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1. Bevezetés 
 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 pályázat keretében olyan 

kiadvány megírására vállalkozott, mely segíti a korai fejlesztésben dolgozó szakembereket az egyéni 

fejlesztési tervek kidolgozásában. Legfőbb célunk, hogy olyan gyakorlatorientált anyagot állítsunk össze, 

amely megkönnyíti a tervezést, és ötletet, iránymutatást ad a kollégáknak. 

 

1.1 Egyéni fejlesztési terv 

Az egyéni fejlesztési terv és foglalkozási terv a gyermek meglévő képességein és lehetőségein alapuló, 

egész személyiségére ható tanulási és tanítási folyamat tervezésének dokumentációja. A terv nem az 

időtöltés megszervezése, hanem célszerű, hasznos, képességet, készséget fejlesztő tevékenységek irányított 

gyakorlását tűzi ki célul, amelyek eredményessége is mérhető. „Gyógypedagógus vagy a gyógypedagógus 

és az együttnevelő pedagógus vagy pedagógus team által megfogalmazott, diagnosztikai információkon 

alapuló, meghatározott időre szóló sérülés-specifikus terv, amely a gyermek egész személyiségének 

fejlődését célozza meg a gyógypedagógus, tanító, tanár, szülő együttműködésére építve” (Vargáné Mező, 

2008. 45.o.). 

Az egyéni fejlesztési terv megírásának problémaköre ma igen aktuális. A fejlesztő feladatok, 

feladatgyűjtemények köre széles, azonban a fejlesztési tervek elkészítéséről, konkrét tervek bemutatásáról 

szóló irodalom még kevés és nem egységes. Az egyéni fejlesztési tervnek ténylegesen a gyermek 

igényeinek, szükségleteinek és adekvát fejlettségi szintjének megfelelő programot kell tartalmaznia. 

Jellemzője, hogy kizárólag egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készül, annak egyéni sajátosságaihoz 

igazított, más gyermekre nem alkalmazható. “A fejlesztési tervet legalább kettő, legfeljebb tizenkettő 

hónapra kell elkészíteni, időtartamát a fejlesztést ellátó szakember határozza meg a gyermek életkorának, 

diagnózisának függvényében”.1 Az egyéni fejlesztési terv megvalósulását folyamatos pedagógiai 

diagnosztika segítségével nyomon kell követni, a kontroll és a visszacsatolás elengedhetetlen. A tervet a 

gyógypedagógus/konduktor indokolt esetben változtathatja, módosíthatja. Az egyéni fejlesztési terv nem 

egyszerűen dokumentum, hanem egyben tervezési folyamat is és a folyamat jellege jól látszik a 

dokumentum elkészítésének lépéseiből: 

Komplex pszichológiai–pedagógiai diagnózis felállítása a szakértői vélemény alapján, kiegészítő 

vizsgálatok elvégzése, a gyermek, tanuló viselkedésének, játékának, tanulási motivációjának 

megfigyelése, valamint a sajátos nevelési igény típusa, súlyossági foka, kialakulásának ideje, az életkor, a 

pedagógusok és a szülők tapasztalatai, illetve dokumentumelemzés alapján.  

1. A fő fejlesztési irányok meghatározása. 

2. A fejlesztés kiemelt területeinek meghatározása. 

3. A fejlesztés területeinek feladatokra bontása. 

4. A fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal, tantervvel, tanmenetekkel. 

5. Ütemezés, prioritások megjelenítése. 

6. Eszközök, módszerek tervezése. 

7. Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés). 

8. A megvalósítás színtereinek tervezése. 

9. A dokumentum elkészítése, elhelyezése. 

                                                           
1 15/2013. /(II. 26.) EMMI rendelet 5. § (1) 
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10. A visszacsatolás, a kontrollvizsgálatok idejének meghatározása. 

11. A vizsgálatok elvégzése. 

12. A fejlesztési terv szükség szerinti módosítása. 

(Vargáné Mező, 2008, 65. o.). 

Az egyéni fejlesztési terv olyan dokumentum, amely segítséget jelent mind a szakembernek, mind a 

szülőnek. Egy tudatos, komprehenzív együttműködésre, gondolkodásra késztető szemléletet alakít ki 

minden szereplőben.  Illeszkedik az intézmény alapdokumentumaihoz, protokolljához, miközben teljes 

képet nyújt a tanuló erősségeiről, hiányosságairól. Általa a szakember munkája tervezhetővé, tudatossá, 

mérhetővé válik.  

 A kiadványban található hét sérülésspecifikus fejlesztési terv nem kapcsolódik konkrét esetekhez. Célunk 

az adott akadályozottsághoz társuló fő fejlesztési területek bemutatása és feladatbank összeállítása volt.  A 

fejlesztési tervek felépítése azonos, egységes, képviselik a gyógypedagógia, és konduktív pedagógia 

korszerű alapelveit. A tervgyűjtemény anyagával gazdagítja a szakszolgálatban folyó korai fejlesztő 

munkát, forrásul szolgálhat a pályakezdő, valamint a gyakorló szakembereknek.   

 

1.2 Az egyéni fejlesztési terv jogi szabályozása a szakszolgálati rendeletben 

A Pedagógiai Szakszolgálatok működését meghatározó jogszabályok között megtalálható a 15/2013/II.26.) 

EMMI rendelet, amely szakszolgálati feladatokra lebontva ad tájékoztatást a működésről. A pedagógiai 

szakszolgálati feladatok között a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a konduktív 

pedagógia feladatkörökön szükséges az egyéni fejlesztési terv.  Ennek jogszabályi követelményeit a 

(15/2013 /II. 26.) EMMI rendelet szabályozza.  

“5. § (1)2 A korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a 

gyermeket ellátó fejlesztő szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint kell 

végezni. A fejlesztési tervet a szülővel ismertetni kell. A fejlesztési tervet legalább kettő, legfeljebb 

tizenkettő hónapra kell elkészíteni, időtartamát a fejlesztést ellátó szakember határozza meg a gyermek 

életkorának, diagnózisának függvényében. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Az 

egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell – a gyermek állapotától függően – a gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai fejlesztés, a tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek 

fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás feladatait.”(15/2013 /II. 26.) EMMI 

rendelet) 

 

1.3  Az egyéni fejlesztési terv tartalmi részei 

Az egyéni fejlesztési terv formájára nincs és nem is lehet előírás, ennek az anyagnak az elkészítésében egy 

szakmai team működött együtt. 

 Mint tanügyi dokumentum a következő elemeket tartalmazza: 

1. Beazonosíthatósági adatok: 

 Név 

 Életkor 

 Óvodai csoport 

                                                           
2 Módosította: 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 47. § 5. 
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 Diagnózis 

 Időszak 

 Felülvizsgálat 

 A készítésben közreműködők neve, feladatköre. 

2. „Részletes fejlesztési javaslatok”- a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési területek 

3. Egyéni fejlesztési terv 

Munkánk alapja Jenei Andrea Képességhálója volt, amelyet sérülésspecifikus szemlélettel alakítottunk át. 

(Oktatási Hivatal, 2015, 8. o.) 

 

Részei: 

 Területi egység: az egyéni fejlesztés tartalmi részeit meghatározó 15/20013 (II.26) EMMI rendelet 

alapján határoztuk meg 

 Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia: a képességhálót dolgoztuk át sérülésspecifikus 

szemlélettel 

 Fejlesztési cél: a rövid-, a közép- és a hosszú távú célok jelennek meg a tervezett időszak 

függvényében 

 Feladatok, tevékenységek: egy feladatbankot igyekeztünk összeállítani konkrét és típus feladatokkal. 

 

1.4 

A szülő, mint kompetens személy megismeri az egyéni fejlesztési tervet, és aláírásával elfogadását igazolja 
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2. Sérülésspecifikus területek a korai fejlesztésben előforduló diagnózisok 

alapján 

 

1. A beszédfogyatékos gyermek 

„Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 

akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy 

szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos 

beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a 

beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik.” 

32/2012 (X.8.) EMMI rendelet (2.6)  

„Diagnózis: 

 F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 

 F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 

 F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

 F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

 F80.3 Szerzett aphasia epilepsziával [Landau -Kleffner szindróma] 

 F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 

 F80.9 Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének” (BNO-10, 1996,121.o.) 

 

2. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek  

„A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy 

szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, 

melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges 

gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. A jelentősen 

eltérő kóreredet - végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok; petyhüdt bénulást 

okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-

változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák - és 

károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat” 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 

(2.1.) 

„Diagnózisok: 

 Mozgáskoordináció fejlődési zavara (F82)”  

Ide tartozik még a mentális és viselkedészavarokkal gyakran társuló állapotok is. 

 Az idegrendszer betegségei (G00-G99) 

 A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei (M00-M94)  

 Veleszületett rendellenességek (Q00-Q99)” (BNO-10, 1996, 126.o., 153.o.) 
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3. Az autizmus spektrum zavarral élő gyermek 

„Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a kölcsönösséget igénylő 

kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek minőségi károsodása, 

amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési 

zavara áll. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas 

helyzetek megértésének és azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott 

kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara 

és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, 

hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt 

járva.” 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet (2.7.) 

„Diagnózisok: 

 F84 Pervazív fejlődési zavarok 

 F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) 

 F84.1 Atipusos autizmus 

 F84.2 Rett-szindróma 

 F84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar 

 F84.4 Mentális retardációval és sztereotíp mozgászavarral társuló túlzott aktivitás 

 F84.5 Asperger szindróma 

 F84.8 Egyéb pervasiv (átható) fejlődési zavar 

 F84.9 Nem meghatározott pervasiv fejlődési zavar” (BNO-10, 1996, 127.o.) 

 

4. A látássérült gyermek 

„A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, 

mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép 

látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-

33%) közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek a látótere - tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.”32/2012 (X.8.) EMMI rendelet (3.1.) 

  

„Diagnózisok: 

 Látássérülés, hallássérülés (H00-H59)” (BNO-10,1996, 157.o.) 

 

5. Hallássérült gyermek 

„A súlyos fokban hallássérült - siket - és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült - nagyothalló 

- gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek következtében a 

beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben képesek. A halláskárosodás miatt - az 

állapot fennmaradása esetén - bizonyos esetekben - teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi 

kompetencia. Az előzőek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, 

aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége 
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megváltozik. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás 

együttes megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők.” 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet (2.3.) 

„Diagnózisok: 

 Látássérülés, hallássérülés (H60-H95)” (BNO-10,1996, 157.o.) 

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a konduktív pedagógiai 

szakszolgálati feladaton még a következő sérülésspecifikumok jelentkeznek.  

6. F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

"Reziduális tétel, melyben a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek, motoros funkciók kombinált fejlődési 

zavar észlelhető, de önmagában egyik tünet sem elegendően kifejezett, hogy elsődleges diagnózisként 

alkalmazható volna. A kevert tételt csak akkor lehet használni, ha nagy átfedés észlelhető a fenti fejlődési 

zavarok között. A zavar nem mindig, de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. A 

diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejlődési zavar kritériumainak teljesülnie kell. " (BNO-

10,1996, 127.o. ) 

7. Mentális retardáció 

 „Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, melyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan 

készségeké, amelyek az intellektus minden szintjét érintik, mint pl. a kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális 

készségek, képességek. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapottól függetlenül is. 

A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg.„ (BNO10,1996, 

119. o.) 

Diagnózisok: 

 F70 Enyhe mentális retardáció 

 F71 Közepes mentális retardáció 

 F72 Súlyos mentális retardáció 

 

Szakszolgálatunknál a korai fejlesztés területén elsősorban a súlyos mentális retardációval diagnosztizált 

gyermekek jelennek, meg, vagy meg jelenik még a mentális retardáció a halmozottan fogyatékos 

gyermekeink diagnózisában is. 
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3. Sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek 

3.1. Beszédfogyatékos gyermek egyéni fejlesztési terve 

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, 

korosztály: 

  Szakértői vélemény 

száma: 

  

Dg:   Szakvéleményben 

meghatározott 

óraszám: 

  

Szakvéleményben 

meghatározott 

fejlesztési feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:   Dátum:   

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

terület 

(EMMI rendelet alapján) 

Szociabilitás 

Szociális kompetencia 

Kapcsolat felnőttekkel 

Kapcsolat gyerekekkel 

Közösségbe beilleszkedés 

 

- szemkontaktust tart, kommunikációs 

tartalommal 

- a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja kialakul 

- a társat, a felnőttet észleli, vele 

kapcsolatot alakít ki 

- szemkontaktus kialakítása, felvétel, megtartás 

- közös figyelmi funkciók alakítása 

- utánzás modelláló technikákkal 

- a társ, a felnőtt észlelése 

- szociális interakciók alakítása 

- szociális kapcsolatok - nyitányok megtámogatása 
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Érzelmi intelligencia 

fejlesztése 

Frusztráció kezelése, 

tolerancia kialakítása 

Empátia 

Önismeret Társismeret 

Emberismeret  

- a tevékenységek felkeltik az 

érdeklődését, bekapcsolódik 

- együttműködő, irányítást elfogadó 

 

- a kortárs kapcsolatok felkeltik az 

érdeklődését 

- adekvát szociális nyitányai vannak 

- jól fogadja a váltásokat, változásokat 

- a kommunikációs és a kölcsönös 

kommunikációs szándék alakítása 

 

- a negatív viselkedési formák 

megszűnnek 

- az egyszerű kéréseket-átadásokat érti, 

teljesíti 

- tud kivárni 

- önállóan tevékenykedik 

- érzelmeit adekvátan használja 

- indulatait kezelni tudja 

- az alapvető érzelmeket ismeri 

- az alapvető szabályokat betartja 

- kölcsönös tevékenység iránti igény felkeltése 

- együttműködési készség fejlesztése 

- bevonhatóság növelése erősítése 

 - önkiszolgálási, önellátási tevékenységekben minél aktívabb 

részvételre ösztönzés feladatokban az önállóság a jelzés kialakítása 

- reciprok interakciók alakítása, erősítése, kommunikációs célú 

használatának alakítása 

 

 

 

 

 

- pozitív viselkedés megerősítés 

- irányított helyzetek elfogadása 

- a kérés-átadás elfogadásának, elutasításának gyakorlása 

- a kivárás alakítása 

- váltás alakítása 

- szándékos figyelem erősítése  

- önállósodási törekvés iránti igény kialakítása, erősítése 

- érzelmi-akarati élet szabályozásának segítése 

- alapvető érzelmek, megismerése, felismerése 

- élménymegosztás gyakorlása 

- elemi szabályok megismerése, alkalmazása 

- a jó és a rossz megkülönböztetése 

Munkaformák: egyéni, kis csoportos, 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, megerősítés 

Eszközök: képek, kártyák (pl.: szabályokhoz, érzelmekhez), könyvek (pl.: Látogatás… Én is tudok beszélni) 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros funkciók  

Kommunikáció- nyelvi 

készségek, Beszéd  

- szemkontaktust tart, kommunikációs 

tartalommal 

- a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja kialakul 

- metakommunikatív jelzések 

használata 

 

- a beszéd motoros előfeltételeinek 

kialakítása 

 

 

 

- hangadások elindulása 

 

 

 

 

- passzív szókincs fejlesztése, bővítése 

 

 

 

 

 

- aktív szókincs bővítése 

 

 

 

 

- szemkontaktus felvétele, megtartása 

- közös figyelmi funkciók alakítása 

- kommunikációs szándék kialakítása 

 

 

 

 

- artikulációs mozgások ügyesítése: fúvógyakorlatok, 

szívógyakorlatok, szívás-fújás differenciálása, orr- és szájlégzés 

differenciálása, légzőgyakorlatok, artikulációs izmok ügyesítése 

(mimikai izmok erősítése, ajakgyakorlatok, hangutánzó gyakorlatok, 

nyelvgyakorlatok, rágógyakorlatok) 

- utánzási készség alakítása 

- ciklizálás 

- hangutánzások 

- adekvát hangadások 

   

- tárgy-tárgy egyeztetés 

- tárgy-kép egyeztetés 

- kép-kép egyeztetés 

- kérésre adott kép kiválasztása 

- kérésre több kép kiválasztása 

- mindezek összesen a főnevek, igék, melléknevek szintjén 

 

- rövid ciklikus szavakkal kezdve 

- szókincs aktivizálás utánmondással 

- aktív szókincsbe való átemelés 

- szókincs aktivizálás önálló megnevezéssel 
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- grammatikai struktúrák kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

- beszédpercepció fejlesztése 

- mindezek összesen az alábbi sorrendben: főnevek, főnevek 

toldalékos alakjai, igék, melléknevek, számnevek, igék ragozása, 

relációs szavak 

 

- főnevek, főnevek toldalékos alakjai, igék, melléknevek, számnevek, 

igék ragozása, relációs szavak 

- képekről tőmondatok alkotása 

- képekről bővített mondatok alkotása 

- eseményképek feldolgozása 

- képtörténet, képpárok feldolgozása 

 

- hallási figyelem, differenciálás (zajok, zörejek, az élet hangjai, 

hangszerek, állathangok, testhangok, emberi hangok, irányhallás, 

szupraszegmentális elemek megfigyelése) 

