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1. Jó gyakorlat 

 

Diszlexia prevenciós IKT alkalmazás az olvasás tanításához 

Kidolgozó: Kárpáti Zoltán 

 

Szakterület: logopédia – alsó tagozatos olvasástanítás 

Korosztály: 7-10 éves 

Résztvevők száma: 1-2 fő 

Óraszám: heti 1 óra 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: olvasástechnika, betűfelismerés, olvasási tempó fokozása 

A program célja (max. 400 karakter): 

A megfelelő színtű szövegértés elemi feltétele a megfelelő szintű olvasástechnika megléte. Ha egy 

gyermek akár még felső tagozatban is a betűk kódolásával, összeolvasásával bajlódik, nem várható el 

az olvasott szöveg megértése is. 

Annak idején a nyelvi-irodalmi-kommunikációs program kiemelt része volt a megfelelő olvasástechnika 

fejlesztése. Ennek egyik részfeladata volt a gyorsolvasás. Ezt a pedagógus 30 éve úgy oldotta meg, hogy 

az írásvetítő fóliára írt szavakat a gép kapcsolgatásával felvillantotta, és azt kellett a gyerekeknek 

elolvasniuk. 

Ezt a feladattípust lehet alkalmazni a mai IKT eszközök segítségével. Egyszerű PowerPoint programba 

illesztve a szavakat (szövegdobozokat), azok megjelenési idejét, helyét, módját pontosan beállítva ez a 

régi módszer remekül alkalmazható manapság is. 

Az alkalmazott szóanyag az Adorján Katalin: Gyakorlóanyag diszlexiás gyermekek részére I-II-III. 

(Budapest, 1995.) kötetéből származik, ez alapján különböző nehézségű, hosszúságú szósorokat lehet 

alkotni. 
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1. Elméleti háttér: 

Hagyományos megfogalmazás szerint az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás, az olvasási készség 

pedig az írott szövegek megértésének képessége. Az olvasás tehát egyfajta dekódolási mechanizmus, a 

leírt szavak transzformációja beszélt (kiejtett) szavakká, miközben megtörténik a tartalom felismerése. 

(Gósy, 2008.) Egyszerűbben fogalmazva olvasás során az írott nyelvi kódot használjuk. 

„Azt gondolhatnánk, hogy az olvasás egyszerű dolog, de nem így van. Mai tudásunk szerint az agy 18-

20 területének összehangolt működése biztosítja, hogy ez az igen összetett készségünk egyáltalán 

kialakulhat.” (Csépe, 2006. 9.o.) 

Az olvasást tipikus fejlődés esetén 5-7 éves korukban sajátítják el a gyermekek. A sikeres 

olvasástanuláshoz a tanulók részéről alapvető feltételekre van szükség. A vizuális percepciós 

képességek megfelelő fejlettsége mellett szükséges a nyelvi képességek megfelelő fejlettsége. Ezen 

belül az írott szöveg dekódolásához (avagy hangzóvá átfordításához), a szavak globális felismeréséhez 

és a szöveg megértéséhez szükséges képességek. Ugyanakkor mindezek integrációja is szükséges 

(Lukács és Kas, 2011). 

Az olvasás gyakorlásához kapcsolódó jó gyakorlat szakmai alátámasztását szolgálják a korábbi 

kutatások megállapításai; miszerint olvasás során a szemünk mozgását nem a folyamatos pásztázás 

jellemzi. Olvasás közben ugrások (szakkádok), megállások (fixációk), szünetek, sőt újraindulások, 

ismétlések sorozata zajlik. Az olvasás során ez a folyamat 6-8 betűre terjed ki és átlagban 20 sec az ideje 

(Csépe, 2006). 

A diszlexia mibenlétének szempontjából fontos a regresszív szakkádok vizsgálata is. Vannak a 

mondatnak, a szövegnek olyan részei, amelyeknél a szem visszatér a megelőző szavakra, és ismét fixálja 

azokat. Ezt nevezzük regresszív szakkádnak. Ezek egyrészt akkor jelennek meg, amikor az olvasó 

szemmozgásával túlságosan is „előreszaladt”, egy adott szón hamarabb túllépett, mint ami annak 

felismeréséhez vagy éppen a mondatba illesztéséhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy vissza kell lépni. 

Másrészt ez a jelenség akár szavakon belül is megjelenhet, és árulkodó jelei az olvasási készségek 

fejlettségének. Az olvasás regresszív szakkádjai pontosan oda térnek vissza, ahol a felismerési probléma 

nehezíti a szövegértést (Csépe, 2006. 38-39.o.). A jó gyakorlat feladatai a fixáció pontosságának 

fejlesztését is szolgálhatják. 

Az írott szavak dekódolásához leginkább szükséges alapképesség a szavak tudatos hangokra 

tagolásának a képessége, vagyis a fonológiai tudatosság. E tudatosságnak több szintje van, ide tartozik 

a szavak rím alapján való illesztése, a kezdőhang vagy az utolsó hang leválasztása, a hangok hozzáadása 

vagy elvétele egy szóból, a hangokra tagolás és a szó felismerése a hangok elsorolása alapján. A 

fonológiai tudatosság nem veleszületett képesség. Ösztönös képesség a szavak szótagokra bontása, a 

többit tudatosan kell megtanulni. Azok a gyerekek, akik az olvasástanulás előtt célzott fonológiai 

tudatosság fejlesztést kaptak, könnyebben tanulták a betűket, és jobban olvastak később. Ez tehát az 

alapja a hang-betű megfelelések elsajátításának (Lukács és Kas, 2011). 

A jól olvasó gyerekek és felnőttek már nem betűzve-szótagolva olvasnak, hanem egészlegesen ismerik 

fel a szavakat. Ez az olvasási folyamat a szavak globális alakjának a felismerésén, és a 

szövegösszefüggés alapján való következtetéseken alapszik. Ez az olvasási folyamat akkor tud 

megfelelően működni, ha az olvasó elég gyorsan tud hozzáférni a mentális szótára tartalmához, vagyis 

elég gyors ütemben aktiválódnak a szóalakok mentális reprezentációi (gyors megnevezés). A gyors 

szótári hozzáférésnek és az olvasásban való hasznosulásának természetesen alapfeltétele a megfelelő 

méretű és differenciáltságú szókincs (Lukács és Kas, 2011). 
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A gyors automatizált megnevezés (RAN, Rapid Automatized Naming) feladatok összetett perceptuális, 

lexikális és motoros folyamatok szinkronizációját igénylik, melyek közül kiemelkedő szerepet tölt be 

az ortografikus szimbólumok, a fonológiai egységek, valamint a tudatos figyelmi rendszer gördülékeny 

integrációja. Az intenzív kutatások eredményeként mára már egyértelmű, hogy a gyors megnevezés 

szoros kapcsolatot mutat az olvasás pontosságával, sebességével és a szövegértéssel egyaránt. A korai 

életkorban (iskoláskor előtt) tapasztalt gyors megnevezési deficitek jól előre jelzik a későbbi olvasási 

zavar, különösképpen az olvasási fluencia zavarának a kockázatát (Gereben és Mohai, 2014). 

 

2. Jó gyakorlat 

Az általam elkészített jó gyakorlat, még az 1980-as években gyökerezik. A nyelvi, irodalmi, 

kommunikációs program (Zsolnai) olvasástechnikai feladatai között szerepelt a gyorsolvasás. Annak 

idején az írásvetítő fóliára írt felvillanó szavakat kellett elolvasni úgy, hogy a tanító kapcsolgatta a 

készülék világítását. Ez a feladat a globális olvasás elsajátításának egyik eleme volt. Órai munkában 

való használatakor tűnt fel, hogy jól alkalmazható olvasási nehézségek esetén is. A számítástechnika 

fejlődésével, az irodai programcsomagok megjelenésével új lehetőség nyílt gyorsolvasási feladatok 

létrehozására prezentációs alkalmazásban. A betűket, szótagokat, szavakat, kifejezéseket 

szövegdobozba helyezve, annak felvillanási idejét pontosan be lehet állítani. A megfelelő színű és 

formájú (sugaras alakzat) háttér segít a figyelem irányításában. 

A felvillantott szótagok sorrendjében a Játékház képes olvasókönyvet vettem figyelembe. A szóanyag 

forrása pedig az Adorján Katalin által szerkesztett kötet volt. 

A feladatokkal fejleszthető, a megfelelő olvasási készséghez szükséges területek: 

 figyelemkoncentráció 

 fixáció pontossága 

 a szavak globális alakjának felismerése 

 a gyors megnevezés 

 szókincs 

A feladatok nehézségi sorrendje, a fokozatok tekintetében szép számú variáció lehetséges. 

A következő fokozatokat alkalmaztam: 

a) kétbetűs szótagok olvasása CV típus (C = konszonáns, magánhangzó, V = vokális, mássalhangzó) 

b) kétbetűs szótagok olvasása (VC) 

c) hárombetűs szavak (CVC) 

d) hárombetűs kétszótagú szavak (VCV) 

e) hárombetűs szavak kétjegyű mássalhangzóval (CVC) 

f) négybetűs egyszótagú szavak mássalhangzó torlódással 

g) kétszótagú szavak szótagolva (CV-CV) 

h) kétszótagú szavak egybeírva (CVCV) 

A sor természetesen még folytatható, a projekt egyelőre eddig tart 

A fokozatokon belül különböző nehézségi szintek vannak: 

1. nagy betűmérettel felvillanó szavak, a figyelmet egy piros vonal irányítja 

2. csökkenő betűmérettel felvillanó szavak, a figyelmet szintén egy piros vonal irányítja 

3. szavak kisebb betűmérettel, rövidebb felvillanási idővel, a figyelmet már csak a szó várható helyén 

található piros pont irányítja 

4. a monitor teljes felületén véletlenszerűen felvillanó szavak 

A variációk sorának a fantázia, a kreativitás adhat nagy teret. A projekt egyelőre eddig tart. 
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Egy-egy feladatsor 30 diából áll, így egy foglalkozásnak csak kb. öt percét veszi igénybe. Olvasás 

közben meg lehet állni, mivel a felvillanásokat kattintással lehet indítani. Így lehetőség nyílik az 

ismeretlen szavak megbeszélésére, szókincsfejlesztésre. 

Az anyag 1. osztálytól használható, leginkább akkor, amikor a gyerekek már megismerték az összes 

kisbetűt. Bízom benne, hogy ezek a feladatok elnyerik a tetszést és a mindennapi munkában jól 

használhatók lesznek. 

A fájlok az alábbi hivatkozásra kattintva, illetve a keresőbe gépelve drive tárhelyen hozzáférhetők.  

A hozzáférés linkje: 

https://diakoffice-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zoli0413_sulid_hu/Elk8U5Kd591CsSfydAHRgl0B0fH8caazrxSNSt

B1Ugr7_w?e=R1fgEl 
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Melléklet: 

A gyorsolvasási ppt-k egy példányának diái 
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2. Jó gyakorlat 

 
2-3,5 éves gyermekek csoportos helyzetben történő komplex nevelési tanácsadása 

Kidolgozói: Fehér Gyöngyi és Pálffy Júlia 

 

Szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Korosztály: 2-3,5 éves gyermekek 

Résztvevők száma: 4-6 gyermek szülővel 

Óraszám: 2x60 perc 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: Kommunikáció, beszéd, mozgás, szociális készségek 

(együttműködés, egymásra figyelés, stb..), 

A program célja: 

A csoportos helyzetben történő komplex nevelési tanácsadás célja, hogy a 2-3,5 éves 

gyerekeknél, akiknél a kommunikációs és/vagy szociális területen késést, nehézségeket 

tapasztaltak a szülők, egyéb szakemberek (védőnő, kisgyermeknevelő, gyermekorvos), 

pontosabb képet kapjunk a szociális készségekről, a szülő gyerek kapcsolatról és az oldottabb 

légkörben kooperatívabb szülőkkel és jobb hangulatú gyerekekkel tudjunk kapcsolatot 

kialakítani a további együttműködés érdekében. 

 

 

 

 
 
„Szülő és gyermeke egy egység, szimbiózisban élnek, reagálnak egymásra, egymáshoz 
tapadva  járják a tangót, egyik sem szabadulhat a másiktól. Alapvetően ez a tánc határozza 
meg a gyermek személyiségét. Örököl ugyan géneket, de azok a mi hatásunkra, elsősorban az 
interakciók révén aktiválódnak vagy némulnak el, így alakulnak ki később a képességek és 
személyiségjegyek.” 
 

/Ruby Wax/ 
  



11 
 

1. Bevezető 

Az Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményében, a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés szakterületen dolgozó szakemberek 2017 óta a megkésett beszédfejlődés miatt nevelési 

tanácsadásra jelentkező családokat, nem a hagyományos értelemben vett nevelési tanácsadásban 

részesítik. Az alábbiakban bemutatásra kerülő folyamat, „jógyakorlat”, az évek alatt finomodott, és 

kristályosodott ki ma már rutinszerűen végzett tevékenységgé tagintézményünkben. 

A folyamat és a tapasztalatok leírásával az a szándékunk, hogy segítséget nyújtsunk a korai fejlesztés 

területén dolgozó szakembereknek, kollégáknak a gyermekek és családjuk mélyebb, árnyaltabb 

megismerésére, amely pontosabb irányt adhat a fejlesztésnek. Komplexitásánál fogva segítheti az 

interdiszciplinális szemléletet megvalósulását is.  

 

2. Hogyanok és miértek 

Sok nehézségbe ütköztünk amiatt, hogy a vizsgálat alkalmával nagyon rövid volt az idő. Gyakran csak 

egy félénk, anyához vagy apához bújó gyermeket láthattunk, és a szülők által elmondottakra kellett 

hagyatkoznunk. Ezért az első ötlet ebből adódott, hogy hosszabbítsuk meg a megfigyelésre, tanácsadásra 

szánt időt, hogy a lehető legtöbb információhoz juthassunk a gyerekekről. Az egyszer 45-60 percet 2x60 

percre bővítettük. Az első 60 percben csoportos foglalkozást, majd 15 perc szünet után, egyéni 

konzultációt, megfigyelést, ha szükséges egyéni vizsgálatot végeztünk. Ezen a beszélgetésen történt az 

anamnézis felvétele is.  

Fontosnak tartottuk azt is, hogy egy alkalommal hívjuk be a családot, ne kelljen többször eljönniük 

ahhoz, hogy nagyjából teljes képet kaphassunk egy-egy család, gyermek problémájáról.  

Az atipikus fejlődésmenetű, viselkedési nehézséggel küzdő gyermekek igazi problémájáról szintén csak 

a szülők beszámolóira támaszkodhattunk ebben a helyzetben, valamint kevés olyan háttér 

információhoz juthattunk, ami az anya-gyerek kapcsolat megfigyelése során a birtokunkba kerülhet. 

A másik problémát a legtöbb esetben az jelentette, hogy egyéni tanácsadáson a szociális interakciók 

nehezen voltak megfigyelhetők, ezért az egyéni megfigyelés helyett kiscsoportos formát választottunk, 

hogy a szociális készségek fejlettségi szintjéről is képet kapjunk.  

A szülők az eddigi keretek között, mint passzív szemlélők, vagy egyszerű válaszadókként vettek részt a 

folyamatban. A megfigyelés 2x60 percében aktívan bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe, segíthetik 

gyermeküket, és maguk is oldottabbak lesznek. A különböző játékos helyzetekben benyomásokat 

szerezhetünk az anya-gyerek kapcsolat jellegéről, és képet kaphatunk a gyermek társas viselkedéséről. 

Azt tapasztaltuk, hogy a fejlesztés során azok a szülők, akik a hosszabb tanácsadáson vettek részt, sokkal 

együttműködőbbek, a kollégákkal való kapcsolatuk sokkal bizalmasabb.  

A korábbi formában az időkeret miatt, a felhasznált módszerek és a résztvevő szakemberek száma 

korlátozott volt. A különböző szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, konduktor) által végzett 

csoportos, játékos komplex foglalkozás lehetőséget teremt a különböző területek, (mozgás, beszéd, 

szociális interakciók, kognitív képességek) megfigyelésére. A játékos tevékenységformák a gyermek 

számára természetes oldott közeget biztosítanak, mindent csak felkínálva, semmit nem erőltetve, hogy 

a gyermek kibontakozhasson.  

 

3. Kiknél alkalmazzuk?  

Ezt a nevelési tanácsadási formát többnyire 24-42 hónapos, megkésett beszédfejlődéssel jelentkező 

gyermekeknél alkalmazzuk, de a sajátos viselkedésjegyeket hordozó, kommunikációs és szociális 

nehézségekkel küzdő gyermekek esetében is hatékonynak bizonyult. 
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4. Mi alapján osztjuk be a csoportos nevelési tanácsadásra a gyerekeket?  

Ha a gyermek jelentkezési lapján jeleztek beszédkésést, kommunikációs nehézségeket, magatartási 

problémákat, akkor automatikusan, a jelenleg heti 1 alkalommal megszervezett 2 órás csoportos nevelési 

tanácsadásra hívjuk be a családot. 

 

5. Kik a csoportos nevelési tanácsadáson résztvevő szakemberek? 

Tagintézményünkben jelenleg logopédus, gyógypedagógus, konduktor és szükség esetén pszichológus, 

és autizmus szakos gyógypedagógus vesz részt a csoportos nevelési tanácsadáson. 

 Logopédus: feladata a kommunikáció, beszéd- és nyelvi fejlettség megfigyelése valamint a 

beszédszervek állapotának és működésének vizsgálata és a szülő-gyermek kommunikáció 

jellegzetességeinek megfigyelése. 

 Gyógypedagógus: feladata a kognitív, képességek megfigyelése, a hallószervek állapotának és 

működésének a vizsgálata, szociális interakciók megfigyelése, anya-gyerek kapcsolat és 

interakciók, társas viselkedés megfigyelése 

 Konduktor: feladata az izomtónus, a mozgásállapot, önkiszolgálási tevékenységek 

megfigyelése és a szülő bevonódásának figyelemmel kísérése a közös tevékenységekbe 

 

6. A logopédus megfigyelési szempontjai: 

Logopédus feladata elsősorban annak a megfigyelése és eldöntése, hogy a gyermek nyelvi- és 

beszédfejlődésben tapasztalható elmaradása elsődleges, specifikus nyelvfejlődési zavar vagy egyéb 

képességek fejlődésének elmaradásai miatt másodlagosan kialakult eltérés.  

A csoportos megfigyelés során spontán és irányított feladat- és játékhelyzetekben figyeljük meg: 

 a gyermekek hangadásait, beszédét, kommunikációját a társakkal, szülővel,  

 beszédre, beszélőre való figyelmét,  

 gesztus- és mimikahasználatát, hallását 

 a szájállás (nyálzás), nyugalmi nyelésmód, légzés 

Beszéd, beszédértés, kommunikáció  

 Hogyan beszél?  

 Beszédében elfordul-e halandzsa, echolália, személyes névmás-, személyragcsere vagy egyéb 

furcsaság? 

 Rövid történeteket követi-e?  

 Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi?  

 A közös tevékenységekben instrukciókkal irányítható-e?  

 

7. A gyógypedagógus megfigyelési szempontjai  

Hogyan kapcsolódik be a kisgyermek az adott tevékenységbe (aktívan részt vesz, szemlélődik, hárítja a 

tevékenységet)? Változik-e ez a foglalkozás során:  
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 a figyelem felkelthetősége, irányultsága, terjedelme, tartóssága, hullámzása,  

 a gondolkodási műveletek szintje, tanulékonyság,  

 az érzékelési területek hypo-, vagy hiperszenzitivitás megfigyelése különböző ingerekkel,  

 rövid és hosszú távú memória, verbális és vizuális memória, tanulékonyság.  

Tájékozódás, érdeklődés:  

 Tájékozódik-e korának megfelelő szinten térben és időben?  

 Érdekli-e őt valamelyik foglalkozás, téma jobban, mint a többi?  

 Ezekben jobban szerepel?  

 Van-e olyan foglalkozás, amelyiken feltűnően jól vagy rosszul teljesít?  

 Milyen területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? 

 Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? 

Anya-gyermek kapcsolat: 

 Mennyire válasz kész az anya, felismeri-e a gyermeke szükségleteit? 

 A gyermek fordul-e vigasztalásért az anyához?  

 A gyermek mennyire vár megoldásokat az anyától?  

 Az anya mennyire hagyja a gyermek önállósulási igényét érvényesíteni?  

 Mennyire szolgálja ki a gyermeket a szülő?  

 Mennyit, hogyan és mikor avatkozik bele az anya a gyermek tevékenységébe?  

 A gyermek megmutatja-e a szülőnek az érdekes dolgokat – megosztják-e kölcsönösen 

élményeiket? Az anya felhívja-e a gyermek figyelmét érdekes dolgokra?  

 Mennyire tudja az anya a gyermek figyelmét terelni, vigasztalást nyújtani, izgalmi állapotban 

lecsillapítani a gyermeket?  

 Milyen anyai eszközökkel él? 

 Fegyelmezi-e a gyermeket?  

 Mennyire konstruktív megoldásokat használ a szülő?  

 Mondókázik, énekel, dúdol-e a gyermeknek?  

 Milyen szokásokat, rituálékat fedezünk fel kettőjük kapcsolatában?  

 Milyen általános képet fest az anya a gyermekről, felénk hogyan kommunikálja a gyermek 

viselkedését? Mennyire elfogadóak vagy elutasítóak ezek a magyarázatok?  

Megfigyeljük továbbá a szülő bevonódását a közös tevékenységekbe:  

 Énekel, mondókázik-e velünk, zavarban van-e, vagy esetleg feleslegesnek érzi a saját szerepét 

a közös játékban?  

 Hogyan reagál az anya a kedves biztatásra, hajlandó-e, képes-e a mondókákat, énekeket velünk 

„gyakorolni”?  

 Milyen a hozzáállása a fejlesztő foglalkozásokhoz (bízik-e azok eredményességében)?  

 Milyen a szülő verbális készsége, személyisége, temperamentuma?  

Társas viselkedés:  

 Hogyan, kivel, milyen formában kezdeményez kapcsolatot? 

 Hogyan reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen - ismerős)? 
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 Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos tevékenységbe (milyen típusúakba), esetleg 

kezdeményez-e közös játékot (ha igen, mit?).  

 Helyesen alkalmazza-e a játék szabályait?  

 Kötetlen helyzetben mivel foglalja el magát, mivel foglalkozik a legszívesebben?  

 Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő viselkedésében?  

Érzelmi reakciók:  

 Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot?  

 Bánat, fájdalom esetén igényel-e vigasztalást, mit tesz ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? 

 Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló helyzetben másoknak (pl. hogyan reagál egy kortárs sírására). 

 Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a gesztusokat - jól felismerhető-e a gyermek 

aktuális hangulata?  

 Élményeit elmeséli-e? 

Jutalmazhatóság:  

 Mivel jutalmazható leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)?  

 Hogyan vehető rá tevékenységváltásra, általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, 

kérések teljesítésére?  

 

8. Konduktor megfigyelési szempontjai 

 

A szabadjáték, ill. a mozgásos játékok és az akadálypálya használata közben megfigyeli a gyermek: 

 járását, lépcsőn, lejtőn, emelkedőn járását,  

 futását,  

 30 hónapos kor után az elrugaszkodást,  

 36 hótól az ugrást és az egy lábon állást is. 

 labdakezelés: gurítás, rúgás, dobás,  

 30 hótól célba dobás, célba rúgás 60 cm-ről, labda elkapása  

 kúszás, mászás megfigyelése  

 törzskontroll megfigyelése labdán  

 egyensúlyi reakciók megfigyelése, szinte minden tevékenység kapcsán  

 perzisztáló primitív reflexeket  

 ismétlődő, sztereotip mozgásokat.  

Manipulációs tevékenységek:  

 Az eszközök használata során a melyik keze a domináns (bal/jobb, váltogatja)?  

 A ceruzát, zsírkrétát, ecsetet hogyan fogja (marokra fog, 3-ujjas fogás)?  

 Ábrázolás során papírhatárt tar-e?  

 Ábrázolása szintje firka szintű/ vagy már megnevezi azt?  

 Rajzolt mintát (vonal, pöttyözés, kör, 30 hó csiga) utánoz-e?  

 A gyurmázás során a különböző technikákat (gyúrás, lapítás, sodrás, díszítés) utánozza-e?  

 A díszítés során a kétujjas csippentő fogás megfigyelhető-e nála?  

Az önkiszolgálási tevékenységek:  
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 az öltözködés, vetkőzés szintje (mely ruhadarabokat veszi le, és fel egyedül. Gombolás, 

villámzár, tépőzár használata. Az öltözködés helyes sorrendjének ismereti szintje. ragaszkodás 

ruhadarabokhoz) 

 kézmosás 

 szobatisztaság: (pelenkát visel, után jelez, jelez, bili, WC használat)  

 

9. A csoportos nevelési tanácsadás forgatókönyve 

A szülők gyermekeikkel közösen vesznek részt a foglalkozásokon. 

1. Játékba hívás, ismerkedés, bemutatkozás. 

2. Mondókázás mozgással összekötve, ölbeli játékok. 

3. Mozgásos tevékenység, akadálypálya. 

4. Fülelő játékok, hangutánzások, lassú mesék. 

5. Beszédszervek ügyesítése játékosan. 

6. Finommanipulációs játékok. 

7. Elköszönés. 

Játékba hívás, ismerkedés, bemutatkozás (3-5 perc) 

Pl.,  Kör, kör, ki játszik? Aki nem jön nem játszik!  

