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Bevezetés 

 

Útmutatónk a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” 

elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, „Helyi 

problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 specifikus 

területre” témán belül íródott.  

Célunk olyan szakmai segédanyag összeállítása volt, ami a napi szakmai munkát segítheti gyakornokok, 

a korosztállyal foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok számára. A szülők szerepének fontosságát 

hangsúlyozzuk azáltal, hogy útmutatónkban otthoni környezetben jól hasznosítható tanácsokkal, segítő 

javaslatokkal látjuk el őket. 

A korai intervenció fontosságára már számtalan fórumon felhívják az érintettek figyelmét. Fontos 

megjegyezni, hogy ez a szerteágazó, és a maga összetettségében rendkívül izgalmas téma hatalmas 

tudásbázist igényel a szakterületen tevékenységet végzőktől. Nem elég ismerni az életkornak megfelelő 

fejlettségi szintet, fontos mérlegelni mellé az adott gyermek testi, lelki, szociális adottságait. Ebben a 

folyamatban nagy segítség egy átfogó tapasztalati tudásbázis, ami sok száz gyermek fejlődését végig 

kísérve csiszolódott, több különböző szakképzettséggel rendelkező szakember (konduktor, 

gyógypedagógus, mozgásterapeuta) által összeadott közös szakmai esszencia, alaki és tartalmi 

szempontból egységes formába öntve. Fontos cél, hogy a fejlesztésre szoruló gyermekek és családjaik 

minél korábban hozzáférjenek a számukra fontos szolgáltatásokhoz, melyek során módszertanilag 

felkészült, magas szakmai kompetenciával rendelkező szakmai team segítse útjukat. Ezt a szakmai 

kompetenciát kívánja segíteni ez a kiadvány is, reményeink szerint az általunk összeállított anyag 

segítségére lehet mindenkinek, aki ezen a pályán dolgozik. 

 

Korai fejlesztés vagy korai intervenció?  

 

A korai fejlődés hatásának mértéke a későbbi életkorokra, már régóta vizsgált és vitatott kérdés, de az 

általánosan elfogadott nézet, hogy az első hónapok, évek tapasztalatai alapot biztosítanak a későbbi 

fejlődésnek. (Soriano, 2005) 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) Korai Intervenciós Központok 

fejlesztése című programjának keretében a Tárki-Tudok Zrt. széles körű kutatást végzett, amelyben a 

korai intervenció teljes rendszerének a feltárására törekedtek. (Kereki, Lannert, 2009) 

Összefoglalójukban a korai fejlesztés fogalmának átalakulását, a korai intervenció megjelenését 

fogalmazták meg. A funkcionalista, orvosi megközelítés helyett egy holisztikusabb szemléletként 

tekintenek rá, amely egyaránt figyelembe veszi a gyermeket, a családot, a környezetet. Az Európai 

Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (a továbbiakban Ügynökség) 

összefoglaló jelentésében a legújabb, ökológiai, rendszerszerű szemléletben született definíció a 

következőképpen fogalmazódik meg: „A korai fejlesztés a fiatal gyermekek és családjaik számára 

biztosított, a gyermek bizonyos életszakaszában kérhető szolgáltatások/ellátások összessége, mely 

bármilyen cselekvést magában foglal, ami 

 a gyermek személyes fejlődésének biztosításához, 

 a családi kompetenciák erősítéséhez, és 

 a család és a gyermek társadalmi inklúziójának elősegítéséhez szükséges. 

A szolgáltatásokat lehetőség szerint helyi szinten, a gyermek természetes környezetén belül, 

családközpontú, multidimenzionális csoportmunka keretében kell biztosítani.” (Soriano, 2005, 17. o.) 
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Az Ügynökség emellett még két fontos jellemző vonását emeli ki a korai intervenciónak, a gyermekek 

korát, és a feladat komplexitását. E két tényező következtében rendkívül fontosnak tartja az érintett 

szakterületek közös erőfeszítéseit, a szereplők interakcióját, az érintett szolgáltatói szervezetek 

együttműködését, valamint a szülők közvetlen részvételét és bevonását. 

Az Ügynökség több ország korai intervencióját vizsgálta meg, és mutatta be azok gyakorlatát 

(Németország, Portugália, Svédország). A kutatás szerint az európai korai fejlesztéssel kapcsolatos 

szolgáltatások közös vonásai: 

 A család kérésére számos különféle elérhető és hozzáférhető szolgáltatás és/vagy ellátás 

biztosítható. 

 Az ellátás vagy a szolgáltatás biztosítására a lehető leghamarabb ajánlatot kell tenni. 

 A szolgáltatások ingyenesek, vagy csak minimális terhet róhatnak a családra, és - lehetőség szerint 

helyi szinten – bárhol és bármikor elérhetőnek kell lenniük.  

 A szolgáltatás a családnak, mint egységnek az igényeit tartja szem előtt. 

Az eredmények bemutatása, elemzése után az Ügynökség ajánlásokat tesz a korai intervenció gyakorlati 

alkalmazásának, megvalósításának segítése érdekében. Legfontosabbnak az elérhetőség, közelség, 

költségfedezet, interdiszciplináris munka és változatosság fogalmait tartja. 

Az elérhetőség érdekében olyan politikai intézkedéseket javasol, amelyek biztosítják az egészségügy, 

oktatásügy, a szociális szervezetek koordinációját, az információ elérhetőségét, és hangsúlyozza a 

célcsoportok egyértelmű meghatározását. 

A közelség szempontjából az ellátások decentralizációját, valamint a gyermek és a család igényeinek 

kielégítésére irányuló legnagyobb erőfeszítést javasolja. 

Költségfedezet alatt az ellátás, és a szolgáltatások ingyenességét érti. 

Az interdiszciplináris munka során a családok bevonását és a különböző szakmai csoportok 

együttműködését javasolja. 

A változatosság címszó alatt javaslatokat tesz a különböző szektorok, egészségügyi, szociális és 

oktatásügyi szektorok és az ellátás megfelelő koordinálására. 

A korábban megfogalmazott ajánlásokat támogatja meg a TÁMOP 6.1.4 „Koragyermekkori (0-7 év) 

program” keretében kidolgozott Gyermek-alapellátási útmutató, mely a meglévő jogszabályok, és a 

projekt során fejlesztett módszertani anyagok alapján, védőnők, házi gyermekorvosok és vegyes praxisú 

háziorvosok részére készült. 

„Minden gyermek alapvető joga, hogy megfelelő körülmények biztosításával elősegítsük optimális 

fejlődését. Szülők, gondozók, nevelők és az egészségügyi szakemberek közös hivatása és felelőssége 

ennek biztosítása. A házi (gyermek)orvos és a védőnő abban a kiváltságos helyzetben van, hogy végig 

kísérheti a gyermeket a fejlődés útján, figyelmével, értő tanácsaival elősegítheti ennek a folyamatnak az 

optimális alakulását.” (Dr. Büki, Gy., dr. Gallai, M., dr. Paksy, L. 2004) 

„A házi gyermekorvosok/háziorvosok és a védőnők által végzett egészségügyi szűrővizsgálatok 

hivatottak az egészségi állapot meghatározására, kiegészítve a szülői megfigyeléssel és 

rizikófelméréssel. Az életkorhoz kötött orvosi és védőnői szűrővizsgálatokon túl – melyeket jelenleg 

miniszteri (51/1997.(XII.18. NM) rendelet szabályoz – szükség van egyéb szempontokon alapuló 

megfigyelésekre, vizsgálatokra is az egészségi állapot pontos meghatározásához.” (Gyermek-

alapellátási útmutató,2014) 

E szemléleti, és a gyakorlatban megvalósuló kérdőíves és vizsgálati változások is nagyban 

hozzájárultak, hogy védőnői, háziorvosi javaslatra a 0-12 hónapos kisgyermekek egyre nagyobb 

létszámban megjelennek a pedagógiai szakszolgálati ellátásban.  
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Hazánkban a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás működését jelenleg a 2011. évi 

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) és a 15/2013. (II.26) EMMI rendelet a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A gyermek 

korai fejlesztésre való jogosultságát a szakértői bizottságok által kiállított szakértői vélemény alapozza 

meg. Komoly szemléletváltás eredménye, hogy ma már a jogosultság nem kapcsolódik kötelező 

jelleggel a sajátos nevelési igény köznevelési státusz megállapításához.  

Az ellátáshoz való könnyebb és gyorsabb hozzáférést teszi lehetővé a 18 hónaposnál kisebb életkorú 

gyermekek esetében a következő törvényi szabályozás: 

A Rendelet 4. § (2a) bekezdés szerint „A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek 

esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek 

fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és 

ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai 

vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.” 

A Rendelet 4. § (1) bekezdés alapján „Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a 

komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság 

megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak 

erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és 

gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a 

szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 

segítségnyújtás.” 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat innovatív gondolkodású szakemberei 2015-ben, egy pályázat 

keretében dolgozták ki a KOMP modellt, amely elősegíti a koragyermekkori intervenció 

célcsoportjának (gyermekek és családjaik) prevenciós és intervenciós gondozását1. A modell olyan 

gyakorlati megközelítés, ami a csecsemők és kisgyermekek, valamint családjaik egyedi szükségleteire 

reagáló ellátások hozzáférhetőségének biztosítását célozza. Kidolgozásának fő szempontja az 

ágazatközi együttműködések kialakítása, fenntarthatóságának biztosítása volt.  Útmutatónk készítése 

során ez, a kollégák által korábban kidolgozott szakmai anyag jó alapként szolgált az ágazatközi 

együttműködés lehetőségeinek feltérképezéséhez, néhány elemét a jelenlegi jogszabályi környezetnek 

megfelelően aktualizálva mutatjuk be. 

 

I.   

 
II. 

 
III. 

                                                           
1 Hajdúné Szántai-Kiss Gabriella, Hargitai Enikő Éva, Rácz Klára, Tassy Ildikó: KOMP program, Pályázat, 

Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és 

hatékonyságának bizonyítására, 2015. 

egészségügy

PIC, NIC
0-3 év

megyei szakértői 
bizottság

járási ped. szaksz.

(korai fejlesztés) 

egészségügy

háziorvos, védőnő
0-3 év

megyei szakértői 
bizottság

járási ped. szaksz. 
(korai fejlesztés) 
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IV. 

 
V. 

 
 

 

 

VI. 

 
VII. 

 
VIII. 

 
 

1. ábra. A gyermek útja a korai fejlesztésbe 

 

A fenti ábrából látható, hogy jelenleg nyolcféle úton juthat el a gyermek a korai fejlesztést biztosító 

intézménybe. A nyolcféle út szereplői a szülők, gyermekvédelmi szakemberek és intézmények, 

szolgáltatók, egészségügyi intézmények és szakemberek, köznevelési intézmények és szakemberek.  

Ahhoz, hogy a gyermek és a család hozzájusson a szükségleteihez igazodó ellátásokhoz, szükséges az 

ellátórendszer intézményei, szolgáltatói, szakemberei között együttműködési hálózat kiépítése.  A 

hálózat működőképességéhez biztosítani kell a széles körű tájékoztatást, ami segít abban, hogy a 

szakemberek, valamint a szülők megfelelő időben hozzák meg döntésüket annak érdekében, hogy a 

gyermek és a család a korai időszakban hozzájusson a megfelelő szolgáltatásokhoz. 

A modell célja, hogy biztosítsa 

 az elérhetőséget, ami a lehető legkorábban elérhető, hozzáférhető szolgáltatásokat jelenti a 

gyermekek és családjaik számára, 

 a közelséget, vagyis a család lakóhelyéhez minél közelebb biztosítandó szolgáltatásokat, 

egészségügy

háziorvos, 
védőnő

járási ped. szaksz. 
(nevelési 

tanácsadás) 
0-3 év

megyei szakértői 
bizottság

járási ped. szaksz. 
(korai fejlesztés)

egészségügy

szakorvos
18 hó alatt

járási vagy megyei 
szakértői bizottság

járási ped. szaksz.

(korai fejlesztés)

gyermekvédelem

(családsegítő, gyejó, 
bölcsőde)

0-3 év
megyei szakértői 

bizottság
járási ped. szaksz. 
(korai fejlesztés)

gyermekvédelem

(családsegítő, 
gyejó, bölcsőde)

járási ped. szaksz. 
(nevelési 

tanácsadás) 
0-3 év

megyei 
szakértői 
bizottság

járási ped. szaksz. 
(korai fejlesztés)

gondviselő

(rendelkezik 
információval)

0-3 év
megyei szakértői 

bizottság

járási ped. szaksz.

(korai fejlesztés)

gondviselő

(rendelkezik 
információval)

járási ped. szaksz. 
(nevelési 

tanácsadás) 

megyei szakértői 
bizottság

járási ped. szaksz. 
(korai fejlesztés)
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 a költségfedezetet, vagyis ingyenes, vagy csak minimális anyagi terhet jelentő szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést, 

 a szolgáltatások sokféleségét, ami a modell esetén az egészségügyi, köznevelési, szociális, 

gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások összehangolását jelenti, szem előtt tartva a preventív 

jelleget és a családok igényeit, 

 az interdiszciplináris team-munka a modellben a gyermekek és családjaik ellátásával közvetlenül 

foglalkozó, különböző ágazati intézményekben dolgozó szakemberek harmonikus együtt-

működését jelenti. Az együttműködés a szülők bevonásával történik.2 

 

 
                            

                                                                                                                                  

 

                                                           
2 Kereki Judit (2015, szerk.): Kliensút Kalauz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest. 
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2. ábra. A koragyermekkori intervenció helyi folyamata3 

 

 

A modell működésének alapját a fentebb bemutatott „gyermek-utak” képezik, mivel azok egyben 

tükrözik azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeket szükséges kiépíteni, illetve életben tartani. A 

kulcsszemély minden tagintézményben a Koragyermekkori Kommunikációs Pártfogó (KOMP), aki a 

korai intervenció megvalósulását segíti elő (ebben az esetben a kliens a gyermek és a családja együtt). 

Feladata, hogy a Koragyermekkori Intervenciós Központba (KOGYIK) bekerülő gyermek és családja 

(kliensek) igényeit megismerje, felmérje, és tájékoztassa a családot azokról a szolgáltatásokról, 

ellátásokról, amelyeket térítésmentesen igénybe vehetnek. Emellett azokról a juttatásokról is informálja 

őket, amelyek jogszabályi alapon járnak a család, vagy a gyermek számára. 

 

Útmutatónkban a 0-12 hónapos korosztályt négy alcsoportra osztva dolgoztuk ki a normál 

fejlődésmenettől való eltérések, megkésések megjelenési formáira alapozva a fejlesztési lehetőségeket, 

hiszen a gyermekek első életévében komoly mérföldköveket érintve történik a fejlődés. A következő 

táblázatokban összesített információk megkönnyítik a korai felismerést, amennyiben valamilyen eltérés 

mutatkozik a normál fejlődési ütemtől, illetve azt is bemutatják, hogy mi állhat a tünetek hátterében.   