- beszédészlelés fejlesztése (hang- és hangsorok, szavak ismétlése, 

szeriális észlelés fejlesztése) 

- beszédértés fejlesztése (szógyűjtés, fő fogalom alá rendezés, 

egyszerű utasítások, egyszerű kérdések) 

  Nagymozgás 

 

Vesztibuláris érzékelés 

 

Szem-kéz, szem-láb 

koordináció 

 

Mozgásutánzás és 

mozgástervezés  

- mozgáskedv felkeltése 

- mozgásaktivitás fokozása, 

csökkentése 

- egyensúlyi helyzet alakítása, 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- két testfél összehangolása 

- nagymozgások iránti érdeklődés felkeltése 

- mozgásutánzásra ösztönzés mondókákkal, énekekkel 

- mozgásmemória 

- két testfél mozgásának összerendezése 

- egyensúlyi helyzetek felvétele, alakítása 
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Finommotorika - szem-kéz koordináció fejlesztése 

- szem-láb koordináció fejlesztése 

- ritmus fejlesztése 

- labda dobása, rúgása, elkapása 

- hangszerek használata 

- csippentő fogás, precíziós fogás 

Grafomotorium - helyes ceruzafogás 

- nyomathagyás és annak öröme 

- rajzolás 

- ceruza, filc, ecset megfogása, megtartása, 

- gyurma elfogadása, gyurmázási technikák tanulása 

- ragasztóval ismerkedés, ragasztás 

Orientáció 

Testséma 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódás 

- önmaga észlelése, felismerése 

- testrészek megismerése 

- testrészek adekvát használata 

- tájékozódás a térben 

- testkép felismerése tükörben 

- testtudat tudatosítása 

- testfogalom, testséma gyakorlása 

- irányok felismerése 

- foglalkozás rendjének kialakítása 

Munkaformák: egyéni, kis csoportos, 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, megerősítés 

Eszközök: szükség szerint képes munkarend, motivációs eszközök, tükör, tollak, vattapamacs, pompon, pingpong labda, buborék, képek, tárgyak, egyensúlyfejlesztő 

eszközök, nagymozgást fejlesztő eszközök 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Kognitív funkciók Észlelés 

Vizuális észlelés 

Auditív észlelés 

Taktilis-kinesztetikus észlelés 

- képet –tárggyal, képet –képpel 

egyeztessen 

- forma, szín és alak állandóság 

kialakuljon 

- különbözőségek, azonosságok 

észrevétele mind vizuális, mind auditív 

területen  

- formaállandóság fejlesztése 

- tárgyak térben, síkban való megismerése 

- alak-háttér észlelése, felfogása, azonosítása 

- időrendiség, sorrend követése tárgyakkal, eseményképekkel,  

- színismeret 

- különbségek észlelése, felfogása 

- hangok felismerése, differenciálása 

- dalok, mondókák megismerése 

- ritmusfejlesztés 

Figyelem 

Vizuális figyelem 

Auditív figyelem 

  

 - a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja kialakul 

- szándékos figyelem irányítása 

- figyelem iránya, tarthatósága 

növekedjen 

- közös figyelmi funkciók fejlesztése 

- szándékos figyelem fejlesztése 

- figyelem időtartamának növelése segítő eszközökkel (feladatrend) 

- motivációs eszközök használata 

- strukturált tér, idő, feladat 

 Memória 

Vizuális memória 

Auditív memória 

-vizuális memória fejlesztése 

-auditív memória fejlesztése 

  

- vizuális memória fejlesztése tárgyakkal, képekkel, struktúrával 

- auditív memória fejlesztése, vizuális megerősítéssel 

  

AZ ÉSZLELÉS, FIGYELEM, MEMÓRIA FEJLESZTÉSE PÁRHUZAMOSAN és UGYANAZON ESZKÖZ- ÉS MÓDSZERTÁRRAL 

TÖRTÉNIK. 

Képzelet  - cselekedetek, érzelmek, szándékok 

értelmezése 

- vizuális eszközökkel (kép, szociális történet) történő támogatása 

Gondolkodás 

Analógiák 

Rész- egész 

viszony 

 

Fő fogalmak 

alá rendezés 

Ok-okozati viszonyok 

- önálló feladatvégzés 

- csoportosítások szempontok szerint 

- tárgy, kép, tartalom felismerés 

- átfogó gondolkodás alakítása  

- csoportosítások 

- szortírozások 

- alak-háttér fejlesztése 

- rész-egész fejlesztése 

- sorozatok 

- történetek 

Szerialitás 

Mozgás, cselekvések, 

- a sorrend értése, tartása 

- sorminták alakítása 

- munkarend kialakítása, értése, követése 

- feladatokban segédeszközök használata (zseton, csipesz stb.) 
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tárgyak, 

formák, képek, hangok, 

szavak sorrendje 

- időbeli tájékozódás - feladatokon belüli sorrendiség 

- sorrendiséget fejlesztő játékok 

Ritmusérzék fejlesztése  - hangok differenciálása 

- ritmus (egyenletes) felismerése 

követése 

- gyors-lassú változás érzékelése, a 

váltások követése 

- ritmikus sorok kirakása 

- ritmusváltozások 

(gyors-lassú mozgásban, légzésben, beszédben, zenében) 

- egyszerű ritmusminták visszaadása 

- versek, dalok ritmusának felismerése és visszaadása 

Intermodalitás 

Akusztikus ingerhez-vizuális 

inger 

 Vizuális ingerhez akusztikus 

inger 

 Taktilis ingerhez vizuális 

inger 

Taktilis ingerhez auditív inger 

Multiszenzoriális 

- többcsatornás észlelés, felismerés, 

értés 

  

- képek-hangok társítása 

- képek-tárgyak társítása 

- tárgyak-hangok társítása 

- érintések  

Általános tájékozottság  A saját nevét, nemét, anyja nevét meg 

tudja mondani. 

Időjárásra vonatkozó ismeretek. 

Étkezésre vonatkozó ismeretek. 

Napszakok, évszakok, színek ismerete. 

név, nem, anya, apa, család, napszakok, hetirend, foglalkozás rendje 

 

Munkaformák: egyéni, kis csoportos, 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, megerősítés 

 

Eszközök: tükör, nagy- és finommozgást fejlesztő eszközök, képek, eseményképek, tárgyak, Látogatás… könyvek, Én is tudok beszélni könyv 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás  A terápiákon folyamatos otthoni élet megsegítése - otthoni gyakorláshoz tanácsadás  

- otthoni környezet kialakításában tanácsadás 

- napirend kialakításában tanácsadás 

- feladatok kialakításában tanácsadás 
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Pszichológiai 

tanácsadás 

Igény szerint    

 

 

 

A fejlesztési tervet megismertem__________________________________________________________ 

                                                                                                                     szülő aláírása 

Dátum:____________________________ 
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3.2. Mozgásfogyatékos gyermek egyéni fejlesztési terve 

 

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, korosztály:   Szakértői vélemény száma:   

Dg:   Szakvéleményben 

meghatározott óraszám: 

  

Szakvéleményben 

meghatározott fejlesztési 

feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:   Dátum:   
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho-motoros 

funkciók 

 

MOZGÁS 

  

Nagymozgások 

 

Hely- és helyzetváltoztatás 

fekvő helyzetből kiindulva 

- mozgáskedv felkeltése 

- mozgásaktivitás fokozása, 

- izomerő fejlesztése, izomtónus 

normalizálása 

- az elemi mozgások helyes 

kivitelezése 

- kóros együttmozgások leépítése 

- egyensúly fejlesztése 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- két testfél összehangolása 

- szem-kéz, szem-láb koordináció 

kialakítása 

- mozgásos feladatok közben helyes 

testtartás kialakítása (pozicionálás, 

ízületek helyes tartása, korrigálás, 

mobilizálás, kontraktúra megelőzése, 

oldása) 

- csípő lazítása, aktív emelése 

- végtagok aktív hajlítás és nyújtás 

együtt és differenciáltan 

- tartásjavítás, törzsizomzat erősítése, 

scoliosis megelőzése, 

gerincmobilizálás 

- hasizom és csípő körüli izomzat 

erősítése 

- fejkontroll kialakítása 

- vertikalizáció 

Hason fekve priccsen vagy szőnyegen 

- térdhajlítások (talpra helyezett babzsák megtartása 

- nyújtott karok megtartása, emelése váltva és együtt 

- hosszú pálca vagy karika fogás, elengedés, nyakba tétel homlok 

talajon tartásával könyök emelés és előrenyújtás 

- karikafogás, átvétel, nyújtott kar oldalra vitele fogás megtartásával, 

karika átadása a test körül mkt. irányba 

- tenyértámasszal felnyomás és térdkézláb helyzet megtartása 

- fej emelése, fordítása 

- térdek oldalra felhúzása, fej fordítás ellentétes irányba 

 

Háton fekve priccsen vagy szőnyegen: 

- lábfej felhajlítása (spicc és pipa), csukló felhajlítással összekötve 

vagy anélkül, lábfej igazítás falhoz, fokoshoz, zsámolyhoz 

- nyújtott lábak távolítása-közelítése, keresztezés és aktív szétvétel 

- talpra tétel, térdek közelítése és távolítása, döntése, labda megtartása, 

összenyomása, elengedése 

- sarok nyújtott térdre tevése, lecsúsztatása 

- nyújtott láb emelése zsámolyra, szabadon a levegőbe 

- csípő lazítása, aktív emelése tenyértámasszal vagy tenyérgyök 

támasszal tárgyat fogva 

- kulcsolás, nyújtott karok emelése fel-le, behúzás mellkashoz 

- talpra tett lábakkal térdek megérintése, fej emelése 

- felülés oldaltámasszal vagy mindkét tenyérre támaszkodva nyújtott 

ülésbe, priccsen talpra tett lábakkal vagy lábat lógatva 

- fej emelése, fordítása 

 

Térdkézláb helyzetben: 

- karemelések minden irányba babzsákkal, karikával, súlyzóval 

- láb hátra nyújtása 
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- ellentétes oldali kar és láb nyújtása 

- domborítás, homorítás 

- fej fordítása, emelése-biccentése 

- mászás 

 

Játékos feladatok: fordulás (körbe és oldalra), gurulás, kúszás, 

mászás, csúszás, felülés, felnyomás, feltérdelés 

- mozgásutánzó játékok fekvő helyzetben: fókajárás, szoborjáték, 

- szabályokhoz kötött mozgásos játékok: tűz-víz-repülő, gombóc-

palacsinta, 

- irányváltások, tempóváltások mozgásban 

- mozgássorok kivitelezése 

- Fitt-ball: hintázás, támasztás, rugózás, fordulás, felülés 

Testkép, testfogalom és 

testséma 

 

Téri orientáció 

 

Időbeli tájékozódás 

- a saját test megtapasztalása, érzése 

- testrészek nevének, az 

elhelyezkedésének, funkciójának 

tanulása 

- a test gravitációhoz való 

alkalmazkodásának, egyensúlyának, 

az izmok percről percre változó 

mozgásának megélése 

- saját test felismerése tükörben 

- testfogalom, testséma gyakorlása bazális stimuláció eszközeivel 

- irányok felismerése 

- iránydifferenciálás 

- utánzómozgások 

- gesztusjátékok 

- csuklóra szalag kötése, kézfej megjelölése nyomdával, matricával 

- pólóra szív feltűzése 

- testrészek mutogatása mondókával kísérve (Itt a szemem…) 

- iránymozgások mondókára (Cini-cini muzsika…) 

- zokni-cipő párosítás 

- egyensúlyfeladatok 

- feladatok nagy labdán 

- feladatok body roll hengeren 
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Hely és helyzetváltoztatás 

tanulása álló helyzetből 

kiindulva 

- alsó végtagok izom erősítése 

- biztonságos állás kialakítása 

- kóros együtt mozgások leépítése 

- nehezedés tanulása 

- lépés, járás előkészítése 

- egyensúly fejlesztése 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- két testfél összehangolása 

Felállás: 

- földről fix (bordásfal, korlát) vagy mobil (fokosszék, segédeszköz) 

kapaszkodót fogva, 

- négykézláb helyzetből, 

- térdelésből, 

- guggolásból, 

- zsámolyról, 

- székről 

 

Állás-járás feladatok - szem-kéz, szem-láb koordináció 

kialakítása 

- mozgásos feladatok közben helyes 

testtartás kialakítása (pozicionálás, 

ízületek helyes tartása, korrigálás, 

mobilizálás, kontraktúra megelőzése, 

oldása, aktív hajlítás és nyújtás) 

- csípő lazítása, helyes medencetartás 

kialakítása 

- végtagok aktív hajlítás és nyújtás 

együtt és differenciáltan 

- orthofunkciós állás, járás kialakítása 

Állásban végzett feladatok kapaszkodva vagy anélkül, járás 

előkészítése: (tükör előtt) 

- karemelés fej fölé, oldalra, mellmagasságba, 

- nehezedés majd előre-oldalra-hátra lépés, 

- nehezedés majd láb lengetés, 

- nehezedés majd fellépés fokra, zsámolyra, térd kifordítás, 

- nehezedés majd térdhajlítás és sarokemelés hátra 

- előre hajolás-felegyenesedés terpeszben, térd nyújtással, 

- leguggolás-felállás, 

- önálló állás karemelésekkel, tapsolással, 

 

Járások önállóan vagy segédeszközt használva: 

- járás egyenes talajon 

- oldalazás bordásfalnál, bambuszt fogva, kötelet fogva 

- bambuszban járás, kötélben járás, fokosszék sorban járás, ritkított 

széksorban járás 

Járások, közlekedés:  - megfelelő lépéshossz tanulása 

- hármas hajlítás kialakítása lépéskor 

- kar és láb fiziológiás 

együttmozgásának kialakítása 

 

- reflexgátlás – a fennmaradt kóros 

reflexek, valamint az ezekre épülő 

kóros tartási és mozgásminták gátlása 

- járások egyenes vonalon, egyenletes tempóban, 

- megállás és elindulás jelre, egyenes vonalon, 

- járás tárgyak átlépésével (magasság változtatása) 

- járás zsámolyokra fel és lelépéssel 

- lépcsőn járás kapaszkodva, mellé lépéssel, váltott lábbal, oldalazva, 

bottal, kulcsolva, karikát fogva 

 

Nehezített járások, segédeszközzel vagy anélkül: 

- tárgykerüléssel járás egyenletes ritmusban, egyenes vonalon, 
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a testhelyzet felvétele és az egész 

mozgásfolyamat során; 

- az álló testhelyzet stabil felvétele, 

megtartása, a medence helyzetének 

stabilizálása, optimális helyzetek 

felvétele és megtartása 

- a fiziológiás testtartás segítése, 

tartáskorrekció, gerincvédelem; 

- lehetőség szerinti harmonikus lépés 

kialakítása; 

- az alsó végtagok megfelelő 

terhelésének kialakítása; 

- ízületek védelme, izmok tudatos 

használatának kialakítása; 

- alternáló mozgások kiváltása, 

- kóros együttmozgások, kompenzáló 

mozgások leépítése; 

- fiziológiás együttmozgások 

támogatása (facilitálása) 

- állóképesség, terhelhetőség 

növelése; 

- közlekedés tanítása (különböző 

nehézségű terepen, irányváltások). 

egyenletes tempóban, 

- tempóváltással 

- irányváltásokkal (pl. cikk-cakk, görbe kötél mentén, szlalom, 

hátrafelé) 

- terpeszben, billegés gördülő deszkán 

- térdmegütéssel, 

- lábujjhegyen és sarkon járás 

- labirintus végigjárása 

- fejen „koronával” járás 

- statikus egyensúly fejlesztése (dőlések, támadóállások) 

- szökdelések (békaügetés, nyusziugrás, sánta róka, előre, hátra, 

oldalra, különböző irányokba és vissza, láblendítéssel, sasszé), 

- járás egyenetlen talajon 

- padon járás 

- létrában járás 

- járás utcán 

 

Ugrások: 

- ugrások (páros lábon, egy lábon, terpesz-zár, terpesz-kereszt, 

harántterpesz, harántterpesz-zár, felugrás térdemeléssel, felugrás 

sarokemeléssel, ugrókötelezés), 

- tárgyakra ugrások, majd onnan le 

- tárgyak átugrása (a tárgyak különböző magasságban vannak) 

- ugróiskola 

 

 

Futások: 

- futások egyenletes ritmusban egyenes vonalon (futás, térdemelés, 

sarokemelés, galoppozás) 

- futások egyenletes ritmusban, irányváltásokkal 

- futások tempóváltással 

- futás „koronával” 

- tárgyak átlépésével (pl. létra fokai között átfutni) 

futás megállással, sétával, ugrással, guggolással, irányváltással 
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Finommotorika, 

grafomotorium 

 

Hely és helyzetváltoztatás 

tanulása ülő helyzetből 

kiindulva 

(A helyes ülés szabályai: 

lábak talpon, boka, térd, 

csípőízület derékszögben, hát 

egyenes, váll vízszintes, arc 

előre tekint. Az ülőfelület 

akkor jó, ha térdhajlatig ér, a 

háttámla pedig megtámasztja 

a medence felső szakaszát.) 