Kör, kör ki játszik? Csak a ….hiányzik? - ezzel hívjuk őket játszani  

 

Ha már mindenki beállt a játékba, leülünk a földre, minden kisgyermek a szülő ölében helyezkedik el, 

majd tapssal kísérve vagy xilofonnal - dallam eljátszásával - bemutatkozunk, köszönünk. 

 

Mondókázás, ölbeli játékok (10 perc) 

A mondókázás - éneklés során a gyermekek motiválhatóságát, kommunikációs, és nyelvi készségét 

figyeljük meg. Alkalmat biztosítunk a spontán megnyilatkozásoknak, barátságos, elfogadó légkört 

teremtve próbáljuk bevonni őket a szülők segítségével a foglalkozásba. Olyan mondókákat, énekeket 

választunk, melyek ismertebbek, de az ismétléseknek köszönhetően a szülők és gyermekek számára is 

könnyen megtanulhatók. Ennek érdekében minden mondókát, éneket kétszer-háromszor mondunk el. 

Pl.: 

 Így lovagolnak a hölgyek (lovagoltató) 

 Húzzad, húzzad magadat 

 Kiugrott a gombóc a fazékból 

 Süssünk, süssünk valamit 

 Én kiskertet kerteltem 

 Itt a keze, itt a szája, itt meg a kis pofikája, itt meg a kis hasikája  

 Kicsi orr, kicsi száj 

 Sűrű erdő, kopasz mező 

 Ez a malac piacra megy 

 Verébmama számolgatja 

 Borsót főztem 

 Töröm, töröm a mákot  

 Pipi pipi, pipi, pipipi, kispipikék gyertek enni  
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 Csip-csip csóka  

 Itt a szemem, itt a szám  

 Cini, cini muzsika  

 Hopp Juliska  

 

Mozgásos tevékenység, akadálypálya (15 perc) 

Játékos bemelegítéssel kezdjük, ezután pedig akadálypályát építünk, amelyeken a gyermekek a szülők 

segítségével a konduktor/gyógypedagógus irányítása alatt mennek körbe. A pálya elemeit odakészítjük 

előre, így gyorsan meg tudjuk építeni azt.  

Mondókák a mozgásos bemelegítéshez: 

 Ilyen nagy az óriás 

 Repülnek a madarak 

 Kaszálj Pista 

 Mackó, mackó ugorjál 

 Lánc, lánc Eszterlánc  

 Tekeredik a kígyó  

 Bújj, bújj zöld ág  

 Lassan jár a csigabiga 

 

Néhány ötlet az akadálypályára:  

 bújás hengerben, séta gerendán, járás taktilis korongokon, zsámolyozás, labda karikába dobása, 

mászás mászókán, akadály átlépése, hintáztatás Gongban vagy fittballon.  

 kúszás mászóka alatt, hintázás billenő lapon, labda rúgása, járás padon, leugrás, járás taktilis 

korongokon, rugózás, ugrálás nagylabdán, trambulinon 

 bújás hengerben, zsámolyozás, padon mászás, lejtőn járás, labdadobás, elkapás, karikába lépés, 

(ugrás), guggolás, mozdulat utánzása, mászás mászókán, hintáztatás labdán.  

 

Fülelő játékok, hangutánzások, lassú mesék (5 perc) 

Játékok segítségével a világ hangjaira irányítjuk a gyermekek figyelmét, így lehetőséget kapunk a hallás, 

beszédértés megfigyelésére is. Az a cél, hogy a gyermekek felismerjék az egyes tárgyak hangját, ezért 

leginkább az otthoni környezetben is megtalálható, hangot adó dolgokat szólaltatjuk meg Legyen az egy 

kulcscsomó csörgése, a papírlap gyűrése vagy az üvegben lévő víz hangja, ahogyan felrázzuk. A lényeg, 

hogy ezeket a hangokat felismerjék, amit lehet, adjunk a kezükbe, hogy ők is létrehozzák a hangot.  

Eszközök:  

hétköznapi használati tárgyak (kulcscsomó, vizespalack, labda, papír stb.,) hangszerek, bábok, 

állatfigurák, rövid mesék, hangoskönyvek, képeskönyvek  

 

Beszédszervek ügyesítése játékosan (5 perc) 

A beszédszervek mozgásának megfigyelését legkönnyebben játékos gyakorlatokkal, utánzással 

tornáztatással, a beszédszervek passzív tornáztatásával, ajak-, nyelv-, fúvó- és légző gyakorlatok 

végeztetésével tudjuk megtenni. 
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Néhány játékos példa: 

 kendő lefújása fejről, vagy lebegtetése fújással 

 buborékfújás 

 állathangok utánzása (hal, medve, oroszlán, stb.) 

 cuppantás, csettintés 

 méz lenyalása kanálról, vagy az ajkakról 

 Zizi felszedése nyelvvel 

 

Finommanipulációs játékok (10 perc) 

Ezekben a tevékenységekben a gyermekek elmélyülhetnek, kibontakozhatnak, alkothatnak, különböző 

textúrákkal ismerkedhetnek. Általában az évszakokhoz, ünnepkörökhöz illeszthető, a gyermekek 

számára motiváló tevékenységeket választunk a finommotorika megfigyeléséhez. 

Néhány egyszerű ötlet a manipulációs tevékenységekhez:  

 só-liszt gyurma (apró magok, termések a díszítéshez)  

 festés ecsettel, ujjal, szivaccsal, villával, dugóval 

 rajzolás zsírkrétával, vastag ceruzával, 

 papírtépés, mozaikozás 

 Pötyi kirakó 

 termések ragasztása papírra stb. 

 

Elköszönés 

Foglalkozás lezárása, gyermekek tevékenységének értékelése. 

 

A csoportos foglalkozás után 15 perc szünet következik, ilyenkor a gyerekek mosdóba mennek, esznek, 

isznak egy kicsit, mi szakemberek, pedig röviden megbeszéljük az addigi tapasztalatainkat és azt, hogy 

az egyéni beszélgetésen, még milyen egyéni vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy a gyermekről a 

legteljesebb képet kaphassuk. 

 

10. Egyéni nevelési tanácsadás 

A szülőkkel való konzultáció 

A beszélgetést a nevelési tanácsadásban részt vevő gyógypedagógus vezeti, és részt vesz a csoportos 

foglalkozáson jelenlévő logopédus, konduktor is. Ezen a beszélgetésen történik az anamnézis felvétel, 

melynek során képet kapunk a gyermekvárás időszakáról, a gyermek eddigi fejlődéséről, családban 

elfoglalt helyéről. Ezen túl a szülőnek alkalma van elmondani, hogy ő hogyan látja gyermekét, hogy a 

jelentkezéskor említett problémát ő, vagy környezetük más tagja érzékelte elsőként. Mik a nehézségeik, 

milyen segítséget igényel? 

Amennyiben a csoportos foglalkozáson nem tudtunk megfigyelni 1-1 képességet, területet, ezen az 

egyéni alkalmon kerítünk sort erre is. Az egyéni nevelési tanácsadás során, szükség esetén alkalmazzuk 

a SEED fejlődési skála bizonyos elemeit, a TROG tesztet, valamint a Juhász-Bittera megkésett 

beszédfejlődés vizsgálatának egyes részeit. 

A gyermekeknek az irányított tevékenységek mellett spontán játékra is lehetőséget adunk, amíg a 

szülőkkel beszélgetünk. Ez is sok információt ad a gyermekek önállóságáról, játékuk szintjéről.  

Spontán játék eszközei:  
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Montessori eszközök, labda, baba, játék állatok és ételek, golyó pálya, buborékfújó, autó, vonat, dömper, 

kockák, forma egyeztető, képes könyv stb. 

Az egyéni nevelési tanácsadás végén, a résztvevő szakemberek előzetes megbeszélését követően 

összegezzük a látottakat, ismertetjük a gyermekről alkotott véleményt. Amennyiben szükséges, további 

orvosi vizsgálatot javaslunk, és a fejlesztési lehetőségeket, segítségnyújtási módozatokat is felvázoljuk 

a szülőnek. 
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3. Jó gyakorlat 

A mozgásfejlesztés helye a nevelési tanácsadás szakfeladat ellátásában 

Kidolgozó: Izmindi István 

 

Szakterület: nevelési tanácsadás 

Korosztály: óvodások  

Résztvevők száma: vizsgálat: egyéni, fejlesztés: változó létszámú csoportok 

Óraszám: rész vizsgálat: 10 perc, komplex vizsgálat 60 perc, terápia: a diagnózistól függően 

változó óraszámban 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: 

statikus egyensúlyérzék érettsége, vesztibuláris rendszer, dominancia, preferencia, 

vizuális: észlelés, figyelem, differenciálás, 

auditív: észlelés, figyelem/szövegértés, differenciálás, 

együttműködési készség, feladattudat/feladat érettség, várakozási tűrés, mozgás 

összerendezés/összehangolás (aszimmetrikus-ciklikus mozgás), 

beszéd-mozgás integráció, ritmus, egyensúly, számlálás, önkorrekciós képesség, bilaterális 

motoros koordináció, reafferentációs mozgáskoordináció, motoros adaptivitás/flexibilitás, 

erőadagolás 

 

A program célja: Az adott nevelési évben tankötelessé váló óvodás gyermekek mozgás 

állapotára irányuló előszűrés a BTM státusz megállapítására, illetve kizárására irányuló 

szakértői vizsgálatok, valamint az iskolakészültségi vizsgálatok során.  
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1. Mi indokolta az állapot- és mozgásvizsgáló eljárás részfeladatainak 

megjelenését az óvodás korú gyermekek szakértői vizsgálata során? 

 

Még mielőtt a járási szakértői bizottságok szakmai protokollja célul tűzte volna ki a teljeskörű, 

komplex diagnosztikai feltárás szükségességét valamennyi szakértői vizsgálat során, 

tagintézményünk szakértői munkaközössége már évekkel ezt megelőzően lépéseket tett ebben 

az irányban. Az óvodás korú gyermekek fejlesztésében is aktívan részt vevő szakemberekként 

éreztük, hogy csupán az egyes részképességekre, pszichikus funkciókra, kognitív területekre 

irányuló pedagógiai vizsgálatok nem adhatnak teljes körű képet az adott gyermek állapotáról, 

képességeiről. Az egyes ok-okozati következmények feltárásához, a fejlesztő munka 

meghatározásához és hatékonyabbá tételéhez szükségesnek éreztük – legalább egy alapszintű 

– mozgásvizsgálat integrálását a már alkalmazott vizsgálati eljárások sorába. A vizsgálati idő 

indokolatlan megnövelését, a vizsgálatban részt vevő gyermekek pszichés túlterhelését 

elkerülendő, egy rövid, frappáns, valamennyi, szakértői bizottsági tevékenységben feladatot 

teljesítő kolléga számára könnyen felvehető, alacsony hely- és eszközigényű feladatsor 

összeállításában gondolkodtunk. Mindemellett célunk volt, hogy az egyszerűség mellett a 

célszerűségi szempontok is érvényesülhessenek. A lehető legtöbb alapmodalitásban megjelenő 

eltérés/elmaradás feltárását igyekeztünk megcélozni. Az egyes feladatoknak szakmailag 

standardizáltnak, objektíven értelmezhetőnek és nominálisan kiértékelhetőnek kellett lenniük. 

Ezen prioritások mentén esett a választásunk a következő részfejezetben bemutatott 

feladatokra. Valamennyi feladat Lakatos Katalin mozgásvizsgáló tesztjéből került átemelésre. 

(Lakatos, 2000). Az egyszerű felvehetőség, illetve kiértékelhetőség okán azonban nem a teljes 

adaptáció elvét követtük. Az egyes feladatok kivitelezése, kiértékelése, valamint értelmezése 

során az eredeti tesztnél egyszerűbb szempontsort állítottunk össze. Az egyes kiegészítő 

megfigyelések ugyanakkor lehetőséget adtak számunkra korábbi módszertani ismereteink, 

tapasztalataink integrált felhasználására. 

A feladatok kiválasztásában, „újra gondolásában” nekem jutott főszerep, mivel a nevelési 

tanácsadás szakfeladatellátás keretén belül, már évek óta foglalkozom óvodás korú gyermekek 

mozgásvizsgálatával, illetve terápiás ellátásával (TSMT).  

 

2. A szakértői vizsgálatban megjelenő állapot- és mozgásvizsgáló 

feladatok felsorolása és bemutatása 

 

1. Statikus állásegyensúly 

2. Kétütemű koordinációs feladat 

3. Labdadobás-elkapás páros kézzel 

 

2.1. Statikus állásegyensúly vizsgálata 

Bevezető instrukció: 

„Szeretném megnézni, hogyan tudsz egylábon egyensúlyozni. Gyere, álljunk fel egymással 

szemben! Minden feladatot úgy fogunk elvégezni, hogy először én bemutatom és el is 

magyarázom neked, hogy pontosan mit szeretnék tőled kérni. Kérlek, figyeld meg pontosan, 
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hogy én hogyan végzem a feladatot. Az is nagyon fontos, hogy a bemutatás alatt te csak 

szemeddel és a füleddel figyeld meg a gyakorlatot. Ne kezdd el velem együtt! Mindig szólni 

fogok, amikor te következel.” 

Instrukció a feladathoz:  

„Ennél az egyensúlyozó feladatnál csípőre teszem a kezeimet és az egyik lábamat térdben 

behajlítva megemelem. Így. Megpróbálok billegés nélkül megállni a talajon levő lábamon. 

Neked addig kell megtartanod az egyensúlyodat, amig azt nem mondom, hogy elég. Elárulom 

neked, hogy 12-ig fogok magamban elszámolni, amint megemeltet a lábadat. Neked eddig kell 

stabilan állnod egy helyben”.  

„Megmutatom azt is, hogy feladat közben mi számít hibázásnak”:  

— Ha le kell tenned a lábadat, mielőtt szólnék, hogy vége a gyakorlatnak. 

— Ha nem sikerül egyenesen megállnod, hanem kibillensz. 

— Ha nem sikerül a kezeidet a csípödön tartani, hanem egyensúlyozni kell velük. 

A feladat értékelése: 

A fentiekben leírt instrukciók és esetleges hibázási lehetőségek figyelembevételével értékeljük 

a gyakorlatot. Mindkét láb tekintetében elvégezzük a vizsgálatot. Nem határozzuk meg, hogy a 

gyermek melyik lábával kezdje a feladatot – ezt csupán lejegyezzük, a későbbi preferenciák 

meghatározása érdekében. 

A:  Tökéletesen kivitelezett a feladat, ha a gyermek – a már ismertetett módon – 

egyensúlyvesztés nélkül képes reprodukálni. Ebben az esetben 2 pontot adunk, amit a 

vizsgálólapon tüntetünk fel. 

B: Csupán részben tekinthető helyes kivitelezésnek, ha 8-12 másodperc között 

egyensúlyvesztés jelentkezik, illetve a fentiekben felsorolt hibák közül valamelyik 

megfigyelhető. Ebben az esetben 1 pont adható, amit a vizsgálólapon tüntetünk fel. 

Természetesen a pontszám mellett feltüntetjük a hibázás jellegét is. Ezek a feljegyzések, 

megfigyelések képezik alapját differenciáldiagnosztikai munkáknak, árnyalják, pontosítják az 

egyes ok-okozati összefüggések meghatározását.  

C: Hibás kivitelezésről akkor beszélünk, ha 8 másodpercen belül egyensúlyvesztés jelentkezik, 

illetve a fentiekben ismertetett hibázások közül bármelyik megfigyelhető. Ebben az esetben 0 

pontot tüntetünk fel a vizsgálólap aktuális részfeladata mellett. A pontvesztés okát/okait, az 

előforduló hibák jellegét szöveges formában is lejegyezzük.  

Mely területek, pszichikus funkciók állapotáról, működéséről kaphatunk képet a vizsgálat által? 

— statikus egyensúlyérzék érettsége 

— vesztibuláris rendszer 

— dominancia, preferencia 

— vizuális: észlelés, figyelem, differenciálás 

— auditív: észlelés, figyelem/szövegértés, differenciálás 

— együttműködési készség, feladattudat/feladat érettség 

— várakozási tűrés 

 

2.2.  Kétütemű koordinációs feladat 

Bevezető instrukció: 
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„Ennél a feladatnál is egymással szemben helyezkedünk el. Most szeretném megnézni, hogyan 

tudsz egy helyben szökdelni úgy, hogy közben a kezeidet is használod. Mielőtt azonban 

bemutatnám neked a feladatot, tudnom kellene, hogy el tudsz-e számolni hangosan 10-ig. Ennél 

a gyakorlatnál ugyan is neked kellene hangosan számolnod saját szökdeléseidet. Ezt a feladatot 

is úgy fogjuk elvégezni, hogy először én bemutatom és el is magyarázom neked, hogy pontosan 

mit szeretnék tőled kérni. Kérlek, most is figyeld meg pontosan, hogy én hogyan végzem a 

feladatot. Az is nagyon fontos, hogy a bemutatás alatt te csak szemeddel és a füleddel figyeld 

meg a gyakorlatot. Ne kezd el velem együtt! Most is szólni fogok, amikor te következel.” 

Instrukció a feladathoz:  

„Külön-külön fogom megmutatni neked, hogy mit kell a lábunkkal, illetve a kezünkkel csinálni. 

A lábunkkal azt csináljuk, hogy egyszer terpeszbe ugrunk, utána pedig visszaugrunk, a két 

lábunkat összezárjuk egymás mellé. Nézd csak meg! Bemutatom neked. Ezután megnézzük, 

hogy mit csinálunk a kezünkkel. A kezünkkel akkor is tapsolunk, amikor terpeszbe ugrunk és 

akkor is, amikor összezárjuk a lábainkat. Nézd csak meg! Így, ni. Most összerakom a két részét 

a feladatnak, sőt hangosan számolni is fogom a szökdeléseket. Kereken tíz szökdelést fogok 

folyamatosan csinálni, miközben a kezeimmel tapsolok és hangosan számolok. Így, ni.” 

„Megmutatom azt is, hogy feladat közben mi számít hibázásnak”:  

— Ha terpeszbe ugráskor nem tapsolsz, hanem oldalra lendíted a kezeidet. 

— Ha nem egyhelyben szökdelsz, hanem valamilyen irányba megindulsz. 

— Ha nem folyamatos a szökdelésed, hanem minden egyes ugrást követően meg kell 

állnod.  

— Ha nem pont ugyan annyit számolsz, mint amennyit szökdelsz hozzá.  

— Ha nem tízet szökdelsz, hanem többet, vagy kevesebbet. (Ha a gyermek jelzi, hogy még 

nem  tud 10-ig számolni, akkor megbeszéljük előre, hogy segíteni fogok a hangos 

számolásban.) 

 

A feladat értékelése: 

A fentiekben leírt instrukciók és esetleges hibázási lehetőségek figyelembevételével értékeljük 

ezt a gyakorlatot is. A részletes, elemeire bontott, vizuális és verbális magyarázatokkal kísért 

bemutatás okán, itt csak a teljesen korrekt kivitelezés elfogadható. Tehát vagy 2, vagy 0 pont 

szerezhető ebben az esetben. Természetesen itt sem maga a pontszám a leglényegesebb jelzés, 

hanem a hibázás jellege, milyensége. Informatív továbbá az is, hogy a gyermek által bemutatott 

gyakorlat romló, vagy egyre javuló tendenciát mutat. Így képet kaphatunk a gyermek figyelmi 

terjedelmére, tanulékonyságára, önkorrekciós képességeire vonatkozóan is.  

Mely területek, pszichikus funkciók állapotáról, működéséről kaphatunk képet a vizsgálat által? 

— mozgás összerendezés/összehangolás (aszimmetrikus-ciklikus mozgás) 

— beszéd-mozgás integráció 

— ritmus 

— egyensúly 

— számlálás 

— vizuális: észlelés, figyelem, differenciálás 

— auditív: észlelés, figyelem/szövegértés, differenciálás 

— együttműködési készség, feladattudat/feladatérettség 

— várakozási tűrés 
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— önkorrekciós képesség 

 

2.3.  Labda dobás-elkapás páros kézzel 

Bevezető instrukció: 

„Ennél a feladatnál is egymással szemben helyezkedünk el. Két kézzel fogjuk ezt a labdát 

egymásnak dobni. Először én fogom dobni a labdát.  Neked két kézzel el kell kapnod úgy, hogy 

ne pottyanjon ki a kezeid közül. Ezután te következel. Neked kell két kézzel pontosan az én 

kezembe dobni a labdát.” 

Instrukció a feladathoz:  

„Figyeld meg, a két kezemet alulról lendítem egyszerre, miközben úgy célzok, hogy a labda 

pont a te kezedbe repüljön. Te most készülj fel a kezeiddel, hogy el tudd kapni a labdát. 

Csináljunk egy próba dobást. Így ni. Nagyszerű! Most te dobd vissza énnekem! 

„Megmutatom azt is, hogy feladat közben mi számít hibázásnak”:  

— Ha nem sikerül elkapnod a labdát és az kipottyan a kezedből. 

— Ha nem két kézzel dobod a labdát, hanem az kifordul dobás közben a kezeid közül. 

— Ha nem alulról lendíted, a bemutatott módon.   

— Ha nem az én kezembe érkezik a labda, hanem jobbra-balra, felfele, vagy lefele kitér. 

— Ha túl erősen, vagy túl gyengén dobod a labdát, így azt képtelenség elkapni.  

A feladat értékelése: 

A fentiekben leírt instrukciók és esetleges hibázási lehetőségek figyelembevételével értékeljük 

ezt a gyakorlatot is. Ennél a feladatnál közbe iktatunk azonban egy – a gyermekkel előzetesen 

nem ismertetett – dobásvariációt is. „Véletlennek álcázva”, egy-egy dobásnál úgy intézzük, 

hogy labdánk horizontálisan, illetve vertikálisan kissé eltérjen az optimális röppályától. A 

gyermeknek így idő közben módosítania kell előzetes elképzelését, illetve a már megkezdett 

mozgássorozatot, mely a labda elkapására irányul. Így kaphatunk képet a gyermek 

reafferentációs mozgáskoordinációjáról, motoros adaptivitásáról. (Ha előzetesen ismertetnénk 

vele ezt a módosítást, már felkészítenénk, kondicionálnánk a feladatra, így az csupán 

részleteiben adhatna reális képet.) 

Mely területek, pszichikus funkciók állapotáról, működéséről kaphatunk képet a vizsgálat által? 

— szem-kéz koordináció 

— bilaterális motoros koordináció 

— reafferentációs mozgáskoordináció 

— motoros adaptivitás/flexibilitás 

— önkorrekciós képesség 

— erőadagolás 

— vizuális: észlelés, figyelem, differenciálás 

— auditív: észlelés, figyelem/szövegértés, differenciálás 

— együttműködési készség, feladattudat/feladat érettség 

— várakozási tűrés 
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3. A szakértői vizsgálatban megjelenő állapot- és mozgásvizsgáló 

feladatok gyakorlati haszna 

Írásom bevezető részében igyekeztem kitérni arra, hogy mi indokolta bizonyos mozgásvizsgáló 

feladatsorok beemelését, szerepeltetését az óvodás korú gyermekek vizsgálata során. 

Tagintézményünk szakértői bizottsági munkacsoportja kidolgozott egy saját, „belső használatra 

szánt” feladatsort. Célunk volt a specifikációk, a saját arculat megtartása mellett egy olyan 

részvizsgálat összeállítása, amely jól illeszkedik a szakmai protokollba, ugyanakkor sem 

időben, sem energiában nem jelent extra terhet sem a vizsgálatban résztvevő szakemberek, sem 

a gyermekek számára. Ezen feltételek teljesülése azonban még csak fél siker lenne, ha a 

szakmai munka eredményességét, a diagnosztikai munka pontosságát nem sikerülne növelnünk 

általa. Kollégáim egybehangzó véleményét figyelembe véve nyilatkozhatom, hogy az elmúlt 

három évben jól vizsgázott saját jó gyakorlatunk, melynek gyakorlati hasznát igyekeztem 

„csokorba kötni”: 

— Az eddigieknél komplexebb diagnózis felállítása. 

— Komplexebb diagnózis által: a fejlesztési területek pontosabb meghatározása.  

— A szükséges fejlesztő eljárások, terápiás módszerek pontosabb kalibrálása. 

— Alapmodalitások meghatározása. 

— Ok-okozati összefüggések árnyalása. 

— Egységes, komplex, holisztikus szemlélet erősítése (diagnózisban és terápiában). 

— Élményközpontúság növelése. 

— A vizsgálat közbeni monotónia enyhítése (a pszichés kifáradást elkerülendő, jól oldja a 

 figyelmi-emlékezeti feladatok közti időszak terhelését). 

— Azonnali visszacsatolás, visszajelzés lehetőségét biztosítja a gyermeknek. 

— Alapja lehet a későbbi komplex mozgásvizsgálatnak. 

— Elővételezheti az esetleges mozgásterápia szükségességét. 

— Elővételezheti/megerősítheti további vizsgálat szükségességét (szakorvosi kivizsgálás, 

megyei  szakértői bizottság, nevelési tanácsadás stb.). 

— Hatékony lehetőséget biztosít a szülői aktivitás növelésére az esetleges, „otthoni 

teendők”  tekintetében. 

