
SZEMPONTSOR FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSÉHEZ 

Összeállította: Mernyeiné Tőke Gyöngyi gyógypedagógus 

A gyermek/tanuló életkora szempontjából releváns szempontok taglalása szükséges az alábbi lista elemei közül 

1. A CSALÁDI ANAMNÉZIS FELTÁRÁSA  

    Esetlegesen előforduló értelmi, látási, hallási, mozgásszervei, viselkedéses, figyelemzavaros 

    valamint tanulási zavaros tüneteket mutató személyek  
 

 

2. ESEMÉNYEK a pre -, peri, valamint postnatalis időszakban 
 

3. FEJLŐDÉSI ADATOK ÁTTEKINTÉSE  

    mozgás- és beszédfejlődés alakulása, esetleges elakadások 
 

4. A MAGATARTÁS AKTUÁLIS ÁLLAPOTA  
 

 Kapcsolatteremtés társakkal, felnőttekkel  

Óvodai/iskolai beilleszkedés?  

Tud-e kapcsolódni?  

Milyen helyzetekben? – irányított/spontán, szabaidőben/közös foglalkozáson 

Milyen gyakorisággal? – soha/minden helyzetben 

Milyen minőségben? – felületesen/tartósan, szorongva/gátlástalanul 

Idegen helyzet? – pl. szakértői véleményben leírt tapasztalat, utazó gyógypedagógus 

érkezése 

 Együttműködés  

(Kivel? Mikor? Milyen helyzetben? Milyen minőségben? Egyénileg? Csoportosan?) 

 Irányíthatóság  

(Milyen módszerekkel? Milyen helyzetben?) 

 Feladathoz, feladathelyzethez való viszony  

(Bevonható - e feladathelyzetbe? Mely feladathelyzeteket preferál/hárít?) 

 Aktivitás  

(Impulzív? Motorosan lassú? Egyenetlen munkatempó jellemzi? Fáradékony?) 

 Motiváció  

(Hogyan reagál külső motivációra? Milyen eszközökkel, módszerekkel motiválható? 

Mely helyzetekben igényel fokozottabb külső motivációt?)  

 Önszabályozás  

(Képes-e életkori szintű késleltetésre? Tevékenységeiben kitartó? Mutat-e ellenállást? 

Milyen megküzdési stratégiákat alkalmaz? 

 

 

 

 

 

 

 



5. A MOZGÁS FEJLETTSÉGÉNEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA 

 

 Általános szempontok: testtartás, egyensúly, koordináció, izomtónus, erőnlét, gyorsaság, 

ügyesség, ritmus, tempó, mozgásigény 

 A mozgás kivitelezése: helyváltoztató mozgások állapota - járás, futás szokványos 

helyzetekben 

 A mozgás kivitelezése nehezített körülmények között 

 Helyzetváltoztató mozgások  

 Finommozgások 

 Lateralitás, dominancia 

 Ügyességi, játékos mozgások  

 Eszközhasználat 

 Egyéb eltérések, bizarrériák, segédeszközök 

 

6. A BESZÉD FEJLETTSÉGÉNEK AKTUÁLIS ÁLLAPOTA 

 

 Beszédkésztetés spontán és irányított beszédhelyzetekben 

 Élménymegosztás 

 Párbeszédbe való bevonódás  

 Aktív/passzív szókincs 

 Fogalmi fejlettség 

 Mondat/szövegszerkesztés 

 Grammatikai szint 

 Beszédértés szituációhoz kötötten és anélkül 

 Feladatértés  

 Alaki eltérések 

 Hangsúly 

 Hanglejtés 

 Beszédritmus 

7. ÉRZÉKSZERVEK MŰKÖDÉSÉNEK MEGFIGYELÉSE 

 

 A látás állapota tapasztalati úton szerzett információk alapján, esetleg orvosi leletek 

információi  

 A hallás állapota tapasztalati úton szerzett információk alapján, esetleg orvosi leletek 

információi  

 Segédeszközök  

8. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS/ÖNELLÁTÁS AKTUÁLIS ÁLLAPOTA 

 

 Étkezés  

 Öltözködés 

 Tisztálkodás, toalett használat  

 Az önelfoglaltság szervezése  

 Az önirányítás, önszabályozás mértéke   



9. JÁTÉK/SZABADIDŐ ELTÖLTÉS  
 

 Milyen típusú játékokat, tevékenységeket végez?  