Mozgásukban akadályozott 

gyermekeknek egyénre 

szabott pozicionálásra van 

szükségük a kóros 

együttmozgások elkerülése 

érdekében. 

- reflexgátlás – a fennmaradt kóros 

reflexek, valamint az ezekre épülő 

kóros tartási és mozgásminták gátlása 

az orthofunciós testhelyzet felvétele 

- ülésbiztonság növelése 

- kéz izomzat erejének normalizálása 

- mindkét kéz használatának tanulása, 

- fogás-elengedés tanulása 

- finommanipuláció fejlesztése 

- differenciált ujjmozgás kialakítása 

- tartásjavítás, törzsizom erősítése, 

- orthofunkciós, egyénre szabott 

ceruzafogás kialakítása 

- nyomat hagyás és annak öröme 

- rajzolás 

- a kéz és az ujjak mozgásainak 

függetlenítése, mobilizálása 

- a kéz izomerejének szabályozása 

- pontos, célirányos mozdulatok 

- a dominancia erősítése 

- koordináció a hüvelykujj és a többi 

ujj között, két kéz között, szem és kéz 

között 

Ülés: (tükör előtt) 

- nyújtott ülés, törökülés szőnyegen, 

- ülés dinamikus ülőpárnán 

- ülés zsámolyon, széken önállóan, vagy kapaszkodva 

- talpra tett lábbal tüskés labda görgetése előre és hátra 

  

Karfeladatok: 

- vállemelés, leszorítás 

- karemelés minden irányba, külön-külön és együtt 

- ökölképzés-tenyér nyitás 

- kulcsolás és karemelés, nyakba tétel 

- kulcsolt kezek forgatása 

- kulcsolt kezek kifordítása 

- nyújtott karemelések pronáció-supináció 

- alkar görgetés 

  

Kézfeladatok: 

- karikaképzés, csippentés, pöckölés 

- célzó mozgások különböző testrészek megérintésével 

- ujjak zárása és távolítása 

- szivacslabda összenyomása nyújtott tenyérrel, elrejtése a tenyérbe, 

lenyomás 1-1 ujjal 

 

Célzó mozgások: 

- labda, babzsák karikába dobása, 

- testrészek megérintése nyitott és csukott szemmel 

- pötyi, fűzőcske 

- labda dobás és elkapás, pattintás 

 

Eszközhasználat: 

- gombolás, cipzározás, cipő kötés 

- fésülködés, ruházat rendezése 

 

Játékos feladatok: 
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- mondókás ujjgyakorlatok 

- állatok mozgásának utánzása kézfejjel: kígyó, halacska, hernyó 

- gyurmázás, kézlenyomat, agyagozás, nemezelés, szivacs gyúrás, 

- festés ujjal, homokba kép rajzolása, 

- gyöngyfűzések, 

- papírtépés, gyűrés, csippentés 

- ceruza, filc, ecset megfogása, megtartása, 

- gyurmázási technikák tanulása 

- ragasztóval ismerkedés, ragasztás, 

- ollóval ismerkedés, olló használatának technikája 

- nagy felületen szabad rajz készítése 

- vastag színes ceruzával különböző körvonalak átrajzolása 

Beszédmozgás, beszéd - száj körüli izmok erősítése 

- beszéd motorikus előkészítése 

- hangadás provokálása 

- hangok utánmondása 

- szótagképzés 

- ciklikus hangsor-képzés 

- metakommunikatív jelzések 

használata 

- passzív szókincs fejlesztése 

- aktív szókincs bővítése, 

- artikulációs bázis ügyesítése 

- nyelvtanilag helyes beszéd 

kialakítása 

- szükség esetén AAK fejlesztése, 

egyénre szabottan 

- akusztikus figyelem és emlékezet 

fejlesztése 

- auditív diszkrimináció fejlesztése 

- ritmusérzék fejlesztése 

- száj körüli izmok masszírozása, 

- nyelv és ajakgyakorlatok: nyelv ki-behúzása, nyelvvel ajkak 

megérintése alul-felül, segítés szívószállal, cukor szájról lenyalással 

- artikulációs gyakorlatok: ajkak zárása-nyitása, ajkakkal cuppantás 

utánzása, ajakkerekítéssel á hang hangoztatásának provokálása, ajkak 

oldalra húzása, mosolygás, i hang provokálása, 

- magánhangzók hangoztatása magukban, 

- állathangok utánzása, felismerése, megnevezése 

- gyertya elfújása, kendő, szalag fújása, buborékfújás 

- lufi fújása, ping-pong labda fújása és felszívása 

- gyertya elfújása zárhangok hangoztatásával (p-b-m-t-d), 

- mással + magánhangzó összekapcsolása (baba-papa, tete, stb.) 

- hangsorképzés: babababa, tatatata, bibibibi, stb. 

- meseolvasás, mondókázás, képmegnevezések 

- a meglévő aktív szókincs használata, bővítése 

- aktív szókincs bővítése, hangutánzó szavak használata 

- beszédészlelés fejlesztése (aktív, passzív) 

- grammatikai viszonyok tanítása 

- mondatalkotások fejlesztése 

- párbeszéd gyakorlása 

Önkiszolgálás: - öltözés és vetkőzés tanulása 

- esztétikus étkezés evőeszközzel 

- ruhadarabok felvétele, levétele 

- ruhahajtogatás 
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- mosdóhasználat, tisztálkodás önálló 

kivitelezése 

- segédeszköz használatának és 

kezelésének tanulása 

- cipő levétele, felvétele, fűzés, kötés 

- kézmosás gyakorlása, pumpás kézmosó használata 

- test tisztántartása, fürdés, törölközés (home tréning) 

- fésülködés tükör előtt 

- evőeszköz használat, terítés (otthon) 

- alapos fogmosás és szájápolás 

- segédeszköz felvétele, levétele, tisztántartása 

  

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

Szociabilitás 

  

  

  

  

Érzelmi intelligencia 

fejlesztése 

- önkifejezés képességének kialakítása 

- szabálytudat kialakítása és 

megerősítése 

- önálló feladatvégzés, feladattudat 

kialakítása 

- a társat, a felnőttet észleli, vele 

kapcsolatot alakít ki 

- a tevékenységek felkeltik az 

érdeklődését, bekapcsolódik 

- együttműködő, irányítást elfogadó 

- a kortárs kapcsolatok felkeltik az 

érdeklődését 

- a korának megfelelő önállósági 

szinttel bír 

- az egyszerű kéréseket teljesíti 

- érzelmeit adekvát használja 

- az alapvető érzelmeket ismeri 

- empátia és tolerancia kialakítása 

Szociabilitás és érzelmi intelligencia fejlesztése: 

- szándékos figyelem erősítése 

- önállósodási törekvés iránti igény kialakítása, erősítése 

- érzelmi-akarati élet szabályozásának segítése 

- alapvető érzelmek, megismerése, felismerése 

- elemi szabályok megismerése, alkalmazása 

- a jó és a rossz megkülönböztetése 

- pozitív viselkedés megerősítés 

- modellnyújtás, problémamegoldás konfliktushelyzetben 

- szituációs és szerepjáték, dramatizálás, bábozás 

- mesehallgatás, történetek eljátszása, megbeszélése 

- érzelmek kifejezése tükör előtt 

- képekről érzelmek leolvasása, megnevezése, utánzása  

Kognitív funkciók Észlelés Vizuális, taktilis, auditív észlelés 

fejlesztése, és kombinációinak 

összekapcsolása, 

Vizuális észlelés: 

- alak-háttér típusú játékok (pl. képben megtalálni az adott kis képet, 

„belelátni”, mögé látni) 
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- környezeti ingerek megismerése, 

felismerése 

- veszélyhelyzetek felismerése 

- alakállandóságot igénylő feladatok (pl. keressünk négyzetet, kicsit, 

nagyot, sárgát, kéket, stb.- a lényeg, hogy mindig a négyzetre figyeljünk) 

- formaalakítás: csoportosítás, párosítás, azonosságok megkeresése, pl. 

lottók, dominók, minták rajzolása, festése 

- a rész-egész viszonylatok megismertetése (pl. részekből különböző 

alakzatok összerakása, puzzle, bármilyen kirakók) 

- szemmozgás tudatos kontrollja, mozgó tárgyak követése, szemmel 

követés (pl. az álló pályán guruló golyó,golyópálya 

- vizuális zártság – az egész észlelése (pl. Mi hiányzik? típusú játékok, 

hiányos képek felismertetése, rejtett figurák megtalálása) 

- vizuális ritmus, vizuális minták folytatása, rajzos vagy képes minták 

kiegészítése, sorminták rajzolása 

- vizuális helyzet, pozíció felismerése (pl. mágneses táblán alakzatok 

elhelyezése, szimmetria-játékok, elforgatások alakzatok megfigyelése) 

- vizuális memória fejlesztése: vizuális mintát felismerni, felsorolni, 

kirakni, emlékezetből kirakni 

- vizuális időrendiség felismerése, képekben elmesélt történetek kirakása, 

mi történt először, mi következik 

 

Auditív észlelés: 

- hangszerek hangjainak megismerése, felismerése, dob, xilofon, csengő. 

- CD-re felvett különböző hangok, állatok hangjainak, munka hangjainak, 

napi tevékenység hangjainak bemutatása, felismertetése, megnevezése 

- ritmusfejlesztés, tapsolás, kopogás, dobolás, éneklés, mondókázás 

 

Taktilis, kinesztetikus észlelés: 

- különböző felületű, alakú tárgyak tapintása, anyagú tárgyak eszközök 

felismerése (LOTTÓ) 

- gyurmázás 

- homokozás 

- puha-kemény, érdes-sima, nedves-száraz, hideg-meleg stb. érzések 

megtapasztaltatása 

 

Bazális stimuláció 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

 Figyelem - figyelem koncentráció fokozása 

- figyelmi idő növelése 

- megfigyelőképesség fejlesztése 

- monotónia tűrés fejlesztése 

- fontos és lényegtelen információk 

differenciálása 

- adott forma keresése kül. formák között, kiválogatás 

- több forma keresése kül. formák között, kiválogatás 

- azonosság-különbözőség észlelése (differenciálás) 

- diszkrimináció (alak-háttér) 

- Gestalt-látás, egységben látás (formák, betűk, szavak, számok 

kiegészítése) 

- utasítás szerinti elemek kiválogatása 

- fonalak követése kézzel, szemmel 

- nagy képen kis részlet megtalálása 

- képek átmásolása (kopírozás) 

- koncentrációs készség fejlesztése különböző zavaró körülmények 

között 

- a figyelem tartósságának erősítése fokozatosan bővülő feladatokkal 

- a figyelem terjedelmének bővítése, a látótér növelése 

- felvillantott információk megfigyelése 

- a lényeges információ kiemelése képekből, szövegből 

- a figyelemmegosztás képességének gyakorlása több egyidejű 

információ megadásával 

- Mi változott? játék 

- Dobble 

- utánzó játékok 

- bővülő szósorok ismétlése 

- tárgy- és képsorozatok folytatása 

- különbségkereső 
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  Emlékezet - rövid és hosszú távú memória 

fejlesztése 

- munkamemória fejlesztése 

- keresztcsatornák fejlesztése 

Vizuális emlékezet: 

- memória játékok 

- Mi változott? 

- Rontó játék 

- Logico 

 

Auditív emlékezet 

- tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása 

- versek, mondókák, énekek tanulása 

- szóvonat 

- mondatbővítő játék 

- szókereső 

  Gondolkodás - önmaguk megismerése, 

azonosságtudatok és én identitásuk 

kialakulása 

- szűkebb és egyre bővülő 

környezetben való eligazodás 

- tárgyi környezetük birtokba vétele 

- személyi és tárgyi környezetre való 

hatás gyakorlása 

- környezet változásaihoz való 

alkalmazkodás 

- egyszerű probléma-megoldási 

módozatok megismerése és 

alkalmazása (kommunikációs 

problémáikra, céljaik elérésére, 

akaratuk keresztülvitelére, stb.)  

- a környezet megismertetése, felfedeztetése 

- elemi fogalmi rendszer kialakítása, ismeretek rendszerezése, új 

ismeretek elhelyezése, színek, formák megismertetése 

- fő fogalom alá rendelés 

- különbségek megfigyeltetése 

- változás megfigyeltetése 

-(logikai)- funkcionális összefüggések megfigyeltetése 

- analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése 

- hiányok pótlása 

- szimmetria 

- rész-egész viszony 

- általánosítás, konkretizálás 

- analógiás gondolkodás fejlesztése 

- téri, idői tájékozódás fejlesztése 

- testfogalom fejlesztése 

- szám- és mennyiségfogalom fejlesztése 

- társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása 

- hangulatok, érzelmek felismertetése 

- kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése 

- környezet megfigyelése, élő és élettelen dolgok jellemzőinek 

megfigyelése, megnevezése 

- csoportosítás, 
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- szortírozás 

- hiányos kép kiegészítése 

  Szerialitás - mozgások, cselekvések, tárgyak, 

formák, képek, hangok, szavak 

sorrendjének felismerése, önálló 

folytatása 

- képes sorozatok folytatása 

- képes napirend 

- folyamatábrák sorba rendezése 

- gyöngyfűzés pálcára, fonalra  

  Intermodalitás - többcsatornás észlelés, felismerés, 

értés 

- képek-hangok társítása 

- képek-tárgyak társítása 

- tárgyak-hangok társítása 

- érintések 

- bazális stimuláció 

- egyszerű ritmus visszakopogása, tapsolása 
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Általános tájékozottság   Lakcím ismerete 

Születési dátum ismerete 

Szülők, család fontosabb adatai 

Vásárlási szokások, pénzhasználat 

Idő, az óra 

Időjárás 

Napszakok 

Színek stb. 

- szituációs és szerepjátékok alkalmazása 

- képes napirend, hetirend használata 

- óra használata, eltelt idő érzékeltetése 

- naptár használata, jeles napok és ünnepek 

- idő fogalmának megismertetése, megtapasztaltatása, eseményhez 

kötése 

- egyéni ünnepek, dátumok időrendje 

- időjárás, napszakok megfigyeltetése 

- színek egyeztetése, párosítás, színezés 

- festés, rajzolás 

- gyurmázás 

- név, adatok gyakorlása 

Munkaformák: egyéni önálló munka, irányított önálló feladatvégzés, páros munka, csoportmunka 

Módszerek: motiválás, megfigyelés, manuális facilitáció, eszközös facilitáció, helyzeti facilitáció, verbális instrukció, szükséges és elégséges segítségadás, át- és 

kimozgatás, cselekedtetés, tevékenykedtetés, feladatba helyezés, bemutatás, dramatizálás, korrigálás, magyarázat, beszéltetés, megbeszélés, modellálás, mintakövetés, 

megerősítés, vizualizálás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszközök: 

Nagymozgások: priccs, tornaszőnyeg, polifoam vagy tatami, fokosszék, zsámolyok, pálcák, karikák, babzsákok, bambusz, kötél, létra, bóják, kuglik, Fitt-ball, gumilabda, 

szivacslabda, tüskés labda, tükör, billenő rácshinta, rugós deszka, tornapad, mozgáskotta, sál vagy kendő a szem bekötésére, labirintushoz ugrókötél (ezt felhasználhatjuk 

segítségként is az egyenes járáshoz szükség esetén), szenzoros integráció eszközei, tornatermi eszközök, trambulin 

Finommotorika: pálcák, karikák, babzsákok, gyurma, színes ceruza, zsírkréta, szivacs, fonal, gyöngy, agyag, különböző méretben, fűzőcske lapok, festékek, termések, 

krepp papír, hajtogató lapok, ping-pong labda 

Az itt felsorolt eszközök ajánlások, iránymutatók.  

Beszédfejlesztés: tükör, gyertya, vatta, ping-pong labda, buborékfújó, zizi, ropi, méz, szívószál, hívóképek, hangszerek, hallásfejlesztő játékok, AAK eszközök  

Kognitív fejlesztéshez ajánlott eszközök: képek, folyamatábrák, óra, képes napirend, játékos feladatlapok, érzékelést és észlelést fejlesztő tárgyak, anyagok, 

társasjátékok, tablet, logikai játékok, Memori, Brain box, LOTTÓ játékok, kártyák 

Intendálás: egyéni szükségletekhez (életkor, diagnózis, aktuális mozgásállapot) igazodva 
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Tanácsadás 

  

A terápiákon folyamatos 

  

otthoni élet megsegítése 

  

- otthoni akadálymentes környezet kialakításában tanácsadás, 

- önellátás, önkiszolgálás segítésének módjai, nehézségekben 

tanácsadás (étkezés, szobatisztaság) 

- napirend kialakítása 

- reális elvárásrendszer kialakítása 

- otthon végezhető feladatok facilitálásának tanítása 

- szociális juttatásokról való tájékoztatás 

Pszichológiai tanácsadás Igény szerint     

 

  

A fejlesztési tervet megismertem:___________________________________ 

                                                                                szülő aláírása 

Dátum:______________________________ 
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3.3. Autizmus spektrum zavarral élő gyermek egyéni fejlesztési terve 

Gyermek neve:  Év:  

Születési idő, korosztály:  Szakértői vélemény száma:  

Dg:  Szakvéleményben 

meghatározott óraszám: 

 

Szakvéleményben 

meghatározott fejlesztési 

feladatok  

 Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:  Dátum:   

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

(EMMI rendelet alapján) 

 

 

Reciprok szociális 

interakciók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kezdeményezések alakítása  

- mások kezdeményezéseire a 

megfelelő válasz kialakítása 

- társas kapcsolatok/ szituációk 

kialakítása/kezelése 

- szemkontaktust felvétele, tartása 

kommunikációs szándékkal 

- a közös figyelmi viselkedések 

alakítása/ az ott tapasztalható 

nehézségek kezelése 

- arckifejezések, mimika 

összeszervezése 

- gesztusok használata 

- élménymegosztás, öröm kifejezése, 

vígaszkeresés és nyújtás 

- érzelmek felismerése, megfelelő 

értelmezése és helyes közvetítése 

- a felnőtt észlelése, elfogadása, vele kapcsolat kialakítás 

 (a játékba bekapcsolódás, „press”- helyzetek kialítása, prompt, kivárás, 

modellálás eszközeivel) 

- a társ észlelése, elfogadása, vele kapcsolat kialakítás (szükséges 

vizuális és fizikai segítségek bevonásával, modellálással, prompttal, 

állványozás technikájával stb.)  