 

 

 

Felhasznált irodalom:  

Lakatos Katalin (2000): Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. Xfer Grafikai Műhely, Budapest. 
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4. Jó gyakorlat 
TSMT alkalmazásának lehetőségei gyógytestnevelés órákon 

Kidolgozó: Sinka Anikó 

 

Szakterület: gyógytestnevelés 

Korosztály: óvodások, kisiskolások számára 

Résztvevők száma: gyógytestnevelés csoport; max. 16 fő 

Óraszám: igény szerint 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: bilaterális motoros koordináció, dinamikus és statikus 

egyensúly, testtudat, testkép, téri tájékozódás, vestibuláris rendszer ingerlése, 

mozgáskoordináció, praktikus mozgásszervezés, izomtónus beállítás, csecsemőkori 

reflexprofil leépítése  

A program célja:  

A jó gyakorlat célja a gyógytestnevelők segítése, a fejlesztő szemléletű óra mozgásanyagának 

összeállításában. A szenzomotoros terápiák mozgásanyaga nagymértékben megegyezik a 

megjelölt korosztály gyógytestnevelés órán alkalmazott mozgásanyagával. Ha a gyakorlatok 

összeállításakor figyelembe vesszük az idegrendszer fejlődését, azok a gyerekek is 

fejlesztésben részesülnek, akik az enyhe idegrendszeri éretlenségükkel az intézményi 

csoportokban középszinten megfelelnek az életkor elvárásainak. 
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1. TSMT a gyógytestnevelésben 

 

Az óvodás korban és az alsó tagozatban a TSMT és a gyógytestnevelés módszer mozgásanyaga 

nagyrészben megegyezik. Az eltérés a mozgásanyaggal kívánt cél elérésében van. 

Gyógytestnevelés célja:  

„A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) 

deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, 

endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz 

a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, ill. megszüntetése a testnevelés 

eszközeivel annak érdekében, hogy örömteli felnőtt életet éljenek és a munkaerőpiacon 

versenyképesek legyenek.”1 

Az óra anyagának összeállítása szempontjából: a vázizomzat tartó szerepének megerősítése, a 

helyes, élettanilag megfelelő tartás kialakítása. 

A TSMT célja:  

Lakatos Katalin Ph.D. a Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) módszerek kidolgozója. Kutatása 

során a  sikeres iskolai beválást gátló tényezőket vizsgálta. A motoros, a pszichés-kognitív és a szociális 

területeken jelentkező tünetek és az organikus érettség-éretlenség szintje közötti összefüggéseivel 

foglalkozott. 

Az általa kidolgozott TSMT módszer a szenzomotoros terápiák családjába sorolható, s mint ilyennek fő 

célja az idegrendszer érlelése. Eltérő fejlődésmenetet mutató gyerekek szenzomotoros integráltságának 

szintje jól meghatározható az Állapot és mozgásvizsgáló teszttel. Segítségével megmondható, hogy a 

gyermek problémája mögött idegrendszeri éretlenség, vagy más, pszichológiai, pedagógiai, vagy 

szociális ok húzódik-e meg. Az eredményeket alapul véve, ha idegrendszeri éretlenség áll a tünetek 

mögött a TSMT terápia alkalmazásával az elmaradt idegrendszeri struktúrák érése nagymértékben 

elősegíthető. Ezáltal idejében megelőzhetők az iskolai beválást nehezítő területeken jelentkező 

problémák. 

Látható, hogy a testi képességeket fejlesztő mozgások sajátos csoportosítása és egymásutánisága az 

idegrendszerre fejlesztő hatással van. Természetesen a TSMT egy felmérő rendszerre épülő tervezett 

mozgásprogram, ami hosszú kísérleti munka eredménye. Valamint a célcsoport sem egyezik meg teljes 

mértékben. Ezért nem célom a fejlesztő programot egy az egyben átültetni a gyógytestnevelésre.  

Ebben a tanulmányban azokat az irányelveket gyűjtöttem össze, ami alapján a közös halmazba tartozó 

gyerekekkel (idegrendszeri éretlenség és a gyógytestnevelési szűrés alapján beutalt gyermek) 

hatásosabban tudunk dolgozni. Egy foglalkozás keretében, komplex fejlesztésben részesülhet, egyrészt 

szenzomotoros jellegű terápiában, másrészt gyógytestnevelésben. Valószínű, hogy sokan nem is jutnak 

el szenzomotoros terápiára, de így mégis részesülnek benne. Az ilyen gyerekek gyakran magatartásukkal 

is zavarják az órát, amennyiben hagyományos gyógytestnevelést szeretnénk tartani. Pedagógiai 

eszközökkel nem minden esetben tudjuk elérni célunkat. Biztos mindenki átélt már olyan szituációt, 

amikor a gyermeknek beszélt, de ő üveges szemekkel nézett vissza, és látszott, hogy szeretné megérteni 

amit mondanak neki, de mégsem jut el hozzá az információ. Ezekben az esetekben egy másik 

nézőponttal, egy másik eszköztárral segítséget nyújthatunk. A homogén csoportok kialakítása úgy is 

                                                      
1 Hézsőné Böröcz Andrea és mtsai (é.n.): Gyógytestnevelés óvodapedagógusoknak, tanítóknak, testnevelőknek. A 

gyógytestnevelés fogalma, célja feladatai. 

http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/gyogytesi/a_gygytestnevels_fogalma_clja_feladatai.html. Utolsó 

letöltés: 2021. 11. 04. 

 

http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/gyogytesi/a_gygytestnevels_fogalma_clja_feladatai.html
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nehéz, ha csak a deformitásokat vesszük alapul, és ekkor még nem vettük figyelembe a képességek 

szerinti különbözőségeket.  

 

2. TSMT nézőpontból szervezett gyógytestnevelés óra irányvonalai 15 éves szakmai 

tapasztalat alapján:  

 

Két fő csoportot mutatok be: az egyik csoport tagjai  a figyelmi problémából fakadó 

magatartászavaros gyermekek, a másik csoport tagjai azok a gyermekek, akik a  gyenge 

mozgáskoordináció miatt nehezen tudják kivitelezni az adott feladatokat. 

2.1 Magatartásprobléma esetén: 

Legjellemzőbb tünetek:  

— Többnyire elsőnek öltözik át, de ruhája rendezetlen, azonnal a terem közepén találjuk egy 

labdával, amit már el is rúgott, bár a szabály az, hogy együtt megyünk be a terembe.  

— Sorakozónál képtelen igazodni, csendben maradni, rossz esetben taktilis ingerrel tartja az 

idegrendszerét Béta hullámon, ezért a mellette lévő társát piszkálja. 

— Többnyire ügyes, de a kudarcot nehezen viseli, mindent elsőnek szeretne csinálni, 

megnyilvánulása heves, nevelési célzatú beszélgetések során folyamatosan mozog, ritkán néz a 

szemünkbe. 

— Fáradhatatlan, de egy tevékenységet hamar megun, olyankor fáradságról panaszkodik, de a 

következő pillanatban újra a pálya közepén van. 

— Monotóniatűrése alacsony. 

Az órával kapcsolatos szervezési feladatok:  

— Az eszközök kikészítésében a figyelmi problémával küzdő gyerekek jók, ezért még mielőtt 

valami „rosszaságot” követne el, felelősségteljes munkát bízok rá, akár állandó megbízatásként. 

— A sorakozó, jelentés, mint óra anyagának ismertetésére szolgáló szervezési keret, nem 

megfelelő az idegrendszer éberen tartására, ezért nem informatív számukra, pusztán lehetőség 

egy alfa, théta hullámba süllyedésre az agyi aktivitást tekintve. Vagyis jó terep a 

„rendetlenkedésre”. 

— Utasítások rövid tőmondatokban történjenek, változó hangerővel, és változatos hangsúllyal. 

 

Figyelemkoncentrációs gyengeség miatt jelentkező magatartási probléma esetén az óra szervezése: 

Az óra szerkezete nem tér el a hagyományos gyógytestneveléstől. Bemelegítéssel kezdjük, hogy a 

szervezetet képessé tegyük a fizikai terhelés befogadására.  Fő rész gyakorlat anyaga és időtartama a 

gyerekek idegrendszeri érettségétől függ, minden csoport egyéni sajátossága alapján. A befejező rész 

egyszerű szabályok alapján játszható intenzív mozgást igénylő játékok, mint pl. szabadulás a labdától. 

 

Gyógytestnevelés TSMT 

Bemelegítés 

Izmok vérellátása, ízületek mozgáshatárának 

növelése 

pl.: lassú tempóban folyamatos futás  

Idegrendszeri integráció működtetése, vegetatív 

idegrendszer bekapcsolása, a komplex 

idegrendszeri aktivitás érdekében.   

pl.: hossztengely körüli gurulás, 

     kígyóvonalban változatos sebességgel futás 
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Fő rész 

Deformitást korrigáló gyakorlatok életkornak 

megfelelően 

Vesztibuláris ingerekkel tarkított nagymozgások, 

mennyiségre törekedve, kevésbé a gyakorlatok 

minőségi kivitelezésre. A minőséget tevőleges 

segítségnyújtással érdemes biztosítani pl.: 

akadálypálya. 

Befejező rész 

Érzelmi kötődés biztosítása az óratípushoz, 

valamint a játék, mint fő tevékenység megélése, 

szabályok megismertetése, betartása, vesztes –

nyertes szerepkör átélése 

Egyszerű szabályok tartása, keringésfokozás, 

idegrendszeri aktivitás biztosítása, teljes test 

átmozgatása, kellő fizikai terhelés biztosítása. A 

végén relaxációs idő biztosítása, a felpörgött 

állapot lecsendesítése, átvezetés a következő 

tevékenységre.  

 

Hangsúlyosabb mozgásanyag a gyógytestnevelés területéről a teljesség igénye nélkül: 

Vesztibuláris feladatok: gurulás hossztengely körül nyújtott testtel és zsugorhelyzetben, bukfenc előre 

és hátra, állva forgás, térden forgás, popsin forgás. 

Hasonfekvésben végezhető feladatok: fejemelések, fej fordítások, törzsemelés, törzsemelésben 

fejforgatás játékosan, pl.: labdatovábbítás fejjel törzsemelésben, kúszó mozgás helyben és 

helyváltoztatással. 

Hátonfekvésben: keresztező mozgások  

Térdelőtámaszban: a vállöv és a fejmozgások szétválasztását segítő mozgáskombinációk pl.: labdázó 

kutyus, áll alatt babzsák tartása medvejárás közben. 

Testhelyzet változtatása: gyors, praktikus mozgásszervezés pl.: hanyattfekvésből futás jelre, átbújás-

átmászás akadályokon. 

A magatartásprobléma természetesen egy összetett problémakör, amit csupán a gyógytestnevelés órán 

nem lehet megoldani, és a terápiás cél sem elsősorban  ez. Viszont ezzel a megközelítéssel a gyermek 

hatékony részvételét biztosíthatjuk az órán, és megelőzhetők a nagyobb konfliktusok.  

 

2.2 Koordinációs nehézség esetén: 

Jellemző tünetek a teljesség igénye nélkül: 

— Darabos mozgás. 

— Öltözködése lassú, ruházata lehet rendezetlen. 

— Verbális utasítást nehéz kiviteleznie, vizuális, konkrét, fizikális megerősítés szükséges.  

— Utolsók között végez a gyakorlatokkal. 

— Térben, testén többnyire nehezen tájékozódik. 

— Kísérő mozgást végez a szabadon álló végtaggal, vagy együtt mozog a kettő akkor is, ha a 

feladat ezt nem igényelné. Sokszor ezek a kísérő mozgások nem nagyon látványosak, sokszor 

csak a kézfején látható. 

— Nyelvét sokszor egy bizonyos helyzetbe fixálja. 

— Általában nem kezdeményező típus. 

— Páros feladatok esetén a távolságot nehezen tartja. 

— Igazodás bármihez szintén nehézséget okoz. 

— Dinamikus, statikus egyensúlya bizonytalan. 
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Koordinációs terület érintettségének mértéke a tünetek számától, típusa a tünetek fajtájától függ, és az 

órai anyagot is ez alapján kell súlyozni, preferenciákat választani. Természetesen tiszta tünettel 

rendelkező gyerekek nincsenek, mindig tünetcsoportokat látunk. 

Főbb területek, amelyek a gyógytestnevelés során jól fejleszthetők: 

— téri tájékozódásból fakadó koordinációs nehézség 

— testséma, testtudat éretlenségéből fakadó koordinációs nehézség 

— egyensúly megtartásából fakadó koordinációs nehézség 

 

Általános elvek a tananyag összeállításához: 

1. A téri tájékozódás okoz nagyobb gondot: 

Nagyobb hangsúlyt fektetek a szervezésre, a teremben a szerek elhelyezésére. Didaktikusan építem fel 

az irányok, síkok megtapasztaltatását. Pl.: A terem szélén körbe, majd oldalvonaltól az oldalvonalig, 

majd az alapvonaltól alapvonalig végzik a feladatokat, időt szakítva a tértartásra, hogy megérezzék az 

egyenest előre és hátra mozgásban is. Az előzőek után 3D-be emelem, pl. paddal, ferdepaddal, 

zsámollyal, KTK-val stb. Itt meg kell találnia a saját padját a párhuzamosan elhelyezett padok között, 

valamint visszafele az irányt (jobbra – mivel az olvasás iránya balról jobbra van) azt, hogy merre kell 

kerülnie a padot. Így az egyenes és a párhuzamos is rögzül. Ez után térek rá a körbe tett eszközökre, 

amelyek mentén először menetirányban dolgoznak, rugalmasan megtanulnak alkalmazkodni az útjukba 

kerülő akadályokhoz. Ekkor már az irányváltást is gyakoroltatom. Később kígyóvonalban, átlóban, 

hurokban dolgoztatok. 

2. Testséma, testtudat okoz gondot: 

Ezek között a gyermekek között sok a túlsúlyos, hipotón izomzatú gyermek. Velük számtalan eszközös, 

páros, taktilis feladatot végeztetek. Nem az a cél, hogy kognitíven tudja a testrészeit, hanem hogy érezze 

meddig tart, milyen testrésze hol helyezkedik el a térben a különböző mozgások közben. Alagutas, 

kúszós, ütközős, gurulós feladatokat végeztetek, valamint fontos a taktilis segítségnyújtás, és az 

értékelés. Fontos megéreztetni azokat a testrészeket is, amelyeket nem lát (pl. a hátat). Hasznos 

gyakorlat erre: háton fekve magastartással labdafogás, váltott lábbal tolja magát.  

3. Egyensúly okoz gondot: 

A statikus és a dinamikus egyensúlyfejlesztő gyakorlatokra helyezem a hangsúlyt. Statikus egyensúly 

fejlesztése esetén fontos a minél több ponton alátámasztott helyzet tartása, majd a felületek nagyságának 

majd számának a csökkentése. Jellemző, hogy a gravitáció leküzdése is gondot okoz, így azt is 

fokozatosan növelem. Pl.: hosszan kitartott hasonfekvésben fejemelés hátul összefűzött ujjakkal, 

térdelőtámaszban szobor, medveállásban kaputartás - alatta átbújás, ellentétes kar-láb emelése 

térdelőtámaszban, majd medveállásban, majd padon, a láb és talajon kéztámasz, féltérdelésben, egy 

térden, állásban egylábon egyensúlyozás. 

Dinamikus egyensúly fejlesztésére a vesztibuláris rendszert stimuláló gyakorlatok alkalmasak. Ezt már 

a magatartási nehézséggel küzdő gyerekek megsegítésénél részleteztem. Itt nagyobb hangsúlyt 

fektethetünk a kivitelezésre, de a mennyiségi faktor is fontos, mert az ingerküszöböt el kell érnünk 

ahhoz, hogy az idegrendszert stimulálni tudjuk. Ezeknél a gyerekeknél az ingerküszöb kevesebb 

ismétlésszámmal is elérhető. 

Két fejlesztendő területet csak akkor fűzök össze, ha az előzőekben részletezett alapkészségeket már 

fejlesztettem. 
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Pl.: Szem-kéz koordináció, eszköz test koordináció, szerialitás. Természetesen az alap képességek 

fejlesztése során is használhatunk eszközt, amely igényel szem-kéz koordinációt, de nem annak a 

milyenségén van a fókusz, inkább motivációs eszközként játszik szerepet. 

Koordinációs probléma esetén az óra szervezése: 

Teljesen azonos a gyógytestneveléssel, az eltérés a már említett mozgásanyag tervezésében van, és a 

segítségnyújtásban. Itt több a tevőleges, valós fizikai segítség, e nélkül a mozgásminta pontos 

kivitelezése teljességgel lehetetlen a gyermek számára. A idegrendszer támogatása érdekében, nagyon 

fontos a pontos kivitelezés megéreztetése és gyakoroltatása. 

Az órák anyagának összetételét, nem sablonszerűen alkalmazom, mivel minden gyerekcsoport, gyermek 

más. Az anyagok egymásra építése sem sablonszerű ezért irányelveket tudok megadni és az adott 

gyerekcsoport összetétele alapján súlyozni a fejlődés biztosítása érdekében. Ezért egy minta óravázlat 

nem tükrözné a tervezési folyamatot. Úgy gondolom, hogy egy felépített programot, amit 10 órában 

határozok meg, nem lehetne alkalmazni más csoportra változtatások nélkül, teljes egészében. Ezért az 

előzőekben összefoglalt irányelvek átgondolásával, gondolatmenetünket tudjuk más fókuszra helyezni, 

és saját csoportösszetételre egyéni óraterveket, és folyamatot készíteni. 

Az óra felépítésénél mindig az egész gyermeket kell figyelembe venni, nem csupán a mozgásszervi 

deformitását. A gyermek fejlődésének a teljes folyamatát elemezve komplex segítséget adhatunk 

számukra. A legfontosabbnak azt tartom, hogy e vegyített módszer segítségével a gyermekeket képessé 

teszem a gyógytestnevelés mozgásanyagának befogadására. 

A gyógytestnevelésre utaltak deformitása számos esetben az idegrendszeri éretlenség következménye. 

Saját tapasztalataim is ezt igazolják, valamint a hivatása iránt elkötelezett ortopédus Thom H. a Die 

infatilen Zerebralparesen című könyvében is ezt állapította meg (Thom, 1982): 

„Az enyhe agyi működési zavar nem minden esetben tűnik fel mindjárt mozgászavarként, hanem a 

testtartás és a viselkedés másodlagos megváltozásaiban nyilvánul meg, melyek tónus- és koordinációs 

zavar következményei. Példaként elegendő csak a hátfájásos panaszokat megvizsgálnunk, melyek 

száma jelentősen megnőtt az ipari országokban, a zürichi Balgrist egyetemi klinika adatai szerint 1959-

1979 között több mint 80%- kal. Az 50 év feletti nők 60%-ában, a férfiak 80%-ában röntgen vizsgálattal 

kimutathatók a gerincoszlop degenerációs elváltozásai. Ezek a degenerációs elváltozások a centrális 

koordinációs zavar közvetlen következményei. A koordinációs zavar és a gerincoszlop kóros 

elváltozásai közti oki összefüggés eddig csak néhány, neurofiziológiában jártas ortopédus számára vált 

világossá. Ezért nyilvánvaló, hogy a korai gyermekkori mozgászavarok helyes kezelésének a 

jelentőségét fel kell ismerni és kezelést ki kell terjeszteni. Minden kora gyermekkori szenzomotoros 

zavar egyben, egy belőle következő, de már nem feltétlenül szenzomotoros megbetegedéshez vezet. 

Ezért a tiszta mozgászavar lényegében csak gyermekkorban figyelhető meg. Később sok más tünet 

gyakran lefedi.”2 

  

                                                      
2 Thom, H. 1982: Die infantilen Zerebralparesen, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, - Pfeiffer H. 2006: 

Gyermekkori mozgászavarok kezelése homeopátiával, Remedium Kiadó, 5-6. oldal 
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5. Jó gyakorlat 

 

Tanulj okosan! – képességfejlesztő tréning 

Kidolgozója: Horváth Sándor Zsoltné 

 

Szakterület: nevelési tanácsadás 

Korosztály: 11-15 éves tanulók 

Résztvevők száma: kiscsoportos foglalkozás (3-5 fő) 

Óraszám: Heti 2 óra (1 alkalom) 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: A „tanulás tanulása” kulcskompetencia fejlesztése 

— Rendszerező, lényegmeglátó, problémamegoldó képesség fejlesztése; 

— Eredményes tanulási technikák, módszerek elsajátítása, alkalmazása; 

— Hatékony tanulási szokások kialakítása; 

— Önismeret, együttműködési készség fejlesztése; 

— Önálló ismeretszerző képesség fejlesztése; 

— Kommunikációs készségek fejlesztése; 

— A figyelem és a koncentráció fejlesztése; 

— Metakognitív gondolkodás kialakítása; 

A program célja: 

A tanulók tudatosan tervezett tanulásának segítése, az önszabályozó tanulás kialakítása, a 

tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése a felső tagozatos korosztály számára. A szülőknek 

segítséget nyújthat a helyzetelemzésben, problémafeltárásban, bővítheti ismereteiket a 

tanulásmódszertanról, illetve segít különböző stratégiák kidolgozásában. 
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1. A projekt célja, célkitűzései: 

Egész életünk át tanulunk, hogy képesek legyünk alkalmazkodni folyamatosan változó 

világunkhoz. Ez a tudás nemcsak lexikális tudást jelent. Az élet minden területére kiterjed 

tanulásunk. A „Life Long Learning” és a „Life Wide Learning” napjainkban elengedhetetlen 

ahhoz, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani. Az egész életen át tartó tanulás középpontjába a 

kompetenciák kerültek. A kompetencia fogalma nehezen megfogalmazható. Minden 

kompetencia képességrendszert, ismereteket, jártasságokat, készségeket, érzelmeket, 

viselkedési formákat, gondolkodási és cselekvési algoritmusokat jelent. Aktuálisan nyolc 

kulcskompetenciáról beszélünk. A tanulás tanulása kompetencia alapozhatja meg a többi 

kompetencia elsajátítását is. (Zachár, 2008.) 

A tanulni tudás kompetencia tartalmi elemei:  

— „ismeretek: tanulási stratégiák, módszerek, technikák; szakmai önismeret; oktatási, képzési 

 lehetőségek; 

— készségek: alapvető készségek (olvasás, írás, számolás); infokommunikációs technika; 

 szervezés,  önfegyelem, önértékelés; 

— attitűdök: kíváncsiság, motiváltság, problémamegoldás.” (Zachár, 2008. 37.o.) 

A projekt célja a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott „Hatékony, önálló tanulás”, mint 

kulcskompetencia fejlesztésének elősegítése. A program megvalósítása támogatja a tanulók 

tudatosan tervezett tanulását, az önszabályozó tanulás kialakítását, hatékony tanulási szokások 

kiépítést, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését. Fontos cél a diákok reflektív 

gondolkodásának fejlesztése, az önismeret elmélyítése, a szándékos tanulási folyamatok 

kialakításának segítése. A tréning során olyan tanulási technikákkal ismerkednek meg a 

tanulók, melyek segítik őket az önálló ismeretszerzésben, saját tanulási tevékenységük tudatos 

és felelősségteljesen irányításban.  

A szülőket is támogatjuk, hogy minél hatékonyabban tudják segíteni gyermekük önálló 

tanulását. Lehetőséget biztosítunk számukra egyéni konzultációra a tréning megkezdése előtt 

és a tréning zárása után is. Előadás keretében ismereteiket is bővíthetik a tanulással, tanulási 

technikákkal kapcsolatban, segítjük őket a célravezető tanulási szokások kialakításának 

támogatásában is. 

 

A projekt kidolgozásának indokai: 

Tagintézményünkben a szülők jelzései, a pedagógiai vélemények és szakértői bizottsági 

tevékenység során végzett feltáró-elemző munka, valamint a nevelési tanácsadás keretében 

végzett fejlesztő tevékenységek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a tanulók jelentős része nem 

rendelkezik hatékony tanulási technikákkal. Tanulási tevékenységük optimális 

megszervezésére önállóan nem képesek. Nem rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel, 

technikákkal, ez gátolja az önszabályozó tanulási folyamatokat. A sikeres iskolai előmenetelhez 

jelentős segítséget nyújthat egy tudatosan tervezett és megvalósított tanulásmódszertani 

megsegítés. A jó gyakorlattal ezt a tevékenységet szeretnénk támogatni. 

A projekthez szükséges erőforrások: 

Személyi: pedagógusok, tanulók, szülők. 

Tárgyi: számítógép, internet, projektor, feladatlapok, tesztek, technikai eszközök, toll, ceruza, 

ragasztó, papír, karton, színes ceruzák, zsírkréták, borítékok stb.  

A tréning felépítése: 
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BEVEZETŐ SZAKASZ – 8 óra 

Sor-

szám 

Fogl. 

szám/ 

hét 

Tartalom Tevékenység Fejlesztendő 

kompetenciák, 

készségek, 

képességek 

1-6. 4x1,5 

óra 

/1.hét 

Helyzetelemzés, 

problémafeltárás 

Szülői és tanulói interjú 

Tanulási stílus kérdőív 

Egyéb teszt (szükség 

szerint) 

Együttműködési 

készség 

Kommunikációs 

készség 

Önismeret 

7-8. 2 óra 

/2. hét 

Tanulásmódszertan 

szülőknek 

Előadás, beszélgetés  

CSOPORTOS TRÉNING – 21 óra 

Sors

zám 

Fogl. 

szám/ 

hét 

Tartalom Tevékenység Fejlesztendő 

kompetenciák, 

készségek, 

képességek 

1-2.  2 óra 

/3. hét 

Ismerkedés 

Önismeret fejlesztése 

A tanulás külső és belső 

feltételei 

Tanulási stílus 

 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Beszélgető kör, 

kapcsolatteremtő játék, 

csoportszabályok 

Kedvenceim – feladatlap 

Csoportosítás, beszélgetés, 

rajzkészítés  

Beszélgetés, táblázat 

készítése 

Ajtónyitogató, légző 

gyakorlatok  

Azonos idejű 

megfigyelések  

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása, 

figyelem, 

önismeret, 

relaxáció, szociális 

képességek 

3-4. 2 óra 

/4. hét 

Ráhangolódás 

Önismeret fejlesztése 

A tanulás tervezése 

Tanulási stratégiák:  

- szövegfeldolgozási 

algoritmus,  

- vázlatírás 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Hiányos mondatok 

kiegészítése Beszélgetés, 

igaz-hamis állítások 

 

Sorba rendezés  

Ismeretek alkalmazása 

 

Vádlipumpa, lábpumpa, 

fektetett nyolcas 

Figyelj és rajzolj!  

