
ÓVODAI KÉSZ ELŐLAP TÁBLÁZAT MINTA 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

Név, életkor, óvodai csoport: 4;2 év, középső csoport 

Diagnózis: F 83 – kevert specifikus fejlődési zavar 

Időszak: szeptember - december 

Felülvizsgálat: 

Készítésben közreműködők neve, feladatköre:  

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

tapasztalatai alapján 

 Komplex gyógypedagógiai fejlesztés  

 Komplex nyelvi fejlesztés  

 Mozgásfejlesztés  

 Érdeklődési és tevékenységi kör bővítése 

 Önállósági szint emelése 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Asztalszituációt elfogad, feladatvégzésre egyre inkább motivált. Fejlesztésének alapja jó utánzó, mintakövető, 

együttműködő készsége.  

Nagymozgás Lépcsőn váltott lépéssel fel- és lemegy, irányváltással fut, lábujjhegyen jár, nagy labdát nyitott 

karral elkap. Három kerekű biciklit használ, létrára, mászókára mászik. Különböző magasságú felületekre fel- és 

átmászik.  

Finommotorika Ujjait fogásra használja, 2-3 ujjas oppozíció, csippentő fogás kialakult, mutatóujjak rámutat. 

Lyukas táblába pötyit berak, kiszed. Tárgyról gumigyűrűt leszed. Legót szétszed, összerakás többnyire sikerül. 

Könyvet lapozgat (több lappal).  

Nyelvi fejlődés Beszédértése nehezített, rövid, egyértelmű, egyszerű utasításokat megérti Beszédprodukciója 

jelentősen elmaradott: szókezdemények, szavak egyes szótagjai alkotják kb. 20-25 szóból álló aktív szókincsét. 

Hangforrást jobb és bal oldalon lokalizál. Két megnevezett tárgyat három közül kiválaszt. Nevére odanézéssel 

reagál, időnként már gesztus nélküli egyszerű utasítást is megért, végrehajt. Testrészeit megmutatja (fej, nyak, 

has, kar, láb, arc részei). Figyelemfelkeltés, elégedettség esetén vokalizál. Szótagkeveréssel gagyog.  

Intellektuális készségek Különböző tárgyakat szétválogat. Helyes sorrendben utánoz két elemű mozgássort. 

Tekintete rámutatással irányítható, szappanbuborék mozgását követi. Szívesen nézeget mesekönyvet.  

Rajzeszközt papírral összefüggésbe hoz, rajza körkörös gomolyfirka. Figyelme motivált helyzetben rövid ideig 

megtartott, de térülékeny, fluktuáló, külső inger könnyen eltereli. Számára ismert tevékenységet 5-10 percig 

kitartóan végez. Színeket, formákat azonosít.  

Játék Gyakorló, funkciójáték szinten tevékenykedik, konstrukciós játék elemei megjelentek. Kockából 

mintakövetéssel 2-3 elemű tornyot épít. Dobozon levő nyílásba tárgyakat berak.  

Szociális viselkedés A vele foglalkozó személyekkel szemkontaktust keres. Ismerős személyt megölel, puszit ad. 

Kínált tárgyat elfogadja, majd átadja. Felnőttel, gyermekkel rövid ideig együtt játszik. Kölcsönös aktivitást 

igénylő tevékenységben 2-3 percig részt tud venni. Óvodai felnőtt, gyermek környezetében egyre inkább 

kiismeri magát. Sétánál megfelelően viselkedik.  

Önkiszolgálás Öltözésnél anticipált alkalmazkodás megjelent, egyszerű öltözködési műveleteket végrehajt. 

Kanállal, villával egyre ügyesebben eszik, pohárból önállóan, fél kézzel iszik. Étkezést asztalnál végig üli, új 

ételeket megkóstol. Arcát kezét igyekszik megmosni, törölközőt használ, csapot nyitja, zárja.  

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 Együttműködő, motiválható, kiegyensúlyozott 

 Családdal, óvodával való jó együttműködési lehetőség 

 Vivő funkció: jó mintakövetési és utánzó készség 

 



Fejlesztési terület  KOGNITÍV FUNKCIÓK - figyelem 

Fejlesztendő készség, képesség  

 Figyelem intenzitása, megosztása, időtartamának növelése 

 Verbális és vizuális figyelem  

Tevékenységek, feladatok 

− Kitartás, figyelem tartósságának növelése teljesíthető szintű 

feladatok adásával, idő és nehézség fokozatos növelésével; 

− Figyelem terjedelmének növelése felmutatott képek, információk 

megfigyelése, majd elmondása, lerajzolása által. Hiány észlelése, 

változások megfigyelése, adott kép, alakzat keresése; 

− Kedvelt tevékenységek során a tartós ill, a szelektív 

figyelemfunkciók kialakítása; 

− Feladatok közös elkezdése, tevékenység folytatása külső kontroll 

mellett; 

− Észlelés és figyelem összekapcsolása auditív, vizuális és 

keresztcsatornák bevonásával; 

− Auditív figyelem fejlesztése zörejek, hangok azonosítása 

(hanglottó), hangok sorrendjének képi kirakása által. Kiemelt inger 

érzékelése, jelzése, suttogó játék; 

− Beszédfigyelem fejlesztése összetett instrukciókkal, rövid mese 

követésével, felidézésével;  

− Vizuális megfigyelő és elemzőkészség fejlesztésével figyelmi 

funkciók alapozása; 

− Egyeztetés, válogatás, csoportba sorolás különböző szempont(ok) 

alapján; 

− Szerialitás: auditív, verbális, vizuális, mozgásos sorképzések, sorok 

folytatása, szabály megfogalmazása 

Eszköz 

tárgyak 

játékok 

feladatkártyák  

 

 

Fejlesztés célja - A kitartás képességének fejlesztése, figyelme terjedelmének, tartósságának, 

koncentrációjának növelése. Az egyes tevékenységek nehézségének és időtartamának 

növelésével is képes legyen az utasításoknak megfelelően a feladatára koncentrálni, 

minimális segítségadással önállóan megoldani. Kevésbé kedvelt játékok során is figyelmének 

fenntartása. 

 