- bevonhatóság növelése erősítése motivációseszközök/ helyzetek 

kihasználásával  

- együttműködési készség fejlesztése jutalmak, protetikus környezet 

biztosításával helyzetek / tevékenységek felkínálásával, modellálással, 

viselkedés alakításával, illetve „press „helyzetek teremtésével.  

- irányított helyzetek elfogadása vizuális verbális vagy fizikai 

támogatással 

 

- kölcsönös tevékenység iránti igény felkeltése élmények, öröm, 

sikerélmény megéreztetésével 
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  - szemkontaktus kialakítása felvétel, megtartása eszköz „press helyzetek 

„kérések, segítségével- ez lehet jutalmak, játékszituációk, étkezési 

szituációk kihasználásával 

- közös figyelmi funkciók alakítása, kommunikációs tartalommal 

megtöltése szituációs helyzetben (tárgy, jutalom, cselekvés 

- szándékos figyelem erősítése   

- érzelmi-akarati élet szabályozásának segítése  

-pozitív viselkedés megerősítés (jutalommal) 

- az agresszív, autoagresszív megnyilvánulások, leépítése, oltása 

különböző technikákkal 

- elemi szabályok megismerése, alkalmazása 

 a kivárás alakítása 

- a jó és a rossz megkülönböztetése 

- alapvető érzelmek, megismerése, felismerése 

- élménymegosztás gyakorlása  

 

Munkaformák: egyéni munka, frontális munka 

Módszerek: protetikus környezet, vizuális támogatás, viselkedéses és kognitív-viselkedéses eljárások (láncolás, modellálás, állványozás, jutalmazás stb.) cselekedtetés, 

feladatba helyezés, gyakorlás, 

Eszközök: kommunikációs kártyák, szabálykártyák, érzelmek kártyák, folyamatábrák, napirend, munkarend, időjelzők, motivációs eszközök, strukturált terek, strukturált 

feladatok 

 

 

Területi 

egységek 

Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros 

funkciók 

 

Reciprok kommunikáció - metakommunikációs eszköztár bővítése 

és helyes alkalmazása (gesztusok, 

arckifejezések, testtartás, mimika stb.) 

 - pre verbális kommunikációs eszközök 

alakítása 

- az arckifejezések testtartások megismerése, értelmezése képek, szociális 

történetek segítségével 

- a gesztusfajták megtanulása (leíró, konvencionális, informális, 

emocionális, emfatikus), alkalmazása szociális interakciókban, 

tevékenységeknél 
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- kommunikációs helyzetekhez illő 

kommunikációs kezdeményezések 

tanítása (szemkontaktust tart, 

kommunikációs tartalommal, a közös 

figyelmi funkció, mint a kommunikáció 

alapja) 

-kommunikációs szándék kialakítása 

- kommunikációs nyitányok kialakítása 

- receptív beszéd fejlesztése (beszédértés, 

passzív szókincs) 

- expresszív nyelvi fejlesztés 

- a kommunikációs bázis motoros 

tevékenységeinek utánzásának tanítása 

- az artikulációs bázis ügyesítése 

- hangadások elindulása 

- adekvát hangadások 

- aktív szókincs bővítése 

használata 

- nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása 

- mondatok használata 

- echolália megszüntetése 

- kérdés-felelet kialakítása 

- Alternatív augmentatív kommunikációs 

eszközök 

használatának bevezetése, megtanulása 

alkalmazása 

- képcserés kommunikáció használata 

- metakommunikatív jelzések 

- másoktól érkező jelzések érzékelésének értelmezése, megtanulása 

szociális interakciókban  

- kommunikációs szándék kialakítása társas helyzetekben 

- szemkontaktus felvétele, megtartása, helyes irányítása kommunikációs 

szándékkal különböző tevékenységekben, interakciókban 

- közös figyelmi funkciók alakítása játék és egyéb tevékenységekben 

- artikulációs bázis ügyesítése (nyelv- ajakgyakorlatok, fúvó- légző 

gyakorlatok) képek, modellálás, bemutatás és tükör segítségével 

- a meglévő passzív szókincs bővítése képek, tárgyak segítségével 

- aktív szókincs bővítése, hangutánzó szavak használata 

- beszédészlelés fejlesztése (aktív, passzív) 

- grammatikai viszonyok tanítása 

- mondatalkotások fejlesztése 

- szituációs kifejezés gyakorlása 

- párbeszéd gyakorlása  

-alternatív kommunikációs eszközök alkalmazása, tanítása 

(jelnyelv, gesztus jel, PECS, egyéb AAK eszközök) 

- alapvető szociális helyzetekhez kapcsolódó szavak ("kérem", "állj", "várj". 

stb.) szavak megértésének, használatának tanítása, utasításnak megfelelő 

viselkedés kialakítása 
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 Képzeleti működés -tárgyak funkcióknak megfelelő 

használata 

- sztereotip, repetitiv motoros manírok 

leépítése 

-mintha játék, szerepjáték felépítése 

-érdeklődési kör bővítése 

- kényszeres ragaszkodások, rutinok 

elhalványítása 

- atipikus szenzoros – észlelési 

folyamatok megismerése, elhalványítása, 

kioltása  

- játék és tevékenység repertoár bővítése mintaadással, bekapcsolódással, 

modellálással stb.  

- a helyes viselkedési minták felépítése különböző tevékenységek és 

helyzetek során (viselkedéses eljárások alkalmazásával)  

- a szenzoros érzékenységek kezelése (szín, szag, hang, íz stb) fokozatos 

hozzászoktatással, elhalványítással stb. 

 

 Nagymozgás 

Elemi mozgásminták 

Koordináció  

Vesztibuláris 

Szem-kéz és szem-láb 

koordinációk 

 -mozgáskedv felkeltése 

- mozgásaktivitás fokozása, csökkentése 

- egyensúlyi helyzet alakítása 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- az elemi mozgások helyes kivitelezése 

- két testfél összehangolása 

- izomerő, és izomtónus helyes 

használata 

- nagymozgások iránti érdeklődés felkeltése 

- sztereotípiák és pótcselekvések visszaszorítása 

- mozgásutánzás kialakítása 

- mozgásmemória 

- helyváltoztató mozgások gyakoroltatása (gurulás, kúszás, mászás, járás, 

lépés, ugrás, futás) 

- izomerő fejlesztés,  

- antagonisztikus izomműködés 

- két testfél mozgásának összerendezése 

- koordinált mozgások facilitálása 

- célzott végtagmozgás fejlesztése 

- egyensúlyi helyzetek felvétele, alakítása 

- vesztibuláris rendszer fejlesztése 

Finommotorika - szem-kéz koordináció fejlesztése a kéz 

használatának ügyesítésével, célzott 

mozgások alakításával és a nyúlás- fogás 

helyes technikájának alkalmazásával 

- szem-láb koordináció fejlesztése 

- ritmus fejlesztése 

 

- labda gurítás, elkapás, dobása,  

- hangszerek használata 

- csippentő fogás, precíziós fogás alakítása 

- tárgyak megfogása, megtartása 

- gyurma elfogadása, gyurmázási technikák tanulása 

- szúrások, illesztések, bedobások, 
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-labda rúgása- elkapása 

 

-ütés, kopogás, rázás egyenletes, ritmus szünet megismerésével 

Grafomotorium - helyes ceruzafogás 

- nyomathagyás és annak öröme 

- rajzolás 

- ceruza, filc, ecset megfogása, megtartása, 

- ragasztóval ismerkedés, ragasztás, 

- ollóval ismerkedés, olló használatának technikája 

Orientáció 

Testséma-testtudat 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódás 

-teskép, testséma, testudat alakítása 

- tájékozódás a térben a vizuális 

segítségekkel 

- a tér érzékelésének alakítása, 

- a téri irányok megismerése, a saját 

testhez viszonyítva alkalmazkodás  

- tájékozódás a síkon 

- tájékozódás az időben 

- a feladatok, a nap elfogadása 

- viselkedés, magatartási nehézségek 

csendesedése 

- test célzott stimulációja bazális stimuláció eszközeivel 

-önmaga észlelése, felismerése tükörben, 

(utánzások, érintések) 

- testrészek megismerése adekvát használata magán, játékon, vizuális 

segítéssel 

- két testfél integrációja 

- játék a különböző testhelyzetekkel 

- térirányok felismerése (jobbra-, balra, fent-lent stb.) 

- iránydifferenciálás térben és síkon,  

- cselekvések az irányokkal 

- időben tájékozódás nem releváns, de vizuális struktúrációval segíteni.  

időmérő eszközök alkalmazása (Timer, kártya 

 napirend (teljes, részleges, fix, mobil, képes, tárgyas) – otthon is 

munkarend képes, tárgyas 

Munkaformák: egyéni munka, kis csoportos munka 

 Módszerek: protetikus környezet, vizuális támogatás, viselkedéses és kognitív-viselkedéses eljárások (láncolás, modellálás, állványozás, jutalmazás, mintakövetés, stb.), 

ABA, cselekedtetés, feladatba helyezés, gyakorlás 

 

Eszközök:  kommunikációs kártyák (PECS, BOARDMAKER) szabálykártyák, érzelmek kártyák, folyamatábrák, napirend, munkarend, időjelzők, motivációs 

eszközök,strukturált terek, strukturált feladatok, tükör, tollak, vattapamacs, pompon, pingpong labda, buborék, kanál, étel, képek, tárgyak, beszédfejlesztő programok ( 

Beszédmester, Varázsdoboz, Hallásfejlesztő, PictoVerb), egyensúlyfejlesztő eszközök (labda, hinta, rácshinta, tölcsér, trambulin, rugós deszka, stb.),  nagymozgást 

fejlesztő eszközök (pad, zsámoly, lépőkövek, karika, alagút, szőnyeg, , botok, hangszerek, babzsák, ceruza, filc, festék, ecset, olló, ragasztó, gyurma, kefék, tüskelabdák, 

szalagok, kendők, szivacsok 
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Területi 

egységek 

Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Kognitív 

funkciók 

Önállóság, aktivitás 

rugalmasság,  

biztonságérzet 

 

- a megfelelő szimbólum szinttel értse a 

segédeszközöket 

- tudja önállóan használni a napirendet, 

munkarendet, folyamatábrát  

- önálló feladatvégzése legyen 

- rugalmasan váltson a feladatokban 

- el tudja kezdeni a feladatokat, végre 

tudja hajtani őket 

- a szimbólum szint megismerése és alkalmazása 

- motivációs bázis feltérképezése és aktív felhasználása  

- strukturált tér és idő kialakítása, megértése (terem rendezés, napirend, 

munkarend, folyamatábrák) 

- strukturált feladatok  

- feladattudat, feladattartás kialakítása  

- a feladat, tevékenység elejének és végének a jelzése 

- feladatváltás gyakorlása 

- munkamemória fejlesztése 

Észlelés 

Vizuális észlelés 

Auditív észlelés 

Taktilis kinesztetikus észlelés 

 

Vizuális észlelés fejlesztése a vizuális 

készségek kialakítása, fejlesztése 

Auditív észlelés, az auditív ingerek 

differenciálása 

Taktilis észlelés, differenciálás 

Kinesztetikus észlelés, differenciálás 

Szenzoros zavar kezelése 

 

- vizuális ingerekre adekvát válaszok fixálás, követés 

- formaállandóság fejlesztése (képet –tárggyal, képet –képpel egyeztessen)  

- alak-háttér észlelése, felfogása, azonosítása 

- tárgyak térben, síkban való megismerése 

- forma, szín és alakállandóság kialakuljon 

- szín ismeret 

különbségek, azonosságok észlelése, felfogása 

- időrendiség követése segédeszközzel 

- sorrendiség követése segédeszközzel 

- hangok felismerése, differenciálása 

- dalok, mondókák megismerése 

- ritmusfejlesztés 

- bazális stimulálás 

- szenzomotorium fejlesztése 

- szenzoros érzékenység csökkentése 

- szenzoros ingeréhség csökkentése 
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Figyelem 

Vizuális figyelem 

Auditív figyelem 

 

 -a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja kialakul 

- szándékos figyelem irányítása 

- figyelem iránya, tartóssága 

növekedjen 

- közös figyelmi funkciók fejlesztése, figyelmi háromszögelés kialakítása 

játékos helyzetben 

- szándékos figyelem fejlesztése játékos helyzetben vizuális segítségekkel 

- figyelem időtartamának növelése segítő eszközökkel (óra, napirend, 

feladatrend) 

- motivációs eszközök használata 

- strukturált tér, idő, feladat 

 Memória 

Vizuális  

memória 

Auditív  

memória 

- vizuális memória fejlesztése (rövid, 

hosszú távú) 

- auditív memória fejlesztés (rövid, 

hosszú távú) 

- vizuális memória fejlesztése tárgyakkal, képekkel, struktúrával (lottó 

játék, memória, tárgyazonosítás, stb) 

- auditív memória fejlesztése, vizuális megerősítéssel (hangutánzások, 

mondókák dalok) 

AZ ÉSZLELÉS, FIGYELEM, MEMÓRIA FEJLESZTÉSE PÁRHUZAMOSAN és UGYANAZON ESZKÖZ ÉS MÓDSZERTÁRRAL TÖRTÉNIK.  

Képzelet cselekedetek, érzelmek, szándékok 

értelmezése 

ha az értelmi és mentaliációs szint engedi konkrét vizuális eszközökkel 

(kép, szociális történet) panelek építése 

Gondolkodás 

Analógiák 

Rész- egész viszony 

Fő fogalmak alá rendezés 

Ok-okozati viszonyok 

 

 

- önálló feladatvégzés 

- csoportosítások szempontok szerint 

- tárgy, kép, tartalom felismerés, 

fogalom megtanítása 

- átfogó gondolkodás alakítása 

- csoportosítások, válogatások 

- szortírozások 

- alak-háttér fejlesztése egyeztetéssel, különbözőségek, azonosságok 

felismerése 

- rész-egész fejlesztése puzzle, kirakók,  

- sorozatok 

- történetek 

egyszerű viszonyfogalmak alakítása (sok, kevés, kicsi nagy stb.) 
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Szerialitás  

Mozgás, cselekvések, tárgyak, 

formák, képek, hangok, szavak 

sorrendje 

- a sorrend értése, tartása 

- sorminták alakítása 

- időbeli tájékozódás 

- napirend, munkarend, folyamatábra 

helyes követése 

- napirend kialakítása, értése követése 

- munkarend kialakítása, értése, követése 

- folyamatábrák kialakítása, értése, követése 

- feladatokban vizuális segédeszközök használata 

(zseton, csipesz stb.) 

- feladatokon belüli sorrendiség 

- sorrendiséget fejlesztő játékok 

Ritmusérzék fejlesztése - hangok differenciálása 

- ritmus (egyenletes) felismerése 

követése 

- gyors-lassú változás érzékelése, a 

váltások követése 

- ritmikus sorok kirakása  

- ritmusváltozások  

(gyors-lassú mozgásban, légzésben, beszédben, zenében)  

- egyszerű ritmusminták visszaadása 

- monotónia fejlesztése 

- versek, dalok ritmusának felismerése és visszaadása 

Intermodalitás 

Akusztikus ingerhez- vizuális 

inger  

Vizuális ingerhez akusztikus 

inger  

Taktilis ingerhez vizuális inger  

Taktilis ingerhez auditív inger 

Multiszenzoriális 

- többcsatornás észlelés, felismerés, 

értés 

- képek-hangok társítása 

- képek-tárgyak társítása 

- tárgyak-hangok társítása 

- érintések 

- bazális stimuláció 

Általános tájékozottság 

 

A saját nevét, anyja nevét, lakcímét 

meg tudja mondani 

A nemét ismeri 

Segítségkérés miatt az AOSZ  

kártyát meg tudja mutatni 

név, nem, anya, apa, család, napszakok,  

napirend, hetirend használata, én könyv, napló 

Munkaformák: egyéni munka, kis csoportos munka 
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Módszerek: protetikus környezet kialakítása vizuális támogatási rendszerek felépítése, cselekedtetés, feladatba helyezés, gyakorlás, viselkedéses és kognitív-viselkedéses 

eljárások (láncolás, modellálás, állványozás, jutalmazás, mintakövetés, stb.)  