A bevezetőben foglaltak szemléletében gondolkodva és tevékenykedve, a fejlesztésben hangsúlyozottan 

megjelenik a család egysége. A szülőknek nem csak tanácsokkal szolgálunk, hanem fejlesztő eszközöket 

is ajánlunk számukra a gyermekükkel történő otthoni foglalkozáshoz.  

A szakemberek napi gyakorlati munkájának segítése érdekében, a mellékletekben található 

óravázlatokban is megmutatjuk az egyes fejlesztési feladatokat, valamint az eszközök használatát.  

 

Bízunk abban, hogy útmutatónk használatával eredményesebb, sokszínűbb lesz majd a szakemberek és 

a családok együttműködése, a gyermekek fejlődésének segítése érdekében végzett közös tevékenységük 

során. 

 

  

                                                           
3 Hajdúné Szántai-Kiss Gabriella, Hargitai Enikő Éva, Rácz Klára, Tassy Ildikó (2015): KOMP program, Pályázat, 

Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és 

hatékonyságának bizonyítására. 
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Fejlődés és fejlesztés 

 

1. táblázat: 0-4 hónapos korosztály 

 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

N
a
g
y
m

o
zg

á
s 

- Hason fekve fejét rövid ideig megemeli, 

mindkét oldalra átfordítja 

- Hason fekve csak 

sír, fejét nem emeli, 

nem fordítja 

- Nyaki-háti 

szakaszon hypoton 

izomzat 

- Végtagjait egyforma gyakorisággal 

forgatja 

- Karjait/egyik 

oldalon végtagjait 

eltérő módon/nem 

mozgatja 

- Izomtónus-eloszlási 

zavar test szerte/ 

egyik testfélen/alsó 

vagy felső 

végtagokon 

- Háton fekve fejét minden irányba 

forgatja 

- Fejét csak az egyik 

irányba fordítja / 

Fejét nem forgatja 

háton fekve 

semelyik irányba 

- Torticollis/ Nyaki-

háti hypotonia 

- Hason fekve fejét megemelve mindkét 

irányba elfordítja 

- Hason fekve fejét 

nem emeli / hason 

fekve fejét emeli, de 

nem fordítja / csak 

az egyik irányba 

fordítja 

- Torticollis/ Nyaki-

háti hypotonia 

- Kezeit középvonalba hozza, szájához 

viszi 

- Kezeit nem hozza 

középvonalba/ Egyik 

kezét hozza 

középvonalig 

- Feszes izomtónusú 

vállöv / Érzékelés-

észlelés zavara: 

látás probléma 

- Hason fekve alkarra 45 fokig 

emelkedve kitámaszt 

- Hason fekve alkarra kitámasztva fejét 

90 fokig emeli 

- Hason fekve csak 

sír, fejét nem 

emeli, kezei maga 

alá szorulnak 

- Nyaki-háti 

szakaszon hypoton 

izomtónus 

- Hátáról az oldalára fordul - Hátáról nem fordul 

az oldalára 

- Nyaki-háti 

hypotonia / feszes 

izomtónusú vállöv 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

- Hason fekve a körülötte lévő játékokért 

mindkét kézzel egyformán nyúl 

- Hason fekve 

játékért nem nyúl / 

Hason fekve csak 

egyik kézzel nyúl a 

játékért 

- Nyaki-háti 

hypotonia / feszes 

izomtónusú vállöv 

- A középről nyújtott tárgyakért mindkét 

kézzel egyformán nyúl 

- A középről 

nyújtott tárgyakért 

nem nyúl/csak 

egyik kézzel nyúl 

- Izomtónus-eloszlási 

zavar a felső 

végtagokban 

- Hason fekve 10-15 percet önállóan 

eljátszik 

- Hason fekve sír, 

fejét nem emeli, 

alkarra nem 

támaszt ki, hason 

fekve a játékért 

nem nyúl 

 

- Nyaki-háti 

hypotonia / Feszes 

izomtónusú vállöv / 

Torticollis 

F
in

o
m

m
o
zg

á
s 

- Ökölben tartott ujjait mindkét kézen 

nyitogatja 

 

 

- Kezébe adott csörgőt háton fekve 

marokra fog, megtart 

 

 

 

 

 

 

- Hason fekve az oldalról nyújtott 

játékért keresztbe átnyúl 

- Ujjai ökölbe 

szorulnak, az ökölbe 

szorult ujjait nem 

nyitogatja 

- Kezébe adott 

csörgőre nem fog rá 

/ráfog, de a csörgőt 

nem engedi el 

 

 

 

 

- Hason fekve a 

játékért nem 

nyúl/nem keresztbe 

nyúl 

 

- Feszes izomtónusú 

vállöv 

 

 

- Feszes izomtónusú 

vállöv /Érzékelés-

észlelés zavara: 

látásprobléma/ 

Kognitív 

képességek 

fejlődésének késése 

- Két agyfélteke 

közötti kapcsolat 

zavara 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

É
rz

ék
el

és
-é

sz
le

lé
s 

- Erős fényre hunyorog 

 

 

- Arca előtt lassan elmozduló arc/játék 

után néz 

 

 

- Háton fekve kezeit nézegeti 

- Erős fényre nem 

hunyorog, nem 

reagál 

- Arca előtt 

elmozduló játékot 

szemével nem 

fixál/nem követ 

- Háton fekve kezeit 

nem veszi észre, 

nem nézegeti 

- Érzékelés-észlelés 

zavara: látás 

probléma 

- Érzékelés-észlelés 

zavara: látás 

probléma 

 

- Érzékelés-észlelés 

zavara: látás 

probléma 

K
o
g
n

it
ív

 k
ép

es
sé

g
ek

 

- Mosolyra mosollyal reagál 

 

 

 

 

- Felismeri az édesanyát 

- Mosolyra nem 

reagál 

 

 

 

- Édesanyját nem 

ismeri fel, nem 

reagál rá másképp, 

nem nyugszik meg 

tőle 

- Szülő-gyermek 

kapcsolat problémái 

/ Érzékelés-észlelés 

zavara: látászavar 

- Anya-gyermek 

kapcsolat problémái 

K
o
m

m
u

n
ik

á
ci

ó
s-

sz
o
ci

á
li

s 
k

ép
es

sé
g
ek

 

 

 

- Elnyújtott hangzókkal gőgicsél 

 

 

 

- Nem ad hangokat, 

nem gőgicsél 

 

 

- Érzékelés-észlelés 

zavara: 

hallásprobléma / 

beszédszervi 

probléma / 

idegrendszeri érési 

probléma 

Ö
n

k
is

zo
lg

á

lá
s 

- Rendszer alakul ki a hétköznapokban 

(alvás, étkezés közel azonos időben 

történik) 

- Rendszertelen 

hétköznapok 

Túl sok/túl kevés 

alvás 

- Idegrendszeri érési 

probléma 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

- Megfelelően szopik/cumisüvegből jól 

eszik 

- Gyakori 

félrenyelések 

- Ügyetlen szopó 

mozdulat 

- Spasztikus nyaki 

izomzat / Nyaki 

izmok, száj körüli 

izmok hypotoniája / 

Anya-gyermek 

kapcsolat zavara 

- Éjszaka többet alszik, mint nappal 

 

- Éjszaka túl sokat/ túl 

keveset alszik 

- Idegrendszeri érési 

probléma 

Forrás: Gyermek-alapellátási útmutató; Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai 

szűréséhez, állapotmegismeréséhez; A SEED Fejlődési Skála, mint a 0–4 éves korú gyermekek egyik vizsgáló 

eljárása az eltérő fejlődésmenet diagnosztikájában 

 

1. Korosztályspecifikus feladatok 0-4 hónapos korig az eltérő fejlődésmenet alapján 

1.1 Nagymozgás 

 Feszes izomzat alsó/felső végtagokon/ vállövekben/csípő körüli izmokban 

- Zsályakrémes masszírozás, passzív 

kimozgatás  

- Ezt követi az aktív kimozgatás, lentről felfelé 

haladva 

 Katona-féle neurohabilitációs torna az idegrendszer 

érésének elősegítésére 

- Lebegő ülés, ülésbe húzás, felültetés4 

 Nyaki-háti hypotonia esetén 

- Feladatok Bobath labdán nyaki-háti izmok 

erősítésére 

- Hason fektetés keményebb felületen, hengeren (maximum 10-12 cm átmérőjű) vagy 

fektető párnán 

  

                                                           
4 Dr. Katona Ferenc (1986.): Fejlődésneurológia, neurohabilitáció, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

1. kép: zsályakrém 
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 Vesztibuláris rendszer fejlesztése az idegrendszer megfelelő érésének elősegítésére 

- Feladatok egyensúlyozó mini tölcsérben: hintáztatás előre-hátra, jobbra-balra és körbe 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthoni környezetben biztosítsunk a gyermek számára hason fekvő helyzetben keményebb 

felületet. Egy szőnyegre helyezett játszószőnyeg alkalmas erre a célra. Keményebb felületen a 

gyermek mozgása jobban fejlődik, izmai intenzívebben erősödnek. Érdemes 2-3 hetes kortól 

naponta többször néhány percre a keményebb felületen hasra fektetni a gyermeket. Ebben a 

helyzetben is biztosítsunk a számára színes, vagy akár hangot adó játékot. 

 Vesztibuláris rendszer fejlesztésére a tölcsér helyett, otthoni környezetben a szülő háton fekve, 

lábát talpra téve saját testéből alakíthat ki tölcsért. Ezáltal testkontaktus alakul ki közte és gyermeke 

között, amely a szülő-gyermek kapcsolatot is erősebbé teszi. A hengeren/fektető párnán való 

fektetés megoldható otthon egy plédből/törölközőből összeállatott henger elkészítésével házilag 

1.2  Finommozgás 

 Akaratlagos fogás-elengedés fejlesztése 

- Kb. 1 cm átmérőjű csörgőkre való ráfogás tanulása a hüvelykujj távolításának 

segítésével 

 

        

                                      3. kép: csörgők, rágókák 

 

2. kép: fektető párnák 
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Tanácsok szülők számára 

 Háton fekvő helyzetben biztosítsunk olyan játékeszközt a 

gyermek számára (a képen láthatóhoz hasonlót), amely felkelti 

az érdeklődését, és amiről lelógó játékokért nyúlhat, 

megfoghatja őket. Érdemes olyat választanunk, amely hangot 

ad, hogyha a gyermek ráfog, megrázza őket. 

 

 

 

1.3 Érzékelés-észlelés 

 Látásfejlesztés: Kontrasztkártyák 

- A csecsemő még kialakulatlan látásfejlődését szelíd módon támogathatjuk a kontraszt 

kártyák használatával. Kis papír képecskék, fekete színnel készült minták, képek, fehér 

alapon, vagy pedig fordítva. Ezzel akár az első 

naptól kezdve ismerkedhet a gyermek. 

 Hallásfejlesztés 

- Csörgők, zenélő játékok használata a hallási 

figyelem fejlesztéséhez. 

 

 

 

Tanácsok szülők számára 

 Az újszülöttek még nem látnak színeket, csak úszó árnyakat látnak kezdetben. A második héttől 

azonban megfigyelhető, hogy a babák rohamosan fejlődnek ebben is. Napról napra ügyesebb, az 

figyelhető meg, hogy a szülőre ránéz, észrevesz arcot, fókuszál, követ. Ebben a korban még inkább 

az arcokat vizsgálja, mint a tárgyakat. Vegyük figyelembe, hogy ilyen korban a gyermek a 

leginkább a kartávolságán belül eső (megközelítően 15-20 cm távolságban lévő) arcot, vagy tárgyat 

veszi észre. 

 Érdemes figyelni az otthoni környezetben, erősebb hangokra való reakcióját a gyermeknek (pl. 

tapsolás, ajtó becsapódása). Hogyha a gyermek összerezzen, szemét becsukja, ijedtében felsír, 

következtethetünk arra, hogy a gyermek hallása erősebb hangok esetében megfelelő. 

 

1.4 Kognitív képességek 

Tanácsok szülők számára 

 A gyermek kognitív képessége ebben a korban a leghatékonyabban a szülő-gyermek kapcsolat 

erősödésével alakul. Mondókázzunk és énekeljünk minél többet a gyermeknek, höcögtetős 

játékokkal, és minél több, testkontaktust teremtő játékkal. 

4. kép: babatornázó állvány 

5. kép: kontrasztkártyák 



15 

 

 Az idegrendszeri érés zavaraira hasznos fejlesztő játékok a korábban felsorolt vesztibuláris 

rendszert fejlesztő játékok, a Katona-féle neurohabilitációs torna elemei, valamint hatékonyak még 

a Bobath labdán végezhető feladatok (höcögtetés, hintázás előre-hátra, jobbra-balra). 

 A csecsemő fejlődése szempontjából a vizuális ingerek különleges fontosságúak, hiszen látás útján 

szerzik a legtöbb információt az őket körülvevő világról. Segíthetjük a gyermek agyi fejlődését, ha 

folyamatosan megfelelő vizuális ingereket biztosítunk a számára. 

 

1.5 Kommunikációs-szociális képességek 

Tanácsok szülők számára 

 A kisbaba természetesen a beszéd képességének elsajátítása előtt is számos módon ki tudja fejezni 

szándékait és érzéseit. A csecsemő a sírással jelzi, hogy éhes, fáj valamije, ki kell cserélni a pelusát, 

vagy egyszerűen csak társaságra vágyik. A szülő feladata az első hetekben, hogy megértse a sírás 

jelentését. Az első hónapokban egyre inkább megfigyelhető a különbség a különböző sírások 

között: az anyukák felismerik, hogy melyik sírásnak mi a jelentése. Amennyiben az édesanya nem 

tudja értelmezni gyermeke sírását, érdemes felvennie a kapcsolatot egy integrált szülő-csecsemő 

konzulenssel, aki segítséget nyújthat neki. 

 A csecsemővel való kommunikáció legjobb módja, hogyha dallamos, éneklős hangon szólunk 

hozzá. A csecsemővel való kommunikáció fejleszti az agyának azon részét, ami a nyelvért felelős. 

Fontos, hogy gyakran beszéljünk a gyermekkel, sokat legyünk vele kettesben, hogyha hozzá 

beszélünk, nézzünk rá, hiszen ebből tudja értelmezni azt, hogy rá figyelünk. Érdemes a mindennapi 

tevékenységek közben is folyamatosan elmondanunk neki, éppen mit is csinálunk, hogy minél több 

szót hallhasson a gyermek. Ha éppen hangot ad vagy mosolyog, legyünk izgatottak és láthatóan 

jelezzük, mennyire örülünk ennek, ezzel is bátoríthatjuk őt. 

