, utca, intézmények eseményekhez 

kapcsolódóan (orvosi rendelQ, autószerelQ m_hely, óvoda, iskola stb.) 

− Napirend, hétköznapok, ünnepnapok (család, óvoda, nemzeti ünnepek), elQtte-utána 

képtörténetek (fQ az ebéd – tálalás – étkezés – mosogatás, rendrakás – pihenés stb.), idQi 

szeralitás napszak, napok, hónapok, évszakok, emberi kor szakaszai (csecsemQ, kisgyerek, 

óvodás, iskolás stb.) 
 

 



 

− IdQrQl való tudást feldolgozó képek, képsorok, idQfogalmak használata tevékenységhez 

kötötten.  Napirendi kártyák, sorba rendezése. IdQ megtapasztalása tevékenységre szánt idQ 

limitálásával. IdQi fogalmak használata, szókincs bQvítése. IdQi fogalmak vizualizálása: 

évszakok, hónapok ünnepekkel stb. 

 

Fejlesztés célja 

Alakuljanak, fejlQdjenek testséma/testkép/testvázlat ismeretei, legyen képes egyre 

differenciáltabban érzékelni és rajzban megjeleníteni, nagymozgásos fejlesztésére építve 

legyen képes a tér és a síkfelület egyre pontosabb észlelésére, abban való eligazodásra, reláció 

szókincs önálló használatára. Szerezzen jártasságot sokféle játék és kézm_ves 

tevékenységben, fejlQdjön finommotorikája, grafomotorikája, érje le az iskola megkezdéséhez 

szükséges fejlettséget. Javuljanak verbális és auditív képességei. Legyen életkorának 

megfelelQen tájékozott saját környezetében és az idQben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési terület PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK,  AFFEKTÍV TERÜLET 

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  

Pszichomotoros tempó 

Módszer: változatos, életkornak megfelelQ, 

aktuális feladatra szóló és hosszabb távú jutalmazás 

mintakövetés, szabályalkotás, szembesítés saját 

viselkedéssel, dramatizálás, strukturálás, 

vizualizálás 

Eszköz: babzsák, plüssállat, okos telefon, 

internet, lyukasztó, akadálypálya elemei, 

Hali-gali játék (1ő. melléklet), 

strukturálás vizuális elemei 

 

Feladatok, tevékenységek 

Gondolkodási műveletekben való megfelelő jártasság, tevékenységek végzésében, 

eszközhasználatba való ügyesedés, saját sikeresség megélése során a képesség folyamatosan 

fejlődik.  

Pszichomotoros tempó 

− Páros és csoportos adogatójáték tempó- és irányváltással (plüssállat, babzsák adogatása 

változó tempóban, verbális feladattal összekötve, óvodai csoportban társakkal, gyorsuló 

tempóval, verbális/hang ingerre irányváltással) 

− Kétkezes csoportos adogató: egyik kéz továbbít, másik kéz fogad, változó tempóban, 

irányváltással 

− Kéz és ujj játékok, együttmozgás szöveggel, megfelelQ tempó, ritmus érzékeltetése 

− űselekvés átfordítás adott ritmusban: „Amilyen tempóban hallod a tapsot, olyan tempóban 

pattogtasd a labdát, lyukassz a t_vel! stb.) 

− Akadálypálya teljesítése idQre (mérték: egyszeres/többszörös homokórányi idQ, amíg a zenét 

hallja stb.) 

− Játékos versenyhelyzetek begyakorlott és új helyzetekben, tevékenységekkel (labirintus, 

kirakással, Hali-gali játék, leesQ tárgyak elkapása, asztali poharas fogócska stb.) 

− Környezet strukturálása, önszervezésre szoktatás, következetes betartás, betartatás 

Fejlesztés célja: Képes legyen megélt pozitív önmegtapasztalás alapján fokozatos önkontrollra, 

szabálykövetésre, a feladatok adott idQre, megfelelQ tempóban és minQségben való elvégzésére. 

FejlQdjön kitartása, feladattartása, tevékenységi türelme. A feladatvégzések során begyakorolt 

struktúra önálló alkalmazására szoktatással javuljon munkatempója, önállósága.  



MELLÉKLETEK 

1. melléklet – Képrészletek azonosítása                          

       
 

2. melléklet - Mintakirakó 

                

3. melléklet - Rendrakás 

                                                                            

                                           
 

 

4. melléklet –   Forma és szín kirakó  

                       

                                              



ő. melléklet – Képmese 

 
 

 

6. melléklet – Mozdulj! – kirakójáték 

 

                                 
 
    
      7. melléklet – Fóliarajzok, képösszerakók 

 
 

                      
 

             
                                                                                                   

 

 



 

8. melléklet – Űújócska kép- és mennyiségi sorozatkeresQ  

 
 

 
9. melléklet – Edzésterv 
 

      



10. melléklet – Ritmusjáték 

 

                   
 

11. melléklet – GombóckerülQ                   12. Gyurmarajz 
 

                      
 

 
 
 
13. melléklet – Keszty_mese 
 

         

 
 1Ő. melléklet – Fest a nyuszi 
 

 
 

                               
       
 
 
 
 



  15. melléklet – Feladatgy_jtemények, mesetankönyvek, fejlesztQ játékok 
 

                    

              

          

                       Frostig feladatok 

                  

Testkép, testvázlat 



Bódi Istvánné gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 

 

KEVERT SPEűIFIKUS FEJLPDÉSI ZAVARRAL KÜZDP ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 
Életkor, osztályfok: 10;1 év, 3. évfolyam 

Diagnózis: F83 – kevert specifikus fejlQdési zavar  

IdQszak: Ő hónap 

Tanulásszervezés: csoportos fejlesztQ foglalkozás egyéni és csoportos tevékenységekkel 

 

ESETISMERTETÉS 

 

ANAMNÉZIS 

Várandóság és szülés körülményei 

         A terhesség során az AFP eltérést jelzett elsQ körben, mely második alkalommal nem mutatott 

problémát. A szülés idején oxitocint kapott az anya. Elhúzódó (9 órás) vajúdás után fejvég_ 

szüléssel jött világra a gyermek, Ő0. hétre, 3800 g születési súllyal, 8/10 Apgar értékkel. Nehezen 

sírt fel. Születést követQen nagyon besárgult, kék fénnyel kezelték. Nagymértékben aluszékony volt. 

Három hetesen végtagremegés miatt kórházi ápolásban részesült. Folyamatos kezelés és kontroll 

mellett 8 hónaposan lett negatív a bilirubin szintje.  