Játék 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

szövegértés- 

szövegalkotás, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása 

figyelem, 

lényegkiemelés, 

analógiás 

gondolkodás, 

önismeret, 

együttműködési 

készség 
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5-6. 2. óra 

/5. hét 

Ráhangolódás 

Tanulási stratégiák:  

- memoriterek tanulása  

- évszámok, definíciók 

tanulása 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Hiányos mondatok 

kiegészítése 

Ismeretek alkalmazása 

Táblázatkésztés, párosítás, 

időszalag 

Keresztbe lendítés, 

egyensúlyozó, bagoly, 

elefánt 

Figyelj és rajzolj! 

játék 

Tanulás tanulása, 

szövegértés- 

szövegalkotás, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása 

figyelem, 

tájékozódás i térben 

, emlékezet, 

képzelet, analógiás 

gondolkodás, rész-

egész viszonyok 

Sorszá

m 

Fogl. 

szám/ 

hét 

Tartalom Tevékenység Fejlesztendő 

kompetenciák, 

készségek, 

képességek 

7-10. 4 óra/ 

6-7. 

hét 

Ráhangolódás 

Önismeret fejlesztése 

Tanulási stratégiák: 

- pókhálóábra 

- gondolattérkép 

 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Névjegy készítése  

Pókhálóábra 

készítése 

csoportban, majd 

egyénileg 

Magyarázat, 

azonosítások, 

összehasonlítások 

Gondolattérkép 

készítése 

csoportban, majd 

egyénileg 

Egyensúlyozó, 

élénkítő 

Jelpárok 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

szövegértés- 

szövegalkotás, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása 

figyelem, képzelet, 

analízis-szintézis, 

logikus gondolkodás, 

önismeret, szociális 

képességek 

11-12. 2 óra 

/8. hét 

Ráhangolódás 

Tanulási stratégiák: 

- ötlépcsős tanulási módszer  

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Szövegfeldolgozás 

mozaik 

módszerrel 

Beszélgetés, a 

tanultak 

alkalmazása  

Nyújtó 

gyakorlatok, 

csípőhimbálás 

Emlékezetpróbák  

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

szövegértés- 

szövegalkotás, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása 

figyelem, 

gondolkodás, 

emlékezet 
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15-16. 2 óra 

/10. 

hét 

Ráhangolódás 

Feleletterv készítése 

Tippek, trükkök a tanuláshoz 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Feleletterv 

készítése 

Jó gyakorlatok 

megbeszélése 

Az eddig tanultak 

gyakorlása 

Szavak 

„fényképezése”  

Játék 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

szövegértés- 

szövegalkotás, 

információk 

értelmezése, 

lényegkiemelés, 

feldolgozása, 

kreativitás, 

figyelem, emlékezet, 

gondolkodás(analógiá

s, logikai), önismeret, 

együttműködési 

készség 

17-18. 2 óra 

/11. 

hét 

Ráhangolódás 

Tanulási stratégiák, technikák 

- mnemotechnika 

- memóriakártyák 

Tanulást segítő gyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Beszélgetés 

Mnemotechnikai 

gyakorlatok 

Memóriakártyák 

készítése 

Az eddig tanultak 

gyakorlása 

Mondatok 

„fényképezése”  

Játék 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása, 

kreativitás, 

figyelem, emlékezet, 

önismeret, 

együttműködési 

készség 

Sorszá

m 

Fogl. 

szám/ 

hét 

Tartalom Tevékenység Fejlesztendő 

kompetenciák, 

készségek, 

képességek 

19-22. 4 óra 

/12-

13. 

hét 

Ráhangolódás 

Tanulási stratégiák, technikák: 

-   lapbook készítése 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Bemutatás, 

magyarázat 

Lapbook készítése 

csoportban vagy 

párban, majd 

egyénileg 

Mondatok 

„fényképezése, Az 

eddig tanultak 

gyakorlása 

Játék 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása, 

kreativitás, 

lényegkiemelés, 

analízis-szintézis,  

figyelem, emlékezet, , 

együttműködési 

készség 

23-24. 2 óra 

/14. 

hét 

Ráhangolódás 

Önismeret 

Rendszerezés 

A tanult technikák gyakorlása 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

Beszélgető kör 

Hasonlóságok és 

különbözőségek 

Táblázatkészítés 

Gyakorlás 

Rejtvények 

Játék 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

információk 

értelmezése, 

feldolgozása, 

kreativitás, 

összehasonlítás, 

lényegkiemelés, 

figyelem, emlékezet, 

önismeret, 

együttműködési 

készség 
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25-26. 2 óra 

/15. 

hét 

Ráhangolódás 

Összegzés, a tanult technikák 

alkalmazása 

Koncentrációs gyakorlatok 

Lazító játék 

 

Beszélgető kör 

A csoport 

ismeretének, 

képességeinek 

megfelelően 

Tanulás tanulása, 

rendszerezés, 

összefüggések 

felismerése,  

információk 

értelmezése, 

feldolgozása, 

kreativitás, 

figyelem, emlékezet, 

együttműködési 

készség 

ZÁRÓSZAKASZ 

Sorszá

m 

Fogl. 

szám/ 

hét 

Tartalom Tevékenység 

1. 1 óra 

/16. 

hét 

A tanfolyam tapasztalatai Beszélgetés a szülőkkel, tanulókkal 

2-3. 2 óra 

/16. 

hét 

Egyéni záróbeszélgetés a 

szülőkkel és a tanulóval 

Egyénre szabott javaslatok a sikeres 

tanuláshoz 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Baló András (2007.): A tanulás fejlesztésének tanulása. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 

Buzan, Tony (2019.): Elmetérképezés mesterfokon. Bioenergetic Kiadó Kft., Bp. 

Kagan, Spencer (2004.): Kooperatív tanulás. Önkonet, Bp. 

Lantos Mihály (2018.): Tanítsd meg tanulni! A lépéselőny tanulási stratégia szülőknek, 

Bioenergetic Kiadó Kft., Bp. 

Oroszlány Péter (2004.): Tanulásmódszertan, Metodus, Bp. 

Kőpatakiné Mészáros Mária (2009): A tanulás tanulása. https://ofi.oh.gov.hu/tanulas-tanulasa 

(utolsó letöltés: 2020. 08.31.) 

Zachár László (2008.): A kulcskompetenciák hatása az alkalmazkodó képesség kialakulására 

és fejlesztési lehetőségeire. In: Bábosik István (szerk.): Az iskola korszerű funkciói, Okker Kft, 

Bp.  

 

  

https://ofi.oh.gov.hu/tanulas-tanulasa
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6. Jó gyakorlat 
 

Csoportban lenni jó! – Szociális-kommunikációs készségfejlesztő csoportprojekt a 

Dunaújvárosi Szakszolgálatnál 

Kidolgozói: Bordácsné Ágoston Krisztina, Korózs Alexa 

 

Szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás 

korai életszakaszban (0-3-6 év) 

Korosztály: 2,5-3-6 év  

Résztvevők száma: 10 gyermek + szülők+ 2 szakember 

Óraszám: Előkészítő szakasz: heti 1-2 órában; Megvalósítás szakasza: heti 3 óra  

Fejlesztendő területek, kompetenciák:  

— Szociális kompetencia - szociális készségekben történő jártasság megszerzése - társ- más 

személy  elfogadása, együttműködés társakkal, felnőttekkel, érzelmek felismerése és 

értelmezése, írott és  íratlan szabályok ismerete és alkalmazása, élménymegosztás, mások 

érzelmeinek megismerése,  felismerése. 

— Kommunikációs kompetencia - kommunikációs készségek területén történő jártasság - a 

beszéd  kommunikációra történő használata, kommunikációs szándék felkeltése, 

interperszonális  kommunikációs formák gyakorlása, kölcsönös kommunikációs 

helyzetek elfogadása, alakítása,  beszélt nyelv szókincsének bővítése, metakommunikációs 

eszköztár bővítése használat.  

— Viselkedésszerveződés - rugalmatlanságok alakítása, rituálék formálása, szokatlan 

szenzoros  ingerekre történő reakciók formálása, alakítás, alapvető szabályok megismerése, 

elfogadása,  betartása. 

A program célja: A korai fejlesztésben, korai életkorban történő nevelési tanácsadásban 

folytatott munkánk során gyakran felmerülő problémakör a gyermekek szociális– és 

kommunikációs készségeinek sérülése, szervezetlensége, késése. A projekt célja a szocio-

kommunikációs készség- képesség fejlesztése csoportos helyzetekben. A program szakaszaiban 

a gyermekek képességeinek megismerése, a csoportalakítás, a megvalósítás és a visszamérés 

valósul meg.  
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1. Bevezetés 

A korai fejlesztésben, korai nevelési tanácsadásban folytatott munkánk során gyakran felmerülő 

problémakör a gyermekek szociális  és kommunikációs készségeinek sérülése, szervezetlensége, késése.  

Tapasztalataink alapján ezek változatos oki háttér eredményeképp fordulnak elő, és sokszor diagnózistól 

függetlenül is jelen vannak. A mindennapi életben meglehetősen természetesen alakuló, velünk született 

készségekről van szó, így az explicit tanításuk komoly átgondolást, szervezést igényel.  

Sokszor nem is gondolnánk, hogy a korai életkorban is hatalmas szerepe van ezeknek a készségeknek, 

Ez az életkor az, amikor megalapozzuk a gyermek sikeres óvodai életét, mely során szükséges, hogy a 

gyermek egy közösség részeként, az óvodai szabályokat betartva tudjon működni. Úgy véljük, hogy 

ezekben az esetekben fontos cél a csoportban végzett szocio-kommunikációs készségfejlesztés. Így a 

gyermekek általunk gondosan előkészített, kortárs közegükben gyakorolhatják a számukra természetes 

élethelyzetekben adódó nehézségeket.  

Ezért a 2020-2021-es tanévben létrehoztunk a szocio-kommunikációs nehézségekkel küzdő, korai 

fejlesztésben/korai nevelési tanácsadásban résztvevő kisgyermekeink számára individualizált, 

komprehenzív megközelítésben zajló csoportos fejlesztéseket. Ezzel párhuzamosan életkori 

sajátosságból adódóan a problémakörhöz kapcsolódott az óvodakezdés, az integráció kérdésköre is. 

Tehát programunk tervezésekor különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a különböző szociális 

interakciókat, kommunikációt igénylő élethelyzeteket a saját korosztályukban is tudják gyakorolni a 

gyermekek. Célunk, hogy az általunk mintaként adott társadalmi adaptációkat a saját kortárs 

közegükben tudják előhívni, alkalmazni, gyakorolni. Távolabbi célunk, hogy a kiscsoportos 

helyzetekben gyakorolt szocio-kommunikációs készségeket tovább vigyék és általánosítani tudják a 

tágabb, kortárs környezetre. A végső célunk, hogy a hozzánk járó gyermek sikeres, önálló és kompetens 

személyként tudjon érvényesülni társai közt, a társadalomban. 

A komplex munkákban szót ejtünk a csoportalakításról, az egyéni felmérésekről, a tematikus tervről, a 

megvalósítás szakaszáról és a visszamérésekről.  

Tanulmányunkban azt a projektet szeretnénk megismertetni, amely erre a szemléletre épülve a szociális- 

kommunikációs csoportos fejlesztés lehetőséget mutatja be.  

 

2. Szociális kommunikáció 

A szociális és kommunikációs készségekről való gondolkodás során fontos szem előtt tartanunk, hogy 

egymástól nehezen elválasztható a két fogalom, hiszen a társas helyzetek nagy része kommunikációt 

igényel, és a kommunikációt igénylő élethelyzetek szintén személyek közt zajlanak.  

Ahhoz, hogy megértsük, hogy a két fogalmat miért szükséges összefüggésében nézni, értelmezzük külön 

őket.  

Szociális készségek: 

„A szociális készségek az éppen aktuális helyzetekhez és szociális interakciókhoz való alkalmazkodási 

képességet jelentik. A szabályokon alapuló kognitív és nyelvi fejlődéstől eltérően a szociális fejlődés 

állandóan változik. A szociális interakciókhoz minden egyes pillanatban sokféle környezeti, nyelvi, 
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szociális és érzelmi tulajdonságot kell integrálnunk. A szociális interakciókhoz mások viselkedésének 

folyamatos megfigyelésére és az ehhez való alkalmazkodásra van szükség.” (Quill, 2009.10. o.)3 

Vagyis minden ingerre adott válaszunk valamilyen viselkedést vált ki bennünk, és mivel társas lények 

vagyunk, ezek általában társ/ társak felé irányulnak.  

Kommunikációs készségek: 

Az emberi kommunikáció mindig valamilyen üzenet szabályozott cseréje, amelyhez szükséges az 

információt adó személy, az információt befogadó személy és maga az információ. Tehát kommunikáció 

mindig társas helyzetben zajlik. „A kommunikáció segítségével kifejezhetjük szükségleteinket, 

gondolatainkat, akaratunkat, véleményünket, általa információt adhatunk és nyerhetünk a minket 

körülvevő fizikai és társas világról.” (Havasi, 2009.19. o.)4 

Vagyis ahhoz, hogy kommunikációs kompetenciával rendelkezzünk, nem csak a nyelvi rendszert kell 

ismernünk, de szükséges a nyelvi rendszer eszközeinek megfelelő alkalmazása. Az, hogy tudjam mikor, 

kivel, miről, miért, milyen körülmények között és hogyan kell kommunikálnom. Nagyon fontos az is, 

hogy legyen késztetésem kommunikálni, akarjak másokkal kapcsolatot kialakítani.  

Összegzésül: „A kompetens humán kommunikációhoz tehát nem csupán nyelvi, de különböző kognitív 

és szociális készségek, illetve ezek alkalmazásának stratégiái szükségesek…” (Havasi, 2009.19. o.).  

A két készség meghatározásából jól látszik, hogy nincs társas interakció kommunikációs helyzet nélkül 

és nincs reakciónk, amely ne közvetítene valamilyen információt. 

Azonban, ha fennáll valamilyen szociális és kommunikációs területen mutatkozó probléma, az 

jelentősen megnehezítheti az érintett személy társadalmi adaptációját, életét.  

Ilyenkor gyakran csorbul a személy kompetenciaérzete a társas helyzetekben, míg a család a különböző 

szokatlanságok, nehézségek miatt könnyen kiszorul az intézményes ellátás lehetősége alól, kizáródik a 

közösség életéből, izolálódik. Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a szociális- kommunikációs 

rutinokban, jártasságokban az önállóság, hisz ez adja meg azt a kellő „én tudom” érzést, amely a 

társadalmi integráció alapja.   

A fent leírtak jól mutatják a szociális kommunikációs készségek komplexségét és összekapcsolódását.  

 

3. A projekt bemutatása: 

A program, amely egy tanéven keresztül húzódott, három csoportra, bennük 9 gyermekre és 9 szülőre 

épült. Ezekben a csoportokban korai fejlesztés és korai nevelési tanácsadás keretében ellátott szociális-

kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek és szüleik egyaránt részt vettek. A csoportok alakítása 

a gyermekek képességei alapján történt.  

A tanévre épülő jó gyakorlat 4 szakasza kronológiailag a következő: előkészítő szakasz (2020. 

december-2021. január), megalapozás (2021. január-2021. február), kivitelezés (2021. február- 2021. 

május), visszamérés (2021. május – 2021. június).  

 

Minden szakasz több részfeladatból állt: 

 Előkészítő szakasz: összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló dokumentumokat, információkat 

 (szakértői vélemények, szülőktől származó információk, orvosi papírok, közvetlen megfigyelések),  

 Megtörtént a gyermekek egyéni fejlesztése során a megfigyelésük és az informális felmérésük. 

                                                      
3 Kathleen AnnQuill (2009): Tedd- nézd- hallgasd- mondd – Szociális- kommunikációs intervenció autizmussal 

élő gyermekek számára. Budapest, Kapocs Kiadó 
4 Havasi Ágnes 2009 A kommunikáció tanítása/ fejlesztése Budapest Autizmus Alapítvány 
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 Megalapozás szakasza: megtörtént a felmérések kiértékelése, az információk alapján az egyéni 

 fejlesztési tervben, a közép- és hosszútávú célok kitűzése. Ezután a csoportok kialakítása, valamint 

 a gyermekek felmérései alapján az igényeikhez illeszkedő strukturált, protetikus környezet 

 kialakítása (tárgyi feltételek megteremtése, elkészítése; teremrendezés- viselkedésprobléma esetére 

 „pihenő szoba” kialakítás; vizuális támogatás elkészítése). De megtörtént a tematikus tervek és 

 óratervek elkészítése és a szülők tájékoztatása (fogadóóra, prospektus).  

 Kivitelezés szakasza: A csoportokban (1. Tigris csoport; 2. Okos bagoly csoport; 3. Törpe csoport) 

 elindultak az ellátások.  

 Visszamérés szakasza: A projekt zárásakor újramérjük a már használt informális eszközökkel a 

 gyermekek készségeit. 

 

3.1. Előkészítő szakasz 

A projekt elsődleges feladata a korai fejlesztés és a korai nevelési tanácsadás keretében szociális- 

kommunikációs nehézséget mutató ellátottakról az információk összegyűjtése. 

 

3.1.1 Információk összegyűjtése 

Ezt az autizmus spektrum zavarok diagnosztikus protokolljának mintájára a három fő pillér alapján 

végeztük.  

 A szülőktől származó információk: A szülőkkel egy fogadóóra keretében felvettük a Kathleen Quill 

 és munkatársai által kidolgozott kérdőívet, vagy Charity Rowland által kidolgozott Kommunikációs 

 Mátrixot a gyermekek kommunikációs szintje alapján választottunk). Bár mindkét dokumentum 

 elsősorban autizmus specifikus zavar esetén használható kérdőív, de a szociális- kommunikáció 

 aspektusát jól feltérképezi.  

 A cél: a gyermek által használt szociális- kommunikációs eszközrendszer feltérképezése. A 

 kiindulási alap megismerése.  

 A gyermekek vizsgálatából származó információk összegyűjtése: Összegyűjtöttük az eddig meglévő 

 pedagógiai, szakértői véleményeket, hogy minél pontosabb képet kapjunk a gyermek 

 képességstruktúrájáról. 

 Egyéb forrásból származó információk: Itt a meglévő orvosi, szakorvosi dokumentumokat, a kortárs 

 közösségekből (bölcsőde, óvoda) származó pedagógiai, kisgyermeknevelői értékeléseket ismertük 

 meg. De képet kaptunk családi élményekből is.  

 Ezek az információk a gyermekek fejlődésének longitudinális területéről adnak információt. 

 

 Ahhoz azonban, hogy a gyermekek képességeit teljesen meg tudjuk ismerni, szükséges volt a 

 spontán megfigyelés és a teljes körű informális felmérés.  

 

3.1.2. Spontán megfigyelések:  

A csoportba illesztendő gyermekeket az egyéni fejlesztések során folyamatosan megfigyeltük a 

szociális- kommunikációs nehézségek mentén. Volt kisgyermek, aki más irányú fejlesztést igényelt, 

illetve csoportba nem lehetett elhelyezni és volt gyermek, aki bekerült a látótérbe.  

Így végül 9 kisgyermek csoportelhelyezését oldottuk meg.  

 

3.1.3 Informális felmérés: 
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Az informális felmérés olyan, az oktatás-fejlesztés tervezését segítő mérési eszköz, amely a személyeket 

pillanatnyi, természetes környezetben veszi alapul. A személyek képességhálójához ezek az eszközök 

csak kiegészítésként vannak jelen, nem helyettesítik a formális mérőeszközöket.  

A folyamat során olyan helyzeteket teremtünk, melyek ismertek, vagy részben ismertek, esetleg új 

feladatokat adunk a személynek, melyekből meg tudjuk állapítani, hogy készen állnak-e, illetve 

mennyire állnak készen az adott készség elsajátítására. Egyik legnagyobb előnye az informális 

méréseknek, hogy a való életben szükséges tevékenységeket, készségeket mérhetjük fel. 

A mérőeszköz alapja a viselkedés megfigyelése, az összefüggések, viselkedésmódok szisztematikus, 

objektív leírása. 

A szociális-kommunikációs csoportunk létrehozásához a következő felmérési részterületekre volt 

szükségünk: 

 szimbólumszint értés mérése 

 szenzoros reakciók/érzékenység felmérése 

 kognitív és akadémikus készségek megismerése 

 kommunikáció (expresszív és receptív kommunikáció) felmérése 

 munkakészség és munkaviselkedés felmérése. 

Az informális felmérések alapja, hogy legyen egy „bemeneti kép” az adott személy kiindulási készség-

szintjéről, és a fejlesztési időszak végén egy „kimeneti kép” az elért képességstruktúrák 

feltérképezéséről. 

 

Szimbólumszint értés mérése: 

Ennek során arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott személy számára mely vizuális jelzések 

értelmezhetők. A folyamat során a hétköznapi életből jól ismert tárgyakat, azok képeit, rajzos és 

sematikus ábráit (bizonyos esetekben szóképeit) kell azonosítani. Ezek megismerésével képet kapunk 

arról, hogy az adott személy milyen vizuális támogatást igényel, mely által a feladatadás sikerességével 

a kompetencia- és biztonságérzet megnövekszik.  

 

Szenzoros reakciók/érzékenység felmérése: 

„A különböző modalitásban fellépő szenzoros nehézségek megismerése elengedhetetlen a játék 

keretének megtervezéséhez”5. Az információkat a szülői interjúkból és a rögzített megfigyeléseink 

alapján szerezzük.  

 

Kognitív és akadémikus készségek megismerése: 

A felmérés során a személy aktuális életkorához illeszkedő ismeretanyagát, információs bázisát 

térképezzük fel. A megfigyeléseinket a játékos feladathelyzetek szempontjai alapján rögzítjük, ezen 

kívül támaszkodunk még a szülőtől nyert információkra. 

Expresszív kommunikáció felmérése: 

„A felmérés célja, hogy megtudjuk milyen formákat, kommunikációs funkciókat használ a 

gyermek/felnőtt; miről, hogyan, milyen helyzetekben képes kommunikálni”6. Ennek egy lehetséges 

felvételi módja a különböző „pressz”-helyzetek teremtése. Ezek olyan, a személy számára motiváló 

helyzetekben kialakított interakciók, amely során a kedvelt dolog elérése akadályoztatva van.  

Receptív kommunikáció felmérése: 

                                                      
5 Havasi Ágnes, Őszi Tamásné (2015): Babzsák Fejlesztő Program Felmérési és tervezési kézikönyv autizmus-

specifikus kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozáshoz, Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kf 
6 Havasi Ágnes, Őszi Tamásné (2015): Babzsák Fejlesztő Program Felmérési és tervezési kézikönyv autizmus-

specifikus kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozáshoz, Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kf 
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„A felmérés célja, hogy megtudjuk milyen komplexitású és formájú instrukciókat ért a gyermek/felnőtt” 
7. A személy előzetes ismereteire támaszkodva 5-10, egyre nehezedő instrukciót adunk. Ebből a 

felmérésből információt kapunk, hogy az órák során az adott személynek milyen komplexitású 

instrukciókat adhatunk.  

Munkakészség és munkaviselkedés felmérése: 

Informális felméréseink közt szerepelt a finommozgás, munkakészség, munkaviselkedések felmérése. 

A felmérés célja tulajdonképpen az önállóan végzendő munkák, az önálló feladatvégzéshez szükséges 

készségek megismerése. Ennek részletesebb ismertetése az 1. számú mellékletben található.  

 

 3.2.Megalapozás: 

A megalapozás szakasza a projekt struktúráját készítette elő. 

 

3.2.1. Célkitűzések: 

A felmérések eredményei alapján először a középtávú célok jelölhetők ki, de ha ezt jól terveztük, akkor 

magukat a rövidtávú célokat is kijelöli. Tehát a középtávú cél előremutató és jól megjelöli a hosszútávú 

célt is. A rövidtávú célok pedig segítenek az eszközrendszer, a módszertani alap, a segítségnyújtás 

formáinak, és a feladatoknak kijelölésében. Egy felmérés során több középtávú cél is 

megfogalmazódhat, és ezek elrendezéséhez szükséges a célhierarchia alkalmazása, vagyis a prioritási 

sorrend felállítása.  

A csoport fókuszcéljai az egyéni középtávú célokból adódnak össze. Erről részletesebben a csoport 

bemutatásnál beszélünk.  

 

3.2.2. A felmérések értékelése: 

A felmérésekből nyert információkat a szociális- kommunikációs fókuszpont kritériumrendszerének 

megfelelően elemeztük.  

Az informális felméréseinkből származó eredményeket több szempontból is hasznosítottuk:  

 egyéni fejlesztési terv alapjait szolgálták, 

 a társas interakciók adta nehézségek megsegítésének tervezése, 

 a csoportalakításhoz nyújtottak segítséget, 

 a környezet adaptálását segítették, 

 a fejlesztések során használt eszközöket, módszereket határozták meg, 

 segítették a feladatok komplexitásának és azok számának tervezését. 

A felmérés értékeléséről részletesen a 2. számú mellékletben található esetbemutatások adnak 

részletesebb információt. 