 

1.6 Önkiszolgálás 

Tanácsok szülők számára 

 Szoptatás, étkezés:  

A szoptatásnál mindenképpen fontos megemlítenünk, mennyire fontos, hogy csecsemőkorban 

megfelelő időben, kialakult rendszer szerint történjen a szoptatás. Kiemelkedően fontos, hogy 

előtérbe helyezzük a szoptatást a tápszerekkel szemben. Amennyiben a gyermek ügyetlenül 

szopik (esetlegesen egy száj körüli hypotonia miatt), akkor is érdemes megpróbálkozni a lehető 

legtöbb tej lefejésével is. A megfelelő tápszer megválasztásában mindenképpen érdemes orvosi 

segítséget kérni. Olyan esetekben, amikor a csecsemő érzékeny a különféle tápszerekre, 

antiallergén tápszert javasolnak az orvosok, védőnők. 

Amennyiben a gyermek sokat bukik, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Emellett a hasra 

fektetés is egy hasznos eszköze lehet a hasfájások és bukások leküzdésének. Sokat bukó 

csecsemők esetében érdemes lehet a hasra fektetéskor ékpárnát alkalmazni, mely azzal, hogy a 

gyermek feje magasabbra kerül, megakadályozhatja az étel visszajutását. 

Szoptatáskor mindenképpen fontos a megfelelő testhelyzet megválasztása, mely a gyermek és 

édesanyja számára egyaránt komfortos. Szoptatás során is testkontaktus jön létre az édesanya és 

gyermeke között, amely a közti lévő kapcsolat megerősödését eredményezi. A csökkent 

izomtónusú babák fejének megtámasztása rendkívül fontos szoptatáskor, ezzel elkerülhetjük a 

félrenyeléseket, vagy csökkenthetjük azok számát. 

 Széklet: 
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A csecsemő székletének, minőségének és mennyiségének folyamatos nyomon követése 

elengedhetetlen. Rendkívül sokat tudhatunk meg az újszülött egészségi állapotáról általa.  

Az anyatejes babák székletének színe aranysárga, barnás, vagy zöldes színű. Ez nagyban függ 

az édesanya táplálkozásától is. Szaga általában savanyú, állaga kenőcsös.  Szoptatós babák 

esetében még az is gyakran előfordul, hogy nincs széklet, ám ettől sem kell megijedni, esetükben 

ez normális lehet, ám naponta 7-8 széklet is lehet a pelenkában. 

Tápszeres csecsemők esetében a széklet sűrűbb, naponta 1-2 alkalommal jellemző, színe 

sötétebb, és szaga kellemetlen. Náluk általában naponta mindenképp megfigyelhető széklet. 

Amennyiben a gyermek napok óta nem székelt, de ennek ellenére nyugodt és jókedvű, nincs ok 

a különösebb aggodalomra. A szelek is könnyebben távozhatnak, hogyha a gyermek gyakrabban 

van hason fekvő helyzetben.  

Székrekedés esetében, hogyha a gyermek nyugtalan, és láthatóan kínozzák a felgyülemlett 

salakanyagok, érdemes naponta tornát végezni. Ez a székletre gyakorolt jótékony hatásán túl a 

szülő-gyermek kapcsolatot is erősebbé teszi, elmélyíti. Hozzáitatás esetében is érdemes orvosi 

tanácsot kérni, ám a víz fogyasztása ebben a korban már hozzáitatásképp lehetséges. 
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2. táblázat: 4-6 hónapos korosztály 

 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

N
a

g
y

m
o

zg
á

s 

 

- Szimmetrikusan fekszik hátán és a 

hasán 

- Felső végtagjait mindkét oldalon 

egyformán használja 

 

- A hátán fekvő 

csecsemő végtagjai 

erős flexióban, vagy 

extenzióban vannak 

- Feszes izomtónus 

- Alsó végtagjai hajlított, enyhén 

kirotált, abdukált helyzetben vannak 

- Alsó végtagjai 

befelé rotált, 

abdukált helyzetben 

vannak 

- Extendált felső 

végtagok mellett, 

kirotált, abdukált 

alsó végtagok 

figyelhetők meg 

- Bokaízület is 

nagyon laza 

 

N
a

g
y

m
o

zg
á

s 

 

- Kezeit a testközépvonalában 

összehozza és szájához közelíti 

 

- Aszimmetrikus 

testtartás rögzült, a fej 

a nyújtott kar irányába 

fordul, vizuális inger 

segítségével sem lehet 

ebből a testtartásból 

kimozdítani 

 

- Bokaízülete könnyen, jól átmozgatható 

 

 

- Bokaízülete feszes, 

nehezen átmozgatható 

 

 

- Hason fekve fejét 60-90 fokban 

megemeli, alkarjára, tenyerére 

támaszkodva meg is tudja tartani magát 

 

- Hason fekvésben nem 

tud alkarjára, 

tenyerére 

támaszkodni, fejét 

nem emeli 90 fokban, 

még rövid időre sem 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

- Extendált törzs 

- Hason fekvésben fejét 

nem tudja oldalra 

fordítani 

- Körülötte lévő tárgyakért hol egyik, 

hol másik kezével nyúl 

- Hátáról mindkét irányba oldalára és 

hasára tud fordulni 

- Háton fekve lábfejét megfogja és 

szájához emeli 

- Ellentétes karjával, 

keresztbe nyúl a 

játékért  

- Vezetett, aktív 

segítséggel sem tud 

oldalára fordulni 

- Oldalán nem tud 

egyensúlyban maradni 

 

- Csökkent izomtónus 

- Laza csuklóízület 

esetén generalizált 

izom hypotonia 

valószínűsíthető 

F
in

o
m

m
o
zg

á
s 

- Kezeit középvonalban összehozza 

- Középvonalban lévő tárgy után 

nyúl 

- Nem csak kezét, de a kezében lévő 

tárgyat is próbálja szájába venni 

- Kéz ujjai könnyen kinyílnak, 

kínált tárgyat meg tudja fogni és el 

is tudja engedni 

- Nem tudja középre 

hozni a kezeit 

- Kínált tárgyért nem 

nyúl 

- Nem viszi a szájához 

a kezét 

- Kezei szoros 

ököltartásban vannak 

- Hason fekve átnyúl a 

középvonalon a 

másik oldalon lévő 

tárgyért 

- Háton fekvésben csak 

egyik kezével nyúl a 

felkínált tárgyért 

- Túl feszes izomtónus 

 

 

 

 

 

- Hemiparézis első jele 

lehet, ha átnyúl az 

ellenoldali játékért, 

illetve csak egyik 

oldali kezét használja 

É
rz

ék
el

és
-é

sz
le

lé
s 

- Tekintetével és a fejfordításával 

minden irányban tud követni (oldalra, 

fel és lefelé) 

- Középre hozott kezeire ránéz 

- Egyik tárgyról, másikra néz 

- Édesanyja arcát felismeri 

- Hangadásra hangforrás irányába 

fordítja szemét és /vagy fejét 

- Nem mosolyog, nem 

figyel a vizsgálóra 

- Sokszor tartja csukva 

vagy félig nyitva a 

szemét 

 

- Gyengébb látás jele 

lehet, ha csak egyik 

szem takarása ellen 

tiltakozik 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

É
rz

ék
el

és
-é

sz
le

lé
s 

- Hangadásra magatartása megváltozik, 

figyel 

- Gagyog, élvezi a hangadást, hangosan 

nevet 

- Párbeszédszerű hangadásba is 

bevonható 

- Hangot adó játék nem 

vált ki magatartás 

változást 

- A csecsemő nem 

gagyog 

- Sokszor nyugtalan 

ingerlékeny látszólag 

ok nélkül 

- Hangadása monoton 

- Gyengébb hallás 

teljesítmény-

hallásvizsgálat, 

audiológiai vizsgálat 

K
o
g
n

it
ív

 k
ép

es
sé

g
ek

 

 

- Azzal a kezével nyúl a tárgyakért, 

amelyik oldalon kínáljuk 

- A tárgyakat azért mozgatja, hogy 

hangot adjon 

- Tekintetét váltani tudja egyik tárgyról a 

másikra, leeső tárgy után néz 

- Tárgyakat szájához tudja vinni 

- Pontosan nyúl, fog 

 

- Keresztbe nyúl egyik 

vagy mindkét oldalra 

- Nem tudja mozgatni a 

tárgyat 

- Nem tudja a szájához 

vinni 

- Nem teszi át egyik 

kézből a másikba 

tárgyakat 

 

 

- Hemiparézis első jele 

lehet, ha keresztbe 

nyúl 

- Izomtónus eloszlási 

problémára utalhat, ha 

nem tudja mozgatni a 

tárgyakat 

- Váll-vállöv, nyak 

körüli izmok 

letapadása állhat a 

háttérben 

K
o

m
m

u
n

ik
á

ci
ó

s-
sz

o
ci

á
li

s 
k

ép
es

sé
g
ek

 

 

- Mosolyog, hangot ad ki 

- Gőgicsél, hangosan nevet 

- Tud hangosan sírni 

- Párbeszédszerű hangadásba bevonható 

- Hangadása változatos 

- Hozzá beszélő, rámosolygó személlyel 

szemkontaktust vesz fel 

- Megismeri a közvetlen hozzátartozókat 

- Édesanyához szelektíven kötődik 

 

- Nem alakítható ki 

vele hangpárbeszéd 

- Nem vagy kevés 

hangot ad ki 

- Hangadása monoton 

- Nem vesz fel 

szemkontaktust 

- Kerüli a tekintetet 

- Szinte mindegy kinek 

az ölében van 

 

- Hallássérülés jele 

lehet 

- Szájkörüli izom 

hypotonia jele is lehet 

- Látássérülés jele 

lehet, látásvizsgálat, 

illetve neurológiai 

vizsgálat javasolt 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

Ö
n

k
is

z
o
lg

á
lá

s 

 

- Jól koordinált légzés, szopás, nyelés 

 

- Nem zavartalan a 

táplálkozás, 

félrenyelések, 

köhögések evés 

közben 

 

- Izomtónus zavar 

- Korai adaptációs 

zavar 

Forrás: Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez 2015. 

Őrzők Egyészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve 2015.    

          

2. Korosztályspecifikus feladatok 4-6 hónapos korig az eltérő fejlődésmenet alapján 

2.1 Nagymozgás 

 Hason fekve testsúlyát nem tudja kinyújtott karján pár másodpercig sem megtartani. 

- Bobath labdára fektetjük, karját előre nyújtsa ki, lábait csípőjénél, térdnél vagy a 

bokájánál tartva gördítsük előre, míg a keze el nem éri a talajt. Vigyük a súlyát a 

tenyerére, és lassan fordítsuk a csípőjét jobbra-balra, hogy súlyát felváltva tartsa a 

karjain. 

 

 

                                             6. kép: Bobath labda 

 

Tanácsok szülők számára 

 Anya sarkára ülve fektesse a combjára a babát, úgy, hogy a keze érjen a padlóra. Csípőjénél vagy 

combjánál fogva döntse előre, hogy a kezére tudjon támaszkodni. Finoman jobbra-balra fordítsa a 

csípőjét, hogy felváltva támaszkodjon a karjaira. 
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 Lepedőben forgatások a gurulás előkészítése érdekében. A gyermek háton vagy hason fekszik a 

lepedőn és a szülő oldalról két kézzel emelve és gördítve átfordítja a gyermeket a másik oldalára. 

Fontos figyelni a karok nyújtott helyzetére a kivitelezésnél. 

 

2.2 Finommozgás 

 Nem tudja a kezében megtartani a tárgyat. 

- Csörgőre ráfogás, ha egyedül nem megy, segíthetjük, hogy kezünket ott tartjuk, és 

segítünk neki felemelni a kezét, hogy lássa a tárgyat, amit fog. 

 

 

                                      7. kép: rágókák, csörgők 

 Nem tudja középre hozni a kezeit, nem viszi a szájához a kezét. 

- Kukucs játék kendő lehúzásával az arcról, a kendő takarhatja a gyermek és az anya 

arcát is. Fontos, hogy megfelelő távolságról (a gyermek karjának hosszúsága) 

kommunikáljunk a gyermekkel a játék közben. 

 

                                                8. kép: kendők 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon elérhető távolságba fellógatni tárgyakat, amiket önállóan is könnyebben elérnek és 

megfognak, akár nagyobb, fényes karika is lehet. 
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2.3 Érzékelés-észlelés 

 Nem keresi a hangforrást. 

- Csörgőt rázva, ha azt nem keresi, vigyük a látóterébe, majd fokozatosan távolítsuk, 

bíztassuk, hogy keresse, kövesse, mosollyal jutalmazzuk. 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon anya beszéljen hozzá, ha nem fordul felé, gyengéd érintéssel segítse, de akár más zajokkal 

is kísérletezhetnek: zenélő játékok, csörgős papír, bármi, ami felkeltheti a baba érdeklődését. 

 

2.4 Kognitív képességek 

 Nem néz egyik tárgyról a másikra. 

- Segítsük, hogy arcunkról a tekintetét egy tárgyra vigye és vissza. Ilyenkor beszéljünk 

hozzá, majd, ha ránk néz, rázzunk meg egy csörgőt. Hagyjunk időt, hogy 

gyönyörködhessen a tárgyban, majd újra beszéljünk hozzá és várjuk, hogy ránk 

nézzen. Ha ezt már tudja, játszhatjuk ugyanezt két játékkal is. 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon akár etetés közben biztathatja az anya, hogy arcáról tekintetét vigye a cumisüvegre, vagy 

fürdés közben a csipogó játékra, majd játékokra. 

 

2.5 Kommunikációs-szociális képességek 

 Nem gagyog, nem gőgicsél. 

- Beszéljünk hozzá, énekeljünk neki. Ha hangadással válaszol, mosollyal, érintéssel 

jutalmazzuk. 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon anya „beszélgessen” vele, énekeljen neki fürdés, játék közben, minden hangadást 

jutalmazzon mosollyal, érintéssel. 

 

2.6 Önkiszolgálás 

 Nem zavartalan az evése, sokszor nyel félre. 

- Konzultáció anyával, 

- etetés megfigyelése, hozzátáplálás megsegítése. 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon nyugodt étkezési körülmények megteremtése. 

 Hozzátáplálás fokozatosságának betartása, kezdeti nehézségekkel kapcsolatban védőnői segítséget 

is kérhet. 

Forrás: Szelényi Marianna (2006): Apró lépések - Korai fejlesztő program lassabban fejlődő gyermekek 

és szüleik számára 
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3. táblázat: 6-9 hónapos korosztály 
 

Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ Szülői 

aggodalmak 
Gyanújelek 

N
a

g
y

m
o

zg
á

s 

- Hason fekve körbe forog, 

folyamatosan gurul.  

Kúszás megindul (előbb páros 

kézzel, majd alternáló kéz-láb 

mozgással). 