 Milyen szinten?  

 Adekvát az eszközhasználat?  

 Tevékenységében kitartó? 

 Milyen mértékben kreatív? 

10. SZOCIÁLIS VISZONYULÁSOK 

 

 Kapcsolatrendszere kortárs közösségében  

 Kötődések  

 Alkalmazkodás személyközi helyzetekben 
 

11. KOGNITÍV FUNKCIÓK 

 

 Észlelés/érzékelés a vizuális és auditív csatornán 

 Idői orientáció  

 Térbeli, síkbeli tájékozódás  

 Figyelmi funkciók (terjedelem, megosztás, intenzitás)  

 Emlékezeti funkciók (rövid távú memória, megtartó emlékezet, munkamemória)  

 Gondolkodási műveletek (analízis/szintézis, csoportosítás, azonosság/különbség, 

lényegkiemelés, általánosítás/konkretizálás, analógiák, ok/okozat) 

 Szerialitás (vizuális, auditív, idői - napszakok, napok, hónapok, évszakok)  

12. MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK 

 Halmazalkotás, számlálás 

 Matematikai alapfogalmak használata 

 Ellentétpárok nyelvi kifejezése 

 Matematikai tartalmú grammatikai struktúrák használata 

 Saját testen, térben, síkban, időben történő tájékozódás, térbeli, síkbeli relációalkotás 

 Soralkotás 2-3 változóval  

 Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben ujjon, korongon, majd anélkül 

 Globális mennyiség felismerés  

 Számemlékezet oda-vissza 2-3-4-5-6 taggal (egyéni terhelhetőség függvényében) 

 Mennyiségi relációk alkotása  

 Mennyiségállandóság  

 Műveletvégzés (összeadás, kivonás, pótlás, bontás) cselekvéssel, vagy anélkül 

 Egyszerű és összetett szöveges feladatok értelmezése - életkori szinten 

 Tájékozódás magasabb számkörökben  

 Számjegyírás  

 Helyiérték-fogalom - tízes átlépés  

 Magasabb számkörökbe lépés 

 Írásbeli műveletvégzés - szorzás, osztás 

 Matematikai logikai szabályok felismerése 



 

13. OLVASÁS/SZÖVEGÉRTÉS  

a) Előkészítő szakasz  

 Veszélyeztető tényezők: idegrendszeri sérülés, megkésett/akadályozott beszédfejlődés, 

családi halmozódás tanulási zavar vonatkozásában, szegényes, lassan gyarapodó 

szókincs, korlátozott beszédmegértés, gyenge kifejezőkészség, szótalálási nehezítettség, 

lassú verstanulás, elhúzódó pöszeség, kialakulatlan vagy keresztezett dominancia, rossz 

ritmusérzék, a prozódiai elemek hiánya, szórt figyelem  

 Szem-kéz koordináció fejlettsége 

 Alak-háttér megkülönböztetése 

 Alak konstancia fejlettsége 

 Téri helyzetek felismerésének, reprodukálásának fejlettsége 

 Fogalomalkotás anomáliái 

 Hallási percepció, differenciáló képesség és emlékezet 

 Vizuális percepció, emlékezet, mintakövetés, soralkotás  

 

b) Olvasás/szövegértés 

 Ismeretlen szöveg (osztályfoknak megfelelő) reprodukálásnak minősége (tempó, 

hibaszám, hangátvetések, hangzócserék, betűzgetés, szótagolás, hangelhagyás, 

hozzátoldás, szótorzók) 

 Szövegértés fejlettsége (mennyiségi és minőségi elemzés)  

14. ÍRÁS/HELYESÍRÁS  

a) Előkészítő szakasz  

 Finommotoros funkciók, különösen a gyors szekvenciális ujjmozgások kivitelezésének 

nehezítettsége 

 Motoros tervezés illetve váltás kivitelezésének nehezítettsége 

 Munkamemória gyengesége 

b) Írás/helyesírás 

 Tájékozódás vonalközben, vonaltartás 

 Vonalvezetés, munkatempó, írástempó 

 Betűalakítás, betűkötés 

 Másolás írottról, nyomtatottról 

 Tollbamondás 

 Önálló íráshasználat 

 Grammatika     

 