Eszközök: kommunikációs kártyák (PECS, BOARDMAKER) szabálykártyák, érzelmek kártyák, folyamatábrák, napirend, munkarend, időjelzők, motivációs eszközök, 

strukturált terek, strukturált feladatok, tükör, tollak, vattapamacs, pompon, pingpong labda, buborék, kanál, étel, képek, tárgyak, labda, karika, botok, hangszerek, babzsák, 

ceruza, filc, festék, ecset, olló, ragasztó, gyurma, kefék, tüskelabdák, szalagok, kendők, szivacsok, kommunikátorok stb. 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás A terápiákon folyamatos otthoni élet megsegítése - otthoni protetikus környezet kialakításában tanácsadás  

- idő struktúra kialakítása (napirend, hetirend, időjelzők) 

- strukturált feladatok kialakításában tanácsadás 

- viselkedés, magatartás rendezésre tanácsadás 

- étkezési nehézségekben tanácsadás 

Pszichológiai 

tanácsadás 

Igény szerint   

 

 

A fejlesztési tervet megismertem____________________________________________ 

                                                                                                    szülő aláírása 

Dátum: ____________________________________ 
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3.4  Látássérült gyermek egyéni fejlesztési terve 

 

Gyermek neve:  Év:  

Születési idő, korosztály:  Szakértői vélemény száma:  

Dg:  Szakvéleményben 

meghatározott óraszám: 

 

Szakvéleményben 

meghatározott fejlesztési 

feladatok  

 Időszak: min. 2 hónap - max. 1 év 

Készítette  Dátum:   

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Kognitív funkciók Észlelés 

 

- vizuális, auditív, taktilis-kinesztetikus érzékelés-

észlelés fejlesztésével a környezeti ingerek 

felismerése, feldolgozása, értelmezése 

- vizuális készségek kialakítása, megerősítése, 

továbbfejlesztése 

-  a meglevő látóképesség minél teljesebb 

kihasználása 

- auditív ingerek differenciálása 

- látás-tapintás-mozgásérzet együttes szabályozása 

 

- vizuális ingerek adásával a működő vizuális területek 

ébrentartása  

- válaszadás vizuális ingerekre: pislogás fényre, 

pupillareflex, kereső szemmozgások (napfény, 

elemlámpa fénye); fény lokalizálása; fény fixálása;  

      fény követése vízszintesen, függőlegesen, 

körkörösen, keresztirányban; 

- nyúlás fény felé; reakció visszavert fényre; tárggyal 

eltakart fény követése 

- nyúlás tárgy felé 

- mozgó tárgy követése 

- nyúlás mozgó tárgy felé 

- tekintetváltás vízszintesen, függőlegesen 

- pásztázás 

- pontos nyúlás gyakorlása (alulról megvilágított 

tárgyért) 

- tárgyak és képek felismerése, megnevezése 

(kontrasztos helyzetben, megfelelő megvilágításban) 

- követő szemmozgások ügyesítése:  
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– színes tárgyak lokalizálása, követése 

(vízszintes, függőleges, körkörös, fektetett 

nyolcas) 

– mozgó, élénk színű tárgyak (labda, golyó, 

autó) követése folyamatos szemmozgással 

– vattacsomó, színes pompon fújása asztalon, 

földön, mozgásuk követése 

– vonalkövetés szemmozgással  

- fixációs gyakorlatok – célba dobás, labdagurítás 

- perifériás látás fejlesztése – labdajátékok, fogócska  

- különböző felületek (sima, rücskös, puha, stb.) 

megismerése tapintással, majd azonosítása, párosítása  

- játékok megkeresése rizs, gesztenye, lencse közül 

- Mezítláb járás különböző anyagokon, felületeken pl. 

rücskös, sima, kavics, szivacs, szőnyeg stb. 

- talp ingerlése szivacslabdákkal, tüskés labdákkal 

- babzsák felemelése a földről egy lábbal, két lábbal 

- ujjfestés, tenyérnyomatok, talpnyomatok készítése 

- hangok hallgatása, azonosítása, megkülönböztetése 

- játékhangszerek használata   

- anyagok megkülönböztetése, párosítása tapintás 

alapján 

- gyurmázás; rajzolás zsírkrétával, színes ceruzával 

 

Figyelem 

 

- megismerési kedv felkeltése 

- figyelem tartósságának, elmélyültségének, 

terjedelmének fejlesztése 

- akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók 

fejlesztése 

 

- arcmimika felismerése, utánzása (élőben, fényképen, 

rajzon) 

- különbség, változás észrevétele 

- elrejtett játék megkeresése 

- képekről hiányzó részlet megnevezése (pl. arcról szem 

hiányzik) 
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 Emlékezet 

 

- rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése 

- különböző érzékelési-észlelési tapasztalatok 

összekapcsolódásának elősegítésével a 

felidézés megkönnyítése 

- „eltűnt” játék megkeresése – megfigyeltetett 3-5 

tárgyból egyet elveszünk, másik kupacban levő játékok 

között kell megkeresni 

- lottójátékok, memóriakártyák 

- színek nevének tanulása, gyakorlása 

- mondókák, gyerekdalok tanulása 

Gondolkodás - tárgyállandóság kialakítása 

- egyszerű ok-okozati viszonyok felismerése 

- elemi fogalomrendszer kialakítása 

- analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

- rész-egész viszony felismerése 

- egyeztetés-differenciálás fejlesztése 

- mennyiségfogalom alakítása 

 

 

- kukucs-játék 

- részben, majd teljesen elrejtett tárgy megkeresése 

- nyomógombos játék működtetése 

- zsinóron levő tárgy megszerzése 

- tárgyak funkciójának tanítása 

- azonos, különböző fogalmának megtanítása 

- válogatás különböző szempontok szerint (szín, forma, 

méret) 

- egyeztetések, differenciálások (tárgy-tárgy, tárgy-kép, kép-

kép) 

- kép hiányzó részleteinek megtalálása 

- hiányzó forma képbe illesztése 

- két-, három- többrészes kép összerakása 

- egy, sok-kevés, több-kevesebb fogalmának tanítása 

 

Munkaformák: egyéni munka, kis csoportos munka 

Módszerek: bemutatás, mintakövetés, cselekedtetés, fizikai segítségadás, szóbeli segítségadás 

 

Eszközök: elemlámpa (nem ledes), színes, villogó fény, fekete-fehér mintás képek, csillogó, élénk színű tárgyak, szalagok, dobozok, kendők, képek, játéktárgyak, 

formabedobó, kontrasztos képek, fotók, szétvágott képek, puzzle, gyurma, vastag zsírkréta, színes ceruza, csomagolópapír, festék, különböző termések, magvak (gesztenye, 

sárgaborsó, rizs, lencse), memóriakártyák, lottójátékok, golyópálya, vonalvezető játékok     
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros funkciók 

 

Kommunikáció- nyelvi 

készségek 

- hallási figyelem fejlesztése 

- beszédre való figyelem kialakítása 

- kommunikációs igény felkeltése 

- kommunikációs megnyilvánulások 

megerősítése, továbbfejlesztése 

- hallási differenciálás 

- beszédértés fejlesztése 

- kérések, szükségletek verbális 

kifejezése, 

- passzív és aktív szókincs bővítése 

- szókincs aktivizálása 

- adekvát kommunikáció kialakítása 

- auditív ingerek adása (beszéd, éneklés, hangot adó játékok) 

- hangforrás lokalizálása 

- „párbeszéd” – gyerek hangjainak megismétlése 

- hangutánzások (állathangok, tevékenységek közben pl. 

csitt-csatt, kipp-kopp) 

- gesztusok tanítása (kérem, gyere, igen-nem jelzése) 

- hangok azonosítása, megkülönböztetése  

- ajak- és nyelvgyakorlatok, fújás  

- szótagok, szavak utánmondása 

- mondókák, gyerekdalok tanulása 

- tárgyak, képek megnevezése, azonosítása 

- ismerkedés valódi tárgyakkal látás, hallás, tapintás alapján 

- egyszerű utasítások gyakorlása 

 Nagymozgás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a normál izomtónus kialakítása 

- a primitív reflexek leépítése, 

integrálása 

- a központi idegrendszer-eredetű kóros 

mozgások csökkentése, leépítése 

- a felegyenesedési reakciók fejlesztése 

- az alsó és felső végtagok támaszkodási 

reakcióinak kialakítása 

- a különböző testhelyzetek kialakítása 

és stabilizálása 

- az alsó és felső végtagok funkcionális 

védekező reakcióinak kialakítása 

- az egyensúlyi reakciók kialakítása és 

fejlesztése 

- az ízületi mozgásterjedelem növelése 

- mozgásos ügyesség fokozása 

- az alapmozgások kialakítása 

- tárgyak húzása, tolása (pl. dömper, szék) 

- alapmozgások gyakoroltatása különböző helyzetekben (pl. 

kúszás rudak alatt, mászás hengerben, gurulás különböző 

felületeken, járás lejtőn, emelkedőn)  

- alapmozgások utánzása pl. topogás, ugrálás; állatok 

mozgása 

- egyszerű mondókák mozgással összekötve 

- egyenletes lüktetés kialakítása mondókára járással, tapssal 

- mozgás egyszerű gyermekdalokra, zenehallgatással 

- járás különböző felületeken, egyensúlyozva 

- ugrálás trambulinon, leugrás zsámolyról 

- hintáztatás Bobath-labdán előre-hátra, oldalra, körbe 

- forgatás Ayres-tölcsérben 

- az egyes testrészek mozgásának, funkcióinak megismerése 

passzív mozgatással, majd aktív mozgások segítségével (pl. 

mit tudunk csinálni a lábunkkal) 

- mozgásminták, mozgássorok másolása 
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Testtudat kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a motoros tanulás elősegítése 

- a tartásjavítás, a tartáshibák 

megelőzése 

- a légzéstechnika javítása 

- vesztibuláris ingerek adása 

- mozgáskoordináció, egyensúly 

fejlesztése 

- veszélyérzet kialakítása, leküzdése  

 

 

- testkép, testfogalom, testséma 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- testrészek célzott stimulációja 

- utánozó mozgások, gesztusjátékok tükör előtt a felnőtt és a 

társak mintáját követve 

- a két testfél (bal-jobb) integrációja keresztezési 

gyakorlatokkal 

- labdagurítás egymásnak 

- labda dobás, rúgás, elkapás 

- célba dobás babzsákkal, labdával 

 

- testérzet felerősítése – takaróba gurítás, hintáztatás Bobath-

labdán, masszírozás tüskés labdával 

- testrészek célzott stimulációja 

- izomtónus szabályozás feszítés-lazítás segítségével (pl. 

dömper húzás, szék tolás)  
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Téri orientáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- térérzékelés kialakítása, fejlesztése 

- közvetlen környezetben (otthon, 

fejlesztő teremben) való tájékozódás 

- téri irányok felismerése – saját testhez 

viszonyítva (fent-lent, előre-hátra, bal-

jobb) 

- téri viszonyok felismerése 

 

- testrészek tanulása – magán, máson, babán, képen 

- testképbe be nem épült testrészek érzékeltetése (pl. sál 

nyakra tevése) 

- Hol érintettelek meg? játék 

- testrészek felismerése tükörben, képen 

- egyes testrészek mozgásának, funkcióinak megismerése 

- utánzások, gesztusjátékok  

- egyszerű mozdulatok, mozgássorok utánozása 

 

- alapvető téri irányok (fel-le, előre-hátra, jobbra-balra) 

megtanulása játékosan, cselekvésbe ágyazottan 

- berendezési tárgyak helyének megtanulása, megkeresése  

- jobb és bal differenciálása, felismerése, megnevezése 

- testhelyzetek utánzása (pl. állás, ülés) 

- tárgyak elhelyezése valamiben, valami alá, valamire  

 

Finommotorika 

 

- tapintási készség fejlesztése  

- kézhasználat ügyesítése 

- célirányos kézmozgások kialakítása 

- nyúlás, fogás, elengedés kialakítása  

- szem-kéz koordináció fejlesztése 

 

- különböző tárgyak megfogása, megtartása, elengedése 

- tárgyak áttétele egyik kézből a másikba 

- taktilis érzékelés kézzel, ujjakkal 

- apró tárgyak felvétele gereblyéző mozdulattal, három, majd 

kétujjas csippentő fogással 

- hüvelykujj és többi ujj oppozíciójának kialakítása 

- csavaró mozdulat tanulása, gyakorlása 

- pálcikák lyukba illesztése 

- fűzés pálcára, zsinórra (karika, gyöngy) 

- pontos elhelyezés, illesztés tanítása 

- célba dobás 

- nyomhagyás papíron festékkel, zsírkrétával, ceruzával 
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Munkaformák: egyéni munka, kis csoportos munka 

Módszerek: bemutatás, mintakövetés, cselekedtetés, fizikai segítségadás, szóbeli segítségadás 

 

Eszközök: játéktárgyak (baba, plüssjátékok, figurák, stb.), valódi tárgyak, kontrasztos képek, fényképek, könyvek, takaró, kendők, különböző méretű és felületű labdák, 

billenő különböző felületű szőnyegek, szivacsok, papírtéglák, különböző színű és méretű karikák, különböző színű és hosszúságú rudak, alagút, tornapad, zsámolyok, 

egyensúlyozó korongok, deszkák, egyensúlyozó tölcsér, felfüggesztett háló, hinta, trambulin, rugós deszka, rácshinta, henger, bordásfal, babzsák, ritmushangszerek, CD; 

pálcika bedobó, gyurma, ujjfesték, zsírkréta, ceruza, rajztábla, korongok, gyöngy, karikák, Montessori-torony, pötyi, építőkocka, formaillesztő puzzle, mágneses 

horgászjáték, stb.  

 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

 

 

Szociális - érzelmi terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kapcsolatfelvétel, fenntartás, 

lezárás megtanulása 

- kölcsönös tevékenység iránti 

igény felkeltése 

- közös figyelmi funkciók alakítása 

- együttműködési készség 

kialakítása, fejlesztése 

- irányított feladathelyzet 

elfogadása  

- utánzás kialakítása, 

továbbfejlesztése 

- szerepjátékok tanulása, gyakorlása 

- kapcsolatfelvétel társakkal 

- csoportos feladathelyzetek 

elfogadása 

- frusztráció kezelése 

- érzelmek felismerése 

- kivárás megtanulása 

- tiltás elfogadása  

 

- arcra nézés ösztönzése beszéddel és mozgással 

- kölcsönösséget igénylő tevékenységek játszása (én-te, kérem-

tessék)  

- közös figyelmi helyzetek kialakítása – játéktárgy, bábok, könyv 

segítségével 

- elpakolásban segíteni 

- kedvelt játékkal utasítások alapján játszani 

- egyszerű hangadások, arckifejezések, mozdulatok utánzására 

ösztönzés 

- mondókák mozgással kísérve 

- bújócska 

- játékbaba, plüssjáték megölelése 

- szerepjátékok játszása (főzés, evés, orvos, vásárlás)  

- szituációs játékok babával 

- köszönés megtanítása  

- csoportos helyzetben játékok megosztása, közös játék 

ugyanazzal a játéktárggyal 

- érzelmek megnevezése - magán, szülőn, képeken 

- érzelmek azonosítása, kiválasztása képeken 

- kérés késleltetett kielégítése  

- „nem” szó megértetése 
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Munkaformák: egyéni munka, kis csoportos munka 

Módszerek: bemutatás, mintakövetés, cselekedtetés, fizikai segítségadás, szóbeli segítségadás 

Eszközök: játéktárgyak (baba, plüssjátékok, figurák, stb.), képek, könyvek 

 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás 

 

A terápiákon folyamatos   

Pszichológiai 

tanácsadás 

Igény szerint   
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A fejlesztési tervet megismertem… 

                                                                                                                     szülő aláírása 

Dátum:………………………………….. 
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3.5. Hallássérült gyermek egyéni fejlesztési terve 

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, korosztály:   Szakértői vélemény száma:   

Dg:   Szakvéleményben meghatározott 

óraszám: 

  

Szakvéleményben meghatározott 

fejlesztési feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:   Dátum:   
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Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

(EMMI rendelet 

alapján) 

  

  

Szociabilitás 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése 

Frusztráció kezelése, tolerancia kialakítása 

Empátia 

Önismeret Társismeret 

Hallókészülékhez szoktatás 

 

Az otthoni napirend kialakítása, 

szabályok bevezetése, betartatása 

 

 

Önkiszolgálás fejlesztése–szükségletek 

kifejezése, jelzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemkontaktus kialakítása  

 

A közös figyelmi helyzetek kialakítása 

  

 

 - hallókészülék egész napos viselésének kialakítása 

 

-napi, heti rend bevezetése vizuális megsegítéssel 

(naptár módszer, napló bevezetése) 