 

3.2.3.Csoportalakítás 

A megfigyelések, információk és felmérésekből származó adatok elemzése után létrehoztuk a 

csoportokat.  

 Tigris csoport: 

Ide azokat a gyermekeket választottuk, akinél a társak elfogadása, a társ melletti cselekvés, a társ 

észrevétele nehézséget okozott. Fontos szempont volt még az, hogy a gyermekek mozgásban aktívak 

voltak és az asztalszituáció még nem volt elfogadható számunkra.  

                                                      
7 Havasi Ágnes, Őszi Tamásné (2015): Babzsák Fejlesztő Program Felmérési és tervezési kézikönyv autizmus-

specifikus kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozáshoz, Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kf 
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 Okos bagoly csoport:  

A csoportalakítás fókuszpontja a társak elfogadása, a társak észrevétele, a társakkal történő interakciókra 

való készség megléte. A tagok már jól tudtak a térben mozogni, elfogadták az asztalszituációkat, a 

legegyszerűbb irányításokat. Megjelentek az órákon a kognitív tartalmak is.  

 Törpe csoport:  

A csoport létrehozásának a fő szempontja az alacsony életkor mellett azok a nehézségek, amelyek 

megakadályozzák mások beengedését a saját térben. Az ide járó gyermekek elsősorban csak a szüleikkel 

alakítottak ki kapcsolatot, más személyekkel még nem. 

 

3.2.4. Segítő környezet 

Munkánk, illetve projektünk alapelve, hogy a gyermekeink számára a fejlesztésekhez megfelelő segítő 

környezetet alakítsuk ki. Így nagy figyelmet fordítottunk a csoportoknál a tér elrendezésére, a környezet 

ingereinek csökkentésére, az idő strukturálására, a játékok, feladatok megválasztására, illetve a vizuális 

támogatás meglétére. Ha szükséges volt, gyártottunk vizuális jelzéseket tartalmazó kártyákat, 

szabálykártyákat, készítettünk játékeszközt, és átalakítottunk termet (Nyugi szoba).  

Vizuálisan támogatott jutalmazási rendszert alakítottunk ki, mely a gyermekek motivációs bázisára 

épült. A szóbeli értékeléseket vizuálisan is megerősítettük, piktogrammal. A jutalmak differenciálódtak 

(matrica – apró játék, tevékenység, nasi). A gyermekek mindig két jutalmazó eszköz közül választhattak.  

Mindezt tudatosan, a differenciálás és egyénre szabás szemléletével végeztük, így a gyermek számára 

nehéz, frusztráló szociális interakciókat biztonságosabbá tettük.  

 

3.2.5. Tematikus terv 

A felmérések, megfigyelések, csoportalakítás és protetikus környezet megtervezése és megteremtése 

mellett szükséges volt a szakmai munka további tudatos tervezése. Így elkészítettük a csoportokra 

lebontott tematikus terveket, készítettünk óraterveket. 

A tervek elkészítésénél figyelembe vettük a gyermekek képességeit, nehézségeit, a szükséges 

eszközöket, támogatási szintet. A projekt során 3 tematikus terv és 21 óraterv készült.  

Sajnos a projekt a rendkívüli vírushelyzet miatt nem tudott teljesen megvalósulni.  

 

3.2.6. Szülők tájékoztatása 

A fejlesztések megkezdése előtt a szülőket fogadóóra keretében tájékoztattuk a felmérések 

eredményeiről, megbeszéltük a közös célokat, kitűztük a közös feladatokat. 

Magáról a munka menetéről, szerkezetéről, céljáról egy prospektust készítettünk a szülőknek (3. számú 

melléklet). 

 

3.3. Kivitelezés szakasza 

A projekt tematikájának szociális – kommunikációs fókuszpontja mentén 3 csoportot alakítottunk ki. 

Az életkorok, a képességek, a nehézségek és a szülők aktív részvétele miatt a csoportok létszáma 

maximum 4 fő lett. Az órákat 2 gyógypedagógus vezette, meghatározott szerepkörben (játékvezető, a 

gyermeket és a szülőt segítő szakember). A szerepek folyamatosan változtak, ezt a szakemberek a pólók 

színével (zöld-kék) jelezték. 

A szülői együttműködés az életkorból fakadóan alapvetés a munkánk során. Emellett a projekt kiemelt 

célja a szülő edukáció. Ezt a prospektussal, a tanácsadással, az órai megsegítések bemutatásával, segítő 

eszközök biztosításával és az órai megbeszélésekkel segítettük.  
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1. Tigris csoport: A csoport létszáma 4 gyermek, 4 szülő és 2 szakember.  

A csoport célja a társak észrevétele, elfogadása, figyelése volt. Emellett megjelent az irányított 

helyzetek, az alapvető szabályok megismerése és elfogadása, alkalmazása.  

A segítő környezet kialakítása során megjelentek a vizuálisan megjelenített szabályok (szabálykártya) 

és jutalmazási rendszer, időjelzők (Timer), feladatszám jelzők (munkarend) és egyszerű, konkrét, 

lényegre törő nyelvhasználat. 

A gyermekek képességeit felmérve az óra főként mozgásos feladatokra, egyszerű mozgásos 

akadálypályára épült. Az óra alapjaként kialakított mozgásfeladatokban megjelent a saját mozgás 

kivitelezésének figyelése, a szülő és a segítő szakember instrukcióinak elfogadása, a társ figyelése, 

mozgásának követése, a társ teljesítményének értékelése (taps, gesztusok, érintések, verbális 

megerősítés). 

A szülők aktívan végig kísérték gyermekeiket az akadálypályán, követve és betartva a segítő pedagógus 

instrukcióit. 

Ennél a csoportnál volt relevanciája a „Nyugi szobának”, tekintve, hogy több kihívást jelentő viselkedés 

állt fenn ezeknél a gyermekeknél. Ebben a szobában viselkedésprobléma esetén a gyógypedagógus 

jelzését követően a szülő a gyermekével tartózkodott. Ez a szoba lehetőséget adott a megnyugvásra 

(nagypárna ütése, papírtépés, kuckózás), olyan tevékenységekkel, amely az órákon nem volt 

megengedett. 

 

2. Okos bagoly csoport: A csoport létszáma 4 gyermek, 4 szülő és 2 szakember. 

Az itt résztvevő gyermekekben közös volt, hogy társaikat észlelték, figyelték és elfogadták, velük 

interakció kialakítására törekedtek (ezek minősége egyénenként változott). A csoport tagjai az 

asztalszituációt ismerték, elfogadták, követték. A kognitív tartalmak mellett a szociális interakciók 

kapták a főszerepet (közös figyelem, egymástól való kérés, közös eszközhasználat, szerepcsere, 

elutasítás, együttműködés). 

A szülők az óra során a gyermekük mögött ülve helyezkedtek el, és kivitelezték a gyógypedagógus által 

javasolt szükség szerinti segítségadási formákat. 

A segítő környezet kialakítása során megjelentek a vizuálisan megjelenített szabályok (szabálykártya), 

differenciált kommunikációs segédeszközök (PECS használat különböző szintjei), feladatot jelölő 

munkarend (tárgyas), és a jutalmazási rendszer, adaptált beszédstílus. Az óra során egyaránt megjelentek 

a nyitott és zárt végű játékok. 

 

3. Törpe csoport: A csoport létszáma 2 gyermek, 2 szülő és 2 szakember. 

A csoportalakítás egyik szempontja a gyermekek alacsony életkora. A másik, ami számunkra 

hangsúlyosabb volt a szociális együttműködés során felmerülő nehézségek (személyek iránti 

rugalmatlanság).   

A segítő környezet kialakítása során megjelentek a vizuálisan megjelenített szabályok (szabálykártya), 

adaptált beszédstílus, zárt végű feladatok. 

Az órák során, a szőnyegen dolgozva a szülők a gyermekek mögött helyezkedtek el. A csoport tagjai 

több segítséget igényeltek, ezért a szülők aktív fizikai segítségnyújtással követték a gyógypedagógus 

irányítását. 

 

 3.4. Visszamérés 

Ebben a szakaszban a kitűzött középtávú célok megvalósulását vizsgáltuk meg spontán megfigyeléssel, 

informális felmérések újból történő felvételével. 

 



45 
 

3.4.1.Spontán megfigyelés 

Az órák során folyamatosan monitoroztuk a gyermekek előrehaladását, a felmerülő nehézségeket és a 

kitűzött célok megvalósulását, esetleges megvalósulatlanságát.  

  

3.4.2.Informális felmérések 

A fejlődés megvalósulását az informális felmérések újbóli felvételével tudtuk ellenőrizni. Egy konkrét 

eset bemutatását lásd a 4. számú mellékletben. 

 

4. ÖSSZEGZÉS: 

A projektünk során kitűzött célok többé-kevésbé megvalósultak, bár az ehhez való út nem volt egyszerű.  

Minden résztvevőtől rugalmas együttműködést igényelt.  

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a gyermekek és a szülők részéről is megkaptuk ezt a 

támogatást. A szülők egyre bátrabban fordultak hozzánk a problémáikkal, és közöttük is jó kapcsolat 

alakult ki. Öröm volt nézni, hogy egymásnak tanácsot, segítséget adtak, és hogy a kapcsolatok az 

intézményen kívül is folytatódtak. A gyerekek szerettek, és szívesen jöttek a foglalkozásokra. 

 

Tőlünk szakemberektől ez a munka folyamatos önreflexiót, újratervezést, montírozást, többletmunkát 

igényelt. Ez talán a megnövekedett munka mellett ijesztőnek hathat, de egy igazi szemléletformáló, 

innovatív gondolkodásra késztet. Olyan tudatos individualizációra, differenciálásra, és komprehenzív 

megközelítésre késztet minket, szakembereket, amelyek később a munkánkat megkönnyítheti.  

Vagyis a kitűzött céljaink megvalósulása meghozta a kívánt eredményt. 

A fejlesztések során a gyermekek egyre inkább egy csapat részévé váltak, felfigyeltek egymásra, egymás 

hiányára, megszólították, megérintették egymást. Vagyis a kortársak között alkalmazható interakciókat 

alakítottak ki. A gyermekek egyre rugalmasabban fogadták a kevésbé ismert felnőttek személyét, 

kapcsolatot alakítottak más személyekkel, és megkezdődött a társra való felfigyelés. 

 

Azt gondoljuk, szociális- kommunikációs projektünkben, jógyakorlatunkban semmilyen különleges 

dolgot nem vittünk véghez, csak tudatosan, a gyermekek igényeit figyelembe véve végeztük a 

munkánkat. Kicsit tudatosabban, kicsit szakmaibban.  
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MELLÉKLET 

1. sz. melléklet:  

                             A munkakészség munkaviselkedés informális felmérés leírása  

 

A felmérést a következő módon bonyolítjuk le:  

A gyermekről rendelkezésre álló előzetes információink alapján feladatlistát állítunk össze, az azokhoz 

szükséges eszközökkel együtt („A tevékenység megnevezése” oszlop). Ezek között szerepelnek a 

gyermek számára motiváló és feszültséget okozó feladatok egyaránt.  

A feladatok számát tekintve, gyermektől függően maximum 10-15 játékos feladatot szoktunk 

előkészíteni.  

A felmérést egyéni fejlesztésen végezzük el, a játékokat egyenként kínáljuk fel a gyermekek számára. 

A feladatszám soknak hangozhat, azonban fontos, hogy ezeket csak felkínáljuk a gyermeknek, majd 

maximum 1-2 perces próbálkozást követően feszültség, frusztráció esetén a következőre térünk, hiszen 

ez egy felmérési, nem fejlesztési szituáció.  

Amennyiben a gyermek sikerrel oldotta meg a feladatot, úgy „√” kerül, amennyiben bizonyos elemeit 

(például a színt nem ismerte fel, de a lyukba illesztette) jól oldja meg, úgy „\” kerül, amennyiben a 

feladatot elutasítja, nem teljesíti úgy „Ø” kerül a „Munkakészség” oszlopba.  

A bemutatott feladatok során megfigyeljük a gyermek különböző viselkedéseit: ha elakad kér-e 

segítséget, hogy fogadja a szabályt, érzi-e a feladat végét, stb. Ezeket a „Munkaviselkedés” oszlopba 

rögzítjük.  

Az eszközöket balról prezentáljuk a gyermeknek, és jobbról vesszük el. A „kész” feladatokat egy erre 

kijelölt dobozba helyezzük.  

A felsoroltakon kívül megfigyeljük még a teljesség igénye nélkül a gyermek instrukcióértését, szenzoros 

reakcióit és a „Megjegyzés” oszlopba rögzítjük.  

Fontos látni, hogy a felmért területen tapasztalható készségek és viselkedések a csoportos helyzetben is 

nélkülözhetetlenek. Hiszen ami egyéni órán problémát okoz, valószínűleg kiscsoportos helyzetben is 

nehézséget fog jelenteni. A mi célunk az volt, hogy a gyermekek számára már biztosan elvégezhető 



47 
 

feladatot vigyünk tovább egy magasabb, számukra nehezen kivitelezhető szintre: a kortárs csoport 

szintjére.  

Másrészt ebben a felmérésben képet kapunk arról, hogy a gyermek egy adott szituációban milyen módon 

reagált, milyen viselkedési és egyéb nehézségek merültek fel, hogy milyen segítségre volt szüksége a 

kivitelezéshez. 

Tehát a felmérés a gyermek azon készségszintjéről ad komplex képet, mely a csoportalkotás során 

számunkra nélkülözhetetlen információt jelent (munkarend, munkaszervezés, foglalkozás időtartama 

stb.). 
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2. sz. melléklet:  

                                                          Esetbemutatások  

                                        (bemeneti mérések elkészítése, összegzése) 

 

X. ESETE: 

 „X” egy korai nevelési tanácsadás keretei közt résztvevő, 3 éves lánygyermek, kinek szakértői 

vizsgálata folyamatban van. Intézményünket 2020. szeptember óta látogatja heti 2 alkalommal, ahol 

főként a viselkedésmenedzsment, a kommunikáció, a szociális készségek, figyelem fejlesztése volt a fő 

cél. 

A gyermek felméréséből látható: alapvetően a kiadott feladatokat elvégzi, azokban inkább önállóan 

dolgozik. A feladatok elejét, végét érti, azokat jelzi, a pakolásban közreműködik. 

Az érdeklődése, motivációja mentén interakciót kezdeményez, ezek minőségében azonban eltérnek az 

életkori szociális-kommunikációs normáktól, a megszólítás, a másik személy figyelmének felhívása 

esetleges. A számára kimondottan motiváló témakörökben (állatok) a gyógypedagógus bekapcsolódási 

kísérletét viselkedésprobléma kíséri (üvöltés, sikítás). A gyermek a feladatokat önállóan, néhány 

hibával, a koránál kevesebb beszédprodukcióval, kommunikációval kíséri, az irányított helyzetekben 

viselkedésprobléma lép fel. 
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Y ESETE: 

„Y” egy korai fejlesztésben résztvevő, 3 éves, autizmus spektrumzavarral diagnosztizált fiúgyermek. 

Intézményünk ellátottjaként 2020 márciusa óta vesz részt.  Szakértői véleménye alapján nehézségei a 

szociális, kommunikációs területeken, a viselkedésszervezésben, a figyelem és viselkedés területén 

egyaránt tapasztalhatók. 

A gyermek felméréséből látható: figyelme nehezen felkelthető, ez főként a számára motiváló tárgyakkal, 

eszközökkel kivitelezhető. A feladatokat főleg modellálással, és részleges/teljes fizikai vezetéssel tudja 

kivitelezni. Figyelmének fenntartása nehéz, feladatvégzés során gyakran kilép a szituációból. 

Játékhelyzetben a segítségkérés, a felnőtt figyelmének felhívása nem történik meg, inkább kilép a 

játékhelyzetből. Kölcsönös játéktevékenységbe nem vonható, gyakran tapasztalható nála a tárgyak 

részleteivel való foglalkozása, azokba történő letapadása. 
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3. számú melléklet: 

                                                                      Prospektus 
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4. számú melléklet:  

                                                             Esetbemutatások 

                                                           (kimeneti mérés felvétele) 

 

„X” ESETE: 

„X” esetében az idő előre haladásával a következő módon módosultak az órák: februártól 1 egyéni és 1 

kiscsoportos szocio-kommunikációs- mozgásos fókuszú órán vett részt.  

A felmérés feladatai témájukban (szín, forma, állat) és részben eszközeiben is azonosak voltak, azonban 

kiegészültek újabb feladatokkal, a gyermek fejlődésével. 

A felmérésen látható, hogy a feladatok elemszáma és darabszáma nőtt, komplexitásuk változott. A 

gyermek viselkedése jelentősen változott. Számára frusztrációt okozó helyzetekben megjelenő 

viselkedésproblémák a vizuális támogatás és a jutalom kilátásba helyezése után csökkentek. Az 

irányított helyzetek és a kezdeményezéseinek száma nőtt, minőségük sokat változott (főként önálló 

tevékenykedés során). Az irányított helyzetek gyakorlása remélhetőleg további célt fog képezni az 

integrált óvodai ellátása során. 
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Y ESETE:  

„Y” esetében februártól következőképp módosult az órák eloszlása: heti 2 alkalommal kiscsoportos 

szocio-kommunikációs készségfejlesztő órán vett részt (mindkét csoport 4-4 főből állt), és 2 alkalommal 

egyéni fejlesztésen vett részt, ahol továbbra is a viselkedésmenedzsment, a figyelem és a kommunikáció 

volt a fő fókusz. 

A felmérés témái, feladatai, azok komplexitása jelentősen módosult a gyermek fejlődésének előre 

haladásával.  

A gyermek számára prezentált feladatok, és az azokban támasztott elvárások jelentősen megváltoztak. 

Irányított helyzetekbe bevonható, figyelme hosszabb ideig felkelthető, fenntartható. Beszéde és 

kommunikációja sokat fejlődött, a felméréséből azonban látható: a kommunikatív nyelvhasználat, és 

azok szociális aspektusai még mindig minőségi elmaradást (megszólítás, segítségkérés, szólni, ha kész 

vagyok) mutatnak. A különböző rugalmatlanságok, letapadások már kevésbé tapasztalhatók tárgyaknál, 

de a gyermek bizonyos szituációkból, tevékenységekből még mindig nehezen vált. A felsorolt területek 

fejlesztése a jövőben tovább folytatódik korai fejlesztés keretei között. 
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7. Jó gyakorlat 

Filmklub kiskamaszoknak 

Kidolgozói: Zigó-Horváth Kornélia és Magyarosi Erika 

 

Szakterület: Nevelési Tanácsadás 

Korosztály: 12-16 év 

Résztvevők száma: 6 fő 

Óraszám: 8 óra (2x4 óra) 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: szociális készségek, kommunikációs készségek 

fejlesztése 

A program célja: 

Szociális készségeket fejlesztő, film- és művészetterápiás elemekre épülő kiscsoportos 

foglalkozás kiskamaszoknak és/vagy kamaszoknak, mely tömbösített formában, kettő napon, 

nyári tábor-szerűen valósul meg. 
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1. Bevezetés 

Minden ember gyermek – és ifjúkorában, felnőtté válása során sajátítja el mintakövetéses 

tanulás útján azokat a társas készségeket (beszéd – és viselkedésmódokat, kapcsolati sémákat, 

metakommunikációs eszközöket stb.), amelyek nélkül nem lehet emberek között tartósan élni. 

Gyakorlatilag nagyon kevesen vannak, akik ne küszködnének kisebb-nagyobb mértékben e 

készségek hiányával, vagy torzulásaival. ha csak néhány címszót felsorolunk: egymás 

köszöntése, beszélgetés ismeretlenekkel, mindennapi helyzetekben személyes panaszok szóvá 

tétele, személyközi konfliktusok kezelése, kapcsolatteremtés más neműekkel vagy más 

nemzedékbe tartozókkal, gondolataink szabatos közlése stb, látható, hogy e képességek életünk 

minden területén jelen vannak.  

A csoporthelyzet kiváló keretet ad e készségek valóságos szintjének, meglétének vagy 

hiányának megtapasztalására, majd erre építve fejlesztésükre, a hiányok pótlására, a torzulások 

korrekciójára. A csoportban a csoporttagok kockázatmentes helyzetben vagy legalábbis erősen 

csökkentett kockázattal tapasztalhatják meg önmaguk viselkedését, társai erre adott reakcióit, 

és új vagy módosított viselkedésmódokat próbálhatnak ki. Azon csoportokban, amelyek a társas 

kapcsoltatok fejlesztését tűzik ki célul, éppen a kockázatmentes helyzetben alkalmazott 

szocializációs technikák jelentik a csoporttagok számára a változást előidéző tényezőt. Ez egy 

kommunikációs tréning csoportban éppúgy működik, mint egy dinamikusan orientált 

pszichodráma-csoportban. (Rudas, 2004) 

Az ember sajátos szükséglete a történetekben való gondolkodás és kommunikáció, a társas 

folyamatok történetként való feldolgozása, a bejövő információk történetként való kódolása 

(Woodside, Sood, & Miller, 2008; Schank & Abelson, 1995). Ezt segítik elő a 

mindennapjainkban jelen levő történetek (pl. mesék, életesemények), melyek születésünktől 

kezdve körülvesznek minket, és hatnak ránk (Balogh, Bedekovics, Imre, Peszeki, & Scharle, 

2014). A vizuális történetmesélésnek különböző hatásai lehetnek a befogadót tekintve. Lehet 

katartikus, megtisztító, felemelő, a személyt legteljesebben átmozgató, de válthat ki 

bizonytalanságot, kérdéseket, mely további belső munkát generál. Beszélhetünk 

felháborodásról, ellenérzésről, mely sokszor értékrendi kérdéseket érint, de ugyanúgy 

megjelenhet az unalom, a közöny is, ha befogadó nem került egy hullámhosszra az alkotással. 

(Gyimóthy, 2017). Összességében azonba elmondható, hogy minden hatás önmagunkról mesél, 

így a vizuális mesélés, a filmnyelv megfelelő eszköz lehet belső folyamataink tudatosabb 

megéléséhez és akár értelmezéséhez is.  

2. Célkitűzés 

A Pedagógiai Szakszolgálatban ellátásban lévő, illetve újonnan bejelentkezett kiskamaszok 

számára olyan strukturált, egyben mégis kötetlenebb, önismereti és művészetterápiás 

eszközöket felhasználó kiscsoportos foglalkozás szervezése, melyek a fiatalok szociális- és 

kommunikációs készségeinek fejlesztésében, egyes témák (jelen esetben a barátság) mélyebb 

kibontásában, egymás nézőpontjainak megismerésében nyújthat segítséget. 

 

 



57 
 

3. Szervezési feladatok 

A Nevelési Tanácsadás keretein belül pszichológiai foglalkozásra bejelentkezett gyermekek 

jelentkezési lapjait átnézve, elsősorban korspecifikusan, a 12-16 éves korosztályba tartozó 

fiatalok adatait gyűjtöttük össze. Volt köztük olyan, akik már részt vettek egyéni 

foglalkozásokon, volt, akinek állapotmegismerő szakaszba tartozó foglalkozása zajlott, és volt, 

akit még nem ismertünk. Szülővel egyeztetve egy vagy két alkalommal behívtuk a fiatalt 

ismerkedésre, a készülő kiscsoport bemutatására. A nyári szünet miatt volt olyan, aki nem tudott 

a megadott időpontra elköteleződni, a délelőtti, kötetlenebb- tábor-szerű együttlét miatt kitartva 

ezen elképzelés mellett, kitűzésre került a két egymást követő nap dátuma. (2 x 4 óra) 

A csoport összetétele: 

Aktuális kiscsoportunkban 12 és 14 év közötti lányok vettek részt, akik Martonvásári járás 

térségi lakosok. 

Előkészületek, felhasznált eszközök: 

Miután az ismerkedő beszélgetéseknek köszönhetően körvonalazódott, hogy jelenleg a lányok 

elsődleges érdeklődési pontja a baráti kapcsolatok voltak, ebben az irányban indultunk tovább, 

erre a témára építettük fel a foglalkozásokat. 

Az önismereti játékok összegyűjtése és kiválasztása mellett a filmklub alapját szolgáló Film 

kiválasztása jelentett nagyobb kihívást, melyet minkét csoportvezetőnek elő kellett néznie, 

majd egyeztetni az elképzeléseket érvekkel és ellenérvekkel. Sok lehetséges film cím, majd 4-

5 film megnézése után a „Négyen egy gatyában” című filmre esett választásunk. 

A filmet második napra terveztük egyben vetítéssel, első napra ismerkedést és a barátság 

témájának kibontását gondoltuk a csoport résztvevőinek intenzív bevonásával. (a 

csoportvezetők is a csoport aktív résztvevői) 

Felhasználunk még előre elkészített, fénymásolt és körbevágott emberalak kicsinyített és 

egyszerűsített mását, Befejezetlen mondatokat, melyeket kimondottan a foglalkozásokon 

megjelenő téma- a barátság- köré épülnek, valamint Dixit kártyákat 

Szükséges eszközök: 

8 különféle színű post-it, fehér A4 méretű papír, fehér A3 méretű rajzlap, tollak, filcek, 

különféle színű temperák, ecsetek, nagy méretű csomagoló papír, hangszóró, papír alátét, 

dekorációs elemek, növényi részek, boríték, ragasztó pisztoly, papír pohár, Dixit kártya, laptop, 

projektor, hangszóró. 