- Feltolja magát térdkézláb 

helyzetbe, biztosan áll ebben a 

helyzetben, így „hintázik”.  

- Kiül, és kibillentésre támaszt. 

- Mászás megindul.  

- Egyáltalán nem fordul 

hasról-hátra és vissza. 

- Hason fekvésben nem 

támaszt, alkaron, fejét nem 

emeli.  

- Önindítottan nagymozgás 

alig megfigyelhető. 

- Aszimmetria a kúszásban, 

mászásban.  

- Bárminemű szokatlan 

mozdulat, mozgás (pl. 

popsin csúszik előre stb.)  

- Izomtónus eltolódási 

zavar 

- Halláscsökkenés, 

- Látás probléma 

- Fennmaradt 

csecsemőkori reflexek 

F
in

o
m

m
o
zg

á
s 

- Háton fekve célirányosan fog 

meg és elenged mindkét kézzel 

tárgyakat, ezeket hosszan meg is 

tartja.  

- A marokfogást lassan felváltja az 

első három ujj fogása, végül a 

csippentés kialakulása.  

- Csörgőt hosszan ráz. 

 

- Nem fog meg, vagy csak 

egyik kézzel fog meg 

tárgyat.  

- Nem tart meg, vagy nem 

tudja fogását elengedni.  

- Csak marokfogás marad, 

nem differenciálódnak a 

többi ujjak.  

- Izomtónus eltolódási 

zavar 

- Halláscsökkenés, 

- Látás probléma 

- Fennmaradt 

csecsemőkori reflexek 

É
rz

ék
el

és
-é

sz
le

lé
s 

- Már két szemmel egyszerre lát, 

ugyanazokat a képeket több 

szögbeállításból is nézheti.  

- 3 dimenziós látással a tárgyak 

térben való helyzetét is érzékeli.  

- A látott tárgyakat kezével, ujjai 

differenciálásával tapintja meg, 

ujjait beledugja, hogy úgy is 

megtapasztalhassa.  

- Hallása finomodik, arcokhoz 

hangot társít, és az ismerős 

hangját több irányból lokalizálja. 

- Nevét kihallja az beszédből, 

énekből.  

- Ismerős tárgyak hangját hallva 

azokat keresi, élvezi a tárgyakkal 

- Gyakran ütközik neki 

tárgynak, pár centis 

távolságról vizsgálja az 

apróbb mintákat egy 

játékon. 

- Nevére egyáltalán nem 

figyel.  

- Zajforrást semmilyen 

helyzetben nem keres.  

- Halláscsökkenés, 

- Látás probléma 

- Kognitív elmaradás 
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zajkeltést, variálja, mit mivel 

ütöget össze.  
K

o
g

n
it

ív
 f

u
n

k
ci

ó
k

 

- Ugyanazt a tárgyat 

többféleképpen is használja. 

- Leesett játék után néz. 

- Teljesen elrejtett játékot keres az 

eredeti helyén. 

- Mentális állapot megosztásának 

képessége már megfigyelhető 

(ketten „beszélgetnek” egy 

tárgyról).  

- Akár tíz percig eljátszik 

játékokat váltogatva. 

- Nem keresi a leesett 

tárgyat. 

- Az előtte elrejtett tárgy 

számárára minden esetben 

végleg eltűnt, nem keresi.   

- Nem hívja fel soha más 

figyelmét olyan tárgyra, 

vagy cselekedetre, ami 

neki tetszik. 

- Kognitív elmaradás 

- Érdemes a pervazív 

zavar gyanújával 

figyelni (1,5 éves kor 

előtt nincs differenciál 

diagnózis, csak 

figyelem felhívó 

jelek!)  

K
o

m
m

u
n

ik
á
ci

ó
, 

sz
o
ci

á
li

s 
k

és
z
sé

g
ek

 

- Gagyogás (ciklizált hangadás) 

kezdődik. 

- Anyanyelvi hangok után 

érdeklődése megnő, a nem 

anyanyelviek eltűnnek. 

- Üdvözlő, kapcsolatfelvevő 

hangadások, párbeszédeket 

kezdeményeznek.  

- Nevének dallamára, ritmusára 

felfigyel. 

- Tárgyakhoz hangokat társít. 

- Felnőtt után ismétel hangsort.  

- Élvezi a „kukucs” játékot.  

- Bizonytalan helyzetben előbb az 

anyát figyeli, utána „válaszol”. 

- Megkülönböztet 

arckifejezéseket, reagál rá.  

- Félelem kialakulása, ismert és 

ismeretlen megkülönböztetése, 

megijedhet, ha más szeretné 

karba venni.   

- Semmilyen hangadás nincs 

(6 hónapos korig volt, de 

most már „elhallgatott”) 

- Egy-két hang a síráson 

kívül, de az is csak az 

édesanya elmondásából 

ismert.  

- Furcsa, bizarr, és nem az 

anyanyelvének megfelelő 

hangok.  

- Nem ismétel, nem vesz fel 

kapcsolatot.  

- Édesanyja arcát nem 

keresi, ha valami idegen 

helyzetben van, nagyon 

könnyű másnak átadni, 

egyáltalán nem hiányolja a 

szüleit.  

- Rendszeresen előfordul, 

hogy édesanyja se tudja 

megnyugtatni. 

- Bármikor átadható akár 

idegen kezébe is, nem 

hiányolja édesanyját. 

- Halláscsökkenés, 

- Látás probléma 

- Pervazív zavar gyanú 

- Regulációs zavar 

- Idegrendszeri 

éretlenség 
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3. Korosztályspecifikus feladatok 6-9 hónapos korig az eltérő fejlődésmenet alapján 

3.1 Nagymozgás 

 Nem fordul, vagy csak egyik irányba. 

- Nagylabdán végzett előre – hátra - oldalt és körző mozgás. Plédben hintáztatás fel-le, 

oldalt és csepphintaszerűen körbe. Gurulás tanítása (hátról combnál indítva, hason fej 

billentésével). Helyezzenek a gyermektől olyan távolságra játékot, amihez legalább 

oldalt kell fordulnia. 

- Laphintán hason fekvésben minden irányba hintáztatás, ügyelve arra, hogy 

kitámasszon.  

 

9. kép: laphinta 

 Nem kúszik, kezével nem tolja magát. 

- Gyakori hasra fektetés és tőle 0,5-1 méter távolságra figyelemfelkeltő játék, lejtőn 

lefelé csúszósabb felületen kúszatás. 

 Négykézláb helyzetbe nem tolja magát. 

Ö
n

k
is

z
o
lg

á
lá

s 

- Pépes és vegyes halmazállapotú 

ételek bevezetése.  

- Ölben, segítséggel poharára 

ráfogva iszik.  

- Puha ételeket szívesen kézbe 

vesz, szájához emel, ínyével 

próbálja elmajszolni.  

- Öltöztetéskor kezét lábát dugja.  

- Alvási szokások nagyjából 

kialakultak (fogzás kivétel). 

- Teljesen kialakulatlan 

napirend. 

- Öltöztetéskor feszes 

izomzat miatt édesanya 

nehezen tudja a ruháit 

ráadni (nem azért, mert 

tiltakozik).  

- Nem nyúl az ételhez, 

teljesen elutasítja a 

tapintást. 

- Regulációs zavar 

- Izomtónus eloszlási 

probléma 

- Idegrendszeri 

éretlenség 
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- Hason fekvésből csípőjét hátra húzva mintegy késztetni a térdkézláb helyzet 

felvételére (feszesebb csípőnél ezt lazítás céljából is!), nagylabdán a négykézláb 

helyzet kivitelezése, kibillentéssel. Hengeren előre-hátra gördülés, közben előtte játék 

a kéztámasz tanulása. Édesanya lábára keresztbe ráfektetve, előtte játék, később lehet 

motiválni, hogy átmásszon az édesanyja lábán.  

 

                     10. kép: henger 

 Nem ül fel, ülésben nem támaszt, könnyen eldől ülésből. 

- Nagylabdán végzett gyakorlatok ülésben, combtőnél támasztva, GONG-ban ültetve 

kibillentés, forgatás, combon sok höcögtető játék mindenféle ritmusban, és felváltott 

lábmozgással is.  

 

 

11. kép: GONG 

Tanácsok szülők számára 

 Ebben az életkorban kiemelkedően fontos a megfelelő mozgástér biztosítása. A 6 hónapos 

csecsemő mérföldkőhöz érkezik a helyváltoztatás terén, és már nem elég kihívás számára, hogy 

kartávolságra elhelyezett játékokat megérint, esetleg megfog. Ha a nagymozgásban bármilyen 

eltérést tapasztalunk, nagyon fontos leválasztani a nem megfelelő otthoni környezet hatását a valódi 

eltéréstől. Ha egy gyerkőc nem forog még, érdemes rákérdezni, mennyire puha felületen fektetik 

otthon, van-e járóka, vagy habtapi, amire ki tudják tenni. Milyen messze tesznek tőle játékot, 



27 

 

azonnal odaadják neki, amikor türelmetlen, mert nem éri el, vagy van lehetősége „elindulni” a cél 

felé. A jóakaratú, túl gyors segítség indítékhiányhoz vezet.  

 A kúszás elindulásához feltétlen szükséges, hogy a talajon legyen már a baba, legyen egy távolabbi 

cél, akár anya-apa, akiért érdemes elindulni. Sokszor hátrafelé, két kézzel tolva indulnak el, ez 

később átalakul, nem szükséges a beavatkozás. Segíthet a csúszósabb felület (járólap, parketta) is! 

 A térdkézláb helyzet eléréséhez térdben-csípőben hajlítani kell, és biztos kéztámaszra is szükség 

van. Előfordulhat, hogy túl feszes a hát – csípő – térd vagy egyszerűen nem támaszt le. Otthoni 

gyakorlásnak nyugodtan adhatjuk a plédben hintáztatást (hátlazítás – vesztibuláris ingerlés), illetve, 

hasról sarokülésbe húzását a babának. Megtörténhet, hogy az amúgy jól fejlődő gyermek ugyan 

próbálkozik térdkézláb helyzetbe kerülni, de túl csúszós a felület. Később ez nem okoz majd 

problémát, de a tanulási folyamat elején megkönnyíthetjük neki például egy habtapi lerakásával a 

játszórészen.  

12. kép: habtapi 

 Mindenképpen érdemes a szülőkkel tisztázni, hogy a baba maga határozza meg, mikor tud már 

felülni sík talajon. A megtámasztott ülés feszes háthoz, és a mászáshoz való indítékhiányhoz vezet 

(a békésen üldögélő baba még inkább megkap mindent), ráadásul, ha nem maga ült fel, akkor nem 

is tud kitámasztani, könnyen eldől. A veszély az, hogy teljesen kit tud így maradni a mászás, van 

úgy, hogy ülésből húzzák fel magukat a babák állásba. Fontos, hogy ha nem is mindenben az 

ontogenetikus fejlődésmenetet követi egy baba, a szülők tartsák szem előtt az életkornak megfelelő 

tér kialakítását. Mostanra éberen már nem a kiságy, és semmiképpen nem pihenőszék- rugóshinta 

kell, hogy hosszan a tartózkodási helye legyen, hanem a talaj.  

 A szülők számára fontos lehet, hogy tisztázzuk, mi az, amit semmiképpen ne tegyenek. Ilyen 

például a bébikomp használata, ami a legtöbb gyermek számára minimum gerincferdülést okoz, de 

feszes izomtónusú gyermekeknek akár további tónusfokozódást, lábujjhegyezést, a kúszás mászás 

kimaradását is okozhatja.  

 

3.2 Finommozgás 

 Nem fog meg, vagy csak egyik kézzel fog meg tárgyat. 

- Karikára ráfogás háton fekve, vagy ölben ültetve. Karika elforgatása, fel-le emelése, 

karika pálcára fel-lehúzása. A karikák vastagsága, puhasága, mérete változhat.  
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- Karikát karra, vagy lábra felhúzzuk, és a gyermek feladata ráfogni ellentétes oldali 

kézzel, és lehúzni. Testtudat fejlesztése is egyben ez a feladat.  

 

 

13. kép: karikák 

 Nem tart meg, vagy nem tudja fogását elengedni. 

- Vegyük körbe megfelelő vastagságú tárgyakkal. Legyen sikerélménye, hogy meg 

tudja fogni. A tárgyak súlyára is oda kell figyelni.  

 Csak marokfogás marad, nem differenciálódnak a többi ujjak. 

- Háton fekve, vagy ölben ültetve vékony enyhén átlátszó kendőt borítunk a fejére. 

(„Kukucs” játék.). 

 

Tanácsok szülők számára 

 Sok esetben látni nagy, súlyos babajátékokat, amik a lenyelés kivédése miatt hatalmasak a gyermek 

kezének méretéhez viszonyítva. Vegye körbe 4-5 számára izgalmas, megfelelő méretű játékkal. 

Nagyon valószínű, hogy a babát egyre jobban fogja érdekelni egy-egy flakonnak a kupakja, és anya 

papucsa, mint a legnagyszerűbb fejlesztésű babajáték. Legyünk kreatívak, és bátorítsuk a szülőket, 

hogy ami biztonságos hétköznapi tárgy, adják bátran oda.  

 

3.3 Érzékelés-észlelés 

 Ha látásában eltérést veszünk észre, legfontosabb az azonnali kivizsgálás, és a gyanú igazolása 

vagy kizárása. Ha 6-9 hónap között már feltűnő a látás akadályozottsága, akkor komoly 

látásproblémáról van szó.  

- Használjunk feltűnő színű (rikító) tárgyakat a manipulációhoz. Zseblámpával 

átvilágított, különböző színű kislabda tekintettel követése. Szimmetrikus testtudat 
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fejlesztő gyakorlatok (tüsilabda végig gurítása a testen, páros karmozgások, 

„biciklizés”) fontosak, mert ha két szem százalékos látása nagyon különböző, akkor 

erős féloldaliság alakulhat ki mozgásban is.  
 

                                      

                      

   14. kép: különböző tapintású labdák 

 A hallásnál szintén a legfontosabb azonnal szakorvoshoz irányítani, mivel a nem egyforma 

hallásteljesítmény miatt a mozgásban is komoly féloldaliság tud kialakulni.  

- Különböző hangszerek és hangutánzók használata, bemutatásuk után a látás 

kizárásával (háta mögött, közben kezébe más játékot adva) próbálja lokalizálni azokat.  
 

 

 

  15. kép: hangutánzók hangszerek 
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 Különböző, gyerekek kezébe is adható hangszerek bemutatása, felismertetése, és természetesen 

utána kipróbálása. A mozgással összekötve elkúszhat, elmászhat addig a hangszerig. 