 

- önkiszolgálás, napi tevékenységekben való részvétel 

bővítése, ebben való ügyesség fejlesztése 

 

- az ügyesség örömének megélése, ennek kifejezése 

nonverbális, verbális elemek segítségével 

 

- szociális interakciók alakítása (“kérem-köszönöm” 

helyzet kialakítása, köszönés, tetszés, nem tetszés 

kifejezése verbálisan) 

 

-szükségletek jelzése hangadással 

 

 

 

- szemkontaktus felvételének, megtartásának 

ösztönzése  

-nyitányok megtámogatása 

- kölcsönös tevékenység iránti igény felkeltése 

játéktevékenységgel 

 

 -a gyermek napi tevékenységekbe való bevonásán 

keresztül 

- pozitív viselkedés megerősítése 

 

-indulatok, érzelmek verbális kifejezésének ösztönzése 

 

- a kérés-átadás helyzet kialakítása 
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Emberismeret 

  

  

  

 

Együttműködési készség erősítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönös kommunikációs szándék 

kialakítása 

 

- a kivárás alakítása 

 

-választásos helyzetek teremtése 

 

- alapvető érzelmek, megismertetése, utánzása, 

szituációhoz kötött alkalmazása 

 

- élménymegosztás gyakorlása 

 

Munkaformák, egyéni munka, 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, megerősítés 

Eszközök: napló, képes naptár, napirend, érzelmek kártyák 

Pszicho- 

motoros funkciók 

  

Kommunikáció- nyelvi készségek, 

beszédnevelés 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Szemkontaktust tartása kommunikációs 

tartalommal 

 

A közös figyelmi helyzet kialakítása 

 

Metakommunikatív jelzések használata 

 

 

 

Szájról olvasási kép megfigyelése 

  

 

 

Beszédmozgás ügyesítése - a beszéd 

motoros előfeltételeinek kialakítása 

  

  

  

  

- szemkontaktus felvétele, megtartása 

 

 

- irányított játék tevékenységekkel 

 

- nonverbális kommunikáció, gesztus, -

mimikarendszer bővítése, kommunikációs szándékkal 

való alkalmazása 

  

 - szájkép megfigyelésének ösztönzése (figyelem arcra, 

szájra irányítása tárgyakkal a megnevezés során) 

  

 - artikulációs izomzat ügyesítő gyakorlatok: fúvó-

szívó gyakorlatok, artikulációs mozgások utánzása, 

hangutánzó gyakorlatok, nyelvgyakorlatok, rágó 

gyakorlatok) 

  

- utánmondás ösztönzése, gesztus, mimika arányának 

csökkentése 
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Kommunikációs helyzetek kialakítása, 

beszéd indítása 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kommunikációs szándék megerősítése, kommunikáció 

lehetőségeinek tudatosítása 

 

-gyermek élményeinek megfogalmazása rövid, 

egyszerű szókapcsolatokkal, tőmondatokkal 

 

-hangadásra hangadás ösztönzése 

 

-beszélő és hallgató szerepek tudatosítása 

 

- “kérem-köszönöm “ helyzet kialakítása 

 

- tetszés, nem tetszés kinyilvánításának verbális 

ösztönzése 

 

- választásos helyzetek teremtése 

 

- ritmikus mozgások egyszerű kísérő szavakkal 

(pl.Hinta palinta dalban zsuppszra gyermek 

lecsúsztatása térden) 

 

-a beszéd szupraszegmentális elemeinek gyakorlása 

(beszédritmus, beszéddallam megfigyeltetése, utánzása 

mondókákban, dalokban, kérdés-válasz szituációkban) 

 

- spontán beszéd fejlesztése tevékenységbe ágyazottan, 

napi szituációkhoz kötött fogalmak gyakorlása 

(öltözés, étkezés, takarítás, közlekedés stb) a spontán 

megnyilvánulások megragadásával, nyelvi szint 

emelésével 
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Aktív szókincs bővítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-főnevek utánmondásának gyakorlása tevékenységbe 

ágyazottan (tárgyak, állatok, testrészek, emberek 

megnevezése) a nyelvi szint emelésével 

 

-cselekvést kifejező igék gyakorlása tevékenységbe 

ágyazottan (cselekvések utánzása, megneveztetése a 

nyelvi szint emelésével)  

 

- tőmondatok alkotása hasonlóságos 

tevékenységsorokkal, rövid képtörténetekkel 

 

- beszéd-ritmus összekapcsolása mondókákkal, 

dalokkal  

(ölbeli mondókák, höcögtetők, hangszeres ének, 

nagymozgással egybekötött mondókák) 

 

-napló készítése (rajzokkal, fotókkal) a gyermek 

számára fontosabb eseményekről 

 

-mondókagyűjtemény készítése vizuális előhívó 

képekkel 

 

-fogalomtár készítése  

 

 

-tárgyak felismerése, visszaadása (“Hol van a..? “,  

játék) 

 

-képeskönyvben rámutatások gyakorlása 

 

-környezetében lévő tárgyak, személyek, állatok, 

testrészek megmutatása megnevezésre 

 

-tárgy-tárgy, tárgy-kép, kép-kép egyeztetése 
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Beszédértés fejlesztése 

  

 

- ismert szituációhoz kötötten egyszerű utasítások 

adása (“Hozd ide a ..!” Tedd bele a ..! stb.) 

 

- fő fogalom alá rendezés tárgyak szétválogatásával 

(állatok-autók, ruhák-gyümölcsök, babák-ceruzák stb.) 

 

-fogalmak jelentésének kiterjesztése (megismert 

fogalmak sokoldalú használatának megtapasztaltatása) 

 

- ismert szituációkban egyszerű kérdések adása 

(választásos helyzet megteremtésével)  

 

-naptár, napló segítségével várható eseményekre való 

felkészítés, azok tudatosítása, előrejelzése 

   Nagymozgás 

 

Mozgás utánzás kialakítása 

Mozgáskoordináció fejlesztése 

 

 - mozgásutánzás ösztönzése nagymozgással 

egybekötött mondókákkal, dalokkal 

 

- mozgásmemória fejlesztése 

 

-természetes mozgások fejlesztése, mozgásformák 

verbális megnevezésével 

 

-mozgások tudatos tervezésének, irányításának 

megtapasztaltatása, képi, verbális megerősítéssel                          

 

Finommotorika Szem-kéz koordináció fejlesztése 

Szem-láb koordináció fejlesztése 

- labda dobása, rúgása, elkapása hangadással kapcsolva 

 



 

56 
 

Finommotorika ügyesítése 

 

-finommotoros tevékenységek mondókával kapcsolva, 

a mozgásformák verbális megnevezésével  

Grafomotorium Nyomaték hagyás és annak öröme 

 

  

-grafomotoros tevékenység mondókával, énekkel 

(ujjfestés, gyurmázás, ragasztás, tépés), a 

mozgásformák megnevezésével 

Orientáció 

Testséma 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódás 

 

Testrészek megismerése 

Tájékozódás a térben 

Tájékozódás időben 

 

 

 

 

 

 

- testkép felismerése tükörben 

 

-testséma fejlesztése tükör előtt mondókával, 

mozgással kísérve 

 

-testrészek megmutatása megnevezés alapján 

 

-idő fogalom bevezetése, idői relációkban való 

tajékozódás (képes napló, élmény naptár 

megalkotásával, használatával) 

Munkaformák: egyéni, kis csoportos, 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, , mintakövetés, gyakorlás, megerősítés 

Eszközök: napló, naptár, tükör, buborékfújó, képek, tárgyak, labda, nagymozgást fejlesztő eszközök 

Kognitív funkciók Észlelés 

  

Auditív percepció, 

diszkrimináció 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hallókészülékhez szoktatás 

 

 

 

Hallási figyelem felkeltése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hallókészülék viselés időtartamának növelése 

-hallási szituációk fokozatos bővítése 

 

 

- hangot adó tárgyakkal való manipuláció (zenélő játékok, 

hangszerek, termések stb.) 

 

-hang jelenlétnek megfigyeltetése 

 (“ Hallom-nem hallom játék”) 

 

-hang-tárgy társítása 

 

-tárgyak hangjainak megfigyeltetése 
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Hang lokalizáció 

 

 

 

 

 

 Hallási differenciáló képesség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-hangokhoz jelentés társítása  

 

-hanghoz mozgássor társítása (pl. szóla zene sétálunk, megáll a zene, 

leülünk) 

 

-hangra cselekedtetés (pl. telefon felvétele csörgésre, ajtó kinyitása  

kopogásra, baba ringatása sírásra stb.) 

 

-játékaudiometriára való felkészítés (játékos válasz adás hangingerre 

pl. hangra pálcika dobás a dobozba)  

 

-hangok helyének felismerése térben (pl. elbújt családtag 

megkeresése hang alapján, hangot adó tárgyak keresése a térben stb.) 

 

-környezeti hangok, zajok, zörejek felismerése, kapcsolása állandó és 

váratlan szituációkhoz 

 

- a hangok előrejósló szerepének kialakítása (pl. kopognak-valaki az 

ajtó előtt áll) 

 

-hangok, zajok, zörejek felismerése (pl. eltakart tárggyal való 

hangadás a tárgyak számának fokozatos bővítésével, a hangok közti 

különbség fokozatos csökkentésével) 

 

-hangfelismerő játék “Mit hallasz? Melyik volt?” 

(zajok, zörejek, környezet hangjainak állat és emberi hangok 

felismertetése) 

 

-Ling-teszt bevezetése 

 

-szavak, szövegrészek felismerése ismert, hétköznapi témákban 
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Auditív szerialitás észlelés fejlesztése 

 

 

 

 

Vizuális figyelem fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-érzékszervekkel kapcsolatos hangok differenciálása (köhögés, 

tüsszentés, horkolás, puszidobás stb.) 

 

-szupraszegmentális elemek differenciálása: gyors-lassú, halk-

hangos, magas-mély hangok differenciálása zenére mozgással (pl. 

gyors zenére futás, lassúra séta, halk zenére guggolás, hangosra 

nyújtózkodás stb.) 

 

-alak-háttér megkülönböztetése- szöveg kiemelése zajos 

környezetből 

 

-rövid, analógiás mesék, képtörténetek feldolgozása 

 

-mozgásos mondókák hangutánzó szavakkal, szöveggel kísérve 

 

-szájról olvasási kép megfigyeltetése 

 

-tárgy- artikulációs mozgássor kapcsolása 

 

- forma-, szín, alakállandóság  

fejlesztése játékeszközökkel (tárgyak szortírozása megadott 

szempont szerint, formaegyeztetők, színegyeztető játékok) 

 

- tárgyak térben, síkban való felismerése, egyeztetése 

 

- azonosságok, különbségek észlelése 

  

 

-rész-egész viszony felismerése 

 

- alak-háttér megkülönböztetésének fejlesztése (képek felismerése 

változó háttérben) 

 

-tárgyak felismerése tapintás útján (“Mi van a kendő alatt?” játék) 
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Vizuális percepció, 

diszkrimináció 

 

 

 

 

 

 

Taktilis-kinesztetikus észlelés 

Vizuális differenciáló képesség 

fejlesztése 

 

Vizuális szerialitás észlelés fejlesztése 

 

 

 

 

Taktilis észlelés fejlesztése 

  

 

Figyelem 

 

Figyelmi funkciók fejlesztése - közös figyelmi helyzetek alakítása a gyermek tevékenységébe való 

bekapcsolódással 

 

- figyelem időtartamának növelése 

 

-irányított helyzet elfogadtatása, időtartamának növelése 

 

-feladattudat erősítése 

  Memória 

 

Auditív emlékezet 

 

 

 

 

 

 

Vizuális memória 

 

 

 

 

Auditív emlékezet fejlesztése 

  

 

 

 

 

Vizuális emlékezet fejlesztés 

 

  

  

-hangok, hangsorok, szavak, mondatok, szövegrészek, mondókák, 

dalok tanulása, felidézése, megfelelő szituációkba való adaptálása 

(pl.mondóka felidézése hívóképre/mozgássorra stb.) 

 

-eltűnő tárgyak képek helyének felidézése (pl. elrejtett tárgyak 

keresése a szobában “Hova bújt a…?játék) 

AZ ÉSZLELÉS, FIGYELEM, MEMÓRIA FEJLESZTÉSE PÁRHUZAMOSAN ÉS UGYANAZON ESZKÖZ és MÓDSZERTÁRRAL 

TÖRTÉNIK. 
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Képzelet 

  

  

Cselekedetek, érzelmek, szándékok 

értelmezése 

-érzelmeket kifejező kártyákkal 

indulat és érzelmet kifejező hangutánzó szavakkal kísérve (pl. ejh, 

hűha, jaj) 

Gondolkodás 

 

Analógiák 

Rész- egész 

viszony 

Fő fogalmak 

alá rendezés 

ok-okozati viszonyok 

 

- csoportosítások 

 

- szortírozások 

 

-analógiás képtörténetek 

 

-tárgy-kép egyeztetések  

 

-színegyeztetők 

 

-méret szerinti sorbarendezések, viszonyítások 

 

-az ismeretek adaptív alkalmazási képességének fejlesztése 

Ritmusérzék fejlesztése 

  

  

Egyenletes ritmus követése 

 

 

Beszédritmus fejlesztése 

 

Tempo változások követése 

- mondókák, dalok járással, tapssal, hangszerrel való kísérete 

egyenletes ritmusra 

 

- ritmusos mondókák, versek tanulása, felidézése 

 

-zene ritmusának követése mozgással (gyors-lassú) 

Intermodalitás 

 

Érzékletek integrációjának fejlesztése -ismeretek több csatornán való észlelése, felismerése, megértése 

tevékenységbe ágyazottan 

(akusztikus ingerhez-vizuális inger, vizuális ingerhez akusztikus 

inger, 

taktilis ingerhez vizuális inger, 

taktilis ingerhez auditív inger kapcsolása, multiszenzorális észlelés) 

Általános tájékozottság 

  

Általános ismeretek bővítése családtagok, a gyermek környezetében lévő dolgok, napirend, állatok 

és lakhelyei, eledeleinek megnevezése, ünnepek ismerete 

Munkaformák, egyéni, kis csoportos 

Módszerek: bemutatás, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, megerősítése 
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Eszközök: képes napló, naptár, képek, fényképek, hangot adó tárgyak, játék állatok, gyümölcsök, járművek, képtörténetek, leporelló könyvek, hangszerek, környezetünk 

hangjai cd, forma, -színegyeztető játékok, zsírkréta, festék, ceruza 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás 

  

A terápiákon folyamatos 

  

Otthoni élet megsegítése 

sérülésspecifikus segédeszközök 

megfelelő használatában 

segítségnyújtás 

- hallókészülék viselésben, megfelelő működés ellenőrzésében 

segítségnyújtás 

 

-anticipatív beszéd tanítása szülőknek 

 

- felkészítés audiológai vizsgálatra 

 

- felkészítés cochleáris implantációra 

 

- audiológiával kapcsolattartás, 

hallókészülék beállítás segítése 

 

- otthoni, intézményes (bölcsődei, óvodai) környezet kialakításában 

tanácsadás 

 

- napirend kialakításában tanácsadás 

- napló, naptár, mondókagyűjtemény kialakításhoz segítségnyújtás 

- szükséges kiegészítő és kontroll vizsgálatokra való irányítás  

Pszichológiai tanácsadás Igény szerint     
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A fejlesztési tervet megismertem:_______________________________________ 

                                                                                     szülő aláírása 

Dátum:_________________________________ 
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3.6.  Halmozottan sérült gyermek egyéni fejlesztési terve 

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, korosztály:   Szakértői vélemény száma:   

Dg:   Szakvéleményben meghatározott óraszám:   

Szakvéleményben meghatározott 

fejlesztési feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:   Dátum:   
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Területi 

egységek 

Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Kognitív 

funkciók 

Érzékelés-észlelés 

  vizuális, auditív, taktilis-kinesztetikus érzékelés-

észlelés fejlesztésével a környezeti ingerek 

felismerése, feldolgozása, értelmezése 

  

·az észlelt ingerek rendszerezésének segítése 

válaszadás ingerekre 

  

-inger felvétel és feldolgozás segítése bazális stimulációval   

-szomatikus, vesztibuláris, vibratorikus ingeradás 

valamennyi észlelési csatornán  

-auditív, taktilis-haptikus, vesztibuláris, vizuális, szaglási-

ízérzékelési ingerek 

- vizuális érzékelés-észlelés: 

a működő vizuális területek ébrentartása 

válaszadás vizuális ingerekre 

-reakció fényre, fény lokalizálása, fixálása, követése 

vízszintesen, függőlegesen, körkörösen, keresztirányban 

-mozgó tárgy követése 

-tekintetváltás vízszintesen, függőlegesen 

-nyúlás tárgyért 

Figyelem 

  

-tartós és koncentrált figyelem kialakítása   

   

  

  

Memória -rövid és hosszú távú emlékezet fejlesztése - elrejtett tárgy megkeresése 
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Gondolkodás 

ok-okozati viszonyok 

  

  

-tárgyállandóság kialakítása 

-egyszerű ok-okozati viszonyok felismerése 

-elemi fogalomrendszer kialakítása 

 