Kiválasztott film: Négyen egy gatyában (The Sisterhood of the Traveling Pants, 2005 R: Ken 

Kwapis) (magyar szinkronnal) 

Megbeszélés szerint lehet pop corn- nal készülni a második napra 

4. Foglalkozások, gyakorlatok 

4.1.Egyéni foglalkozás, ismerkedés 

A lányok a két csoportvezető valamelyikéhez kapnak egyéni időpontot. A foglalkozás rövid 

bemutatkozással kezdődik mindkét fél részéről, majd körbejárjuk a pszichológiai 

foglalkozásokkal kapcsolatos kérdéseket, előző tudást, tapasztalatot, hogy szakszolgálatunkban 

általában milyen problémákkal jelentkeznek szülők, gyermekek, fiatalok. Beszélünk a gyermek 

számára érthető szinten a foglalkozásokon használt módszerekről, eszközökről, a bizalom, a 

https://port.hu/adatlap/szemely/ken-kwapis/person-11184
https://port.hu/adatlap/szemely/ken-kwapis/person-11184
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titoktartás és az önkéntesség tényeiről. Lehetősége van a gyermeknek erre reagálni, kérdezni 

ezekkel kapcsolatban, de akár a foglalkozás vezető személyéről is. 

A foglalkozás további része egy Önismereti csillag kitöltése (I. számú melléklet), amiben 

feltérképezzük a gyermek/fiatal, önmagáról pozitívnak illetve negatívnak tartott tulajdonságát, 

kedvelt időtöltését, vágyait és terveit. Amennyiben mindez nem fér bele egyetlen foglalkozásba, 

úgy azt egy másik foglalkozáson befejezzük. 

Szerencsés, ha kapunk információt a gyermek félelmeiről, főképp, ami a társakkal, csoportban 

való részvételével kapcsolatos, hogy tudjunk ennek megfelelően készülni, reagálni. 

A gyermek által aktuálisan preferált témát is ezen találkozások során beszéljük meg, hogy a 

későbbiekben összesíteni tudjunk. 

Az önismereti csillag kérdései: 

— 3 dolog, amit szeretek csinálni 

— 3 dolog, amit szeretek magamban 

— 3 dolog, amit nem szeretek magamban 

— 3 dolog, amit értékelek egy barátságban 

— 3 dolog, amire vágyom 

— 3 dolog, amin változtatni szeretnék 

 

4.2.Csoportfoglalkozás, első nap 

Az első napon ismerkedő, bemutatkozó körrel kezdünk, egy rövidebbel először, ahol elmondtuk 

a neveinket, ki honnan érkezett a csoportba, esetleg ismerik-e egymást a tagok, illetve honnan. 

Ezt követően a csoportszabályokat ismertetjük. 

Ezután, a bemutatkozás egy részletesebb, mélyebb formája következik, mindenki kap egy előre 

megrajzolt és kivágott, kicsinyített és egyszerűsített emberalakot (II. számú melléklet), amihez 

instrukcióként a következő utasítást kapják: „Kérünk benneteket, hogy a kis emberalakon 

helyezzétek el és rajzoljátok bele a számotokra legalább 5 legfontosabb dolgot, jellemvonást, 

szimbólumot, ami az életetekben jelentős.”  Mindannyian, a csoportvezetőket is beleértve 

megkapjuk a szükséges eszközöket, ezek a következők: kivágott emberalak, grafit és színes 

ceruzák, nagyobb méretű óra, mely mindenki számára jól látható helyen van elhelyezve. 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc 

Ezután következik az elkészült munkák bemutatása, erre rugalmasan, de legalább 30-40 percet 

szánunk. Miután mindenki bemutatkozott az emberalak segítségével, lehetőség van egy kérdést 

mindenkinek feltenni. (általában nem mindenki kérdez, de mindenkihez beérkezik egy kérdés).  

 

A bemutatkozást követően kb. 100 db Dixit kártyát terítünk szét a csoportszoba közepén, olyan 

módon, hogy mindenki lássa őket, és hozzá tudjon férni. Arra kérjük a résztvevőket, hogy 

válasszanak egy olyan kártyát, amelyről úgy érzik, hogy számukra a barátságot mutatja be, 

szimbolizálja. Ez történhet intuitív módon, vagy akár hosszas keresgélést követően is. A 

kiválasztást követően mindenkit megkérünk, hogy mutassa meg a többieknek a választott 

kártyát, és meséljen róla pár mondatot: Mit lát a képen? Miért ezt a kártyát választotta? Hogyan 

kapcsolódik számára a kép a barátsághoz? Miután mindenki sorra került lehetőség van egymás 

kártyájára is reflektálni.  

Ezt követően 15 percet szünet tartunk.  
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A következő részben befejezetlen mondatokat tartalmazó lapot kapott minden részt vevő, 

melyen a barátsággal kapcsolatos, egyaránt pozitív és negatív érzelmi hatású, egy-egy 

élethelyzetet modellező kérdés szerepelt az alábbiak szerint: 

Ha a barátnőm/barátom kikotyogja azt, amire megkértem, hogy senkinek ne mondja el, akkor 

én 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Ha a barátnőm/barátom rosszkedvű, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Ha a barátnőm/barátom összebarátkozik valaki mással is rajtam kívül, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Ha a barátnőmnek ugyanaz a fiú tetszik meg, mint nekem, akkor 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Ha a barátnőm/barátommal valami rossz történik otthon, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

Ha a barátnőm/barátom bajba kerül egy rossz húzása miatt (rossz társaság, iskolai intő, stb.), 

akkor 

én………………………………………………………………………………………………

…………(III. számú melléklet) 

 

A feladatot mindenki önállóan végezte, 15 perc volt a megadott időkeret. Ezután végig mentünk 

közösen is a mondatokon. Nem kellett mindenkinek felolvasnia a válaszait, rendszerint valaki 

elkezdte, amely révén elindult a kommunikációs folyamat, a többiek szívesen csatlakoztak 

hozzá, legtöbbször egy-egy személyes példát is hozva az adott szituációra. A csoportvezetők 

segítő kérdésekkel irányították a beszélgetés: Mi volt a nehéz számodra abban a helyzetben? 

Hogy érezted magad közben? Te mit tennél esetleg egy fordított helyzetben? Másképp 

viselkednél-e most esetleg ugyanabban a szituációban? 

A kérdések mentén kialakult beszélgetés kb. 1 órát ölelt fel.  

A nap utolsó feladatában arra kértük a résztvevőket, hogy készítsenek egy rajzot a következő 

címmel: Számomra a barátság. Az alkotás elkészítéséhez több féle eszköz is igénybe vehető 

(vízfesték, tempera, pasztellkréta, ceruza, filc, újságképek, ragasztó). az önálló alkotás ideje 25 

perc, melyet közös bemutatás és megbeszélés követ. Van lehetőség reflektálni a nap során már 

elhangzott témákra, csatlakozni egymás művéhez, reagálni rá. A csoportfoglalkozás eszen 

részén is jellemző az élménymegosztás. 

A napot záró csoportkörrel zárjuk, ahol mindenkink lehetősége van elmondani, hogyan érezte 

magát aznap, és mit visz haza. 

Megjegyzés: Fontos mozzanat a nap befejeztével, hogy a csoportvezetők röviden összegezzék 

az általuk tapasztaltakat a fiatalok és a történések megfigyelését követően.  Lényeges kiemelni, 

ha valakire kiemelt figyelmet kell másnap fordítani, ami lehet egy ismétlődően ellenségesebb, 

negatívabb reakció, illetve hangsúlyosabb bezárkózás valaki részéről. 

Ugyanez vonatkozhat arra is, ha érzékelhető többlet feszültség adódik egy bizonyos téma, 

esemény érzékenysége kapcsán, mely a fiatalok közt felmerült a nap folyamán. 
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4.3.Csoportfoglalkozás 2. nap 

A napot bevezető csoportkörrel kezdjük. Lehetősége van mindenkinek elmondani, hogy hogyan 

érkezett a csoportba aznap, illetve az előző nap eseményeire vonatkozó egyéb gondolatait, 

érzéseit. 

Ezt követően kerül sor a választott film megtekintésére. A film indítása előtt mindenkinek 

kiosztunk üres papírlapot, és megbeszéljük, hogy van lehetőség a film nézése közben 

jegyzetelni: leírni egy-egy benyomást vagy érzést, akár egy-egy mondatot is, amely különösen 

megérintette, nagyon találónak érzett, vagy épp ellenkezőleg, nem ért vele egyet. Ennek 

időtartama kb. 15 perc. Ezután kerül sor a film megtekintésére, melynek hossza 1 óra 30 perc, 

majd 15 perc szünet következik. 

A szünetről visszatérve mindenkinek lehetőséget biztosítunk, hogy elmondja, hogy tetszett a 

film. már ekkor felmerülnek olyan témák, amelyet később, az irányított kérdések révén 

szeretnénk körbejárni. Ezek a következők: Volt-e olyan karakter, akivel (döntéseivel, 

érzéseivel) azonosulni tudtál? Miért? Volt-e olyan, akivel egyáltalán nem? Miért? Találtál-e 

olyan mozzanatot a filmben, amely emlékeztetett egy helyzetre, amely veled is megtörtént? 

Olyan volt a reakciód, mint a karaktereké, vagy teljesen más? Volt-e olyan, amely különösen 

megfogott, vagy esetleg olyan, amely taszított a filmben? A film megnézése után van-e új vagy 

más gondolatod a barátságról, meglévő kapcsolataid tekintetében, illetve jövőbeli, még nem 

kialakult kapcsolatot/ kat elképzelve?(ha igen, mik ezek?) 

A kérdések mentén kialakult beszélgetésben mindenki részt vesz, egymásnak adják a szót a 

résztvevők, reagálnak, reflektálnak a látottakra, ismét sok saját élménnyel gazdagítják a 

beszélgetést, melynek időtartama kb. 1 óra. 

Ezután arra kérjük a résztvevőket, hogy a film valamint az elmúlt két nap élményei alapján 

készítsenek egy közös képet egy nagy földre kiterített csomagolópapírra. Lehet akár külön, 

egymás mellett alkotni, de ha úgy szeretnék egymás rajzait is kiegészíthetik, folytathatják. 

Ezután mindenki értékelheti az elkészült közös alkotást, illetve megfogalmazhatja, hogy milyen 

volt részt venni a közös alkotófolyamatban. Kb. 30 percet szánunk a feladatra. 

A nap zárásaként színes post it lapokat adunk a lányoknak, és arra kérjük őket, hogy 

búcsúzásként írjanak üzeneteket egymásnak akár névvel, akár névtelenül, amelyben 

visszajeleznek az adott személynek önmagára vagy a csoportbeli tevékenységére. 

Kihangsúlyozzuk, hogy ennél a feladatnál fontos, hogy pozitív, megerősítő üzenet szülessen, 

hisz ezzel zárjuk a csoportot, ez az, amelyet mindenki elvisz magával. Mindenki nevét felírjuk 

egy pohárra, amelybe a neki szánt üzenetet be lehet dobni. miután minden pohár megtelt, 

mindenki megkapja a neki szóló üzeneteket, amelyeket felolvas a csoport zárókörében, melyet 

saját a csoportban megélt élményeivel egészíthet ki.  

Elköszönés, valamint annak kihangosítása, hogy amennyiben bármelyikükben 

megfogalmazódott a gondolat vagy érzés, hogy ezen téma, vagy bármi más kapcsán szeretne 

egyéni beszélgetésben, konzultációban ezt követően részt venni, erre van lehetőség, és mi ennek 

a menete. Ennek időtartama szintén kb. 30 perc. 

4.4.Összefoglalás, záró gondolatok 

A második nap végén a csoportvezetők összegzik a történteket, a csoportban lezajló 

folyamatokat, érdemes feljegyezni azokat a gyakorlatokat, amelyek kimondottan sikeresnek 
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bizonyultak, illetve amelyek kevésbé. A visszajelzések alapján az adott filmet is értékelhetjük, 

hogy a későbbiekben mennyiben használható ugyanebben a korosztályban. 

 

 

Irodalomjegyzék:  
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Y. L. (2013). Narrative ads: the effect of argument strength and story format, Journal of 
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strength and story format, Journal of Business Research, 66(4), 516-522. 

 

Kép forrása: 

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/baratsag-divat-felnott-fokusz-371285/ 
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I.számú melléklet 
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II. számú melléklet 
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III.számú melléklet 

Befejezetlen mondatok 

 

Ha a barátnőm/barátom kikotyogja azt, amire megkértem, hogy senkinek ne mondja el, akkor 

én 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Ha a barátnőm/barátom rosszkedvű, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

Ha a barátnőm/barátom összebarátkozik valaki mással is rajtam kívül, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ha a barátnőmnek ugyanaz a fiú tetszik meg, mint nekem, akkor 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Ha a barátnőm/barátommal valami rossz történik otthon, akkor én 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Ha a barátnőm/barátom bajba kerül egy rossz húzása miatt (rossz társaság, iskolai intő, stb.), 

akkor 

én………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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8. Jó gyakorlat 

 

Online ellátás lehetőségei a Korai fejlesztés területén 

Kidolgozói: Bordácsné Ágoston Krisztina és Korózs Alexa 

 

Szakterület: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás korai 

életszakaszban (0-3-6 év) 

Korosztály: 0-3-6 év 

Résztvevők száma: 1 gyermek+ szülők 

Óraszám: tetszőlegesen választható 

Fejlesztendő területek, kompetenciák:  

- együttműködés elérése, 

- a figyelem, fenntartása,  

- kommunikáció fejlesztése (gesztus, verbális),  

- feladatban maradás, feladattudat, feladattartás, feladatváltás követése,  

- színek, formák, állatok, járművek megnevezése, csoportosítása, differenciálása 

- téri irányok követése 

- artikulációs játékok, hangutánzások 

- passzív és aktív izom és ízületi átmozgatás 

- mozgásutánzás eszközzel és eszköz nélkül 

- tartásjavító gyakorlatok 

 

A program célja: A projekt célja az online ellátás keretében a szülők a családok megsegítése, a 

gyermekek ellátásához szükséges feladatok, ötletek megosztása, a gyermekek érdeklődésének 

fenntartása, a kapcsolat biztosítása. A program előkészítő szakaszból (kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, 

eszköztár feltérképezése, feladatcsomag elkészítése, ütemterv elkészítése); és a megvalósítás 

szakaszából (online órák, videók, ppt-k, feladatok, internetes játékok) áll. 
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1. Bevezetés 

 

2021. 03. 08. - 04.17-ig a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményében az 

emberi erőforrások minisztere 17/2021.(III.5.) EMMI határozata a köznevelései intézmények működését 

érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedéséről szóló dokumentum 11. pontja alapján online ellátásra tértek 

át. Ez a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, valamint a nevelési tanácsadás (korai 

nevelési tanácsadás 0 – 3 év) szakfeladatot is érintette.  

Minden szakfeladaton nehéz volt a digitális munkarend megszervezése, az ellátások felületeinek, a 

segítségnyújtás formáinak kitalálása, de ezen a két szakfeladaton különösen. Az egyik nehézséget az 

ellátottak életkora adta. Kontakttalálkozásoknál a szakember a legtöbb esetben testi kontaktussal nyújt 

segítséget, hiszen így tudja irányítani, megoldani a feladatok helyes kivitelezését. Ez az online térben 

nem tud megvalósulni. A másik nehézség, a fejlesztési „tananyag” átadásának formája. Napjainkban a 

gyermekek nagyon érdeklődnek a különböző digitális eszközök iránt és ezt a szülők sokszor segítségül 

is hívják még ilyen pici korban is. Tehát megtalálni ennek a korosztálynak a megfelelő és minőségi 

formát igen nehéz. A harmadik, és egyben a legnagyobb: a szülőkre irányuló megnövekedett teher. Egy 

sajátos nevelési igényű, megakadt fejlődésű gyermek többlet terhet, plusz aggodalmat ró a családokra. 

Ezt a vírushelyzet okozta „bezártság”, a szakemberektől érkező segítségek korlátozottsága erősítette. A 

szülők egyszerre voltak édesanyák és a gyermekek fejlesztői. A felmerült problémák miatt létrehoztunk 

egy komplex munkatervet, amelyben a nehéz időszakot áthidalva segítséget nyújtottunk a családoknak. 

Így a projektünk fő célja, hogy a korai fejlesztésre szoruló és a korai nevelési tanácsadás keretei között 

ellátott gyermekeket és családokat megsegítsük az online feltételekhez igazodva. Célunk továbbá a 

kapcsolat fenntartásának biztosításával a gyermekek ellátásához szükséges feladatok, ötletek 

megosztása, az érdeklődés fenntartása, a szülői terhek csökkentése a személyes ellátást kizáró 

időszakban. 

Ebben a tanulmányban az online ellátás során kialakított jó gyakorlatot szeretnénk bemutatni a 

szakemberek számára. 

  



67 
 

2. A projekt bemutatása 

 

A projekt során igyekeztünk klienseink személyes igényeit figyelembe véve, a kapcsolat kialakítás 

rendszerét, a feladatokat, feladatosztást úgy alakítani, hogy az mindenki számára érthető, elfogadható, 

hozzáférhető legyen. Így készítettünk el a gyermekek számára a feladatcsomagokat, feladatokról, 

játékokról, feladatsorokról videókat. A szülők számára - az aktuálisan felmerülő nehézségekhez a 

gondozási-nevelési helyzetekről - segítő szakmai anyagokat gyártottunk. Igyekeztünk még az 

ismerettartalmak elmélyítéséhez és a szabadidő eltöltéséhez további feladatokat, játékokat javasolni. Itt 

kihasználtuk az IKT eszközök, online felületek lehetőségeit.  

A projekt 3 szakaszra oszlik: 

1. Előkészítő szakasz 

2. Megvalósítás szakasza 

3. Visszajelzés, monitorozás szakasza 

 

2. 1. Előkészítő szakasz  

Az ellátás előkészítő szakaszában a következő lépések történtek: 

 A kapcsolat felvétele: a szülőket és a családokat tájékoztattuk az online ellátás megkezdéséről 

(telefon, Messenger, e-mail).  

 A kapcsolattartás felületeinek, módjainak feltérképezése, megismertetése (Google Meet, 

Messenger).  

 Órarend, ütemterv elkészítése, ismertetése. 

 A differenciálás feltételeinek megteremtéséhez a gyermekek otthoni játékainak megismerése a 

beküldött fotók által.  

 Feladatcsomagok el- és összekészítése gyermekekként, családokként. 

2.1.1. Kapcsolatfelvétel 

A szülőket a megadott elérhetőségeken felkerestük és tájékoztattuk, hogy a kormányrendelet alapján 

2021.03.08.-tól a személyes kontaktust igénylő ellátás szünetel, és helyette az ellátás online térbe 

helyeződik át.  

Cél: A kliensek számára a személyes ellátás megszűnéséből fakadó bizonytalanság minimalizálásával a 

„lemorzsolódás” lehetőségének csökkentése, tájékoztatás. 

2.1.2. A kapcsolattartás felületeinek, módjainak feltérképezése 

Az online ellátás formáinak kialakításához szükség volt a családok eszköz- és ismeretanyagainak, 

kapacitásainak feltérképezésére. Ezért megkerestük azokat az internetes felületeket, amelyek ismertek, 

elérhetők, érthetők és kezelhetők a szülők számára. A megszerzett információk alapján az online órák 

nagy részét a Google Meet felületen, egy kis részét pedig Messenger videó órák keretében tartottuk. A 

Google Meet felületet és kezelését bemutattuk a családoknak egy általunk készített képes felhasználási 

útmutató és egy video segítségével. A digitális felületeken történő óraadás, a feladatgyűjteményben 

kiosztott feladatok a szülők aktív részvételét igényelték.  

Cél: a felület közösen használható felületek megkeresése, megismerése.  

2.1.3. Órarend, ütemterv elkészítése, ismertetése 

A projekt alapja a megfelelően előkészített szakmai munka. A célirányos szakmai felkészülés alapja az 
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időszak tematikus tervének az elkészítése. Ez tartalmazta az órák célkitűzéseit, az ismeretanyagot, a 

segítségnyújtás formáit, a differenciálást, illetve didaktikai célokat, módszertant és eszközkészletet. Az 

ütemtervből elkészültek az óratervek, amelyek az ismeretanyag részletes feldolgozását tartalmazták, 

hangsúlyt fektetve a differenciálásra, módszertanra és a segítségnyújtás formáira. A családok számára 

nagyon fontos rendszeresség és követhetőség érdekében elkészítettük az órarendet, melyet ismertettünk. 

A tervezett videó órák 20-30 percesek lettek, figyelve az életkori sajátosságokra és a digitális ellátási 

forma terhelő hatásaira. A játékok, feladatok kiosztásánál igyekeztünk blokkok (témakörök) szerint 

dolgozva javaslatot adni a szülőknek az otthoni munka megfelelő, rugalmas elosztásához. Így az online 

óra betervezett időpontja mellett a szülők a saját gyermekük igényeihez, teherbírásához igazítva 

végezték el a feladatokat.  

Cél: a szülők ebben a bizonytalan, rendszer nélküli időszakban kapjanak valami támpontot, 

rendszerességet és aktívan tudják biztosítani gyermekük ellátását, megsegítését.  

2.1.4. A differenciálás feltételeinek megteremtése 

A gyógypedagógiai ellátás alapja, hogy az ismeretanyagot, a tanulásmódszertant, a segítségnyújtást 

egyénhez, személyhez igazítsuk. A differenciálás biztosításához, illetve az ismeretanyag individualizált 

megközelítéséhez meg kellett ismernünk a gyermekek otthoni játék- és eszköztárát. Ezért a családoktól 

bekértük a gyermekek otthoni játékainak fényképét, amelyeket a fejlesztésekhez felhasználtunk. Volt 

család, aki egyben, a gyermek polcát lefényképezve küldte el a képeket, de volt szülő, aki 

szisztematikusan csoportosítva küldte a játékok képeit. A képek megismerése után a játékokhoz 

kapcsolódó feladatokat az ismeretanyaghoz igazítottuk. A játékmódok leírását a feladatgyűjteményben 

a képpel együtt jelenítettük meg.  Így tudtunk ötleteket, variációkat adni a szülők számára egy játék 

minél sokoldalúbb felhasználásához.  

Cél: A fejlesztési célok otthoni megvalósulásának megsegítése mindenki számára hozzáférhető módon. 

2.1.5. Feladatcsomag 

Minden online ellátásban résztvevő gyermekünk számára összekészítettünk egy csomagot. A csomag 

tartalmazott olyan általunk használt és a gyermekek által jól ismert feladatokat, melyeket a saját 

eszköztárunkból állítottunk össze. Ezek a játékok/feladatok a gyűjteményben megjelentek, mint 

eszközigény.  

Cél: A családok, gyermekek rendelkezzenek olyan eszköztárral, amelyek kapcsolódnak az órai 

anyagokhoz és ismertek. 

 

 

1. ábra: 

Feladatcsomag 
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2. 2. A megvalósítás szakasza  

 

Az ellátás megvalósítási szakaszában zajlott az online ellátás kivitelezése. Ez a következő módszerekkel, 

az IKT eszközök adta lehetőségek felhasználásával történt: 

 online órák tartása a kijelölt kapcsolattartó felületeken, 

 videófelvételek kiküldése a témához kapcsolódóan, 

 PDF feladatgyűjtemények kiküldése gyakorlásra, melyek PowerPoint anyagot, Wordwall 

feladatokat és barkácsos videókat tartalmaztak, 

 különböző videós segédanyag összeállítása a szülők számára. 

 

2.2.1. Online órák  

Cél: A gyermekek minél aktívabb részvételével az ismeretanyag átadása.  

A családoknak az előzetesen közösen egyeztetett felületen (Google Meet, Facebook Messenger), az 

előkészítő szakasz során összeállított órarendi időpontban tartottuk az online órákat. Az órát megelőzően 

kiküldtük a Meet felülethez szükséges belépési linket, melyen az adott család csatlakozni tudott a 

gyermekével egyéni fejlesztés keretei között. A Facebook Messenger felületén tartott csoportos, 

mozgásos óráknál csoportot létrehozva indítottuk a hívást az órarendi időpontban. Mindkét felületen az 

órák 20-30 percre voltak tervezve. Itt is érvényesült a differenciálás, a gyermekek aktuális állapotához, 

készségeihez történő rugalmas igazodás. Így volt olyan óra, amikor a feladatok nem, vagy csak részben 

tudtak megvalósulni a kisgyermek együttműködési nehézsége miatt.  

Az online órák során a kamera előtt tevékenykedve bemutattuk, modelláltuk és elmondtuk a feladatokat, 

majd interaktív módon a gyermekkel együtt, közösen próbáltunk cselekedni. A gyermekek 

együttműködéséhez szükség volt a szülők aktív részvételére. Az együttműködési nehézségek 

áthidalására a kettős óravezetés volt a megoldás. Ha a kisgyermek nem volt bevonható a játékba, 

feladatba, akkor az egyik szakember vette át a gyermek szerepét és cselekedett, míg a másik pedagógus 

irányított. Viszonylag hamar felismerték a gyermekek és a szülők az óra megvalósításának menetét, így 

sok aktív feladatmegoldás valósult meg.  

  

2.2.2. Videóórák 

Videóórákat több szempont miatt készítettünk. Az egyik, hogy az online órák ismeretanyagának a minél 

mélyebb elsajátítása megtörténhessen a gyakorlással, ismétléssel. A másik, hogy az órák során újra és 

újra visszanézve, a szülők számára az instrukcióadás, a magyarázat, a kommunikáció, illetve az értékelés 

területén példákat tudjunk adni. A harmadik és nagyon fontos szempontunk az volt, hogy a gyermekek 

aktuális állapotait az online órák során mindig figyelembe vettük és ott, ahol nem tudott megvalósulni 

az óra az együttműködési nehézség miatt, ott legyen egy ismétlő lehetőség a gyakorláshoz. A szülői 

visszajelzésekből megtudtuk, hogy ezek a videók nagy segítségükre voltak. Szerették a gyermekek, 

örültek nekik, és a szülők kreatívan „irányították”, használták fel. Ezeket a videókat az online órákat 

követően küldtük ki a családok számára. Az órákat Drive felületen keresztül és a megadott linken 

keresztül tudták elérni a szülők.  