          

                                                              

                                                            16. kép: gyermek hangszerek 

 

Tanácsok szülők számára 

 A szülőkkel tisztáznunk kell, hogy ha a szakorvos felírt segédeszközt (szemüveg, hallókészülék) 

akkor annak hordása, még ha ijesztőnek is tűnik, a gyerek fejlődésének kulcsa. A velünk töltött idő 

alatt, ha szükséges, erősítsük a szülő kompetenciáját a segédeszköz használatában. A szemtakarás 

sokszor nagyon nyűgös és fárasztó, mind a gyermek, mind a szülő számára.  

 Otthoni környezetében a természetes látási és hallási ingerek gazdag tárháza legyen megtalálható, 

bátorítsuk a szülőket, hogy különböző tárgyak megnézése – megtapintása - meghallgatása legyen 

a napi rutinba illesztve.  

 Hallás akadályozottsága esetén a gyermekhez korának megfelelően, szembe fordulva, jól 

artikuláltan, és ne túl gyorsan beszéljenek a szülők. A megszokottnál is több ölbeli mondókát 

mondjanak, sok fajta hangutánzóval, kezeikkel elmutogatva azokat.  

 

3.4 Kognitív képességek 

 Az előtte elrejtett tárgy számárára minden esetben végleg eltűnt, nem keresi. 

- Egy halkan zenélő játékot rejtünk el, és csak akkor kezd zenélni, ha már nem látja. 

Gyakorlás után már zenélés nélkül dugjuk el. Először mindig ugyanoda, majd egyre 

inkább változtatva. Erős gesztusokkal, hangunkkal játszva kérdezzük mindig, hogy 

hol lehet.  

- Anya a babával szemben ül, és letakarja a felsőtestét, egy nem átlátszó kendővel. Majd 

újra kérdezzük, hogy hol van? Ugyanez a babával, nála lehet egy könnyű, először 

szinte áttetsző anyag. Amikor lehúzza a kendőt, lehet a jól ismert „kukucs!” 

felkiáltással örülni egymásnak.  
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Tanácsok szülők számára 

 Fontos tisztázni, hogy a gyermekek ebben a korban utánzással tanulnak, így azok a tárgyak fogják 

egyre inkább érdekelni őket, amiket a szüleik használnak. Nem meglepő, hogy a drága, sok 

funkciós játékcsoda gyakran a sarokban porosodik, de egy műanyag flakon, apa kulcs csomója, a 

konyhai eszközök szinte minden darabja nagy siker a gyermeknél. Nyilván ezek mindegyikét nem 

adhatjuk oda, de tegyük számára elérhetővé azt, amivel veszély nélkül játszhat. Például a 

konyhában a törékeny és a gyermek számára nem alkalmas dolgokat gyerekzárral biztosítjuk, de 

az egyik földközeli szekrényben maradhatnak keverőtálak, műanyag dobozok. Azok elérése, 

kipakolása, majd együtt visszarakodása igazi kaland lehet, és persze a szekrény becsukása 

pillanatában, már nyitja is ki újra.  

 A digitális eszközök használatának veszélyeire mindenképpen fel kell hívni a figyelmet (pl. a 

gyermek három dimenziós látása és térbeli tájékozódása nem alakul ki megfelelően, 

finommanipulációja romlik, ok-okozati gondolkodása egy virtuális világra korlátozódik, és az 

ottani nem valós szabályokat tanulja meg, kudarctűrő képessége és igényeinek késleltetése 

csökken…). A gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődése szempontjából elsődleges, hogy 

személyekkel legyenek kapcsolatban, ők adják a visszajelzést, megerősítést. Komoly 

következményekkel járhat, ha a személyeket tárgyakkal, de még inkább eszközökkel próbáljuk 

helyettesíteni. Fordítsunk kiemelt figyelmet a szemléletformálásra. 

 

3.5 Kommunikációs-szociális képességek 

 Egy-két hang a síráson kívül, de az is csak az édesanya elmondásából ismert. 

- Éneklésünket lehetőség szerint magasan kezdjük, hangsúlyozzuk ki a baba által is 

hangoztatható részeket (bumm-bumm, huss, hess, paccs…), tarthatunk kis szünetet is 

előtte, várva, hogy feltűnjön neki, hogy még nem fejeztük be. Jó, ha beleénekeljük a 

nevét is, figyelve, mennyire reagál rá. Ha már várja, mindenképp legyen hatásszünet!  

 Túl monoton hangoztatás, szegényes arcmimika.  

- Ebben az életkorban már játszanak a hangjukkal, késztessük hangadásra játékosan, 

egyszerű hangutánzók, rövid mondókák hangoztatásával, mozgással, mutogatással 

kísérve, erősen ritmizálva. A legjobb ölben ülve játszani, úgy, hogy lássa az édesanyja 

száját.  

- A mondókákat kísérheti egy közös mozgás állva is, pörgés, forgás vagy séta, és 

hirtelen leguggolás. Legalább 3-4-szer ismételjünk.  

- Arcot simogató játékok, testtudatot fejlesztő mondókák akár már tükör előtt is 

végezhetők (édesanya ölében ülve).  

 Furcsa, bizarr, és nem az anyanyelvének megfelelő hangok, vagy nincs hangadás (5-6 hónapos 

korig volt).  

- A hallássérülés egyik jele lehet, hogy 5-6 hónapos kortól nem hangoztatnak, mivel 

nem érkezik, vagy csak nagyon csekély visszajelzés számukra a saját hangjukról. A 

szakorvosi kivizsgálások mellett fontos megkeresni azokat a hangokat, amik láthatóan 

érdeklik (erős rézcsengő, dob), és ezek számát lehetőség szerint bővítsük. A további 

fejlesztést a szakorvosi ajánlás határozza meg.  

 Síráskor nem lehet megnyugtatni, az édesanya sem tudja megvigasztalni ilyen helyzetben, vagy 

bárkinek átadható, egyáltalán nem hiányolja a szüleit.   
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- Mindkét gyanújel nagyon markánsan a későbbi autizmus spektrumzavar irányába 

mutathat, érdemes a fejlesztést ebben az irányban megkezdeni. 

 

Tanácsok szülők számára 

 A kisgyermekek beszéde, kapcsolatfelvétele édesanyjuk, szűk környezetük mintájára alakul. 

Nagyon fontos az édesanyában, édesapában tudatosítani, hogy az anyanyelvet elsősorban tőlük 

tudja a gyermek elsajátítani. A gyermek vagy szülei száját lesve, vagy mellkasukon fekve hang 

rezonálást figyelve, vagy egy másik helyiségből, a háttérzajból is kihallva, szülei kedves hangját 

figyeli, és értelmezi a beszéd mibenlétét. Később kipróbálva saját hangját, várja, hogy szülei mit 

válaszolnak rá, ezzel megteremtve az első párbeszédeit. A visszajelzés azonnali kell, hogy legyen, 

bátorító, és számára figyelemfelkeltő. Egy csendesebb, visszahúzódóbb szülő számára szinte már 

sok lehet, amikor 6-9 hónapos gyermeke az ébrenlétének jelentős részében „beszélget”. Ha az anya 

számára nehéz az úgynevezett dajkanyelv használata, fontos, hogy anyai kompetencia érzését 

erősítsük.  

 

3.6 Önkiszolgálás 

 Az önkiszolgálás terén érdemes folyamatos, és mindenre kiterjedő kommunikációt folytatni az 

édesanyával. A család egy külön szerveződési szint, minden családnak saját egyensúlyi rendszere 

van, tehát az egységes tanácsok a legmegfelelőbb altatási és étkezési szokásokra, nem minden 

helyzetben alkalmazhatók teljes mértékig. Az irányelveket érdemes tisztázni, és együtt megkeresni 

az egész család számára működőképes megoldásokat, amelyek a gyermeknek leginkább a javára 

válnak. Az alábbiakban néhány irányelv. 

- Étkezés: a baba 6 hónapos korától (tápszeres csecsemők általában hamarabb) elkezdik 

az első kanállal kóstolgatni az új ízeket. 4-5 napot érdemes várni egy-egy új íz között. 

Érdemes bíztatni az édesanyákat, hogy kóstoljanak meg együtt a babáikkal a rég 

letűnt, egyszerű, só és ízfokozó mentes ételekből néhányat, és vegyítsék az ízeket 

kedvükre. Érdemes kerülni minden cukrozott ételt, hiszen, ha a babák azt szokták meg 

új ízként, nem várható el, hogy például az almát édesnek érezzék. Kiskanállal, vagy 

kifelé hajló peremű, vastag falú üvegpohárból itatva egyaránt próbálkozhatnak otthon 

az ivással. Az ételeket kínálhatják üvegreszelőn pépesítve, villával szétnyomkodva, 

durvára reszelve, apró darabokra vágva. Nincs verseny, mennyi zöldséget, gyümölcsöt 

kóstol meg, inkább a közös étkezések örömének felfedezése a cél.  

- Öltözés, fürdés: fontos, hogy egyre inkább be legyen vonva ezekbe a 

tevékenységekbe. Érdemes szóban kísérni a mozdulatainkat, megkérni (pl: nyújtsa-

húzza ki valamelyik kezét) egyszerű utasításokkal az együttműködésre. 
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4. táblázat: 9-12 hónapos korosztály 

 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

N
a

g
y

m
o

zg
á

s 

- Önállóan kúszik. 

- Négykézlábra áll, és így 

„hintázik”. 

- Szimmetrikus végtagi 

mozgásokkal dinamikusan mászik. 

- Mozgékony, nagyon élvezi a 

helyváltoztatást. 

- Fel tud ülni, és ülésben is 

biztonságosan játszik. Jó az 

egyensúlya ebben a helyzetben. 

- Felül, kapaszkodva feláll, a bútor 

mellett kapaszkodva oldalaz. 

- Nagymozgások 

késése  

(9 hónaposan még 

nem kúszik, 12 

hónaposan még nem 

mászik). 

- Kevés aktív mozgás, 

próbál mindent a 

legkevesebb energia 

befektetéssel 

megoldani, elérni. 

- Nem forog, izmai túl 

feszesek vagy éppen 

lazák 

Felmerülhet: 

- izomeredetű 

probléma: 

hipotóniás/ feszes 

izomzat 

- érzékszervi probléma 

- értelmi probléma 

(javasolt:  

szakorvosi és/ 

gyógypedagógiai / 

konduktív pedagógiai / 

neurológiai vizsgálata) 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

N
a
g
y
m

o
zg

á
s 

 

 

- Időnként a támaszt elengedve 

feláll, állásból letérdel, leül.  

- Önállóan áll, oldalra lépeget, 

leejtett játékért lehajol és felveszi, 

közben kapaszkodik. 

- Segítséggel jár, de a biztos 

helyváltoztató mozgás még mindig 

a mászás. 

- Önálló járás kialakulása: eleinte 

két kézzel kapaszkodik, majd 

egyik kezével, aztán megteszi első 

önálló lépéseit. Később a 

távolságok hosszabbodnak. 

- Lépcsőn négykézláb közlekedik. 

- Ritkán esik el. 

 

- Sajátos technikákat 

alkalmaz pl. a 

helyváltoztatásra, 

felülésre. 

- Kúszásnál mindkét 

kezével egyszerre 

húzza magát vagy 

mindig csak az egyik 

oldali végtagjait 

mozgatja. Mászás 

közben egyik oldalát 

húzza. 

- Nem próbál 

négykézlábra állni. 

- Négykézlábra állva 

szétcsúsznak a lábai. 

- Nem ül meg egyedül. 

- Nem áll fel. 

- Amikor feláll, 

lábujjhegyen áll. 

- Álló helyzetben 

bedőlt boka, lábtartási 

rendellenességek. 

 

 

- Szem-

kézkoordinációs 

probléma 

- Egyensúlyzavar 

mozgáskoordinációs 

probléma 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

F
in

o
m

m
o

zg
á

s 

 

- Célirányosan, koordináltan, 

pontosan nyúl a tárgyakért, két 

kezével egyformán ügyes. 

- Kezeit szimmetrikusan használja. 

- Szem-kéz koordinációja egyre 

stabilabb. 

- 2 ujjal precízen felszed tárgyakat. 

- Két tárgyat is felvesz egyszerre, és 

azokat össze tudja ütögetni.  

- 2–3 ujjal csippenteni próbál. 

- Egyre kevésbé veszi szájába a 

tárgyakat.  

 

- Nem nyúl a játékaiért. 

- Kisebb tárgyakat is 

marokra fog. 

- Fogása nem célzott, 

csak seprő 

marokfogással vesz 

fel tárgyakat. 

- Apró tárgyat nem tud 

felcsippenteni. 

- A mutatóujj mozgása 

nem válik külön 

(nincs lapozgatás, 

gombnyomogatás, 

piszkálgatás). 

- Nem pakol ki 

(dobozból, fiókból). 

- Nehezen enged el 

(nem ejt, nem dobál, 

nem gurít). 

- Bepakolásnál mellé 

ejt tárgyakat. 

- Az eldobott játékokat 

nem várja vissza. 

 

 

- Izomeredetű 

probléma: hipotóniás/ 

feszes izomzat 

- Szem-

kézkoordinációs 

probléma 

- Neurológiai probléma 

- Látássérülés  

- Értelmi probléma 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

É
rz

ék
el

és
-é

sz
le

lé
s 

 

- Leeső, elguruló játéknak, tárgynak 

utána néz. 

- Mélységeket észlel. 

- Megkülönbözteti az ismerős 

személyek hangját, és 

egyértelműen azt a személyt 

keresi, akinek a hangját hallja. 

- Nevének hallatán felfigyel. 

- „Kukucs játékban” részt vesz. 

- Utánozza a felnőtt szokásos 

érzelemmel töltött gesztusait 

(tapsi-tapsi, pá-pá). 

- Kezét a tükör felé nyújtja, 

tükörképét simogatja. 

- A tiltást megérti, a tiltott 

cselekvést abbahagyja. 

- Olyan cselekvést ismétel. ami a 

környezetében nevetést váltott ki. 

- A távoli tárgyakat is jól látja. 

- Észlel téri viszonyokat: távolság, 

mélység, magasság stb. 

- Nézeget képeskönyvet. 

 

 

 

- Nem érdeklik a 

játékok. 

- Személyekre, a 

környezete ingereire 

nem figyel. 

- Nem reagál a 

hangokra, zajokra 

nem rezzen össze. 

- Nem próbál játékokat 

követni horizontálisan 

a szemével, 

fejfordítással, nem 

nyúl utánuk. 

- Túl közel emeli a 

tárgyakat, esetleg 

ráhajol a játékaira, 

gyakran („részletesen, 

aprólékosan”) 

nyalogatja is azokat. 

 

- Izomeredetű 

probléma: hipotóniás/ 

feszes izomzat 

- Neurológiai probléma 

- Látássérülés  

- Hallássérülés 

- Értelmi probléma 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
Gyanújelek 

K
o
g
n

it
ív

 k
ép

es
sé

g
ek

 

 

- 2 tárggyal játszik. 

- Gesztust utánoz. 

- Megjelenik a funkcionális játék. 