 

 - nyomógombos játék működtetése 

-tárgyak sokoldalú megtapasztaltatása 

azonos és különböző fogalmának megtanulása 

-tárgy-tárgy egyeztetés, -tárgy-kép egyeztetés, - kép - kép 

egyeztetés 

Szerialitás Mozgás, cselekvések, sorrendjének felismerése -Mozgásban cselekvésekben a sorrendiség tanulása, 

rögzítése 

-formák, képek, hangok, szavak sorrendje 
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Ritmusérzék fejlesztése Ritmusérzék fejlesztése -a gyors- lassú felismerése, megkülönböztetése 

Intermodalitás 

Akusztikus 

 ingerhez- 

 vizuális inger 

Vizuális ingerhez akusztikus 

inger 

Taktilis ingerhez vizuális inger 

Taktilis ingerhez auditív inger 

Multiszenzoriális 

- többcsatornás észlelés, felismerés a megértés 

segítéséhez 

- 

 kép-hang egyeztetés 

hang-mozgás- mondókázás 
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Munkaformák: egyéni, kis csoportos                                                                                                 Módszerek: motiváció, magyarázat, bemutatás, együttcselekvés, szóbeli 

irányítás mellett történő önálló cselekedtetése 

Eszközök: élénk színű tárgyak, hangot adó játékok, gombbal működésbe hozható játéktárgyak, képek, poharak, dobozok, jól megfogható, egymástól egyre kisebb 

mértékben eltérő formák, formaillesztő játékok és táblák, képes lottó 

 

Területi 

egységek 

Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros 

funkciók 

  

Kommunikáció- nyelvi 

készségek, Beszéd 

- bazális kommunikáció kialakítása 

- spontán hangadás megerősítése, hangadásra 

ösztönzés 

-auditív figyelem fejlesztése 

-beszédre irányuló figyelem fejlesztése 

 -kapcsolatfelvétel a környezettel 

-a beszédkedv felkeltése 

-individuális kommunikáció kialakítása 

-alternatív és augmentatív kommunikációs 

technikák tanítása 

-testi jelzések megfigyelése, értelmezése  

-nonverbális kifejezési módok tanulása, gyakorlása 

- igen-nem egyértelmű jelzésének kialakítása 

-hangkeltés tárgyak segítségével 

-hangforrás irányának keresése 

-hosszú-rövid, gyors-lassú, magas-mély hangok megkülönböztetése 

-beszédszervek passzív tornáztatása 

-beszéd- és nagymozgások összekapcsolása (mozgással kísért 

mondókák) 
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  Nagymozgás -pozicionálás – helyes és biztonságos 

testhelyzetek kialakítása 

-aktivitásra ösztönzés 

-mozgáskedv felkeltése testhelyzetváltásokkal 

-kóros együttmozgások leépítése 

-normál izomtónus kialakítása 

-fejkontroll kialakítására törekvés 

-helyzetváltoztatás tanulása fekvő helyzetben 

-általános izomerősítés 

-kontraktúrák kialakulásának megelőzése, 

meglevők állapotromlásának megelőzése 

-egyensúly, mozgáskoordináció fejlesztése 

-vesztibuláris ingerlés különböző testhelyzetekben (hason- és 

hátonfekvésben, ülésben) - ringatás, hintáztatás előre - hátra és 

oldalra 

- spasztikus izomtónus oldása és kontraktúrák kialakulásának 

megelőzése passzív kimozgatással 

  

-kontraktúrák oldására törekvés (csípő, boka, váll, könyök, csukló, 

térd), passzív kimozgatással, zsályázással 

-segédeszközzel való ellátásának folyamatos biztosítása 

-reflexgátló testhelyzetek kialakítása 

-fejkontroll kialakítására törekvés háton a fej középen tartásával és 

ülésben a fej középen tartás idejének növelésével 

-helyzetváltoztatás tanulása fekvő helyzetből kiindulva (fordulás 

hason körbe, hasról- hátra) 

-oldalt fekvés megtartása, oldalról hátra fordulás tanulása mindkét 

irányba 

-felülés tanulása 

-ülés stabilitásának kialakítása 

-eldőlés ellen való védekezés stimulálása a fej középhelyzetének 

megtartása mellett 

- talptámasz kialakítása fekvő, ülő és álló helyzetben 

- testsúlyáthelyezés tanulása manuális facilitációval 
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-csípőkontroll kialakítása 

-segédeszközben felállás tanulása 

-segédeszközök viselésével, használatával (AFO, kézsín, ültető 

modul) orthofunkciós helyzetek elérése, passzív megtartása 

- szemkontaktus felvétele és fenntartása 
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Finommotorika 

-fogás-elengedés tanulása mindkét kézzel 

 

-kézhasználat ügyesítése 

 

·         szem-kéz koordináció kialakítása 

·         supináció, pronáció tanulása 

·         csippentés kialakítása 

·         ujjak differenciálása 

·         manipulálás különböző tárgyakkal, ki- bepakolás 

·         különböző anyagok alakítása (ujjfesték, gyurma, papír) 

Orientáció 

Testséma 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódása 

- testtudat kialakítása 

 

- testrészek ismerete, a saját testkép kialakítása 

  

- testrészek célzott stimulációja 

- önmaga megfigyelése tükörben 

-a test egész felületének ingerlése különböző felületű, 

hőmérsékletű, keménységű és tapintású tárgyakkal (pl. bábbal való 

simogatás, keményebb tárggyal való érintés, fújás), az ingerelt 

testrész megnevezése, adott testrész megmutatása 

Munkaformák: egyéni , kis csoportos 

Módszerek: motiváció, magyarázat, bemutatás, együttcselekvés, szóbeli irányítás mellett történő önálló cselekedtetés 
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Eszközök: összerakható WESCO elemek (pl. hullámok, emelkedő, lépcső, téglatest, henger, kicsi téglák, rudak, félgömbök), karikák, zsámolyok, gerenda, pad, alagút, 

botok, párnák, kötelek, matrac, fokosszék, lábnyomok, a motivációt segítő kedvelt tárgyak, játékok, tükör, pokróc, hinta, Bobath-labda, laphinta, billenő deszka, rugós 

deszka, alagút, gumimatrac, gördeszka, víz, gyurma, homok, kavicsok, papírok, festék (ujjfesték is), zsírkréta, borotvahab, termések, használati (pl. ruhacsipesz) és 

játéktárgyak, képeskönyvek, hangszerek (pl. csengő, csörgők, xilofon, triangulum, dobok), bábok, kendők, hajszárító, hangkeltő játékok és állatok, gyertya, tollpihe, 

papírforgó, szappanbuborék-fújó, ping-pong labda, szívószál, tárgyakat, cselekvést, jelenségeket ábrázoló képek 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, 

kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

szociabilitás 

 

-kapcsolatfelvétel, fenntartás 

-együttműködés kialakítása, fejlesztése 

 

- én-tudat mélyítése – (én – „nem-én” elkülönítése) 

- reakció felnőtt közeledésére 

-szemkontaktus kialakítása 

Munkaformák: egyéni, kiscsoportos 

Módszerek: motiváció, bemutatás, együttcselekvés 

Eszközök: képek, tárgyak 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás 

  

A terápiákon folyamatos     

Pszichológiai tanácsadás Igény szerint     

  

  

A fejlesztési tervet megismertem:____________________________________ 

                                                                              szülő aláírása 

Dátum:___________________________________ 
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3.7. Kevert specifikus fejlődési zavar egyéni fejlesztési terve  

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, korosztály:   Szakértői vélemény száma:   

Dg:   Szakvéleményben meghatározott 

óraszám: 

  

Szakvéleményben meghatározott 

fejlesztési feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, 

kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Affektív 

 terület 

(EMMI rendelet alapján) 

  

  

Szociabilitás 

Szociális kompetencia 

Kapcsolat felnőttekkel, társakkal 

Közösségbe beilleszkedés 

  

  

  

  

  

  

  

  

- a társ, a felnőtt észlelése, 

visszahatás rá, vele kapcsolat 

kialakítása 

- figyelmi háromszögelés 

kialakítása 

- érdeklődés felkeltése 

tevékenységek iránt 

 - bekapcsolódik a tevékenységbe 

- az én okoztam, én irányítom 

kompetencia érzés megélése 

- együttműködés, irányítás 

elfogadása 

- a társ, a felnőtt észlelése, reakciók (mozgás, 

gesztus, beszéd, cselekvés szintjén) 

- figyelmi funkciók alakítás, az élménymegosztás, a 

figyelem felhívás segítségével 

- szociális kölcsönhatások alakítása (én- te- ő) 

játékszituációkban 

- szociális nyitányok- kapcsolatok megtámogatása 

“mintha ”játékok szerepjátékok keretében  

- kölcsönös tevékenység iránti igény felkeltése 

játékokkal (kukucs, játék, bújócska,) 

- együttműködési készség fejlesztése az utánzás 

alakításával 
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Érzelmi 

- érdeklődés felkeltése a 

kortárskapcsolatok iránt 

- adekvát szociális nyitányai 

vannak 

- jól fogadja a váltásokat, 

változásokat 

- a korának megfelelő önállósági 

szinttel bír 

 

 

Adekvát 

érzelmi válaszok 

 

 

 

 

 

-Frusztráció 

kezelése, tolerancia kialakítása 

- a negatív viselkedési 

megnyilvánulások csökkennek 

- indulatkitörései csökkennek 

- indulatait kezelni tudja 

 

-Társismeret  

-mások szándékát megpróbálja 

megismerni 

- az alapvető szabályokat betartja 

-az egyszerű kéréseket-átadásokat 

érti, teljesíti 

-tud kivárni 

 

Önismeret, 

-önállóan tevékenykedik 

- bevonhatóság növelése, erősítése 

 - önkiszolgálási, önellátási, gondozási 

tevékenységekben minél aktívabb részvételre 

ösztönzés helyzetekben (öltözködés, mosdó 

használat stb.) 

- az önállóság fejlesztése 

gondozási helyzetekben majd  

feladatok körében  

irányított helyzetek elfogadásának gyakorlása 

játékszituációban, 

- személyek érzelmeinek felismerése, adekvát 

érzelmi, vagy cselekvéses válaszadás szerep és 

mintha játékok segítségével 

- érzelmi válaszok differenciálása 

- pozitív viselkedés megerősítés jutalmazással (játék, 

gesztus) 

- negatív viselkedés elkerülése jutalmazással (játék, 

gesztus) 

- az agresszív, autoagresszív megnyilvánulások 

leépítése, kioltása szerepjátékok, jutalmazás 

segítségével 

 

- a kérés-átadás elfogadásának elutasításának 

gyakorlása játékszituáción belül 

- a kivárás, türelem alakítása mintha és 

szerepjátékokban 

- váltás alakítása konstruáló játékokban, gondozási 

helyzetekben,  

 

 

- önállósodási törekvés iránti igény kialakítása, 

erősítése 

gondozási helyzetekben  
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intelligencia fejlesztése 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empátia 

- az agresszív, autoagresszív megnyilvánulások 

leépítése, kioltása szerepjátékok, jutalmazás 

segítségével 

- alapvető érzelmek, megismerése, felismerése 

képek, gesztusok, szerepjátékok segítségével 

- élménymegosztás gyakorlása játékok, 

szerepjátékok segítségével 

- elemi szabályok megismerése, alkalmazása 

mintha és szerepjátékok segítségével 

- a jó és a rossz megkülönböztetése mintha és 

szerepjátékok, képek segítségével 

  

Munkaformák: egyéni munka, csoportos munka 

Módszerek: feladatba helyezés, cselekedtetés, magyarázat, mintakövetés, gyakorlás, jutalmazás 

Eszközök: képek, szerep-, szabály, és konstruáló játékok eszközei, egyszerű szabályok kártyák, motiváló eszközök, könyvek, videó- hangfelvételek 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, 

kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros funkciók 

  

Kommunikáció- nyelvi készségek, 

Beszéd 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja, kialakul 

- metakommunikatív jelzések, 

gesztusjelek kommunikációs tartalmát 

érti, használja 

 

-kommunikációs interakciók 

felismerése, értelmezése és helyes 

viselkedéses vagy komunikációs válasz 

adása 

 

 

 

- hallási figyelem fejlesztése 

- közös figyelmi funkciók alakítása tárgy személy irányába játék 

helyzetekben 

- másoktól érkező jelzések érzékelésének megtanítása 

kérések, visszautasítások, várakozás jelzése 

- alapvető kommunikációs gesztusjelek használata 

- kommunikációs szándék felismerése, helyes értelmezése 

egyszerű kérem -adom, igen-nem helyzetekben játékban 

- alapvető szociális helyzetekhez kapcsolódó szavak ("kérem", 

"állj", "várj" stb.) szavak megértésének, használatának tanítása 

- utasításoknak megfelelő viselkedések kialakítás 

 - hallott hang keresése, lokalizálása 

 

- artikulációs bázis ügyesítése 

(nyelv- ajakgyakorlatok, 
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  - adekvát hangadások indítása 

artikulációs bázis ügyesítésével 

- hangutánzó szavak 

- passzív szókincs bővül 

- aktív szókincs gyarapodik 

- nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása 

- mondatok használata 

 

 

fúvó- légző gyakorlatok) 

- a kommunikációs bázis motoros tevékenységeinek utánzása 

- a mozdulatok végrehajtására késztetése (játék a nyelvekkel, 

cuppantás, puszik stb. 

- hangutánzó szavak használata - passzív szókincs fejlesztése 

beszédészlelés fejlesztése 

a meglévő aktív szókincs használata, bővítése 

- grammatikai viszonyok tanítása -mondatalkotások fejlesztése 

- szituációs kifejezés gyakorlása 

- párbeszéd gyakorlása 

- szükség esetén alternatív kommunikációs eszközök tanulása 

  Nagymozgás 

Hely és helyzetváltoztatások 

 Elemi mozgásminták 

Koordináció 

Vesztibuláris 

Szem-kéz, szem-láb koordinációk 

  

- mozgáskedv felkeltése 

- mozgásaktivitás fokozása, vagy 

normalizálása 

- izomerő fejlesztése, izomtónus 

normalizálása 

az elemi mozgások helyes kivitelezése 

- két testfél összehangolása 

- egyensúlyi helyzet alakítása 

- mozgáskoordináció fejlesztése 

- kóros együttmozgások leépítése 

- szem-kéz, szem-láb koordináció 

kialakítása 

- a helyes testtartás pozicionálás, 

megtartás  

 tartásjavítás 

- nagymozgások iránti érdeklődés felkeltése 

- sztereotípiák és pótcselekvések visszaszorítása 

- mozgásutánzás kialakítása 

- mozgásmemória fejlesztése 

- helyváltoztató mozgások gyakoroltatása (gurulás, kúszás, 

mászás, járás, lépés, ugrás, futás) 

- izomerő fejlesztés 

- antagonisztikus izomműködés alakítása 

-két testfél mozgásának összerendezése - koordinált mozgások 

facilitálása -célzott végtagmozgás fejlesztése - egyensúlyi 

helyzetek felvétele, alakítása -vesztibuláris rendszer fejlesztése -

tartásjavítás 

  

Finommotorika -kéz izomzat erejének normalizálása 

- mindkét kéz használatának tanulása, 

- differenciált ujjmozgás kialakítása 

szem-kéz koordináció fejlesztése a kéz 

használatának ügyesítésével, célzott 

mozgások alakításával és a nyúlás- 

fogás –elengedés helyes technikájának 

alkalmazásával 

-labda dobása, rúgása, elkapása 

- hangszerek használata 

- csippentő fogás, precíziós fogás 

illesztések, 

- ujj-játékok 

- fűzések, beszúrások, gombolás, cipzárazás 
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- szem-láb koordináció fejlesztése 

- ritmus fejlesztése 

Grafomotorium 

  

  

- helyes ceruzafogás 

- nyomathagyás és annak öröme 

- rajzolás 

  

- ceruza, filc, ecset megfogása, megtartása, 

- gyurma elfogadása, gyurmázási technikák tanulása 

- ragasztóval ismerkedés, ragasztás, 

- ollóval ismerkedés, olló használatának technikája 

Orientáció Testséma  

Téri orientáció Időben való 

tájékozódás 

  

  

-teskép, testséma, testudat alakítása 

- tájékozódás a térben a vizuális 

segítségekkel 

- a tér érzékelésének alakítása, 

- a téri irányok megismerése, a saját 

testhez viszonyítva alkalmazkodás  

- tájékozódás a síkon 

- tájékozódás az időben 

, tárgyas 

- test célzott stimulációja bazális stimuláció eszközeivel 

-önmaga észlelése, felismerése tükörben, 

(utánzások, érintések) 

- testrészek megismerése adekvát használata magán, játékon, 

vizuális segítéssel 

- két testfél integrációja 

- játék a különböző testhelyzetekkel 

- térirányok felismerése (jobbra-, balra, fent-lent stb.) 