  

FejlQdési mutatók  

          MozgásfejlQdése a csecsemQkorban viszonylag megfelelQ ütemben zajlott, a látható eltérések 

növekedése során egyre nyilvánvalóbbá váltak a szülQk számára. Mozgásában nagyon óvatossá, 

egyre bátortalanabbá vált. ŰeszédfejlQdése is eltérést mutatott szókincs és grammatikai szempontból 

egyaránt. Ezek mellett az életkori átlagának megfelelQ diffúz pöszeség jellemezte. A szülQk 

elmondása szerint általában mindent megértett, idQnként azonban echolált. Űetegségei sorából 

kiemelték, hogy 3 éves koráig Epstein Űarr vírus fertQzése, köldöksérv m_téte, illetve lábközép 

csont törése is volt. 

A háziorvos és a védQnQ javaslatával egyetértve a szülQk kezdeményezték a gyermek korai (3 éves 

kor elQtti) differenciál diagnosztikai vizsgálatát.  

 

 



Intézményes nevelés 

         Közel Ő évesen került kortárs közösségbe. Óvodapedagógusai elmondása szerint nem 

közeledett kortársaihoz, önállóan, többnyire ugyanolyan típusú (autózás, építés) játékokkal játszott, 

fQleg hordozva az eszközt. Űeszédkésztetése rendkívül visszafogott volt, mozgására a csoportban is 

az óvatosság, lassúság volt jellemzQ. Óvodapedagógusai kérését teljesítette, kérdésekre azonban 

többnyire igennel vagy nemmel válaszolt. A szülQk elmondása alapján a kezdetekben ebéd után 

hazavitték, nehezen alakult ki a délutáni óvodában maradás. Néhány hónap elteltével már szívesen 

járt a közösségbe, az óvodapedagógusokkal való kapcsolata sokat fejlQdött, a társaival azonban 

továbbra is kerülte az együttm_ködést. űsoportos foglalkozásokon részt vett, azonban igényelte az 

egyéni odafigyelést, támogatást, bíztatást. ÓvónQi kiemelték, hogy rendkívül zavarta a hangosabb 

zaj, hangszerek hangja és erQsebb zene. Gyakorta sírással reagált, környezetbQl való kiemeléssel 

lehetett megnyugtatni. Óvodai nevelése során folyamatosan közelebb került társaihoz, közös 

játékokban is részt vett, barátja is lett. 

Tankötelezettségét közel 8 éves korában kezdte meg. Tanulási folyamatokban teljesítményorientált, 

bizonytalan, támaszigényes. Sokszor igényli pedagógusa megerQsítését, visszajelzését. Az eddig 

eltelt két tanév során az évfolyamok ismeretanyagát megfelelQ szinten teljesítette, jelenleg a 3. 

évfolyamot kezdte meg. 

SzakértQi Űizottság vizsgálatai 

Diagnosztikai vizsgálatát 3,2 éves korában a lakóhelye szerint illetékes járási szakértQi bizottság 

végezte. Az elsQ vizsgálat során édesanyja jelenlétét igényelte, az idegen hely félelemmel töltötte el. 

Intellektuális képességeinek vizsgálatához az óvodás SON teszt felvételét kísérelték meg, mely 

sikertelen volt. A vizsgálat többi része során nyújtott teljesítménye alapján ép értelm_nek imponált. 

Mozgására darabosság, óvatosság volt jellemzQ. Szökdelés páros lábon, akadályra fel- és lelépés 

jelentQsen nehezített, bizonytalan volt. Szem-kéz, szem-láb koordinációja alulszervezettséget 

mutatott. Statikus egyensúlya, mászása szimmetrikus volt. Űeszéde szókincs és grammatika 

tekintetében elmaradást mutatott, idQnkénti echoláliával. beszédértése megfelelQnek t_nt. Figyelmét 

rövid ideig lehetett lekötni, a játékos tevékenységek során jobb túlsúlyú kétoldali dominancia volt 

tapasztalható. Testsémája a fQbb testrészek vonatkozásában kialakult. Általános tájékozottsága a 

korának megfelelQ. Montessori tornyot leszedett, mérettartás nélkül felf_zött, színeket megnevezte. 

Űébi torony használata segítséggel sikerült. Alak-háttér-forma játék alkalmazásában bizonytalan 

volt. EsQztetQ játék felkeltette figyelmét, hosszabb ideig magánál tartotta, hordozta. űeruzát papírral 



összefüggésbe hozott, váltott fogástechnikát (helyes és marokfogás) alkalmazott. Firka szinten 

teljesített, szóbeli irányítás mellett emberalak rajzolása megindult. Az elsQ vizsgálat idején már 

önállóan kanállal étkezett, a darabos ételt megrágta, a húst azonban csak gy_jtögette a szájában, 

lenyelni nem tudta. Pohárból tudott inni, de jellemzQen cumisüveget használt. Az öltözködésénél 

segítséget igényelt, a vetkQzés önállóan történt. Éjszakai alvása nyugtalan, sokszor felsírt. 

Napközbeni pihenést igényelte. Az alváshoz az édesanyja jelenlétére szüksége volt. Szobatisztasága 

a vizsgálat idQpontjában kialakult, délutáni alváskor fordult elQ néha enuresis. A vizsgálat alapján a 

gyermek sajátos nevelési igény_, a vezetQ tünetként megjelenQ megkésett mozgásfejlQdés mellett 

több terület (beszéd, figyelem, aktivitás, szenzomotoros integrálódás) alulszervezettségét állapította 

meg a szakértQi bizottság. Diagnózisként kevert specifikus fejlQdési zavart (F83) állapítottak meg. 

Sajátos fejlesztési feladatként javasolták mozgásfejlesztését, szorongásának oldását, 

részképességeinek alakítását, nyelvi készségeinek, figyelmi funkcióinak fejlesztését, önállósági 

szintjének emelését. 

   Az elsQ vizsgálatot követQ felülvizsgálatok során a javasolt fejlesztési feladatok közé bekerültek a 

kognitív funkciók területei is, melyek a folyamatos foglakozások hatására hatékonyan fejlQdtek a 

gyengébb részképességeivel és mozgásával együtt. Az eddigi utolsó kontroll alkalmával a figyelmi 

funkciók, a szeriális észlelés és az az affektív területeken tapasztalt gyengeségek fokozottabb 

fejlesztésére tett javaslatot a szakértQi bizottság. 
 

Kapcsolattartás pedagógusaival 

          A gyermeket Ő éves kora óta ismerem, fejlesztem. Óvodapedagógusaival, majd késQbb 

tanítóival is nagyon együttm_ködQ kapcsolatot sikerült felépíteni. Nyitottságuk a szakmai 

konzultációra nagyban elQsegítette egyéni szükségleteinek biztosítását, munkavégzéséhez, 

teljesítményének növeléséhez szükséges lehetQségek pontosabb megítélését. 