A videókat az alábbi módon osztottuk fel: 

2.2.2.1. Kognitív videók 

Az online ellátás időszakában a tematikus tervhez illeszkedve, az online órai anyaghoz kapcsolódva 
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készítettük el a kognitív képességek fejlesztésére szolgáló videóinkat. Az órák során foglalkoztunk 

például a színekkel, a formákkal, állatokkal, stb.  

 

2. ábra 

Játék az állatokkal 

Egy konkrét, általunk kiemelt óra a következő módon épült fel: 

1. Tárgy-tárgy azonosítás, választás  

2. Tárgy-kép – hang azonosítás  

3. Tárgy-hang – dal azonosítás, összekapcsolás 

Cél: együttműködés elérése, a figyelem fenntartása, színek és formák, tárgyak, állatok, járművek, 

testrészek megnevezése, csoportosítása, irányok követése, kommunikáció fejlesztése (gesztus, verbális), 

feladatban maradás, feladattudat, feladattartás, váltás követése. 

 

2.2.2.2. Mozgásos videók 

Az ellátási körzetünkbe tartozó gyermekek fejlettségi állapota változatos képet mutat. Ezt a 

megállapítást megerősítik a mozgás területén mutatott eltérő képességszintek. Ebben az esetben is 

differenciáltan, az egyéni igényekhez illeszkedve készítettük el a gyakorló videókat. Készült szakmai 

anyag külön a hely-és a helyzetváltoztatásra képes gyermekek számára.  

 

3. ábra 

Tornázz Boldizsárral 1. 

Az óra felépítése: 

1. Karkörzések 

2. Törzsfordítások kargyakorlatokkal 

3. Karemelések 

De készül mozgásos anyag olyan speciális fejlesztési területre is, mint az obesitás esetén segítséget 

nyújtó játékos gyakorlatok, amelyet célirányosan küldtünk a kisgyermeknek és a családnak.  
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4. ábra 

Obesitas torna 

Az óra felépítése: 

1. Fej-törzs gyakorlatok tehermentesített testhelyzetben 

2. Felső végtag gyakorlatok tehermentesített testhelyzetben 

3. Medence gyakorlatok tehermentesített testhelyzetben 

4. Alsó végtag gyakorlatok tehermentesített testhelyzetben 

Cél: ízületi átmozgatás, aktív mozgás, egyensúly, lazítás, feszítések, helyzetváltoztató mozgásformák 

gyakorlása gravitáció kikapcsolásával és gravitációval szemben, helyváltoztató mozgásformák, 

egyensúlyfejlesztés, a közös együttműködés, mozgásutánzás, mondókázás, testséma fejlesztés, 

ritmusfejlesztés. 

 

2.2.3. PDF feladatgyűjtemények  

Az ismeretanyag elsajátítás lehetőségének további bővítésére a gyermekek számára kétféle PDF 

feladatgyűjteményt (mozgásos, kognitív) állítottunk össze. A feladatgyűjtemények építettek az otthon 

fellelhető eszközökre, illetve az általunk előzetesen összeállított feladatcsomag eszközeire. A PDF 

tartalmazta az általunk készített PPT feladatokat és leírását, a Wordwall feladatok linkjét, valamint mese 

javaslatokat. A feladatgyűjtemények a tematikus tervhez kapcsolódva, differenciáltan a gyermek 

képességszintjéhez és az otthoni lehetőségekhez illeszkedtek. A húsvéti ünnepkör is megjelent a 

gyűjteményben, feladatok és barkácsolós videók formájában. 

A PDF gyűjteményben a feladatok leírása mellett megjelent az adott gyermek számára szükséges 

segítségadási forma leírása, képi megtámogatása. Ezzel segítséget adtunk a szülőknek a már begyakorolt 

és kiépített készségek, segítségnyújtási formák illeszkedő, megfelelő használatához. Hangsúlyt 

fektettünk, hogy az órákon már készség szintre emelt önállóságot általánosítva otthon is alkalmazni 

tudják.  

 

2.2.3.1. PowerPoint 

Az otthoni ellátás előkészítő szakaszában a következő problémával szembesültünk: a gyermekek otthoni 

játékai nem bizonyultak megfelelőnek, elegendőnek az órai anyag gyakorlására. Sok játék képi világa 

nagyon absztrakt, elvont és bonyolult volt. Más esetben nem volt a témához kapcsolódó játék. A 

probléma áthidalására a témakörökhöz kapcsolódóan PPT feladatokat készítettünk.  

A feladatok átalakított játékok, feladatlapok képi világát felhasználva egyszerű vizuális és verbális 

instrukciókkal lettek kiegészítve.  
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5. ábra 

Játék a gyümölcsökkel 

Mint minden személyes ellátás során végzett feladat végén, itt is megjelent a pozitív megerősítés vizuális 

és verbális támogatással.  

 

2.2.3.2. Wordwall feladatok 

Már a személyes ellátás során is tapasztaltuk, hogy az alacsony életkor ellenére a gyermekek igazán 

érdeklődnek a különböző okoseszközök (telefon, tablet, számítógép) iránt. Tudomásul vettük, hogy a 

digitalizáció kizárása már ebben a korban sem teljesen kivitelezhető, sőt van, amikor segítség is tud 

lenni. Fontos szabálynak tartjuk azonban, hogy ezek a fórumok, felületek feleljenek meg a korosztály 

kritériumainak. Vagyis milyen információt, hogyan, milyen képi világgal és milyen időtartamban 

közvetítsen. Ezért igyekeztünk a napjaink technikai eszközeit felhasználva, az internet világában is 

olyan felületet keresni, amelyet hasznosan, okosan, korosztálynak megfelelően tudnak használni. A 

Wordwall weboldal pedagógusok, gyógypedagógusok, szülők számára könnyen elérhető, kezelhető 

oldal, amely feladatgyűjteményeket és saját feladatkészítés lehetőségét nyújtja. Ezen kívül a gyermek 

jelenléte mellett a szülőket is igényli, tehát a közös játék itt is megvalósul. A feladatok a gyerekek 

képességeihez differenciáltan, a tematikus tervhez, az órai anyaghoz illeszkedtek. A differenciálás 

szempontjai a következők voltak: képi világ, elemszám, konkrétság, érthetőség, átláthatóság. A 

feladatok linkjét a feladatgyűjteményben kapták meg a gyermekek a képességszintjeikhez illesztve.  

 

 

6. ábra 

Kutyusok a házban 

2.2.3.3. Barkácsolós videók 

A videók olyan egyszerű lépésekre bontott, egyszerű magyarázattal ellátott, modellált barkácsolásokat 

tartalmaztak, amiket otthon a gyermekek a szülők segítségével el tudnak készíteni. A videókat a 

gyermekek képességszintjéhez szabva készítettük el, válogattuk össze, illesztettük a feladatsorokba. A 

videókat a Drive felületen, vagy linken keresztül osztottuk meg a szülőkkel. 
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7. ábra 

Kéz tulipán 

2.2.4. Segítségnyújtás a szülőknek 

Az online ellátás során igyekeztünk végig monitorozni a visszajelzések alapján felmerülő nehézségeket, 

problémákat az otthoni fejlesztés folyamatában. A vírushelyzet okozta „bezártság” a mindennapi élet 

területén jelentkező nehézségeket felerősítette. A szülők jobban szembesültek a mindennapi élet 

területén jelentkező gondozási és ellátási nehézségekkel. Így okozhatott nehézséget az öltözködés és 

egy ingergazdag környezetben történő közös játék. Ezek a problémák a szülői visszajelzésekből 

markánsan kitűntek. Így célul tűztük ki, hogy ezekben a helyzetekben is segítséget nyújtunk, videós és 

PPT-s segédanyag formájában. A segítségnyújtások problémahelyzet modellálásával, képi 

megsegítéssel, magyarázattal, tanácsadással komplex módon valósultak meg. 

Ennek következtében több videós, PowerPointos segédanyagot állítottunk össze, melyeket a szülői 

igények hívtak életre. A videókat Ppt-ket a Drive felületen, vagy link segítségével osztottuk meg a 

szülőkkel.  

 

 

8. ábra 

Öltözködés- Láncolás 
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3. Visszajelzések, a szakmai tevékenység monitorozása 

 

Az online ellátás során bátorítottuk a családokat a folyamatos visszajelzésre, az otthoni feladatozás során 

átélt sikerek és esetleges nehézségek megosztására, az ezekről való közös gondolkozásra. Az ellátás 

megkezdésekor tájékoztattuk a családokat az online fogadóóra lehetőségéről (amennyiben ennek érezték 

szükségét), illetve a közös levelező listán történő tanácsadás lehetőségére.  

A szülők nagy számban visszajeleztek az otthoni tapasztalataikról. Volt, aki rendszeresen e-mailben írt 

szöveges beszámolót, mások képekkel egészítették ki ezt, illetve volt olyan is, aki minden alkalommal 

videót is mellékelt a gyermekkel való közös feladatozásról.  

A családok által megfogalmazott nehézségekre szöveges formában, ahol szükséges volt fogadóóra 

keretében biztosítottunk tanácsadást. Amikor szükséges volt, akkor a tanácsadást valamilyen egyéb 

segédanyaggal (videó/Ppt) egészítettük ki. 

A felmerült nehézségekből a következőket emelnénk ki:  

Sokszor fogalmazódott meg az, hogy a szülőkre nehezebben hallgatnak a gyermekek, mint ránk, 

szakemberekre és ez sokszor frusztrációval tölt el mindenkit. Érthetetlen volt számukra, illetve a feladat 

érdektelenségének, nehézségének gondolták, hogy a feladatozás helyszínén sokszor elterelődik a 

gyermek, más játékra figyel. Ilyenkor nagyon fontos volt megértetni a szülőkkel, hogy egyfajta struktúra 

nem csak a feladatokban szükséges, de a helyszínen, a hely elrendezéseiben is. Ppt formájában 

megpróbáltuk bemutatni a megfelelő protetikus környezetet. Volt család, akinek a videó hívások során 

segítettünk a tér elrendezésében. 

Megjelent a feladatok értésének a nehézsége, a feladatok ütemezésének a nehézsége is. Igény szerint 

vagy szóban, videó fogadóóra keretében, vagy írásban, de mindig újra és újra elmagyaráztuk a 

feladatokat, tanácsokat adtunk a nehézségekre. Sokszor a szülők igyekeztek egyszerre minden feladatot 

megcsinálni a gyermekkel és ilyenkor a feladatok végéhez közeledve a gyermekek elfáradtak, kevésbé 

figyeltek. Sokszor egy feladat megoldása kudarcba fulladt valamilyen ok miatt, és nehezen tudott a szülő 

átlépni a teljesítetlenségen. Fontos volt megértetni a családokkal, hogy ez az új helyzet mindenki 

számára nehezebb, még a gyermeknek is. Tanácsoltuk a feladatok egy hétre történő elosztását, rugalmas 

kezelését, és azt a szemléletet, hogy „Nem baj, ha elsőre nem megy”.  

Ahogy a gyermekeinket, úgy a szülőket is igyekeztünk mindig pozitív megerősítéssel bátorítani, a 

nehézségeken átlendíteni.  

 A kapott visszajelzéseket beépítettük a munkánkba és mindig igyekeztünk ezt a megfogalmazásainkba, 

magyarázatainkba is beépíteni.  

  



75 
 

4. Összegzés 

 

A korai fejlesztés és korai nevelési tanácsadás területén az online ellátás sok nehézségbe ütközik. 

Mindez a korosztály képességszintjétől, a zömében manuális segítségre építő ellátásból és sokszor a 

sérülésspecifikumok adta nehézségekből tevődik össze. A gyermekek a korukból fakadóan nem 

önállóak, így ez az ellátási forma a szülők aktív részvételét igényli. Ez a vírushelyzet adta nehézségeket 

tovább fokozza. Vagyis az ellátási formák között nagyon nem optimális.  

Igazodva a rendkívüli helyzethez azt gondoltuk, hogy szükséges a családok számára egy kapocs, egy 

„mankó”, amibe kapaszkodva érezhetik, hogy nem maradtak egyedül. Fontosnak tartottuk azt is, hogy 

ne veszítsünk el családokat, gyermekeket ebben az átmeneti időszakban. Tehát létrehoztuk és 

véghezvittük ezt a projektet.  

Nekünk, szakembereknek is nagy kihívás volt, hogy a kézzelfogható manuál- és vizuális technikákat 

hogyan adaptáljuk online térbe. De a segíteni akarás sokkal erősebb volt, komplex gondolkodásra 

késztetett minket. Rengeteg ötlet került elő, rengeteg feladat készült, amelyek egyre pontosabbak, 

érthetőbbek és szakmaibbak lettek. Segítségünkre volt a szülők visszajelzése, a szülők részéről küldött 

képek, videók, leírások. Így az ő „szemüvegükön” keresztül is láthattuk a munkánk irányát, eredményeit, 

eredménytelenségeit.  

Nem csak az IKT- kompetenciánk fejlődött ez idő alatt, de a családok, a családi egység, a segítségnyújtás 

formáinak sokrétűsége, a holisztikus szemléletünk is sokat változott.  

Úgy véljük, hogy a Dunaújvárosi Korai Fejlesztés online ellátása jó gyakorlatként szolgálhat ennek 

megvalósítására.  
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9. Jó gyakorlat 

 
Hová? Merre? – Kamaszklub csoportfoglalkozás 

Kidolgozói: Badics Gyöngyi és Magyarosi Erika 

 

 

Szakterület: nevelési tanácsadás 

Korosztály: 13-18 év, serdülőkorosztály 

Résztvevők száma: 6-10 fő 

Óraszám: 5 óra (2 x 2,5) 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: önismeret segítése, pályaválasztási döntést segítő 

gondolkodás, szociális készségek, kreativitás és kommunikációs készségek fejlesztése 

A program célja: 

Részben irányított, részben spontán beszélgetésre épülő kiscsoportos foglalkozás a serdülő 

korosztály számára, mely klub-szerűen szerveződik, nem zárt csoport. Érdeklődési körök 

feltérképezése kérdőívek használatával, melynek válaszai kiindulópontot jelentenek a 

pályaválasztással kapcsolatos beszélgetés kibontására. Kreativitást segítő önismereti 

gyakorlatok beépítésével egyben a kortársakhoz való kapcsolódást, szociális készségek 

fejlesztése is célkitűzésünk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Az önismeret oly régi gyógyszer, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az 

a folyamat, amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló 

lehetőségeket.” /Csíkszentmihályi Mihály/ 
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1. Bevezetés 

1.1.  Cél 

A "Hova, merre?"- pályaorientációs és önismereti elemekkel kiegészített játékos, 5 órás (2 x 

2,5) csoportfoglalkozás a serdülő korosztály számára. Itt a motivációt, az erősségeket, a 

készségeket mérjük fel, önismereti elemekkel gazdagítva, melynek segítségével a fiatalokban 

megfogalmazódott kérdések, kételyek mentén közösen igyekszünk lehetséges irányok 

megtalálását körvonalazni a középiskolás korosztálynak, hogy merre tovább…. 

További cél, hogy egy autonóm közösség alakuljon ki, amiben a tagok elfogadják egymás 

nehézségeit, erősítik önértékelésüket, hiteles és bizalmi kapcsolatokat alakíthatnak ki 

társaikkal. Ebben a közösségben a tagok kifejezhetik szükségleteiket, gondolataikat, 

kérdéseiket támogathatják egymást, megélhetik problémáik egyetemlegességét, hasonlóságát. 

A társas interakcióik során fejleszthetik a szociális készségeiket, valamint visszajelzéseket 

gyűjthetnek be, amit beépíthetnek identitásukba. A gyakorlatok során tudatosíthatják 

érzelmeiket, gondolataikat, önreflexiójuk növekedhet. 

 

1.2.  Célcsoport 

13-18 éves kor közötti kamaszok. A csoport heterogén összetételű mind motiváció, mind az 

esetleges személyes nehézségek tekintetében. A csoportba kerülést kizáró tényezők: átlagon 

aluli intelligencia hányados, aktív szerhasználat, klinikai mértékű szorongás, szuicid 

gondolatok. A csoportban minimum 6 – maximum 15 fiatal vehet rész. 

 

1.3.  Szükséges eszközök 

8 különféle színű post-it, fehér A4es papír, fehér A3 méretű rajzlap, tollak, filcek, különféle 

színű temperák, ecsetek, hangszóró, mp3 lejátszó előre letöltött zenékkel, flipchart papír, parafa 

tábla, műanyag labdák, játékpénz, stopper óra, plüss labda, papír alátét, dekorációs elemek, 

növényi részek, boríték, ragasztópisztoly, ebéd. 

 

2. Foglalkozások 

Tudnivalók, keretek lefektetése a gondviselőkkel és a fiatalokkal, külön kitérve az önkéntesség 

és titoktartás szerepére, mikéntjére. 

 

2.1.  Első alkalom 

2.1.1.  Szerződés - Elköteleződés, biztonság kialakítása 

A szerződés funkciója, hogy megalapozzuk a biztonságos légkör kialakulását, és a csoporttagok 

elköteleződését. A szerződés során a csoport lefekteti azokat az alapokat, amelyek mentén a 

továbbiakban együtt szeretnének működni. Az instrukció közben érdemes visszautalni az 

önkéntességre és titoktartásra, amik olyan alappillérek, amiket a csoport megalakulásakor mi 

fektettünk le. Ezt egészíthetik ki a számukra fontos egyéb alapszabályokkal. Facilitáljuk, hogy 
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gondolják végig a tagok, hogy számukra mitől lenne még komfortosabb a csoporton való 

jelenlétük, hogy bátrabban megnyíljanak. Ezek olyan dolgok is lehetnek, amik már jól 

működnek, és szeretnék, ha a továbbiakban is így lenne, illetve új dolgok is felkerülhetnek, 

amire rá szeretnének erősíteni (teljesen triviális dolgok is rákerülhetnek). Jellemzően megjelenő 

alappillérek: elfogadás, támogatás, konfliktusok moderált megbeszélése, transzparens 

kommunikáció stb. Mindenki önállóan gyűjti kezdetben az ötleteit egy fehér lapon, utána van 

lehetőség a közösbe behozni azokat. Az ötletgazdát kérjük meg, hogy pontosan fejezze ki, mit 

is ért az adott dolog alatt, és a többiek reflektálhatnak rá, ha valami nem egyértelmű nekik, vagy 

nem értenek egyet vele. Csak azok az alappillérek kerülhetnek a szerződésre (ez egy flipchart 

papír), amibe mindannyian beleegyeztek. Fontos, hogy ezek az alappillérek a csoport 

mindegyik tagjára érvényesek, nem lehet személyeskedés tárgya egyik ötlet sem. Amennyiben 

elfogytak az ötletek, és tartalmilag kész a plakát, a csoport kiszínezheti, kidekorálhatja azt 

közösen, kitalálhatnak maguknak egy csapatnevet is. Abban az esetben, ha nem hangzott el 

olyan alapvető szabály, melynek be nem tartása a csoportműködést negatívan befolyásolja, 

kiegészítjük. (pl. nem használunk támadó, bántó megjegyzéseket, nem kérdőjelezzük meg a 

másik véleményét, stb.) 

 

2.1.2.  Labdás névtanulós játék - egymáshoz kapcsolódás, nevek rögzítése, jégtörés 

Saját név: Egy szivacs labdát dobálnak a csoporttagok. A sorrend változhat, és egy ember 

többször is sorra kerülhet. Akinél a labda van, kimondja a saját nevét, majd tovább dobja valaki 

másnak a labdát. Több kört érdemes menni, hogy rögzüljenek a nevek. 

Mi lennél, ha…: Továbbra is egymásnak dobják a tagok a labdát, most azonban a nevük 

kiegészítéseként választhatnak a fantáziájuk segítségével valamit egy előre meghatározott 

kategóriából. Ilyen kategória lehet pl. szuperképesség, foglalkozás. Itt mindenki csak egyszer 

szerepel, az adott körben. 

Másik név: Ugyanaz a módszer, mint a saját névnél, viszont itt annak a nevét és 

szuperképességét szükséges kimondani, akinek szeretné dobni a labdát az illető.  

Csoportvezetőként mi is részt veszünk a játékban (Pataki, 2010). 

 

2.1.3.  Pí - kapcsolódás, ismerkedés 

A csoportot párokra osztjuk. A párok feladata, hogy szedjenek össze 3 dolgot, ami közös 

bennük, és egy-egy olyan büszkeséget, ami csak rájuk jellemző, a pár másik tagjára nem. Ez 

bármi lehet, viszont érdemes hangsúlyozni, hogy érdemes nem teljesen egyértelmű dolgokat 

keresni (pl mindketten fiúk), hanem tevékenység, tulajdonság, események stb. Ha megvannak 

a közös dolgok és büszkeségek, a csoport körbe ül, és meghallgatjuk egymást. Ezután 2 részre 

osztjuk a teljes csoportot, és ugyan ezeket kérjük tőlük. Ha ezt is megbeszéltük, az egész csoport 

keressen 3 közös dolgot, ami mindegyik tagban megvan. Ilyenkor csoportvezetőként 

határozzunk meg rá egy időkeretet, és vonuljunk ki a térből, hagy dolgozzon önállóan a csoport 

(Pataki, 2010). 

 

2.1.4.  Hangulatkör - kapcsolatteremtés, információ nyerése 
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Különféle képeket viszünk be, amikből kiválaszthatják azt, ami leginkább kifejezi 

hangulatukat. Kérjük meg a társunkat, hogy miközben a hangulatukról beszámolnak, indítsák 

el körbe a választott képet, hogy mindenki megnézhesse.  

Cél: állapot felmérés 

Kinder figurákat viszünk be (regresszív, oldja a hangulatot), amikből választhatnak 

hangulatuknak megfelelően. Itt is adják körbe a kiválasztott figurát, miközben mesélnek 

magukról. Ebben a körben is pozitív visszajelzéssel adják tovább a szót, viszont figyeljenek 

arra, hogy másik embert válasszanak és új visszajelzést adjanak (Pataki, 2010). 

Ezt a kört kiegészíthetjük egy másik körrel: elvárások, félelmek megfogalmazásával. 

A játék célja/helye a foglalkozáson belül: ráhangolódás a foglalkozás témájára. 

Instrukció: „Haladjunk ismét körben, és azt kérném, hogy mindenki mondjon néhány mondatot 

arról, hogy mit vár ettől a foglalkozástól, illetve: hogy vannak-e félelmei ezzel a foglalkozással, 

csoporttársakkal, csoportvezetővel, önmagával kapcsolatban!” 

Variáció: Fel lehet írni mindezt egy nagy papírra is, és kitenni a falra. 

Menete: minden résztvevő elmondja félelmeit, elvárásait (Bod és Kardos, 2005). 

 

2.1.5. Asszociációs kör: 

A játék célja / helye a foglalkozáson belül: Témára hangolás, a témához kapcsolódó gondolatok 

felszínre hozása. 

Célcsoport: hetedikes kortól bármeddig, a hívószó korosztálynak megfelelő megválasztásával. 

Instrukció: „Egy szót fogok mondani, arra kérlek téged (a csoportvezető mellett ülőt), hogy 

gondolkodás nélkül mond ki azt a szót, ami először eszedbe jut róla. Körbe fogunk menni, 

mindenki az előtte ülő szavára mondja rá gyorsan, ami először az eszébe jutott. Azt mondom: 

szenvedély, hivatás, szakma…” 

Menete: Az instrukciót követően annyi kört megyünk, amíg „élő, pörgő” a játék (Bod és 

Kardos, 2005). 

 

2.1.6. Erőforrás plakát 

Cél: erőforrások feltérképezése, feloldás 

A gyakorlatot lehet közösen, és egyénileg is csinálni, mi csoportvezetőként döntsük el, hogy 

mi az, ami jobban passzol a csoportfolyamathoz. Tisztázzuk a feladat elején, hogy mi is az az 

erőforrás, érdemes a fiatalok gondolataira, asszociációira építeni. Az erőforrás plakátra olyan 

dolgokat gyűjtsenek össze, amik örömet okoznak az életükben, ami könnyebbé teszi az életüket, 

élvezetet találnak az adott tevékenység közben. Érdemes a meglévő erőforrások mellett a 

potenciálisakat is mozgósítani, megfogalmazni.  

Amennyiben közös plakát készül, akkor a szerződéssel ellentétben itt nem kell konszenzusra 

jutniuk; ha már egy valakinek segít az adott dolog, akkor felkerülhet a plakátra. Tipikus 

erőforrások lehetnek: házi kedvenccel való foglakozás, sport, barátokkal való együttlét, sütés, 

utazás, kirándulás stb.  Időkeretnek 40 percet adjunk meg, használható eszközök, az újságból 

való képek kivágva, vagy filctollal is rajzolhatnak, ha az adott tevékenységhez nem találnak 

képet. A feladat közben beszélgethetnek, oldott hangulatú zenét érdemes betenni alá. A 

gyakorlat végén megbeszéljük velük, miket találtak ki (Pataki, 2010). 
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2.1.7. Levél önmagadhoz 

Cél: pozitív megerősítés, öngondoskodás serkentése, kitekintés 

Ez egy inspiráló feladat: lehetőséget teremt gondolataink tisztázására, kapcsolataink 

átgondolására, további célok megfogalmazására. Csoportvezetőként mérjük fel, hogy 

mindegyik csoporttag képes tartalmas, értékes, pozitív üzenet írni önmagának. Amennyiben azt 

érezzük, hogy valaki destruktív módon kapcsolódik magához inkább ne csináljuk a gyakorlatot.  