- a feladatok, a nap elfogadása 

- viselkedés, magatartási nehézségek csendesedése  

- iránydifferenciálás térben és síkon,  

- cselekvések az irányokkal 

- időben tájékozódás képek, gondozási szituációk gyakorlásával 

 

Munkaformák, egyéni munka, kiscsoportos munka 

módszerek: feladatba helyezés, cselekedtetés, magyarázat, modellálás, mintakövetés, gyakorlás  

Eszközök: játéktárgyak, valós tárgyak ,képek, szabálykártyák, érzelmek kártyák, motivációs eszközök, tükör, tollak, vattapamacs, pompon, pingpong labda, buborék, 

kanál, étel,  beszédfejlesztő programok ( Beszédmester, Varázsdoboz, Hallásfejlesztő,), egyensúlyfejlesztő eszközök (labda, hinta, rácshinta, tölcsér, trambulin, rugós 

deszka,stb),  nagymozgást fejlesztő eszközök (pad, zsámoly, lépőkövek, karika, alagút, szőnyeg, botok, hangszerek, babzsák, ceruza, filc, festék, ecset, olló, ragasztó, 

gyurma, kefék, tüskelabdák, szalagok, kendők, szivacsok 

  

Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, 

kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 
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Kognitív funkciók Észlelés 

 

  

Vizuális észlelés fejlesztése a vizuális 

készségek kialakítása, fejlesztése 

Auditív észlelés, az auditív ingerek 

differenciálása 

Taktilis észlelés, differenciálás 

Kinesztetikus észlelés, differenciálás 

Szenzoros zavar  kezelése 

  

 

-- vizuális ingerekre adekvát válaszok fixálás, követés 

- formaállandóság fejlesztése (képet –tárggyal, képet –képpel 

egyeztessen)  

- alak-háttér észlelése, felfogása, azonosítása 

- tárgyak térben, síkban való megismerése 

- forma, szín és alakállandóság kialakuljon 

- szín ismeret 

különbségek, azonosságok észlelése, felfogása 

- időrendiség követése segédeszközzel 

- sorrendiség követése segédeszközzel 

- hangok felismerése, differenciálása 

- dalok, mondókák megismerése 

- ritmusfejlesztés 

- bazális stimulálás 

- hangok felismerése, differenciálása 

- dalok, mondókák megismerése 

- ritmusfejlesztés 

- bazális stimulálás 

- szenzomotorium fejlesztése 

- szenzoros érzékenység csökkentése 

- szenzoros ingeréhség csökkentése 

Figyelem 

Vizuális figyelem 

Auditív figyelem 

  

 - a közös figyelmi funkció, mint a 

kommunikáció alapja kialakul 

- érdeklődés felkelthetősége 

- szándékos figyelem irányítása - 

-figyelem tartósságának, elmélyültségének, 

terjedelmének, irányának fejlesztése 

 

- közös figyelmi funkciók játékok személyek között 

- szándékos figyelem fejlesztése játékszituációban tárgyak 

játékok követésével, fűzésekkel, illesztésekkel, építéssel ki- 

berakással stb.  

- motivációs eszközök használata 

- kirakók, memóriák, eltűnt tárgyak keresése 

-beszúrások, illesztések, épíítések 

  Memória 

Vizuális 

memória 

Auditív 

memória 

- vizuális memóriafejlesztés 

- auditív memóriafejlesztés 

  

- vizuális memória fejlesztése tárgyakkal, képekkel, 

- auditív memória fejlesztése szükség esetén vizuális 

megerősítéssel 
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AZ ÉSZLELÉS, FIGYELEM, MEMÓRIA FEJLESZTÉSE PÁRHUZAMOSAN és UGYANAZON ESZKÖZ ÉS MÓDSZERTÁRRAL 

TÖRTÉNIK. 

  

Képzelet 

  

  

cselekedetek, érzelmek, szándékok 

értelmezése 

szerepjátékok, mintha játékok 

mesék, mondókák 

  

Gondolkodás 

 

  

 

 

Fő fogalmak alá rendezés 

ok-okozati viszonyok 

- önálló feladatvégzés 

- analógiák 

-rész- egész viszony 

- átfogó gondolkodás alakítása 

  

  

- csoportosítások, válogatások 

- szortírozások 

- alak-háttér fejlesztése 

- rész-egész fejlesztése 

- sorozatok 

- történetek 

 tárgy, kép, tartalom felismerés 

  

  

 

  

Szerialitás 

Mozgás, cselekvések, 

tárgyak, 

formák, képek, hangok, szavak 

sorrendje 

- a sorrend értése, tartása 

- sorminták alakítása 

- időbeli tájékozódás 

  

  

- feladatok követése 

 - feladat elejének, végének megértése 

- feladatokon belüli sorrendiség 

- sorrendiséget fejlesztő játékok 

Ritmusérzék fejlesztése 

  

  

 -hangok differenciálása 

- ritmus (egyenletes) felismerése követése 

- gyors-lassú változás érzékelése, a 

váltások követése 

  

 -ritmikus sorok kirakása 

- ritmusváltozások 

(gyors-lassú mozgásban, légzésben, beszédben, zenében) 

- egyszerű ritmusminták visszaadása 

- monotónia fejlesztése 

- versek, dalok ritmusának felismerése és visszaadása 

  

Intermodalitás 

 

- többcsatornás észlelés, felismerés, értés 

 Akusztikus 

 ingerhez- 

 vizuális inger 

Vizuális ingerhez akusztikus inger 

- képek-hangok társítása 

- képek-tárgyak társítása 

- tárgyak-hangok társítása 

- érintések 

- bazális stimuláció 
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Taktilis ingerhez vizuális inger 

Taktilis ingerhez auditív inger 

Multiszenzoriális 

  

Általános tájékozottság 

  

A saját nevét, anyja nevét, lakcímét meg 

tudja mondani 

A nemét ismeri 

  

név, nem, anya, apa, család, napszakok, 

  

Munkaformák, egyéni munka, kiscsoportos munka 

 módszerek: feladatba helyezés cselekedtetés, magyarázat, modellálás, szemléltetés, mintakövetés, gyakorlás 

  

Eszközök: képek, kártyák, tükör, tollak, vattapamacs, pompon, pingpong labda, buborék, kanál, étel, játékok, valós tárgyak, labda, karika, botok, hangszerek, babzsák, 

ceruza, filc, festék, ecset, olló, ragasztó, gyurma, kefék, tüskelabdák, szalagok, kendők, szivacsok, hangszerek, szerep-, szabály –és konstruáló játékok eszközei stb. 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás 

  

A terápiákon folyamatos 

  

otthoni élet megsegítése 

  

  

  

- az otthoni tér-idő strukturálásának kialakításában tanácsadás 

- viselkedés, magatartás rendezésre tanácsadás 

- étkezési nehézségekben tanácsadás 

Pszichológiai 

tanácsadás 

Igény szerint     

  

  

 

  

A fejlesztési tervet megismertem:_____________________________________ 

                                                                                        szülő aláírása 

Dátum:__________________________________ 
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4. Összegzés 

 

A korai fejlesztésben a sajátos nevelési igényű gyermekek alapvető dokumentuma közé tartozik a szakértői 

vélemény, az orvosi dokumentumok, az anamnézis lapok, a pedagógiai vélemények, az értékelő lapok, a 

checklistek, a szűrőeljárások dokumentumai és maga az egyéni fejlesztési terv.  

Az egyéni fejlesztési tervekben megjelennek a hosszabb távú általános és rövidebb távú operacionalizált 

célok is. Hiszen az egyéni fejlesztési terv elősegíti az egyén szükségleteit figyelembe vevő, hatékony 

fejlesztő munka megvalósulását. 

Kiadványunkkal több célunk is volt.  

Részben a korai fejlesztésen megjelenő diagnózisok összegyűjtésével egy olyan segítő javaslatokat, 

ötleteket fogalmaztunk szakemberek számára, amelyek remélhetőleg - jó alapot szolgáltatnak a további 

munkához. 

A másik célunk az volt, hogy a pályakezdő kollégák számára is elegendő segítséget tudjunk nyújtani a korai 

fejlesztés széleskörű ellátásában. 

A gyűjtemény mellett a kiadvány tartalmaz egy üres Egyéni fejlesztési terv mintát, amit a szakember saját 

maga tud kitölteni, az ellátandó gyermekre specializálni.  

Ezzel az alappal és a szakemberek saját maguk hozzáadott többleteivel (gyakorlat, szakirodalom- ismeret, 

szaktudás, személyiség stb.) a gyermekek fejlesztésének egy szükséges és alapvető dokumentuma születik 

meg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

  



 

83 
 

5. Felhasznált irodalom 

 

Baron-Cohen, S. & Bolton, P. (2000): Autizmus. Osiris Kiadó, Budapest. 

Bittera Tiborné, Juhász Ágnes (2007): A megkésett beszédfejlődés terápiája – Tanári segédanyag. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

Bittera Tiborné, Juhász Ágnes (1995): Képanyag a megkésett/akadályozott beszéd- és nyelvi fejlesztéshez. 

Logopédia Kiadó, Budapest. 

Bittera Tiborné, Juhász Ágnes (2002): Én is tudok beszélni 1. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 

Budapest. 

Benczúr Miklósné, Bernolák Béláné, Bertók Péterné, Nagy Margit (1988): Mozgásnevelés I-II. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

Benczúr Miklósné (2000): Sérülésspecifikus mozgásnevelés. ELTE BGGYFK, Budapest. 

Csák Ágnes, Imréné Horváth Márta, Négyesiné Nyírő Anikó (2010): Konduktív pedagógia szakszolgálati 

feladat protokollja. (Kézirat, készült a TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0030 „EGY-Mindenkiért, mindenki 

együtt-az együttneveléshez szükséges szolgáltatások fejlesztéséért.” projekt keretében.) 

Csányi Yvonne (2005): A hallássérült gyermekek korai fejlesztése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola, Budapest.  

Köntösné Lőrincz Eszter, Nagyné Heidenwolf Erzsébet, Pintér Beatrix, Urbánné Deres Judit, Váry Ágnes 

(2007): Inkluzív nevelés Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs 

útmutató. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest, 

URL: http://files.szello.webnode.hu/200000040-5e55160495/5_hallasserult.pdf, Utolsó letöltés: 

2020.12.04. 

Dombainé Esztergomi Anna, Szöllősyné Juhász Csilla (2008): Sérülésspecifikus eszköztár 

mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú 

Társaság, Budapest. 

Fehér Gyöngyi (2015): A konduktív pedagógiai ellátás szakszolgálati protokollja. Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. 

Havasi Ágnes (2009): A kommunikáció tanítása/ fejlesztése. Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadó, 

Budapest. 

Havasi Ágnes (2003): Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében. 

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Sopron.  

Keresztessy, Éva, Kovács, Zsuzsanna (2000): Bevezetés a hallássérültek habilitációjába, 

rehabilitációjába. Fogyatékosok Esélye Alapítvány, Budapest.  

Kiss Erika, Kollár Katalin, Ursu Zsuzsa (2007): Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-

továbbképzési Kht., Budapest. 

http://files.szello.webnode.hu/200000040-5e55160495/5_hallasserult.pdf


 

84 
 

Könczei György (2009, szerk.): Fogyatékosságtudományi fogalomtár, ELTE BGGYK, Budapest. 

http://mek.oszk.hu/09400/09410/09410.pdf . Utolsó letöltés: 2019.10. 04. 

Mesibov G. B., Sea V., Schopler E. (2008): Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű 

megközelítése. Kapocs Kiadó, Budapest. 

Nagyné Réz Ilona (2000, szerk): Egyéni Fejlesztési Tervek Gyűjteménye. ELTE BGGYK, Budapest.  

Németh Erzsébet, S. Pintye Mária (2006): Mozdul a szó… Logopédia Kiadó GMK, Budapest. 

Peeters, T. (1997): Autizmus. - Az elmélettől a gyakorlatig. Kapocs Kiadó, Budapest. 

Rosta Katalin (2006, szerk): Add a kezed! – A mentális fejlődés segítése sajátos nevelési igényű 

gyermekeknél. Logopédia Kiadó, Budapest. 

Bágya Ferencné, Borhy Ágnes, Fogarassy Eszter,Molnár Béláné,Schiffer Csilla,Újvári Istvánné,Zelenka 

Zsófia (1999): Segédanyag - Útmutató a 0-3 éves korú látássérült gyermekek korai fejlesztéséhez. 

Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 

kiadványa, Budapest. 

Stefanik Krisztina, Prekop Csilla. (2015): Autizmus spektrum zavarok. In Balázs J. & Miklós M. (szerk.), 

A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve (3.1.4. fejezet). Semmelweis Kiadó, Budapest.  

Szabó Borbála (2007): Mozdulj rá! Logopédia Kiadó, Budapest.   

Szabó Szilvia (2017): Látogatás a beszéd birodalmába. Pirkadat Kiadó, Budapest. 

Szabó Pál ,Hatos Gyula (1990): Egyéni korrekciós tevékenység a kisegítő iskolában (részletek) In: 

Mesterházi Zsuzsa és Páricska Katalin (szerk.): Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok iskolai nevelése, 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

Szelényi Marianna (szerk. 2006.): Apró lépések – Korai fejlesztő program lassabban fejlődő gyermekek és 

szüleik számára. OKKER Oktatási Kiadói és Kereskedelmi Rt, Budapest. 

Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona (2014): Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal 

által kidolgozott Útmutató pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználó dokumentáció 

értelmezéséhez. A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

részére. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/pedagogiai_szakszolgalat_harmadik.pdf, Utolsó  

letöltés: 2019.10.04. 

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez Hatodik, módosított változat 

URL:https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/pedagogiai_szakszolgalat.pdf, Utolsó letöltés: 

2019.10.04.  

 

Quill, K. A. (2009) Tedd-nézd-hallgasd-mondd -Szociális és kommunikációs intervenció autizmussal élő 

gyermekek számára. Kapocs Könyvkiadó, Budapest. 

http://mek.oszk.hu/09400/09410/09410.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/pedagogiai_szakszolgalat_harmadik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/pedagogiai_szakszolgalat.pdf


 

85 
 

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi? 

docid=A1300015. EMM, Utolsó letöltés: 2019.10.04. 

15/2013. (II.26.) EMMI rendeletet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. URL: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi? docid=A1300015. EMM, Utolsó letöltés: 2019.10.04. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról. URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi? docid=154155.238971, Utolsó 

letöltés: 2019.10.04.       

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly? 

docid=A0000001. SCM, Utolsó letöltés: 2019.10.03. 



 

86 
 

 

 

6. Mellékletek 

Gyógypedagógiai/Konduktív pedagógiai egyéni fejlesztési terv 

Sablon  

Gyermek neve:   Év:   

Születési idő, korosztály:   Szakértői vélemény száma:   

Dg:   Szakvéleményben meghatározott 

óraszám: 

  

Szakvéleményben meghatározott 

fejlesztési feladatok 

  Időszak: minimum 2 hónap max. 1 év 

Készítette/ték:   Dátum:   

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 
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Affektív 

 terület 

(EMMI rendelet 

alapján) 

  

  

Szociabilitás 

Szociális kompetencia 

Kapcsolat felnőttekkel 

Kapcsolat gyerekekkel 

Közösségbe beilleszkedés 

Érzelmi intelligencia 

fejlesztése 

Frusztráció kezelése, 

tolerancia kialakítása 

Empátia 

Önismeret, Társismeret 

    

Munkaformák, Módszerek: 

Eszközök: 
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Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Pszicho- 

motoros funkciók 

  

Kommunikáció- nyelvi készségek, Beszéd     

  Nagymozgás 

Elemi mozgásminták 

Koordináció 

Vesztibuláris 

Szem-kéz és szem-láb koordinációk 

    

Finommotorika     

Grafomotorium     



 

89 
 

Orientáció 

Testséma 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódása 

    

  

Munkaformák, Módszerek: 

Eszközök 

 

Területi egységek Fejlesztendő készség, képesség, 

kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Kognitív funkciók Észlelés 

Vizuális észlelés 

Auditív észlelés 

Taktilis kinesztetikus észlelés 

Memória 

fejlesztés 
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Figyelem 

Vizuális figyelem 

Auditív figyelem 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Memória 

Vizuális 

memória 

Auditív 

memória 

    

      

Képzelet     
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Gondolkodás 

Analógiák 

Rész- egész 

 viszony 

Fő fogalmak 

alá rendezés 

ok-okozati viszonyok 

  

Indukció, dedukció 

  

  

  

  

  

Szerialitás 

Mozgás, cselekvések, 

tárgyak, 

formák, képek, hangok, szavak 

sorrendje 

- 
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Ritmusérzék fejlesztése     

Intermodalitás 

Akusztikus 

 ingerhez- 

 vizuális inger 

Vizuális ingerhez akusztikus inger 

Taktilis ingerhez vizuális inger 

Taktilis ingerhez auditív inger 

Multiszenzoriális 

    

Általános tájékozottság 

  

    

Munkaformák, módszerek: 

Eszközök:  
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Területi egységek Fejlesztendő készség, 

képesség, kompetencia 

Fejlesztési cél Feladatok, tevékenységek 

Tanácsadás 

  

A terápiákon folyamatos     

Pszichológiai tanácsadás Igény szerint     

  

  

A fejlesztési tervet megismertem:  ____________________________________ 

                                                                              szülő aláírása 

Dátum:___________________________________ 

 