 

Kapcsolattartás a tanuló szüleivel 

          Szüleivel, de elsQsorban az édesanyával rendszeres a kapcsolattartás. A fejlesztés kezdetétQl 

folyamatosan igényelték a konzultációs lehetQségeket, valamint a számomra fontos információkat is 

szívesen megosztották velem. A szülQk mindketten elfogadják gyermekük sajátos nevelési igényét, 

az édesanya továbbképzésen (pedagógiai asszisztensi képzés) is részt vett, hogy minél 

hatékonyabban részt vehessen gyermeke fejlesztésében.  

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz  
 

A tanuló állapota a jelenlegi fejlesztés megkezdésekor 

      Nagyon barátságos kisfiú, aktív beszédkésztetéssel. Esetenként inadekvát tartalmak közlésére 

hajlamos. Tevékenységvégzés során igényli a visszajelzést, terhelésre fárad, teljesítménye ilyenkor 

csökken. Figyelme terelQdik, fenntartása az érdeklQdését elveszítQ munkavégzés során nehezített. 

Feladattudata kialakult, motiváltsága megfelelQ. Munkatempója lassú. Ennek oka, hogy 

teljesítményorientáltsága miatt törekszik a precizitásra, pl. írásbeli munkák során sokat radíroz. 

Nagymozgása, finommozgása rendezett összképet mutat. Emberrajza nagyméret_ alak formájában 

jelenik meg, kidolgozottsága és kivitelezése életkorának és intellektuális képességeinek (IQ: 89) 

megfelelQ, testséma zavarra utaló jegyet nem tartalmaz. A rajzot biztos és pontos ceruzafogással, 

megfelelQ nyomatékkal készíti. 

Beszéd: Űeszédkésztetése spontán és irányított helyzetben is nagyon aktív. EseményképrQl egyszer_ 

mondatok formájában, de nagyon részletes és megfelelQ beszámolót nyújt, ok-okozati viszonyokat 

felismeri. Űeszéde alakilag és tartalmilag ép, dysgrammatizmus nem jellemzi. Általános 

tájékozottsága jó, életkorához képest nagyon tájékozott kisfiú. 

Matematika: Matematikai képességei osztályfokának megfelelQek, helyi értékekben és a relációkban 

biztos, egyszer_ számsorok szabályait felismeri, azokat megfelelQen alkalmazza. Intellektuális 

terhelésre jelentkezQ fáradtság hatására munkatempója csökken, elfogadható mennyiség_ hibaszám 

ekkor tapasztalható. Alapm_veletek megoldása során gyakran kér visszajelzést, egyszer_ szöveges 

feladatot megfelelQen értelmez és old meg. A tanult szorzó- és bennfoglaló tábla alkalmazása még 

megerQsítést igényel. 

Olvasás/szövegértés: Olvasási technikája megfelelQ, átlagos tempójú, alacsony hibaszámmal. 

Önkorrekciót végez. KifejezQ olvasása alakulóban van. Egyszer_ szöveg alapján történQ 

szövegértése éltkorának és osztályfokának megfelelQ. 

Írás/helyesírás: Írásképe rendezett, írástempója azonban lassú, mert sokat javít, radíroz. Hibaszáma 

elfogadható. 

Részképességek: Testsémája kialakult, téri- és idQi orientációja életkorának megfelelQ szint_. Rövid 

távú vizuális és verbális emlékezete, vizuomotoros koordinációja átlagos. Szeriális észlelése 

fejlesztésre szorul. 



A fejlesztés területei a szakértQi vélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a tanuló 

osztályban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

• Figyelmi funkciók fejlesztése 

• Részképességek fejlesztése 

• Munkatempó fokozása 

• Önálló munkavégzésre nevelés 

• Hatékony tanulástechnika kialakítása 

• Támaszigény csökkentése 

• Önbizalom növelése 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

− A foglalkozásokon szívesen vesz részt 

− Feladathelyzetben oldott, együttm_ködQ 

− Feladattudata megfelelQ 

− Jól irányítható, motivált 

− Önkontrollja jó, hibáit többnyire észreveszi, javítja 

− Nyitott az újszer_ ismeretek iránt 

 

Az értékelés alapelvei 
 

− Diagnosztikus mérésen alapuló értékelés 

− Azonnali és következetes visszajelzések, pozitív megerQsítés nyújtása, melynek alapját az 

önmagához viszonyított elmozdulás képezi 

− Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, személyre szabott elvárási szinttel 

− A fejlesztés során elért eredmények visszajelzése szóban, írásban 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

Figyelem terjedelme, tartóssága, koncentrációja, megosztott figyelem, szelektív figyelem, 
hallási és látási figyelem, megfigyelQképesség 

Módszer: bemutatás, magyarázat, 
szemléltetés, mintakövetés, munkáltatás, 
megfigyelés, játék, ismétlés, önellenQrzés, 
ellenQrzés, visszacsatolás, értékelés 

Eszköz: tablet vagy laptop, papír, ceruza, 
fejlesztQ játékok, online játékok, feladatlapok 

Feladatok, tevékenységek 

 A figyelem elemeinek fejlesztését elsősorban kedvelt játékokkal, tevékenységekkel fejlesztjük, 
fokozatosan bevonva új, számára ismeretlen feladatokat a sikerélmény biztosítása érdekében. 

− „T_z, víz, repülQ” 

− Építés megadott minta alapján (1. melléklet) 
− Labirintus játék életkornak megfelelQen 
− Kiemelt akusztikus inger érzékelése, jelzése megbeszélt jelre 

− „Simon mondja” 

− Igaz-hamis játékok (2. melléklet) 
− Azonosság, különbség, hiányok, változások észlelése (3. melléklet) 
− Puzzle játék növekvQ elemszámmal 
− Kakukktojás keresése képekkel, szavakkal (Ő. melléklet) 
− Ritmus visszaadása kopogással, tapssal 
− Suttogó gyakorlatok értelmes és értelmetlen szavakkal 
− Felvillantott képek, képsorok, szavak szósorok felismerése (ő. melléklet) 
− Rejtett alakzatok megtalálása (nagy képen kis képrészlet, elbújt képek – 6. melléklet) 
− Megadott képek, ábrák, szavak, számok keresése adott halmazokban (7. melléklet) 
− Dobble, dominó és memóriajátékok (8. melléklet) 
− SzókeresQ, szóalkotó játékok életkornak, képességnek megfelelQen (9. melléklet) 
http://www.kognitiv.hu/villanto/play 
http://www.kognitiv.hu/ujfelszallo/play 
https://wordwall.net/hu/resource/1180502/figyelem-figyelem-figyelem 
https://wordwall.net/hu/resource/2210395/olvas%c3%a1s/milyen-sz%c3%adnnel-
%c3%adrt%c3%a1k-sz%c3%b3t-k%c3%b6sd-%c3%b6ssze-sz%c3%adnnel-kicsi 
https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=1850 
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=1855&AbilityArea=-1&NatTemakor=478 