-  Körformát helyére tesz. 

- A tárgyállandóság kialakulása. 

- Letakart játékot megtalál. 

- Logikus döntéseket hoz (ha ezt itt 

megnyomom, akkor ott szirénázni 

kezd). 

- Ok- okozati összefüggéseket 

felfedez a tárgyak alapos 

vizsgálata során. 

 

- Passzív, figyelme nem 

felkelthető. 

- Nem érdeklik a 

játékok.  

- Látóteréből kikerülő 

tárgyakat nem keres. 

- Játékokat nem ütöget 

vagy rázogat. 

- Játékokat eldobál, 

nem utánozza a 

pakolást. 

- Nem utánoz egyszerű 

cselekvést. 

- Nem kötik le a 

játékok vagy nem 

megfelelően játszik 

velük. 

- A tárgyak funkció 

szerinti használata 

nem jelenik meg. 

- Játékait, pl. 

nyomógombos 

játékokat nem tudja 

használni. 

 

 

 

- Látássérülés  

- Hallássérülés 

- Értelmi probléma 

- Autizmus spektrum 

zavarra utaló tünetek- 

esetleges 

diagnosztizálása 

későbbi életkorban 

lehetséges 
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 Normál fejlődésmenet 
Eltérő fejlődésmenet/ 

Szülői aggodalmak 
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- Megjelenik a belső érzések, 

kívánságok egyértelmű kimutatása 

gesztusokkal (pl. Vegyél fel! 

Kérek valamit!). 

- Kukucs-játékot játszik. 

- Ciklizál. 

- Beszéde jellemzően halandzsa 

beszéd. 

- Egyszerű szavakat utánoz. 

- A halandzsa beszédbe egyre több 

értelmes szót sző bele. 

- Több mint tíz egyszerű tárgyat 

vagy gyakori cselekvést kifejező 

szót megért, ezeket rámutatással 

vagy ránézéssel fejezi ki (passzív 

szókincs gyarapodása). 

- Néhány tárgyat vagy jelenséget 

hangutánzó szóval nevez meg (pl. 

hamm-hamm). 

- Megjelennek az első kimondott 

szavak (aktív szókincsfejlődés 

kezdete). 

- Fejrázással vagy a „nem” szóval 

jelzi, ha nem szeretne, és 

egyértelmű gesztussal vagy 

igennel jelzi, ha szeretne valamit. 

 

- Megért gesztusokkal 

alátámasztott, gyakran használt 

egyszerű közlést, kérést, utasítást 

(Gyere ide, Add a kezed stb.). 

 

- Nem figyel a nevére. 

- Nem érti a hozzá 

intézett egyszerű 

kéréseket. 

- Hanghatása egysíkú. 

- Nem reagál 

hangadással, ha 

beszélnek hozzá. 

- Gesztusokat nem 

utánoz. 

- Nem reagál 

hangadással, ha 

beszélnek hozzá. 

- A megkésett 

beszédfejlődés 

következtében a 

kommunikációs 

nehézségek miatt 

kialakulhatnak 

dühkitörések. 

- Nem vesz fel 

szemkontaktust. 

- Nem mosolyog. 

- Nem különbözteti 

meg a személyeket. 

- Elutasítja az ölelést, a 

szemkontaktust. 

 

- Mindenkihez 

odamegy. 

 

- Ajak- és szájpad 

hasadék 

- Elhúzódó, gyakori 

fülbetegség 

- Mozgásfejlődéssel 

összefüggő probléma 

(a beszéd is egy 

finommotoros 

tevékenység) 

- Auditív és/vagy 

vizuális figyelem 

gyengesége 

- Hallássérülés 

- Látássérülés 

- Autizmus spektrum 

zavarra utaló tünetek- 

esetleges 

diagnosztizálása 

későbbi életkorban 

lehetséges 

- Pszichológiai 

probléma 
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- Képes a közlő szándékát 

megérteni, és ehhez igazítani saját 

cselekvését. 

 

- Egyéves korára a passzív 

szókincse kb. 50 szó. 

- A szoros anya–gyerek kötődéssel 

az első évben kialakul a bizalom 

és biztonság. 

- Élvezettel nézegeti a tükörképét. 

- Jó kontaktus-készség, öröm-

megosztás. 

- Élvezi a zenét, zenére mozog. 

- Ismerős személyekre, tárgyakra 

mutat. 

- Kialakul az idegentől való félelem, 

és a szeparációs szorongás. 

- Ha valamit szeretne megkapni, 

amit nem ér el, akkor 

mutatóujjával rámutat a tárgyra. 

- Humorérzéke kezd megjelenni. 

 

 

- Nem figyelhető meg 

kitüntetett viszony pl. 

anyával, apával. 

- A szeparációs 

szorongás nem alakul 

ki. 

 

- Bizarr viselkedési 

formák, autoagresszív 

tünetek. 



40 

 

 Normál fejlődésmenet 
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- A szájához tartott pohárból inni 

kezd, ajkai a peremre zárulnak. 

- Ha van cumisüvege, azt önállóan 

tartja. 

- Tányérjából darabos ételt önállóan 

eszik, majszol. 

- Az állkapocs és ajakmozgás 

elkülönül, az ajakzárás kialakult. 

- A kezdő rágásminta kialakult, a 

nyelv oldalra is tud mozogni. 

- Önállóan kezdik használni a 

kanalat és a poharat, de még 

felügyelet mellett, sok segítséggel. 

- Együttműködik, és segíteni próbál, 

amikor öltöztetik, vetkőztetik. 

- Apró falatokat hüvelyk- és 

mutatóujjával felcsippent és a 

szájába tesz. 

 

 

- Csak pépes ételt 

fogyaszt. 

- Ivásnál gyakran 

félrenyel. 

- Napközben tartósan 

kevesebbet alszik, 

mint amennyi 

átlagosan elvárható, 

és túlzottan sokat sír, 

mozgékony, 

követelőző, 

nyugtalan, 

ingerlékeny és 

hangos.  

- az etetés problémássá 

válik, hajfájós vagy 

emésztési gondokkal 

küzd. 

 

- Szem-

kézkoordinációs 

probléma 

- Szakorvosi vizsgálat 

- Táplálási tanácsadás 

- Evésterápia 

- ADHD gyanú- - 

esetleges 

diagnosztizálása 

későbbi életkorban 

lehetséges 
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Gyanújelek 

Ö
n

k
is

z
o
lg

á
lá

s 

 

- Megjelenik a harapás és a rágás. 

- Az állkapocs tartása jól kontrollált, 

mozgása ritmikus. 

- Iváskor a poharat döntve 

megtartja, az ital még mellé 

csuroghat. 

- Folyamatosan több kortyot képes 

pohárból inni. 

- Öltöztetésnél segít, amikor a kezét 

a ruha ujjába illesztik, igyekszik 

átdugni, fölemeli a lábát a cipő, 

zokni vagy a nadrágszár 

fölhúzásához. 

- Tisztálkodásnál segít, fogja a 

szivacsot, a fésűt, a fogkefét, és a 

megfelelő testrészhez viszi. 

 

  

Forrás:  

- Aradi Mónika, Baranyi Ildikó, Csepregi András, Fehérné Kovács Zsuzsanna, dr. Kas Bence, Kiss Erika, dr. 

Mlinkó Renáta, Sósné Pintye Mária, dr. Stefanik Krisztina, dr. Telcs Borbála, Varga Zsuzsanna (2019): 

Ajánlások a fejlődési zavarok és az érzékszervi fogyatékosságok korai szűréséhez, állapotmegismeréséhez, 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest. 

-  Csepregi András, Kiss Erika, Matesz Monika (2018): Megfigyelés és állapotmegismerés kora 

gyermekkorban, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest. 

- Maródi László (2013): Az egészséges gyermek fejlődése. In: Gallai Mária: Gyermekgyógyászat, Medicina 

Könyvkiadó Zrt., Budapest. 
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4. Korosztályspecifikus feladatok 9-12 hónapos korig az eltérő fejlődésmenet alapján 

4.1 Nagymozgás 

 Ülő helyzetét nem tartja stabilan: 

- Ültessük a gyermeket Bobath labdára, vagy egy nagy strandlabdára és a combjait 

fogva lassan mozgassuk a labdát oldalra, előre, hátra, átlósan, körbe és várjuk meg, 

hogy a gyermek korrigálja az egyensúlyát. A feladat még élvezetesebb, ha éneklés, 

mondókázás kíséri. 

- Ültessük a gyermeket egyensúlyozó deszkára, lassan hintáztassuk egyik oldalról a 

másikra, mindig megvárva, hogy kiegyenesítse magát. Adjunk valamit a kezébe, hogy 

ne kapaszkodjon a deszkába. Ha már jól megy, próbáljuk meg motiválni, hogy 

önállóan, testsúlyáthelyezéssel mozgassa a deszkát. A feladat még élvezetesebb, ha 

éneklés, mondókázás kíséri. 

- Fejlesztett területek: fejkontroll kialakítása, a nyak mobilitása, törzs rotáció és 

fordulás, felegyenesedés, a törzskontroll kialakítása, kéz és lábtámasz, az 

ugráskészség kialakítása és fejlesztése, megfelelő súlyélmény nyújtásával, statikus és 

dinamikus egyensúly fejlesztése minden testhelyzetben, súlypontáthelyezés a 

függőleges tengely körül, életkornak megfelelő testhelyzetek és helyváltoztatások, 

valamint a helyváltoztatási formák tanítása, a manipuláció, eszközhasználat, 

önkiszolgálás stb. 

 

17. kép: egyensúlyozó deszka  

 

 

 

 

 Nem áll fel, amikor feláll lábujjhegyen áll. 

- Járás előkészítő feladtok: felállás, állás tanulása 

bordásfalnál, fokosszéknél. Fontos, hogy a felállás 

ortofunkciós testhelyzetét (egyik láb talpra, feljebb 

fogás felállás) szükség esetén manuálisan segítsük 

meg. 

 

               

 

 

 

 18. kép: fokosszék, bordásfal 

- Járókorlátban felállás, megállás, lépegetés. Fontos a fiziológiás kar és lábmozgás 

tanítása, gyakorlása. 
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19. kép: járókorlát (bambusz) 

 

Tanácsok szülők számára   

 Otthon ültesse a gyereket behajlított térdére. Lassan emelje meg az egyik térdét, ezután várja meg, 

míg törzsét, fejét visszahúzza a középvonal felé a pici. Ezt végezheti úgy is, hogy a földön 

behajlított vagy kinyújtott térddel ül, és a lába mozgatásával billegteti a gyermeket mindenféle 

irányba. Ezeket a mozgatásokat eleinte lassan, szünetek beiktatásával végezze, majd, ha már jobban 

alkalmazkodik a pici, lehet gyorsítani a tempón és folyamatosan is végezhetjük a feladatot. 

Ülésbiztonság növelése érdekében a zsámolyon ülés és tevékenykedés is otthon kivitelezhető 

játékos feladat. Egy fellépő megfelelő ennek kivitelezésére (később a mosdó és toalett 

használatakor is alkalmazható). A gyermek lába teljes talpon legyen közben a talajon. 

 

 

 

20. kép: fellépő, zsámoly 

 

 Felállás, állás gyakorlása a szülőbe kapaszkodva is megtörténhet, vagy megfelelő bútorban, a láb 

megfelelő talpra tétele és állásban a lábak megfelelő, váll szélességű távolsága fontos szempont. 
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4.2 Finommozgás 

 A szem- kéz koordináció gyengesége, tárgyak megfogásának, elengedésének nehézsége: 

- Tenyerébe beleférő játékok, tárgyak kiszedése és bepakolása a tartóba (építőkocka, 

műagyag állatka, kisméretű labda, nagyméretű gyöngyök). 

- Amikor már ügyesen vesz fel apró tárgyakat, megpróbálkozhatunk pl. laposabb 

korongszerű vagy zsinórok megfogásával. 

- A szem-kéz koordináció, a finommotorika fejlesztésére alkalmasak a golyóvezető 

játékok is. 

           21. kép: építőkockák 

              22. kép: golyóvezető játék 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon engedje, hogy apró tárgyakat (apró tészta, egyéb ehető pici finomságok: pl. puffasztott 

rizsszemek stb.) tartalmazó tálba belenyúljon, abban markolásszon. Véletlenszerűen is rá fog jönni 

arra, hogy a kezében maradnak a tárgyak.  Hívja fel a figyelmét, hogy milyen ügyesen sikerül 

kivennie közülük néhányat. Fontos a folyamatos felügyelet, mivel a kicsi még hajlamos a dolgokat 

a szájába venni. 

 A tárgyak elengedésére ösztönözhetjük a gyermek kézfejének gyengéd simogatásával és kéréssel 

(„Kérem.”). Eközben a beszédértést is segítjük. 

 A konyhai tevékenységek is számtalan lehetőséget tartogatnak, amivel fejleszthetjük a kisgyermek 

finommotorikáját. Engedje, hogy tésztát gyúrjon, kavarjon, szaggasson, díszítsen, segíthet 

zöldséget mosni, karfiolt, brokkolit rózsáira szedni. 

 

4.3 Érzékelés-észlelés 

 Nem érdeklik a feltűnő, színes tárgyak sem, nem szeret képeket, képeskönyvet nézegetni, nem nyúl 

tárgyak után. 

- Látásnevelés: célja a látás maximális kihasználása, szinten tartása és fejlesztése, az, 

hogy a gyermek spontán módon használja a többi érzékszerv által szerzett ismeretek 

kiegészítéséhez. 

- A pedagógiai módszerekkel mért látásteljesítmény folyamatos kontrollálása, a 

praktikus látás megfigyelése. 

- Szisztematikus kompenzációs technikák tudatosítása: követő szemmozgás, 

tekintetváltás, pásztázás.  
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- Szem-kéz koordináció megalapozása, gyakoroltatása (pl. világító labda, ami ösztönzi 

a labdáért nyúlásra).  

- Optimális megvilágítás, testhelyzet, fejtartás megtalálása.  

- Az alulról megvilágított tárgyak felismertetése.  

- Nyúlás alulról átvilágított tárgyak után.  

- Az alulról megvilágított tárgyak közötti különbségek felismertetése nagyságuk, 

formájuk és színük alapján.  

- Kontrasztos helyzetben lévő tárgyak felismerése.  

- Világító dobozon egyszerű képek felismerése.  

- Tükörben testrészeinek felismerése. 

- Firkálás vastag filctollal, ceruzával. 

 

 

23. kép: világító labda 

 

24. kép: világító doboz 

 

Tanácsok szülők számára 

Otthoni gyakorlatok (mondókákkal, énekkel kombinálva):  

 Fény keresése, fixálása minden irányban, minden irányból (LED lámpa használata tilos!). 