 

Fejlesztés célja  

A figyelem terjedelmének, tartósságának, koncentrációjának növelése. Az egyes 
tevékenységek nehézségének és idQtartamának növelésével is képes legyen az utasítás(ok)nak 
megfelelQen a feladatára koncentrálni, önállóan megoldani. 

http://www.kognitiv.hu/villanto/play
http://www.kognitiv.hu/ujfelszallo/play
https://wordwall.net/hu/resource/1180502/figyelem-figyelem-figyelem
https://wordwall.net/hu/resource/2210395/olvas%c3%a1s/milyen-sz%c3%adnnel-%c3%adrt%c3%a1k-sz%c3%b3t-k%c3%b6sd-%c3%b6ssze-sz%c3%adnnel-kicsi
https://wordwall.net/hu/resource/2210395/olvas%c3%a1s/milyen-sz%c3%adnnel-%c3%adrt%c3%a1k-sz%c3%b3t-k%c3%b6sd-%c3%b6ssze-sz%c3%adnnel-kicsi
https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=1850
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=1855&AbilityArea=-1&NatTemakor=478


 

Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK 

 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: IdQ-, tér-,  síkbeli és nyelvi szerialitás 

Módszer 
magyarázat, szemléltetés, mintakövetés, 
munkáltatás, rendszerezés, játék, 
ismétlés, önellenQrzés, ellenQrzés, 
értékelés 

Eszköz 
laptop, feladatlapok, gyöngyök, szívószál, tészta, 
gombok, festék, színes ceruzák, 
képek, ábrák, különbözQ hangot adó tárgyak, 
logikai készlet, eseményképek  

Feladatok, tevékenységek 

− Mozgásos tevékenységsorok kivitelezése bemutatás, verbális vagy képes utasítás alapján 

− Ritmus, mennyiség visszajelzése tapssal, más megbeszélt jelzéssel 

− Űonyolultabb sorozat felf_zése gyönggyel, szívószállal, tésztával, gombokkal, festése 

parafa dugóval, készítése színezéssel, kirakással (10. melléklet) 

− „Pottyan, puffan” – a gyermek becsukja a szemét, majd leejtünk különféle tárgyakat, 

melyek más-más hangot adnak (könyv, fakocka, kulcs, m_anyag karika, stb.). Minden 

leejtett darab után nevezze meg a tárgyat. Ahogy ügyesedik, akkor már egyre több tárgy 

után sorolja. 

− Értelmes és értelmetlen szavak, számok sorozatának alkotása, ismétlése, kiemelése 

halmazból (11. melléklet) 

− Ritmikus sorok, tárgyképekbQl, logikai készlet elemeibQl sorozatok alkotása, 

visszamondása emlékezetbQl  

− Eseménysor összeállítása képekkel 

− Elmentem a boltba, piacra vettem… típusú verbális játékok 

− Hiányos képi és verbális sorozatokban hiányzó elem pótlása 

− Mi nem illik bele? - többletelemmel rendelkezQ képi és verbális sorozatokban a 

felesleges elem felismerése 

− Mi változott? – változás felismerése sorozatokban (12. melléklet) 

− Helyes bet_sorrend felismerése szóhalmazban (13. melléklet) 

− Űet_rejtvények, szókeresQk, anagrammák, szóban szó játékok (1Ő. melléklet) 

Fejlesztés célja 

FejlQdjön az idQbeli és tér-  és síkbeli sorba rendezés képessége az információfeldolgozás 

mozgásos, hallási és vizuális információszerzés szintjén egyaránt. 



 

Fejlesztési terület: AFFEKTÍV TERÜLET 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 
Munkatempó, önálló munkavégzés, támaszigény csökkentése, önbizalom növelése 

Módszer: magyarázat, szemléltetés, 
megbeszélés, munkáltatás, mintakövetés, 
visszacsatolás, ismétlés, önellenQrzés 

Eszköz: tárgyak, képek, szókártyák, 
feladatlapok, fejlesztQ eszközök, 
drámajátékok  

Feladatok, tevékenységek 
− figyelem területeinek fejlesztése a fentebb leírt feladatokkal 

− a megerQsítés gyakoriságának csökkentése az adott tevékenységek során 

− pozitív és konkrét visszajelzés a feladatok elvégzése után 

− sikerélményt nyújtó feladatok adása az önbizalom növelése érdekében 

− fordított feladathelyzetek (egyszer Q, másszor én találom ki a megoldást, ellenQrzés is 

felváltva) 

− problémamegoldó és kreatív gondolkodás fejlesztését elQsegítQ gyakorlatok, 

tevékenységek, játékok (1ő. melléklet) 

o különbözQ alakzatok kiegészítése többféle módon értelmes képpé (16. melléklet) 

o szabályjátékok (17. melléklet) 

o logikailag nem összekapcsolódó szavak asszociációval egy mondatba helyezése 

     (18. melléklet) 

o mese, történet összeállítása nem összefüggQ képek alapján 

− asszertív magatartás kialakítása dráma- és szerepjátékokkal 

− helyzetgyakorlatok életkornak megfelelQen 

− csoportmunka formáinak megtanulása 

− viselkedési és munkaszabályok csoportmunkában 

− bizalom, felelQsség kialakítása 

− munkamegosztás, együttm_ködés a kooperatív csoportban 

− mozgásos és m_vészeti (festés, gyurmázás, mozaikozás) tevékenységek, ahol minden 

megoldás jó 

Fejlesztés célja 

Emelkedjen önálló munkavégzésének hatékonysága. Javuljon önértékelése, önbizalma, mely 

elQsegíti megfelelQ munkatempót, támaszigényének csökkenését. 

 



Fejlesztési terület: KOGNITÍV FUNKűIÓK, PSZIűHOMOTOROS FUNKűIÓK 
FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Hatékony tanulástechnika kialakítása 

Módszer: magyarázat, megbeszélés, 
szemléltetés, rendezés, játék, ismétlés 
mintakövetés, visszacsatolás 

Eszköz: tárgyképek, feladatlapok, fejlesztQ eszközök 
szó- és mondatkártyák, szövegek, kiemelQ toll, 
hiányos szövegek, társasjátékok, szótár, rejtvények 

Feladatok, tevékenységek 
 

− a tanuláshoz szükséges hely, a ráfordított idQ és a helyes napirend kialakítása, a 

rendszeresség megteremtése a szülQk és a pedagógusok együttm_ködésével 

− mozgásos, hallásra, látásra épülQ, olvasási, számolási, manuális feladatok  

(19. melléklet) 

− figyelem, rövid és hosszú távú emlékezet folyamatos erQsítését szolgáló játékok, 

feladatok (20. melléklet) 

− gondolkodási m_veleteket fejlesztQ játékok, feladatok, kiemelten a problémamegoldó 

gondolkodást (21. melléklet) 

− elemi tanulási technikák önálló használatának kialakítása: 

o szöveg hangos, majd néma olvasása 

o az olvasott szöveg hangos elmondása 

o ismeretlen szó meghatározása, értelmezése, gyermekszótárak (pl. Ablak-zsiráf), 

internet használata  

o ok-okozati összefüggések feltárása 

o mások által feltett kérdésekre válaszadás 

o lényegkiemelés 

o rajz készítése szöveg alapján 

o jegyzetelés 

o ismétlés bármilyen formában 

o beszélgetés a tanult információkról 

 
Fejlesztés célja 

Legyen képes tevékeny és minél önállóbb ismeretszerzésre. Legyen képes segítséggel reális 

célt kit_zni magának és tudja mozgósítani az akaraterejét a megvalósításhoz. 

Automatizálódjanak az elsajátított tanulási technikák. 

 



 

MELLÉKLETEK 
 

1. melléklet – Építés megadott minta alapján 
 

                       
 

2. melléklet – Igaz-hamis játékok 
 

               
 

3. melléklet – Különbségek keresése 
 

                  

 

 



 
4. melléklet – Kakukktojások 

 

       
 

5. Felvillantott képek, képsorok, szavak, szósorok 
 

 

 
 

6. melléklet – Rejtett alakzatok, elbújt képek 

                          

 

 

 

 

 



 
7. melléklet – Megadott ábrák, ábracsoportok keresése halmazban 

 

                           
 

8. Dobble játékok 
 

       
 

9. melléklet - SzókeresQ, szóalkotó játékok 
 

        

  



 

 

10. melléklet – Sorozatok 
 

                

                
 
 

11. melléklet – sorozatok szavakkal, számokkal 
 

 
 
 
 



12. melléklet – Mi változott? 13. melléklet – Helyes bet_sorrend 

                                          
14. melléklet – szókeresQk, anagrammák 

 

      
15. melléklet – Hexagramm játékok 

          
 



16. melléklet – Alakzatok kiegészítése 
 

 
 

17. melléklet – Szabályjátékok 
 

           
 
        18. melléklet – Mondatalkotás logikailag nem összefüggQ szavakból 

 

 
 

19. melléklet – mozgásos tevékenységek 

 
                  



20. melléklet – Figyelem és emlékezet fejlesztését célzó játékok, feladatok 

         
 

21. melléklet – Gondolkodási területeket fejlesztQ játékok, feladatok 

                

       

       
 

 



Székely Judit pszichopedagógia - oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

FIGYELEM, AKTIVITÁS ZAVARÁVAL KÜZDP ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

A tanuló életkora, osztályfoka: 9;3 év, 2. osztály 

 Diagnózis: F90 – a figyelem, aktivitás zavara 

IdQszak: Ő hónap 

IdQtartam: heti 2xŐő perc habilitációs foglalkozás 

Tanulásszervezés: irányított és önálló egyéni feladatvégzés,  párban végzett feladatok 

 
ESETISMERTETÉS 
 
ANAMNÉZIS 
 
 Terhesség és szülés körülményei 
 
A terhesség 3Ő. hetében 1800 gramm súllyal született, három hétig intenzív osztályon gondozták. 
 
 űsecsemQ- és kisgyermekkor 
 
ŰeszédfejlQdése késést mutatott. MozgásfejlQdésébQl a mászás fázisa kimaradt. Szobatisztasága 

nehezen rendezQdött. Óvodai adaptációja elhúzódott.  

 
 SzakértQi Űizottság vizsgálatai   
 
Első vizsgálatát 3,9 éves korában a járási szakértQi bizottság végezte a gondviselQ egyetértésével a 

nevelési intézmény kezdeményezésére.  

Ritkán játszik együtt társaival. A játékokat kisajátítja, lökdöséssel, verekedéssel, kiabálással zavarja 

el társait azok közelébQl. Lobbanékony, agresszív dühkitörései vannak. Túlpörgéseit futással vezeti 

le, nem kímélve a többiek nyugodt játékát. Érzelmileg instabil, napi szinten sír.  

A szülQ elmondása szerint eleven, kissé magányos gyermek. Inkább egyedül játszik. Nehezen 

megnyugtatható, ha akadályba ütközik. A szülQben számos kérdés felmerült gyermeke 

viselkedésével kapcsolatban. („Miért tiltakozik egy-egy tevékenység megkezdése, majd befejezése 

elQtt miközben az adott tevékenységsort kedveli?”) Az érdeklQdés a kommunikáció és a szociális 

kapcsolatok terén észlelt eltérések okán felmerült a sajátos nevelési igény gyanúja. 

Komplex diagnosztikai vizsgálatát a járási szakértQi bizottság javaslata nyomán a megyei szakértQi 

bizottság végezte Ő;1 éves korában. Figyelme nehezen rögzíthetQ, fokozott motoros aktivitás 



jellemzi. Feladatvégzése esetleges, motivációja változó. Verbálisan korlátozott mértékben 

irányítható. 

Gyermekpszichiátriai vizsgálat megállapítása: Figyelme korától elmarad. Pszichomotorosan 

felgyorsult. A diagnosztikus vizsgálat során igazolást nyert, hogy a gyermek a figyelem- és aktivitás 

zavarával küzd (F90). Javaslat: óvodai nevelése a sajátos nevelési igény_ gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve vonatkozó részeinek figyelembe vételével készített helyi óvodai program 

szerint. 

Hivatalból történő első felülvizsgálata az iskolába lépéshez szükséges fejlettségének a vizsgálata a 

nevelési intézmény kérésére a szülQ egyetértésével történik a gyermek ő; 8 éves korában.  

Intellektuális vizsgálatát a Űudapesti Űinet intelligenciateszttel végezték: IQ=102. Űeszédkésztetése 

fokozott. Motivációs bázisával kapcsolatban közlékeny. Feladattudata alakulóban, feladattartása jó, 

tempója lendületes, szoros struktúra mellett jól foglalkoztatható.  

A szülQ elmondja, hogy szeretné, ha gyermeke maradhatna még az óvodában. 