 Fény követése, tekintetváltás: tekintet rögzítést követően lassú ütemben mozgatott fény követése 

vízszintes, függőleges, átlós és körkörös irányba. Nyúlás esetén kézbe veheti, s úgy 

tanulmányozhatja a világító eszközt, pl. az elemlámpát. 2 lámpa használatával a tekintetváltásra 

lehet ösztönözni a gyermeket – az éppen világítót kell fixálnia.  

 Fény-árnyék, játék a visszavert és színes fényekkel. 

 Diavetítő, asztali lámpa használata a világító doboz ki- bekapcsolásával, tárgyak ráhelyezésével. 

Attól függően, hogy mi történik, lehet énekeket, mondókákat is mondani (pl. eltakaráskor „Süss fel 

nap”, úszkáló kacsákat keresgélve „Kis kacsa fürdik” stb.). Átvilágított tárgyak keresése, fóliák 

mozgatása, fóliára rajzolt tárgyak felismerése, egyeztetése. 

 

4.4 Kognitív képességek 

 Nem rak egymásra kockákat. 

- Toronyépítés építőkockákból, egymásba helyezhető toronyépítő kockákból,  

- Montessori torony használata, ami egy komplex fejlesztő játék, 

- fejleszti a szem-kéz koordinációt, a logikai gondolkodást, a szín- és formafelismerést, 

a különböző méretek felismerését.  
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Tanácsok szülők számára 

 Otthon a szülő minta adásával (bemutatja a toronyépítés technikáját) ösztönzi a gyermeket önálló 

építésére. Felépíti, a gyermek eleinte valószínűleg a torony ledöntésében veszi ki aktívan a részét, 

de idővel, a folyamatos bíztatás hatására megpróbálkozik az építéssel, a dicséret is fokozza a 

kedvét. Próbálkozzanak a közös építéssel, hogy minél magasabb legyen a torony. 
 

4.5 Kommunikációs-szociális képességek 

 Nem hangoztat 

 Beszéljünk a babával szemtől szemben: ha fenntartjuk a szemkontaktust, a baba 

láthatja a szemeket és a folyamatosan váltakozó arckifejezéseket. Így könnyebben 

megértheti, hogy a kommunikáció nem csak hangokból áll. 

 A történetolvasás is fejlesztheti a beszéd képességét. Amint megismeri a kedvenc 

történeteit, az is megeshet, hogy a mondat elejét kell csak felolvasni, és a baba befejezi 

a többit. Saját kis nyelvén elmeséli a mesét. 

 Az éneklés is segíti a gyermek beszédfejlődését. Az éneklés lelassítja a beszédhangok 

egymás utáni sorrendjét, ezért a baba könnyebben meghallhatja, hogy a különböző 

hangok hogyan kapcsolódnak össze szavakká. 

 Beszéljünk lassan: az énekléshez hasonlóan a lassított beszéd is segít a babának 

megismerni a különböző hangokat! 

 Ösztönözzük a hangoztatást.  

 

 

 

 

 

     25. kép: toronyépítő kocka 

 

26. kép: Montessori építő torony játék 

 

         27. kép: színes zörgős textil babakönyv 

 

    28. kép: Baba leporello könyv saját mesével 
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Tanácsok szülők számára 

 Otthon mutasson rá, vagy érintse meg azokat a tárgyakat, amelyekről beszél éppen. Például 

öltöztetés közben említse meg a ruhadarabok neveit, hogy először a pelenka, vagy, hogy vegyük 

fel a mellényt. Nevezze meg a mindennap használt dolgokat minél gyakrabban! 

 Mesélje el neki mindig, hogy mit csinál/csinálnak éppen. „Toljuk a bevásárlókocsit”, „Krétával 

rajzolsz”. Ha sokszor beszél arról, hogy mi történik pontosan, a baba könnyebben emlékezik vissza 

különböző nevekre és cselekvésekre. Arról is beszélhet neki, hogy most milyen tevékenységeket 

végez a ház körül. 

 A totyogó baba még többet tanul, hogyha sok újdonságot tapasztal meg. Például, ha főzés közben 

elmeséli és megmutatja a babának, hogy milyen alapanyagokat használ, könnyebben 

megjegyezheti a különböző ételek neveit. Ha képeskönyvek helyett az állatkertben találkozhat a 

különböző állatokkal, a neveiket könnyebben megjegyzi majd, és egy élmény lesz számára az 

állatkerti séta. 

 A babának szórakoztató a szavak és hangok tanulása, ezért hasznos, ha különböző mondókákat 

olvas neki. Emellett a baba biztosan nagyon örül az Ön által költött mondókáknak is, ezeket mind 

ismételje gyakran. Ha olvas, énekel, verset mond, vagy csak beszélget vele, ismételje meg minél 

többször a szavakat és mondatokat, ez segít a babának tanulni a beszédet. 

 Bátorítsa, biztassa a babát minél gyakrabban. 

 

4.6 Önkiszolgálás 

 Nem eszik önállóan. 

- A legtöbb baba 9-12 hónapos kor között már stabilan tud a hüvelyk és a mutatóujjával 

fogni, ilyenkor kezdődhet a csipegetős ételek időszaka. Főétkezéseken is, tízórai- és 

uzsonnaidőben is gyakran adjunk neki olyan ételt, amit kézzel lehet enni: kölesgolyó, 

puffasztott gabona, banánkarika – ezek azok az ételek, amikkel el lehet kezdeni a 

szilárd ételek kóstolgatását, mert ezek szétolvadnak a kicsi szájában, nem nehéz rágni 

őket. 

- Tépjük/vágjuk az ételt kisebb falatokra, hogy meg tudja fogni. 

- Biztosítsuk számára az önellátás minden lehetőségét. Álljon rendelkezésére 

cumisüveg, bögre, kanál, de ne követeljük, hogy használja is őket. 

 

Tanácsok szülők számára 

 Otthon maradjon a baba közelében, bátorítsa, ne sajnálja a dicséretet, és főleg biztosítsa a figyelmé-

ről. A kicsinek tudnia kell, ha lemond arról, hogy a papa vagy a mama etesse, attól még róluk nem 

kell lemondani. 
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Komplex korai fejlesztés - Egyéni foglalkozás tervezet 0-4 hónapos 
 

Foglalkozáson résztvevő gyermek: XY; 3,5 hónapos  

A fejlesztés formája, gyakorisága: heti 1 óra egyéni foglalkozás  

A foglalkozás fejlesztési céljai: 

 Nyaki-háti szakaszon az izomzat erősítése 

 Vállövi spaszticitás oldása 

 Vesztibuláris érzékelés fejlesztése 

 Szem-kéz koordináció kialakítása a két kéz együttes és külön használata során 

 Tárgyak célzott, akaratlagos megfogása- elengedése 

 Forgás előkészítése 

 Feladathelyzetben tartás idő intervallumának növelése áttereléssel, figyelem felkeltéssel 

A fejlesztés során használt módszerek:  

Bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés, kivárás, éneklés – mondókázás, értékelés 

Szülő tanítása során: közlés, beszélgetés, magyarázat, bemutatás 

Az értékelés a foglalkozás során folyamatosan megjelenik a jó megoldások pozitív megerősítése formájában. 

A foglakozás során használt eszközök:  

Matrac, tükör, henger, Bobath labda, csörgők, buborékfújó, esődob, mini tölcsér, lepedő 
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Idő Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 

13:00 
Interdiszciplináris team 

munka megteremtése 

Aktualitások átbeszélése az 

édesanyával: változások otthon. 

Neurológiai eredmény átolvasása, és 

átbeszélése 

Közlés 

Beszélgetés 

 

 

A gyermekkel foglalkozó 

szakemberek egységes 

célokkal kell, hogy 

dolgozzanak. 

13:03 

Ráhangolódás 

Kapcsolatteremtés 

Passzív átmozgatás 

Földön, háton fekvő helyzetben 

passzív átmozgatás lentről felfelé 

haladva (boka, térd, csípő, könyök, 

váll, nyak), ízületi átjárhatóság 

vizsgálata 

„Lába, lába…; Bicikli, bicikli…; 

Ilyen nagy az óriás…; Kerek a 

káposzta…” 

Magyarázat 

Éneklés 
Matrac 

Szükség esetén a vállak 

átmozgatását ölben is 

végezhetjük. 

13:10 

Gurulás előkészítése 

Alkartámasz megtartásának 

gyakorlása 

Nyaki-háti izomzat erősítése 

Lordotikus tartás 

megelőzése/leépítése 

Hasra fordulás segítését követően 

hengeren, hason fekvő helyzet 

kialakítása, közben esődobbal 

játéktevékenység teremtése 

Bemutatás 

Biztatás 

Henger 

Esődob 

Matrac 

Segítség a hátról hasra 

átfordulásban a lábak 

keresztezésével. 



1. számú melléklet 

51 

 

Idő Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 

13:15 

Nyaki-háti izomerősítés 

Vesztibuláris érzékelés 

fejlesztése 

Alkartámasz megtartásának 

gyakorlása 

Nyaki-háti izomerősítés Bobath 

labdán végzett feladatokkal, tükörrel 

szemben, hason fekvésben 

elhelyezkedve 

- Höcögtetés 

- Előre-hátra hintázás 

- Kör leírása jobbra, majd 

balra 

„Hóc, hóc, katona…; Hinta, 

palinta…; Lassan jár a 

csigabiga…” 

Magyarázat 

Biztatás 

Bemutatás 

Gyakorlás 

Értékelés 

Bobath labda 

Tükör 

Otthoni lehetőségként 

javaslom ennek a feladatnak 

a gyakorlását. 

Folyamatos szülőtanítás: az 

édesanyának bemutatom a 

feladatot, ezt követően ő is 

kipróbálja, közösen 

korrigáljuk az esetleges 

helytelenségeket. 

13:20 

Akaratlagos fogás-elengedés 

tanulása 

Két kéz használatának 

fejlesztése 

Matracon, háton fekvő helyzetben a 

vállövek kimozgatása 

varázspálcával, ezt követően 

akaratlagos fogás-elengedés tanulása 

A pálcát emelem fel, és leteszem le. 

Többször ismételve („János bácsi, 

János bácsi…” 

Bemutatás 

Magyarázat 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Maximum 1 cm 

átmérőjű csörgők 

Matrac 

A csörgőre való ráfogást 

oppozícióval (a hüvelykujj 

manuális távolításával) 

segítjük. 
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Idő Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 

13:24 

Vesztibuláris érzékelés 

fejlesztése 

Téri orientáció alakítása 

Vesztibuláris érzékelés fejlesztése 

mini tölcsérben 

Hintáztatás előre-hátra, jobbra-balra 

és körbe 

„Zsip, zsup…; Hegedül a kisegér…; 

Tekeredik a kígyó…” 

Bemutatás 

Magyarázat 

Gyakorlás 

Mini tölcsér 

A szülőnek otthoni 

tanácsként javaslom a 

feladat elvégzését, saját 

testéből tölcsért képezve. 

13:30 

Alkartámasz megtartásának 

gyakorlása 

Nyaki-háti izomzat erősítése 

Lordotikus tartás 

megelőzése/leépítése 

Hason fekvő helyzetben alkartámasz 

megtartásának gyakorlása hengeren 

Gyakorlása 

Ellenőrzés 

Biztatás 

Értékelés 

Szivacs 

Játékok 

Henger 

Szükség szerint segítjük a 

játékok közelebb vitelét, a 

játékokra történő ráfogást. 

13:34 

Forgás előkészítése 

Nyaki-háti izomerősítés 

Téri orientáció alakítása 

Forgás előkészítése lepedőben 

történő forgatással 

Szülőnek is bemutatom és segítem a 

feladat végrehajtását 

Bemutatás 

Magyarázat 

Ellenőrzés 

Lepedő 

Szivacs 

A lepedőt a gyermek fej-és 

csípő magasságában tartjuk, 

egy lendülettel segítjük a 

lepedőben a hátról hasra 

fordulást. 

13:38 

Figyelemfejlesztése 

Két kéz használatának 

fejlesztése 

Játék a buborékfújóval 

A gyermek háton fekvő helyzetben 

ismerkedik a buborékokkal. 

Bemutatom neki, hogyan lehet 

kipukkasztani őket, majd hagyom, 

hogy ő is próbálkozzon vele. 

Bemutatás, 

Biztatás 

Magyarázat 

Buborékfújó 

Matrac 

Örömforrásként élje mag a 

feladatot a gyermek. 

Idő Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 
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13:41 
Szokás kialakítása 

Utánzásos tanulás 

Búcsúdal, értékelés 

„Így ketyeg az óra…” című dal 

éneklése mimetizálással 

Értékeléskor 1 pozitívum kiemelése 

Bemutatás 

Értékelés 
Tükör 

Tükör előtt ülve a 

foglalkozásvezető vagy 

édesanya ölében. 

13:43  

Otthon végzendő feladatok 

pontosítása a szülővel, szülői 

kérdések átbeszélése 

Beszélgetés 

Magyarázat 
 

A szülő esetleges 

bizonytalanságait újabb 

bemutatással és 

magyarázattal segítem 

szükség szerint. 
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Komplex korai fejlesztés - Egyéni foglalkozás tervezet 4-6 hónapos 

 

Név: X.Y. 