Javaslat: az iskolába lépés egy nevelési évvel történQ halasztása és további óvodai nevelése.  

Hivatalból történő második felülvizsgálatát az óvoda kérte a szülQ egyetértésével a gyermek 6; 8 

éves korában.   

Teljesítménye átlagon felüli, kiváló intellektuális képességek szintjét jelzi.  

Kérésre asztalszituációt elfogad, de a számára kevésbé érdekes vagy nehéz feladatok esetén opponál.  

Feladattudata kialakult, feladattartása fejletlen. Figyelme könnyen terelQdik, intellektuális terhelésre 

hamar fárad.  

Gyermekpszichiátriai vizsgálata megerQsíti a korábbi diagnózist.  

A vizsgálat során felvett szülői interjúban az édesanya elmondja, hogy a gyermek könnyen 

barátkozik, de néha magába fordul, ilyenkor mindenkit eltaszít magától. ÓvónQkkel jó a kapcsolata. 

Otthon szívesen segít. Irányítást nem t_ri, idQnként dühkitörés elQfordul, ilyenkor öleléssel vagy a 

szobájába való elvonulással nyugszik meg. 

A szakértQi bizottság javaslata: beiskolázása az általános iskola 1. osztályába a sajátos nevelési 

igény_ tanulók iskolai oktatásának irányelve vonatkozó pontjának figyelembevételével, 

együttneveléssel.  

Intézményes nevelés 

   Jelenleg egy vidéki iskola második osztályos tanulója. Az intézmény befogadó szemlélet_, 

együttm_ködésre törekvQ. A 16 fQs osztálylétszám kedvezQ a tanuló fejlQdéséhez. A szülQk a tanítók 

és a gyógypedagógus együttm_ködnek sikeres iskolai beválásának érdekében. Az idei tanévtQl már 

iskolapszichológus is bekapcsolódott az ellátásba. 



    Habilitációja heti két órában, kiscsoportos formában valósul meg. 

   Az iskolába kerülve próbálkozott társaihoz „kapcsolódni”,  indulati szabályozásának nehézsége 

miatt, gyakori ijesztQ dühkitörései, tolakodó viselkedése miatt azonban elfordultak tQle.  

   Osztályközösségben peremhelyzetre került magányos és elutasított. Heves kirohanások, „hisztériás 

jelenetek”, sértQdékenység jellemzi. Közös játéktevékenységek mindig dührohammal érnek véget. 

Nem tud veszíteni. Tanórákon rendszeresen kimondja a választ mielQtt a kérdés befejezQdött volna. 

Mindenbe beleszól, elsQként f_z megjegyzéseket mindenhez.  Az óra menetét gyakran nem tudja 

követni, lemarad. EttQl dühössé válik, csapkod, kiabál, elhagyja az osztálytermet. A tantermen kívül 

rövid idQ alatt lehiggad, majd visszatérve az osztályba megpróbál a munkába bekapcsolódni. A 

tanító néni elmondása szerint osztálytermi keretek között sokszor szinte kezelhetetlenné váló 

helyzetek alakulnak ki. A legsúlyosabb problémák azonban a kevésbé kötött órákon vannak, ilyen 

például a testnevelés. Itt  alkalmával mindig Q akar a „vezér” lenni, saját szabályai mentén szeretne 

irányítani. Nem tudja elviselni, ha éppen nem az történik, ami eszébe jutott. Játékszabályokat 

figyelmen kívül hagyja, sokszor önhatalmúlag újakat alkot, melyeket mindenkire rá akar 

kényszeríteni. Ilyenkor elQfordul, hogy társait, nevelQit verbálisan és fizikailag is bántja. A fiúk már 

nem játszanak vele, a kislányok „befogadják” játékukba, de a legtöbb esetben ez is veszekedésbe 

torkollik. 

   A pedagógusok sok esetben tehetetlennek érzik magukat egy-egy konfliktushelyzet megoldásában. 

Heti több alkalommal személyesen illetve más csatornákon keresztül is segítséget nyújtok a 

problémák megoldásában. Szakirodalmi ajánlásokat teszek illetve saját tapasztalataimat, 

szaktudásomat osztom meg: 

− A tanító néni a gyermek terhelhetQségének, érdeklQdésének megfelelQen önálló feladatokat 

készít számára 

− megbízatásokkal látja el: tábla letörlése, füzetek, feladatlapok, tízórai kiosztása stb. 

− dalos-mozgásos játékokat épít be a tanórákba 

− mozgásos kiscsoportos játékokba vonja be az óraközi szünetekben  

− sportkörre jár heti 2 alkalommal, amit egy általa kedvelt tanító bácsi vezet 

   Az anyuka a tavalyi évben félve járt gyermekéért az iskolába, rettegve attól, hogy mi történhetett 

éppen az nap. Egy idQ után úgy érezte, hogy elveszítették minden kapcsolatukat, már nem voltak 

barátok, illetve a nagyszülQk is félve vállalták el a gyermek felügyeletét. Ekkor a szülQk 

pszichológushoz fordultak, aki trénig keretében hatékony nevelés módszertani tudással látta el Qket.  

Ma már a szülQk és az iskola között a mindennapos információcsere jól m_ködik, közös 



szabályrendszert próbálnak kialakítani. Az édesanyát az iskola és mi szakemberek is rendszeresen 

látjuk el tanácsokkal, illetve a világháló segítségével folyamatosan bQvíti tudását, és más, hasonló 

helyzetben lévQ szülQkkel beszélget. Jelenleg a közös megegyezés eredményeképpen a gyermek 

tanórák után haza megy, házi feladatát otthon készíti el. 

KÉPESSÉGFEDEZET 

 

 

VISELKEDÉS, KOGNITÍV ÉS SZOűIÁLIS KÉPESSÉGEK 

− újszer_, érdeklQdési köréhez kapcsolódó tevékenységekre motivált 

− gyakori feladatváltással, folyamatos megerQsítéssel foglalkoztatható 

− a számára kevésbé érdekes feladatok esetében opponál 

− feladattartása fejletlen, szoros struktúra mellett is esetleges az együttm_ködése 

− ellenállásának ignorálásával feladathelyzetbe hozható és hatékonyan foglalkoztatható 

− figyelme könnyen terelQdik, terhelésre hamar fárad 

− vizuális észlelésen alapuló komplex logikai m_veletvégzése magas színvonalú 

− a metakommunikációs, grafomotoros feladatokat szívesen végzi 

− a verbális kommunikációt igénylQ feladatokat gyakran hárítja 

− az egyenetlen képességstruktúra, a gyengébb figyelmi funkciók és az aktivitás 

szabályozási nehézségek gátolhatják képességei kibontakozását 
  
ŰESZÉD 

− beszéd feletti kontrollja laza 

− szókincse, kifejezQkészsége életkorának megfelelQ, nyelvtanilag helyes 

− spontán és irányított kommunikációban összetett mondatokat használ 
  
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK 

− a matematikai feladatokat kedveli, ez a fejlesztés során vívQfunkciója lehet 

− matematikai, logikai készségének fejlettsége életkorának megfelelQ  

− számfogalma 100-as számkörben kialakult 

− csökkenQ, növekvQ számsort felállít, számszomszédokat megállapít 

− m_veleteket 10-es átlépéssel elvégez, az esetleges hibák a figyelmi funkciók, koncentrációs 

nehézségek miatt adódnak 

− szöveges feladatok összefüggéseit felismeri, a megoldáshoz szükséges matematikai 

m_veletet megállapít 



  
ÍRÁS, OLVASÁS 
− bet_ismerete stabil, bet_alakítása szabályos 

−  írásképe, füzetvezetése tetszetQs 

− ceruzafogása szabályos, nyomatéka megfelelQ 

− vizuomotoros koordinációja gyenge 

− szavak, mondatok lejegyzésében gyakori az ékezetek elhagyása, bet_k kihagyása, 

felcserélése 

− olvasása szóképes, hadaró, szövegértése irányító kérdések segítségével megfelelQ szint_ 

− a tantárgy tanulása során tapasztalható nehézségek a gyermek pszichomotoros 

nyugtalanságából adódnak  

  
RÉSZKÉPESSÉGEK 
− általános tájékozottsága kissé hiányos 

− testsémája kialakulóban van 

− téri tájékozódása biztos, a relációs szavakat pontosan használja 

− idQi tájékozódása kissé hiányos  

− rövid idej_ vizuális memória rendezettséget mutat (GMP9 12/6) 

− auditív differenciálása képi megsegítés mellett pontos 

−  szeriális ritmustartása jó 

 

ÖSSZEGZÉS 
− részlegesen együttm_ködQ 

− munkastílusa kapkodó 

− feladathelyzetbQl gyakran kilép 

− viselkedése idQnként opponáló 

− pszichomotoros nyugtalanság jellemzi 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 
 

 A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 
 
Szomatikusan életkorának megfelelQ fejlettség_, harmonikus testfelépítés_ kisfiú.  

Kedves nyílt személyiség, beszélgetést szívesen kezdeményez. Fontos számára a meleg nevelQi 

attit_d, a feltétel nélküli elfogadás, mely alkotó légkört teremtve csökkenti a szorongását, növeli 

teljesítményét. Fokozott beszédkésztetés jellemzi, párbeszéd során gyakran elQfordul, hogy 

beszélgetQpartnere szavába vág.  

Feladathelyzetbe könnyen bevonható, intellektuális kíváncsisága felkelthetQ. A jó megoldásra 

törekszik, a dicséret lelkesíti. 2ő-30 percig gyakori feladatváltással, állandó dicsérettel és biztatással 

jól foglalkoztatható. Fáradását szóban jelzi, ilyenkor pszichomotoros nyugtalansága fokozódik. 

Aktuális pszichés állapotától függQen, alkukötéssel, kérésre tovább dolgozik, vagy a feladatot 

elhárítja. Munkatempója gyors. Figyelmi ideje folyamatosan növekszik, bár még a külsQ ingerekre 

szenzitív. Feladatok megoldása során igyekszik saját szabályai mentén tevékenykedni, de szoros 

struktúrával képes a helyes megoldásra. Feladatok megoldása során megakadását szóban jelzi, a kapott 

segítséget képes hasznosítani. Nagy benne az az újdonság iránti igény, a számára érdekes 

tevékenységek, feladatok hosszú ideig is képesek lekötni. 

Vizuomotoros koordinációja, finom és nagymozgása fejlesztést igényel. 

Írásképe tetszetQs. Másolás, tollbamondás után a szavakat, mondatokat sok hibával jegyzi le: 

ékezeteket hagy el, mássalhangzókat hagy ki, a tanult helyesírási szabályokat nem alkalmazza. Nem 

figyel a „részletekre”, gondatlan hibákat vét munkája során. Önálló szövegfeldolgozása figyelmi 

problémái miatt gyenge.  Kiválóan értelmezi a történeteket, ha felolvassák neki. A szövegre vonatkozó 

kérdésfeltevése adekvát. A történetet gyakran tovább is gondolja.  

A matematika tárgyat nagyon kedveli. Matematikai gondolkodása, absztraháló és általánosító 

képessége jó színvonalú. 
 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés, a 
tanórai/csoportban történQ megfigyelése és az elQzQ fejlesztési idQszak tapasztalatai alapján 

• Figyelmi funkciók fejlesztése 

• Kerettartó, jutalmazó struktúra bevezetése 

• Pszichomotoros funkciók fejlesztése 

• Szándékos tanulási motiváció kialakítása, megerQsítése 

• Indulati-akarati élet szabályozása 



 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 − Matematikai-számosság iránti érdeklQdése   

− Magas empátiás képesség 

− Jó kommunikációs készség 

− Dicsérettel jól motiválható  

 

Az értékelés alapelvei  
 

− Tevékenységvégzés során megfigyeléssel, a tanuló képességeihez mérten történik 

− A foglalkozások során alkalmazott feladatlapok pozitív hangvétel_ szóbeli, formatív 

értékelése 

− A szabályok adásával a tanuló egyéni sajátosságaihoz mérten folyamatos 

− MegfelelQ viselkedés azonnali és következetes jutalmazása, a helytelen viselkedés kioltása 



 

 

 

Fejlesztési terület KOGNITÍV FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia: figyelem tartóssága, terjedelme, megosztása 

Módszer: motiválás, bemutatás, 
mintakövetés, magyarázat, 
cselekedtetés, megbeszélés, beszéltetés, 
felfedezés, azonnali visszajelzés 

Eszköz: verbális utasítások, játékok, képek 
feladatlapok, tárgyak, társas- és kártyajátékok, puzzle, 
bet_- szótag- szó- számjegy- m_veletkártyák, laptop, 
színezQk, mindenovi.gportal.hu                

Feladatok, tevékenységek 
 − figyelem terjedelmének, tartósságának, koncentrációjának fokozatos növelése kedvelt 

játékokkal, feladatokkal 

− figyelemmegosztás fejlesztése több egyidej_ információ megadásával. 