Életkora: 6 hó 

A fejlesztés formája, gyakorisága: egyéni fejlesztés, heti 1x45 perc  

A foglalkozás fejlesztési céljai: 

 váll-, vállöv izomcsoportjainak erősítése 

 egyensúlyérzék fejlesztése 

 helyzetváltoztatás formáinak fejlesztése 

 szülő segítése az segítségadás formáiban 

A fejlesztés területei:  

kognitív készségek fejlesztése, érzékelés- észlelés, megismerő funkciók fejlesztése, figyelmi funkciók fejlesztése, érlelése, figyelem, koncentráció időbeli 

terjedelmének növelése, komplex mozgásfejlesztés, egyensúly fejlesztése, mozgáskoordináció fejlesztés, szem-kéz koordináció fejlesztése, szociális 

képességek fejlesztése, együttműködés fejlesztése, kivárás tanítása, finommotorikus képességek fejlesztése 

A fejlesztés során elért eredmény mérésének, értékelésének eszközei: Kiphard-féle szenzomotoros és pszicho szociális fejlődési skála, szülő elmondása és 

saját megfigyelés alapján  

Alkalmazott módszerek: bemutatás, szóbeli magyarázat, együtt cselekvés, szóbeli irányítás mellett önálló kivitelezésre ösztönzés, utánzás, önálló cselekvés, 

figyelem felkeltés, motiválás, dicséret, biztatás 

  



2. számú melléklet 

55 

 

Terület Cél Tevékenység Eszköz 

kognitív készségek fejlesztése érzékelés, észlelés, 

megismerő funkciók 

fejlesztése, figyelmi funkciók 

fejlesztése 

ismerkedés különböző anyagokkal, hangokkal, 

játékokkal 

figyelem, koncentráció időbeli terjedelmének 

növelése 

csörgők, színes puha pamacsok, 

hangszerek, kendő 

nagymozgások fejlesztése egyensúly fejlesztés vesztibuláris inger feladatok plédben, labdán, 

gördeszkán 

pléd, nagylabda, gördeszka billenő lap 

nagymozgások fejlesztése mozgáskoordináció 

fejlesztése, szem-kéz 

koordináció fejlesztése 

feladatok csörgővel csörgő 

nagymozgások fejlesztése általános izomerősítés váll- vállöv izmainak erősítése, hason fekvésben 

nagylabdán, gördeszkán 

nagy labda, gördeszka 

finommotorikus készségek fejlesztése finommotorika fejlesztése, 

kézizmok erősítése 

 csörgőre ráfogás, elengedés, kézből átvétel  csörgő 

 

kommunikációs és nyelvi készségek 

fejlesztése 

beszédkedv felkeltése és 

növelése 

mozgásos passzív, vezetett aktív feladatok 

mondókával kísérése, üdvözlési formák 

alkalmazása 

labda, gördeszka, billenő lap  

Terület Cél Tevékenység Eszköz 
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szociális készségek fejlesztése szemkontaktus felvétele, 

megtartása 

plédben, anyatérdén, gördeszkán pléd, gördeszka 

tanácsadás szülőkonzultáció, igény 

esetén pszichológiai 

megsegítés 

kerettartó struktúra megtanítása, játék ötletek 

adása, otthoni feladatok adása igény szerint 

szülő bevonása játékba, szóbeli tanácsadás 
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Komplex korai fejlesztés - Egyéni foglalkozás tervezet 6-9 hónapos 

 

Gyermek neve: X.Y 

Életkora: 6 hó 

A fejlesztés formája, gyakorisága: hetente 1x45 perc egyéni fejlesztés  

A foglalkozás fejlesztési céljai: 

 váll- vállöv izmainak erősítése, tenyértámasz kialakítása, fej emelése és pár másodpercig megtartása hason fekvésben 

 szem-kéz koordináció fejlesztése a két kéz együttes és külön használata során 

 tárgyak célzott megfogása és elengedése 

 feladathelyzetben tartás időintervallumának növelése áttereléssel, figyelemfelkeltéssel 

 taktilis érzékelés fejlesztése 

 beszédkedv felkeltése mondókával, énekléssel 
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Idő Célok, feladatok Tevékenység Módszerek Eszközök Megjegyzés 

5p motiváció, ráhangolódás a foglalkozásra 
Anyával aktualitások megbeszélése 

Egymás üdvözlése 
beszélgetés köszöntő ének 

egymásra figyelés, 

szemkontaktus felvételének 

fontossága 

2p 

szemkontaktus kialakítása, 

taktilis érzékelés fejlesztése 

érdeklődés felkeltése 

Ciróka, maróka című dal éneklése 

gyermek arcának simogatása, kézzel, 

pamaccsal, kendővel 

éneklés, mondóka 
pamacsok, 

kendő 

szemkontaktus provokálása, 

megtartása 

3p 

tárgyra fókuszálás, tárgy követése 

tekintettel mindkét irányba, 

felkínált tárgy elvételére ösztönzés, 

tárgymegtartása, elengedése   

Erre csörög a dió… című dal éneklése 

csörgő rázása gyermek látóterében 

kezdve majd távolítva mindkét irányba 

éneklés 

mondókázás 

együtt cselekvés 

csörgők,  

hangszerek 

tárgy kérésénél kérem –

köszönöm párbeszéd formával 

ismerkedés 

6p 

egyensúly fejlesztése vesztibuláris inger 

helyzetben, 

szemkontaktus felvétele, megtartása 

Feladatok plédben anya bevonásával 

Plédben jobbra- balra lengetés Hinta-

palinta dal kísérésével 3x 

Plédben előre hátra lengetés  

Zsipp-zsupp éneklésével 3x 

Plédben fel-le emelgetés 10x számolásra 

Plédben csavargatás jobbra-balra  

Borsót főztem című dalra 3x 

Passzív ingerlés 

Éneklés 
pléd 

gyermek anyával legyen 

szemben a plédben 

szemkontaktus felvétele, 

megtartása 

érzelmek kifejezése: öröm, 

ijedtség észrevétele, reagálás 

rá 

anya kompetenciájának 

megerősítése 

Idő Célok, feladatok Tevékenység Módszerek Eszközök Megjegyzés 
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6p 
hason fekvésben a labdán fej emelése, 

tenyértámasz kialakítása, gyakorlása 

Feladatok nagy labdán, hason fekvésben, 

énekkel kísérve tükör előtt 

Fel –le rugóztatás a labdán gyermeket 

hátul csípőnél fogva  

Kipi-kopi kalapács dallal kísérve 3x 

Előre –hátra gördítés lassan  

Ecc-pecc kimehetsz című dallal kísérve 

3x 

Jobbra-balra gördítés a labdán lassan 

Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

című dallal kísérve 3x 

Passzív mozgatás 

éneklés 

nagy labda,  

tükör 

tükör segítségével 

fejemelésére biztatás,  

tenyértámasz megtartása a 

labdán, ha kell anya 

segítségével 

folyamatos biztatás, dicséret  

2p tenyértámasz provokálása Talicska helyzetben előre –hátra lóbálás  

mozgatás, kivárás, 

cselekvésre 

ösztönzés 

 

 
anya szemből ösztönözheti és 

dicsérheti 

Idő Célok, feladatok Tevékenység Módszerek Eszközök Megjegyzés 
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3p 

együttműködés fejlesztése 

fejkontroll fejlesztése 

tenyértámasz fejlesztése 

váll izmainak erősítése 

Anya térdén (anya hanyatt fekvésben) 

hasal a gyermek anya kezét fogja, anya 

felnyújtja a lábát térdből, majd leengedi 

Repül a repül a ……  

Szóbeli utasítás 

Együtt cselekvés 

Dicséret 

 
anya-gyermek kapcsolat 

építése 

3p kitámasztás provokálása 
Hengeren előre hátra görgetés 

Nyuszi ül a fűben c dal éneklésével 4x 

mozgatás 

mozgás 

provokálása 

dicséret, éneklés 

henger   

5p 

együttműködés fejlesztése 

vesztibuláris ingerhelyzetben egyensúly 

fejlesztése 

alsó végtag izomerősítés 

Gördeszkán, háton fekvésben páros 

lábbal tenyérből elrugaszkodás 

Megy a hajó a Dunán 3x 

passzív- aktív 

mozgatás 

éneklés 

gördeszka 

csörgő  
gyermek kezében csörgő  

3p 

váll- vállöv izmainak erősítése, támasz 

funkció erősítése, fej megtartásának 

erősítése 

Gördeszkán hason fekvésben 

óvatosan előre hátra tologatás 

Lementem a pincébe ... című dal 

éneklése 3x 

éneklés 

 
gördeszka fejemelésére ösztönzés 

2p Szokás kialakítás Óra végi elköszönés éneklés    

5p  Otthoni gyakorlás megbeszélése anyával 
szóbeli közlés, 

megbeszélés 
 

igény szerint otthoni 

gyakorlatok adása 
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Komplex korai fejlesztés - Egyéni foglalkozás tervezet 9-12 hónapos 

 

Foglalkozáson résztvevő gyermek: XY 11 hónapos  

A fejlesztés formája, gyakorisága: heti 1 óra egyéni foglalkozás (később lehetőség szerint NHT terápia) 

A foglalkozás fejlesztési céljai: 

 alsó végtagi enyhén spasztikus izomcsoportok lazítása passzív-aktív mozgásokkal 

 ülésbiztonság növelése földön, zsámolyon 

 egyensúlyérzék fejlesztése  

 helyzetváltoztatás minél hosszabb távon 

 tárgyak funkció szerinti megismerésének fejlesztése 

 szülő segítése a segítségadás lehetőségeiben, ortofunkciós helyzetek kialakításában. 

 

A fejlesztés során használt módszerek:  

Bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés, meggyőzés, elvárás, kivárás, éneklés - mondókázás, ritmikus intendálás, felszólítás, átterelés, biztatás.  

Szülő tanítása során: közlés, beszélgetés, magyarázat, bemutatás. 

Az értékelés a foglalkozás során folyamatosan megjelenik, dicséret, a jó megoldások pozitív megerősítése formájában. 

A foglakozás során használt eszközök:  

IKEA zsámoly, falevelek, ejtőernyő, pálcás formabeillesztő, puha baba, tornazsámoly, doboz, formaegyeztető játék (csiga), Wesco elemek, alagút, érzékelő 

lapok, érzékelő doboz falevelekkel, baba, fokosszék, varázspálca, buborékfújó. 
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I. Feladatok fekvő, ülő helyzetben a földön 

Idő  Célok Feladatok 
Alkalmazott 

módszerek 
Szükséges eszközök Megjegyzés 

10:00 Interdiszciplináris teamunka 

megteremtése 

Aktualitások megbeszélése az 

édesanyával: változások, neurológiai, 

orthopédiai eredmény 

 

Közlés, beszélgetés  A gyermekkel foglalkozó 

szakemberek egységes 

célokkal kell, hogy 

dolgozzanak. 

10:03 Ráhangolódás, 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés 

Földön ülve integetéssel köszöntés 

„Szervusz Bíborka örülök, hogy 

eljöttél…” 

Bemutatás, biztatás, 

éneklés 

 Szükség esetén édesanya 

ölében is ülhet. 

10:05 Ráhangolódás kedvelt 

játéktevékenység segítségével 

Pálca bedobálása dobozba Bemutatás, biztatás, 

közlés 

Pálcás formabeillesztő 

játék 

 

10:07 Alsóvégtagi enyhe spasztikus 

izmok lazítása, talptámasz 

előkészítése. 

Háton fekvő helyzetben feladatok:  

- integetés lábfejjel  

- biciklizés 

- lábak talpra tétele és 

csípőemelés 

„Lóg a lába, lóga…” 

„Lassan jár a csiga-biga…” 

„Zsipp-zsupp…” 

Bemutatás, biztatás, 

felszólítás 

Puha játék szükség 

esetén a kézbe. (baba) 

A feladatokat felváltva 

végezzük édesanyával, 

szükség esetén segítség 

adása. 

Idő  Célok Feladatok Alkalmazott 

módszerek 

Szükséges eszközök Megjegyzés 
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10:11 

Mászás gyakorlása, fogás- 

elengedés gyakorlása, hallási 

differenciálása: zizeg, zörög 

Hasra fordulás után önálló helyváltoztatás 

kúszással vagy mászással és leterített 

színes ejtőernyő alatt a falevelek 

megtalálása 

Bemutatás, biztatás Ejtőernyő, falevelek 

Segítség az ejtőernyő 

lehúzásában az édesanya 

bevonásával. 

10:13 

Ismerkedés a falevél 

tulajdonságaival minél több 

érzékelési úton. Tartásjavítás 

földön ülve 

Ismerkedés a falevelekkel: szaglás, fogás, 

gyűrés. 

 

Bemutatás, magyarázat, 

biztatás, közlés 
Falevelek 

Otthoni lehetőségként is 

javasolni lehet 

10:16 

Szem-kéz koordináció 

alakítása, fogás- elengedés 

tanulása, önálló 

helyváltoztatás gyakorlása 

Falevelek összegyűjtése mászással, majd 

térdelésben dobozba pakolása 

Bemutatás, biztatás, 

felszólítás 

Falevelek, 

tornazsámolyon doboz 

Édesanya a zsámolynál várja 

gyermeket 

10:20 

Önellátási tevékenység 

megteremtése, kétkezes 

manipulációval minél 

önállóbb ivás. 

Földön ülve ivás, önálló játék 

édesanyával 

 

Magyarázat, biztatás, 

közlés 

Formaegyeztető játék, 

csiga 
Közben előkészítés 
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II. Mászás akadályokon, felállás, állás 

Idő  Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 

10:23 

Egyensúlyérzék fejlesztése, 

taktilis érzékelés 

fejlesztése, mászás 

stabilizálása 

 

Mászás akadályokon: 

mászás emelkedőn, alagútban, 

érzékelő lapokon, érzékelő dobozban 

lévő falevelek között. 

Biztatás, kivárás, 

magyarázat, átterelés 

Wesco elemek, alagút, 

érzékelő lapok, érzékelő 

doboz falevelekkel, baba 

Édesanya bevonása a 

motiválásba, 

segítségnyújtásba. 

10: 30 

Felállás, állás tanulása 

kapaszkodással a sarkak lenn 

tartásával 

Felállás differenciáltan: 

Négykézláb helyzetből az intenció: 

„Egyik lábam talpra teszem, feljebb 

fogok 1-2, felállok” 

Intendálás, felszólítás  Fokosszék, baba a széken 
Ismétléssel édesanya is 

segíti a gyermeket. 

10:32 
Állásbiztonság növelése, 

nehezedés előkészítése. 

Állásban testsúlyáthelyezés. 

dőlök jobbra- balra. 

„Cini-cini muzsika…” 

Intendálás, közlés Fokosszék, baba.  

10:34 

Testséma fejlesztése, 

játéktevékenység fejlesztése, 

utánzásos tanulás 

Földre leereszkedés után, mászás 

alagúton keresztül a tükör előtti 

szabad játék a babával: 

simogatás, testrészek keresése. 

Közlés, magyarázat, 

átterelés 
Baba 

Az édesanyák motiválják 

és várják a gyerekeket. 

Közben előkészülnek a 

pedagógusok 
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III. Ülő feladatok zsámolyon 

Idő  Célok Feladatok Alkalmazott módszerek Szükséges eszközök Megjegyzés 

10: 37 Ülésbiztonság kialakítása 

zsámolyon, 

egyensúlyfejlesztés nagy 

karmozgások kivitelezésével. 

Zsámolyon a baba 

hintáztatása. 

„Emelem fel, le.” 

„Hinta, palinta…” 

Intendálás, biztatás, 

magyarázat, bemutatás 

IKEA zsámoly, baba Előmutatás után édesanyával 

végezzük a feladatot. 

10:39 Utánzásos tanulás, fogás-

elengedés tanulása. 

Kopogtatás pálcával 

„Kipp, kopp kalapács, kicsi 

kovács mit csinálsz…” 

 

Intendálás, bemutatás Varázspálca  

10:41 Figyelemfejlesztése, szem-kéz 

koordináció alakítása, fújás 

tanulása 

 

Játék a buborékfújóval 

 

Bemutatás, biztatás, 

magyarázat 

Buborékfújó Örömforrásként élje mag a 

feladatot a gyermek. Ha nem 

tolerálja a zsámolyt már, földön 

is kivitelezhető. 

10:43 Szokás kialakítása, utánzásos 

tanulás 

Búcsúdal, értékelés 

„Hívjad a, hívjad a 

falovacskát…” 

Bemutatás, dicséret  Tükör előtt ülve vagy édesanya 

ölében. 
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