− verbális irányíthatóság alakítása, beszédfigyelem fejlesztése feladatok részekre bontásával 

− kitartás fejlesztése teljesíthetQ szint_ feladatok adásával, az idQ és a nehézség fokozatos 

emelésével 

FigyelemfejlesztQ vizuális, auditív, taktilis és motoros feladatok 

− válogatás, csoportosítás, összehasonlítás, kiegészítés, hiányok észrevétele, kiegészítése 

képekkel, szóbeli megfogalmazással 

− szövegmondás alatt állatnevek „kihallása” 

− lényeges információ kiemelése szövegbQl, képekrQl. 

− gondoltam egy számra játék: m_veletek, relációk felhasználásával 

− bet_kbQl szóalkotások, szólánc játék, barchoba játék 

− zörejek, hangok azonosítása, hangok sorrendjének képi kirakása, kiemelt auditív inger jelzése 

− szókeresés szó- vagy mondathalmazban 

− suttogó játék, szekvenciák követése (hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után), hallási 

sorrend felidézése 

− Mi változott? - kakukktojás játékok. 

− puzzle, szétvágott képek illesztése, bet_k, számok kiegészítése, alakzatok kirakása, 

párkeresések, nagy képen kis részlet megkeresése 

− papírhajtogatás, labirintus feladatok, pontösszekötések  

− mozgó tárgyak követése szemmel, az irányok szóbeli megjelölésével 

− részletek hiányának felismerése, pótlása, rejtett alakzatok megtalálása 

− egyszer_ testmozgások bemutatása, utánzása emlékezetbQl 

Fejlesztés célja: Tevékenységek nehézségének és idQtartamának növelésével képes legyen 

feladataira koncentrálni, önállóan, illetve minimális segítségadással  a feladatokat megoldani. 

Képes legyen egyéni segítségnyújtással, személyre szabott feladatokkal a tanórákon részt venni. 



 

 

Fejlesztési terület AFFEKTÍV TERÜLET – Szociabilitás, érzelmi intelligencia 

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia  
Szociális készségek, szabálytudat erQsítése, viselkedésrendezés 

Módszer: magyarázat, beszélgetés,  gyakorlás, szituációs 

játék, azonnali jutalmazás, mintakövetés, közös szabály-

alkotás, megerQsítés, szembesítés a helytelen 

viselkedéssel, dramatizálás strukturálás, vizualizálás, 

kooperatív technikák 

Eszköz: képek, rajzok, szóbeli és tárgyas 

jutalmak, önellenQrzést, önkontrollt segítQ 

feladatok, Dr Űalázs Anna - Kiss 

Gyöngyi - Vígh Katalin: Szociális 

történetek 

Feladatok, tevékenységek − egyértelm_ szabályok felállítása a tanulóval közösen, azok következetes betartása, konkrét 

következményekkel való összekapcsolása 

− megvalósítható célok kit_zése, sikerélmények biztosítása 

− egyénre szabott folyamatos motiváció (érdeklQdés mentén a motivációs bázis feltérképezése  

és bQvítése), feladatok változatosságának, újszer_ségének biztosítása 

− napirend kialakítása vizuális eszközökkel (bejósolhatóság) 

− a kívánt viselkedés azonnali jutalmazása, a nem elfogadható viselkedés ignorálása,  

a problémás viselkedés következményeinek értelmezése, a változtatás módjának megbeszélése 

− alkukötés (tevékenységre), jutalomlista összeírása a tanulóval közösen 

− „Egyszer mondom!” szabály következetes alkalmazása  

− a teljesítendQ feladatok kis részekre bontása, a jó viselkedés részletezése 

− a tanuló saját üteméhez igazodó idQhatár adása 

−  változatos feladatadással (mozgásos, szóbeli, grafomotoros feladatok egyensúlyával)       

az impulzivitás csökkentése 

− öntörvény_ség csökkentése, önkontroll növelése az elvárt viselkedés vizualizálásával, 

megbeszélésével, közös visszajelzéssel 

− társakkal való együttm_ködés gyakoribbá tétele referenciaszemély segítségével,  

majd a „háttérsegítség” fokozatos elhalványításával 

− szociális történetek feldolgozása 

Fejlesztés célja: A tanuló szociális beilleszkedésének segítése az iskolában. SzabálykövetQ alternatív 

viselkedés kialakítása.  Képes legyen a megélt pozitív önmegtapasztalás alapján a fokozatos 

önkontrollra, szabálykövetésre. Viselkedési problémák megelQzése, kisz_rése, kezelése. 

 
 
 
 



 

 

Fejlesztési terület PSZICHO-MOTOROS  FUNKűIÓK  

FejlesztendQ készség, képesség, kompetencia 

nagymozgás, finommozgás, vizuomotoros koordináció  

Módszer: játék, mintakövetés, 

utánzás,tevékenykedtetés, soralkotás, 

kiegészítések rajzzal, kirakással, önálló 

feladatmegoldásra való ösztönzés 

Eszköz sporteszközök (bólya, rudak, labda, babzsák, 

hullahopp karika, zsámoly, tornapad, lufi, szQnyeg 

stb.) építQ játék, rajzeszközök, tablet, tárgyak, képek, 

gyöngyök, fonalak, pálcák, magok, termések, gombok, 

gyurma 

Feladatok, tevékenységek 

Nagymozgás 

− statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok 

− mozgásos szerepjáték (állatok mozgásának utánzása), akadályverseny, labdagyakorlatok, 

zenés mozgás, kúszás-mászás, óriásjárás, törpe járás, „mocsárjárás”, járás ütemre és 

ritmusra, gurulások mindenovi.gportal.hu 

− Finommotorika 

− ábrák, formák másolása, átrajzolása, irány- és vonal követések, iránydifferenciálások, 

ritmusos sorok tovább rajzolása, labirintusjáték 

− színezés, gyurmázás, rajzolás, vágás, tépés, ragasztás, festés, hajtogatás, szívószál és gyöngy 

f_zése 

− puzzle játékok, csavarozós játékok, minták másolása, alkotás fantázia alapján, gyufaszálból, 

hurkapálcából, magokból, termésekbQl képek ragasztása 

       jatszikacsalad.blogspot.com     

Vizuomotorika 

− mintakövetések, alakzatok átírása, célba dobások, képek, rajzok kiegészítése, hiányok 

pótlása, mozaik játékok, gombok felf_zése, válogatása, számlálása mindenovi.gportal.hu 

Fejlesztés célja  
A tanuló aktívan vegyen részt a tanórai tevékenységekben. Nagymozgása, finommotorikája váljon 

harmonikussá. FejlQdjön egyensúlyi reakciója. RendezQdjön szenzoros integrációja. 

 

 

 

http://jatszikacsalad.blogspot.com/2016/03/osszekotos-hurkolos-kiegeszitos.html