A feladatban a fiatalok saját jövőbeli önmaguknak írnak levelet, amit ténylegesen kipostázunk 

félév múlva nekik. A levélre teljes titoktartást vállalunk, biztosítjuk a tagokat, hogy azokat nem 

bontjuk fel, nem adjuk oda másnak. A levelet a gyakorlat végén maguk borítékolják be, és 

címzik fel. A levélírás előtt inspiráljuk a tagokat, például: Adj tanácsot magadnak! Írd le, most 

hogy érzed magad, és akkor, hogy szeretnéd! Kívánhatsz magadnak. Célokat tűzhetsz ki magad 

elé. Írhatsz a csoporton szerzett élményeidről. Rajzolhatsz is magadnak, amennyiben jól esik.  

A levél megírása, borítékolása után beszélhetünk arról, hogy milyen élmény volt nekik a levél 

írása, a levelek tartalmáról azonban ne beszélgessünk velük (Pataki, 2010). 

 

2.1.8. Motivációs interjú értékkészletéből értéklicit  

Az értéklicit során feltérképezzük kinek milyen értékek az elsődlegesek az életükben. Ezzel 

rálátunk mások és saját fontossági sorrendünkre. 

Motiváció kártya több mint 80 db motivációs kártya a megadott instrukciók szerint szabadon 

fordíthatók, sokszorosíthatók, hozzáírhatók és használhatók (Miller, C’de Baca, Matthews és 

Wilbourne, 2001). Ha a kártyákat fontossági sorrendbe rendezzük, kiderülnek mik a belső 

mozgatórugók, melyek hatnak ránk a karrierdöntésünkben. A kártyák tartalma az életünk 

minden területét felöleli, mint a „NYITOTTSÁG, nyitott vagyok az új tapasztalatokra, ötletekre 

és lehetőségekre” a „KONTROLL, mindennapi tevékenységeimet szeretem uralni”, a 

„FÜGGETLENSÉG, önálló független ember vagyok, nem függök másoktól” 

“CÉLORIENTÁLT, értelme, iránya van az életemnek” (Engle és Rakóit, 2006). 

 

2.2.  Második alkalom 

2.2.1. „Merre tovább” kérdéssor  

Nincsen olyan életút, melyben a pályaválasztás ne játszana meghatározó szerepet. Egy életen 

át tartó folyamat, melynek kezdetét egész kisgyermekkora tehetjük, amikor még minden 

következmény nélkül nagyon pontosan tudtuk mit is szeretnénk, ha majd „nagyok” leszünk. 

Tizenéves korban eljön a középiskola választása, majd a továbbtanulás döntésének terhe, az 

amúgy is identitását kereső fiatalok, valamint azok családjai számára. Egy elkerülhetetlen 

feladat az életút-választás, minden diák életében. Az összeállított kérdések megválaszolása 

ezeket könnyítheti meg, megfelelő ráhangolódás esetén. 

 

2.2.2. Tesztek  

Kitöltése és értékelése, mely valós képet adhat a jelenlegi helyzetre. 
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Én a Jövőben Skála (Orosz, Dombi, Tóth-Király és Roland-Lévy, 2017). 

Iskolai Motivációs Skála (Tóth-Király, Dombi, Orosz és Balázs, 2017). 

Amennyiben időnk engedi, elkészíthetünk egy Életvonalat, a „Hogyan látom magam 5, 10, 20 

év múlva” kérdések mentén.  Eszközigény: A3 lap, színes filctollak. 

 

2.2.3. Foglalkozásvégi hangulatkör 

Cél: információszerzés, az adott nap lezárása, érzelmekkel való munka lekerekítése, ventilláció, 

integrálás. 1-10 pont között osztályozzák hangulatukat, indokolják is meg miért. A tagok most 

nem szabadon veszik át egymástól a szót, hanem egy pozitív visszajelzéssel tovább adják. 

Fontos, hogy tényleg az adott személynek mondják az adott visszajelzést, és csoportvezetőként 

szükség van moderálásra, ha úgy érezzük, hogy nem tiszta egy visszajelzés, közbe léphessünk. 

 

2.2.4. Mátrixos elköszönés 

Cél: lezárás, egymástól való elköszönés 

Ebben a feladatban mindenki beszélget mindenkivel, két személyes helyzetben. Az elköszönés 

során megajánlunk befejezetlen mondatokat, amik mentén könnyebb elköszönni egymástól, 

ettől természetesen eltérhetnek, feleleveníthetik a közös poénokat, történéseket, elvarrhatják az 

esetleges szálakat. A befejezetlen mondatokat kicsit színezük ki, hogy beindítsuk a 

fantáziájukat. Ilyen befejezetlen mondatok lehetnek: Azért örülök, hogy itt voltál a csoporton, 

mert…. Az tetszett benned, hogy… Azt tanultam tőled, hogy… Azt kívánom neked, hogy…. 

Előre osszuk be a párokat, hogy ne legyen fennakadás. Ha páratlanul vannak, akkor az, akinek 

nincs párja, összeszedheti írásait, alkotását addig, amíg nem lesz párja. Minden beszélgető körre 

ugyanannyi időt adjunk, ez jellemzően 4-5 perc szokott lenni. A párosok a lehetőségekhez 

mérten távol üljenek egymástól, hogy ez valóban az ő privát beszélgetésük maradhasson. Zenét 

érdemes betenni a gyakorlat alá (Pataki, 2010). 

 

2.3.  Elvárt eredmények 

A csoportfoglalkozás egy lehetőség arra, hogy amennyiben nyitottak a felek, képessé váljanak 

felismerni és helyesen beazonosítani érzéseiket, vállalni tudják gondolataikat, elképzeléseiket, 

egyben teret engedve fantáziájuknak újabb lehetőségeket észrevenni, mindezt saját és a többiek 

szempontjait is jobban, nyitottabban figyelembe véve. Amennyiben oldott és támogató légkört 

sikerül megteremteni közösen, elképzelhetően annál gazdagabb repertoárból tudunk 

mindannyian dolgozni. Ilyen élményekkel gazdagodva magabiztosságuk erősödik, mintát 

kapnak a hiteles kapcsolódásra és lehetőségük akad arra, hogy jobban, másképp rálássanak saját 

motivációjukra, céljaikra, jövőképükre. 

Amennyiben igény merülne fel többek részéről, akár egyes témákba való, vagy az önismereti 

munkába való jobb elmélyedés irányába, felajánljuk ennek lehetőségét és kereteit. 
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IV. fejezet 

 

Melléklet 

 

„Merre tovább” kérdéssor  

1) Mi most éppen a legfontosabb célom az életemben? 

2) Mik az erősségeim, különleges tulajdonságaim? 

3) Mennyire szeretnéd változtatni és meg találni életcélodat, a hívatásodat egy tízes 

skálán? 

4) Milyen életet nem szeretnél? Mi az, ami visszahúz, ami hátráltat téged? 

5) Hogyan tudod ezt megfordítani? Mit gondolsz, mi fog történni, ha nem változik semmi? 

6)  Miben hiszek? 

7)  Milyen értékeket szeretnék átadni az embereknek? 

8)  Kiket szeretnék szolgálni a munkám során?  Pontosan mit szeretnék nekik adni? 

Hogyan tudnám   szebbé és jobbá tenni az ő életüket? 

9)  Mi az a tevékenység, amit szenvedélyesen szeretek csinálni? Mi az, ami felvillanyoz 

engem? Mi   az,  ami közben úgy érzem, hogy “na, most igazán élek”? Ami 

lelkesít, ami kiteljesít, ami     elégedettséggel  tölt el engem? (Többet is 

felsorolhatsz) 

10)  Mik a legfontosabb értékek a számomra, amiket a mindennapjaid során meg kívánsz 

élni? (Pl.    fejlődés, szolgálat, őszinteség, kapcsolódás, értékátadás stb.) 

11)  Milyen tudásod és milyen képességeid vannak, amiket fel tudsz használni mások 

javára? 

12)  Hogyan szeretném használni a képességeimet és a tudásomat arra, hogy a világot 

szolgáljam     velük? 

13)  Mit szeretnék hátra hagyni magad után? 

14)  Ha kiderülne, hogy már csak 6 hónapom van hátra, mit tennék? 

15)  Ha a világ összes pénze az enyém lenne, mit tennék? 

16)  Ha nem állna előttem semmiféle akadály vagy korlát, és nem lennének szabályok, mit 

tennék? 

17)  Ha a szuperhősök minden bátorsága az enyém lenne, mit tennék? 

18)  Ha egyszerűen nem tudnék kudarcot vallani, mit tennék? 
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Zimbardo, Jövő-perspektíva kérdőív 

Instrukció: A következőben a jövőképpel kapcsolatos állításokat olvashatsz. Kérjük, jelöld az 

alábbi hétfokú skálán, hogy mennyire tartod jellemzőnek önmagára az állításokat!  1 – 

Egyáltalán nem jellemző rám. 2 – Nem jellemző rám. 3 – Inkább nem jellemző rám. 4 – 

Jellemző is, meg nem is. 5 – Inkább jellemző rám. 6 – Jellemző rám.  7 – Teljes mértékben 

jellemző rám. 
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Iskolai Motivációs Skála - AMS 
Instrukció: A következő kérdőív alapján arra szeretnénk választ kapni, hogy miért 
tartod fontosnak azt, hogy középiskolába jársz. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, 
fontos, hogy minden kérdésre őszintén válaszolj. A kérdőívben megjelennek hasonló 
kérdések, melyek célja a pontosabb mérés. A válaszaidat bizalmasan kezeljük. 

 

Az alábbi skála alapján kérlek, jelöld, hogy az állítások mennyire vannak 
összhangban azzal, hogy miért jársz iskolába! 
 

1 - egyáltalán nem illik rám, 2, 3 - egy kicsit illik rám, 4 - mérsékelten illik rám, 5, 6 - 
nagyon illik rám, 7 - pontosan illik rám. 
 

1. Azért, mert szükségem van legalább egy érettségire, hogy később egy jól fizető 
állást kaphassak 

2.  Azért, mert örömöt és elégedettséget érzek új dolgok tanulása közben.  

3. Azért, mert úgy gondolom, a középiskolai oktatás segít jobban felkészülnöm az 
általam választott karrierre. 

4. Azért, mert tényleg szeretek iskolába járni. 

5. Őszintén megvallva, nem tudom; teljesen úgy érzem, hogy elvesztegetem az 
időmet, mikor iskolában vagyok 

6. Azért az örömért, amit a tanulás során akkor érzek, amikor felülmúlom önmagam. 

7. Azért, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy képes vagyok megszerezni az 
érettségit. 

8. Azért, hogy később egy nagyobb presztízsű álláshoz juthassak.  
 
 

9. Azért az örömért, amit akkor tapasztalok, mikor számomra ismeretlen, új dolgokat 
fedezek fel. 

10. Azért, mert végső soron lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiacon, egy olyan 
területen helyezkedhessek el, ami érdekel.  

11. Azért, mert nekem az iskola mókás. 

12.  Régebben volt okom iskolába járni; azonban most azon tűnődőm, folytassam-e. 

13. Azért az örömért, amit akkor érzek, amikor kimagaslóan teljesítek egy saját korábbi 
eredményemhez képest. 

14. Amiatt, hogy sikeres vagyok az iskolában, fontosnak érzem magam. 

15. Amiatt, mert szeretnék majd gondtalanul élni. 

16. Azért az örömért, amit akkor élek meg, mikor bővítem a tudásomat azokban a 
tárgyakban, amik tetszenek. 
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17. Azért, mert segíteni fog jobb döntést hoznom a karrier irányultságommal 
kapcsolatban. 

18. Azért az örömért, amit akkor tapasztalok, mikor magával ragad egy-egy érdekes 
tanárral folytatott beszélgetés. 

19. Nem is tudom, miért járok iskolába és őszintén, nem is nagyon érdekel. 

20. Azért a pozitív élményért, amit összetett iskolai feladatok elvégzése során érzek. 

21. Azért, hogy magamat intelligensnek érezzem. 

22. Azért, hogy később jobb fizetésem legyen. 

23. Azért, mert úgy hiszem, hogy a középiskolai tanulmányaim fejlesztik a munkához 
szükséges kompetenciámat. 

24. Azért a felemelő érzésért, amit akkor érzek, mikor érdekes dolgokról olvasok. 

25. Nem tudom, képtelen vagyok megérteni, mit keresek az iskolában. 

26. Azért, mert a középiskola lehetővé teszi, hogy személyes elégedettséget érezzek, 
mikor kiválóan teljesítek tanulmányaim során. 

27. Azért, mert be akarom bizonyítani magamnak, hogy sikeresen be tudom fejezni a 
tanulmányaimat. 

28. Mert szerintem iskolába járni örömteli. 
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10. Jó gyakorlat 
Színek tanulása előhívást segítő módszerrel 

Kidolgozó: Szili-Mihálovics Katalin 

 

 

Szakterület: logopédia 

Korosztály: óvoda (3-6 éves gyermekek) 

Résztvevők száma: 1 

Óraszám: 10 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: 

 beszédértés, beszédészlelés fejlesztése (transzformációs észlelés fejlesztése), 

 gondolkodás fejlesztése 

 artikulációs fejlesztés 

 vizuális memória fejlesztése, 

 verbális memória fejlesztése, 

 fonológiai tudatosság fejlesztése, 

A program célja: 

Jó gyakorlatom a sajátos nevelési igény oktatási specifikumait figyelembe véve igyekszik 

segíteni a tanulási folyamatot. A színek ismerete, azonosítása, megnevezése fontos alapja a 

mindenkori fejlesztő munkának. Segítségével - mint főfogalom csoportosítási képesség 

elsajátításával - a fogalmi gondolkodás, ezáltal a beszédfejlődés alapjait erősíthetjük meg. 

 
 
 
 
 
 
 

  „Lássuk…"mit tudsz", a te sajátos képességeid (és az 

intelligenciák legalább nyolcféle formája) szerint.” 

/Vekerdy Tamás/ 
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1. Bevezető gondolatok 

A beszéd elsajátítása, de már csak a folyamat elindulása is olyan készség- és képesség szint 

meglétét feltételezi, ami egy tipikus fejlődésű gyermek esetében is komplex feladatnak 

tekinthető. Az atipikus fejlődésű gyermekek életében mindez nehezített úton történik. Éppen 

ezért beszédértésük, beszédprodukciójuk fejlesztéséhez kis lépésekkel haladó, az alapozó 

készségek- képességek megerősítésétől induló következetes módszer alkalmazása szükséges. 

 

2. A tanulás folyamata 

Fogantatásunktól kezdetét veszi fejlődésünk folyamata, melynek eszköze a tanulás. Kezdetben 

a csecsemőkori reflexek segítenek abban, hogy képesek legyünk az új környezet ingereire 

reagálni. Ugyancsak a környezet adta lehetőségeknek köszönhetően az automatikus reakciók 

gátlódnak, egy magasabb agyi szabályozás veszi át a szerepüket. A sok tapasztalat és készség 

idővel néhány tucatnyi képesség kialakulását teszi lehetővé. A képességeink pedig 

kompetenciákká szerveződnek, melyek alkalmassá tesznek bennünket bármilyen helyzetben az 

alkalmazkodásra. Tapasztalataink, képességeink, készségeink mennyisége és minősége 

határozza meg személyiségünket.  

Ugyanúgy része az életünknek az eleve elrendeltség, mint a változó. Magunkban hordozunk 

biológiai, pszichológiai meghatározottságokat, mint minden más faj is. Egyszerre vagyunk 

része az emberiségnek, egy rassznak, egy szubkultúrának, egy családnak, mégis különböző 

módon viselkedünk, gondolkodunk, élünk. Végtelenül hasonlóak, és végtelenül különbözőek 

vagyunk egyszerre. Az a tény hogy nincs két egyforma ember, mutatja fejlődési folyamataink 

érzékenységét, összetettségét. 

A folyamat lényege összefoglalva a következőképp írható le: a cselekvési és percepciós 

tapasztalatok által befogadott információkat, a gondolkodás segítségével feldolgozzuk, 

megértjük, összefüggő rendszerbe helyezzük, majd az emlékezés segítségével tároljuk, 

előhívhatóvá tesszük (Salamon,1994).   

Ahhoz hogy az tipikus fejlődési menet eltéréseit felismerjük, biztosítani tudjuk a speciális 

igényeket kiszolgáló fejlesztést, az első lépés a tipikus működések, folyamatok alapos 

ismerete.8 

Elsőként a tanulás belső lefolyásának mozzanatait vegyük szemügyre.  

Érzékszerveink segítségével a környezetünkben fellelhető információkat rendszerezzük. A 

rendszerezés során kiválasztjuk a fontos információkat, melyeket bonyolult agyi tevékenység 

útján tárolni is tudunk. Az információ elsőként, a szenzoros regiszterben tárolódik, 1-3 

másodpercig. A rövid távú memóriában, 15-20 másodperc alatt mond ítéletet az agy: törlődik 

az információ, vagy tovább halad a feldolgozás útján.   

                                                      
8Vargáné dr. Molnár Márta - Höfflerné Pénzes Éva - Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív képességek 

fejlesztésének módszertana. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar In: Digitális Tankönyvtár.> URL 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-

0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/00_1_0.html Utolsó letöltés: 

2021.10.08. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/00_1_0.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/00_1_0.html
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A rövid távú memóriának két jellegzetes feldolgozási mechanizmusát tartják számon. Az egyik 

a fonológiai hurok, amikor hangzás alapján memorizálunk, a másik pedig a téri-vizuális 

vázlattömb. A kettős tárolási típusnak köszönhetően, növelhetjük a rövid távú memória 

kapacitását, ha a feldolgozandó információt megosztjuk. Munkamemóriának is nevezik ezt a 

területet, mivel nem csak tárolásra, hanem az új adatokkal történő manipulációra is alkalmas. 

A feldolgozás e fázisában fontos az ismétlések száma, azonban különbséget kell tenni a 

fenntartó és az elaboratív ismételgetési módok között. Az utóbbira van szükségünk, ha a tartós 

rögzítést szeretnénk elérni. Az agyi terület, amely ezért felel, a hipokampusz, illetve a talamusz 

középső része. Egy átmeneti tároló részről van szó, mely nagyjából két év után a tárolt 

információt a hosszú távú memóriába raktározza. Az emléknyom felidézéséhez több út is vezet, 

mivel különböző formákban férhet hozzá a tudat. Az explicit memória tárolja a tudat számára 

közvetlenül elérhető emlékeket. Szemantikus és epizodikus altípusait különböztetjük meg. Az 

implicit memória a tudat számára nehezen előhívható emlékeket tárolja, melynek jellemzője, 

hogy nehezen verbalizálható. Ide tartozik a procedurális, mozgással összefüggő automatikus 

készségeket rendszerező memória; a kondicionált válaszok tára, az automatikus memória; 

illetve az érzelmi memória, mely a tapasztalatokkal kapcsolatos érzelmi kötödések gyűjtője. Az 

emlékezeti rendszerek között átjárás van, így együttesen aktivizálódhatnak is. Ugyanazt a 

jelenséget, több formában is rögzíteni tudjuk. Ez utóbbi tény azért is fontos, mivel minél több 

kapcsolatot alakítunk ki a tételek között, annál könnyebbé tesszük az előhívásukat.9 

Attól függően, hogy a tanulási folyamat mely idegrendszeri struktúrában ment végbe, négy 

tanulási típust különböztetünk meg: perceptuális, motoros, verbális, és szociális. A perceptuális 

tanulás során a közvetlen környezeti ingereket felismerjük és feldolgozzuk. Ez szolgál alapjául 

minden további tanulási típusnak. Motoros tanulás útján mozgásos elemeket sajátítunk el. A 

verbális tanulás pedig a nyelvi jelrendszer segítségével történik. A típusok egymást segítve, 

együttesen jelennek meg, így a szociális tanulás is a fent említett formákkal keveredve zajlik 

(Atkinson, R. L., Atkinson R. C. Smith, E. E., Bem D. J. és Hoeksema, 1999). 

Piaget fejlődési periódusai – a szenzomotoros, konkrét műveletek, és formális műveletek – jól 

mutatják a tanulási típusok dominanciáját az egyes szakaszokon belül. A szenzomotoros 

szakasztól a formális felé haladva, egyre inkább képessé válik a gyermek az elvont 

gondolkodásra. A megismerés mindinkább függetlenedik a cselekvéstől, köszönhetően a 

bőséges tapasztalati háttérnek és a tapasztalatok rendszerezését, összefüggéseinek feltárását 

biztosító beszédnek. Az egyedfejlődés korai szakaszában a cselekvés, a gondolkodás és a 

beszéd még elválaszthatatlanok egymástól. A tárgyak felé való törekvését, az együttes 

használatukkal fejezi ki a gyermek. Amikor észleli, hogy a beszédmozgás épp olyan hatékony 

tud lenni - mivel környezete is ezen törekvését preferálja - megtörténik a különválás. 

Beszédmozgás és testmozgás különválása.  A beszéd tökéletesedése pedig lehetővé teszi, hogy 

a gondolkodás is függetlenedjen. A hármas egység, így válik külön funkcióvá a fejlődés során.  

A gondolkodás tehát nem más, mint „belsővé tett mozgás” (Clauss, G. és Hiebsch, H., 1978, 

91.o.). A gondolkodás alapkövei a mentális reprezentációk, azaz a tárgyak és események 

leképezése az emlékezetben (Atkinson, R. L. és mtsai, 1999). 

Bruner a reprezentációs elméletében a reprezentációk három, egymásra épülő szintjét különíti 

el: a cselekvéses, a képi, és a szimbolikus szintet. A gyermek cselekvés útján megismeri a 
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tárgyat, majd kialakít egy képi modellt róla. Ezt a képet fel tudja idézni anélkül, hogy a tárgy 

jelen lenne. A harmadik lépcsőfokon már egy belső szimbolikus kódot használ a külvilág 

dolgainak leképezésére.10 

A reprezentációk idővel rendszerré állnak össze, melyeket sémáknak nevezünk. A sémák 

segítségével válunk képessé a helyzet szempontjából fontos információk kiválasztására, 

megértésére, feldolgozására, keresésére, illetve szükség esetén a pótlására. Általuk válunk 

képessé a mentális és külső cselekvések elvégzésére.  

Az első és a második jelzőrendszer finoman összehangolt, egymást támogató működése által 

„a gyermekben mindinkább kialakul annak képessége, hogy az ingerkörnyezet változásaikor 

invariáns választ vagy változatlan ingerkörnyezetre átalakított választ adjon. ” 11 

Ez a tényállás nagyfokú ingerfüggetlenséget feltételez. Az állatoknál megfigyelhető 

kommunikációs magatartástól eltérően, az embernél a nyelvi viselkedés független a környezeti 

ingerektől, csupán belső állapotok függvénye.12 Az ingerfüggetlenség kulcsa tehát a beszéd 

elsajátítása, illetve az általa történő fogalomképzés lehetősége.  

Bár a tudományos életben külön fogalomként kezeljük, a hétköznapokban gyakran 

szinonimaként használjuk a tanulás és emlékezés szavakat.  Előbbit főleg a bevésés 

részfolyamatánál használjuk, az utóbbit inkább a felidézés kapcsán. A fogalmak 

összemosódásának oka, hogy az emlékezet kiemelt szerepe vitathatatlan a tanulási folyamatban 

(Illyés, 1980). Az emlékezési folyamatok – bevésés, megőrzés, felismerés és felidézés – 

fejlődése nagyban meghatározza az emléknyomok pontosságát, tartósságát (Salamon,1994). 

Az atipikus fejlődésű gyermekek esetében a fentebb taglalt fejlődésmenet zavart, a fejlődési 

lehetőségek az érintettség mértékének függvényében beszűkülhetnek. 

  

                                                      
10Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. In: Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja.  Egyetemi jegyzet, 

Budapest, 2001.> URL https://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm , Utolsó letöltés: 2021.10.08 
11Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. In: Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja.  Egyetemi jegyzet, 

Budapest, 2001.> URL https://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm , Utolsó letöltés: 2021.10.08 
12Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett: Általános pszichológia, 1-3. – 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris 

Kiadó. In: Digitális Tankönyvtár. .> URL 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_altalanos_pszichologia_3/ch02s06.html, 

Utolsó letöltés: 2021.10.08 

https://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_altalanos_pszichologia_3/ch02s06.html
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3. Színek tanulása- előhívást segítő módszer 

3.1. A módszer ismertetése 

A tanulási folyamat első lépéseként különböző színnel megrajzolt ábrákat mutatunk fel a 

gyerekeknek: barna lufit, fekete macskát, fehér felhőt, kék kakast, zöld bogarat, piros pipát, 

sárga vonatot. Ezzel párhuzamosan hangoztatjuk a szín nevét, az adott hívóképhez rendelt 

asszociációs hangot, hangsort, illetve a megfelelő mozgást.  

A barna lufi képénél a kezünkkel a kipukkanás pillanatát utánozzuk és a „bumm barna” 

kifejezést használjuk.  

A fekete macskánál a mérges macskák fújó, karmoló mozdulatát és hangját – f-f-f fekete – 

produkáljuk.  

A fehér felhő kimondásakor tapsolunk az egyes szótagoknál: fe-hér fel-hő 

A kék kakas képéhez a kézfejünkkel a torkunkat finoman ütögetve mondjuk a k-k-kkakas szót.  

A zöld bogár hívóképnél a bogár repülésének vonalát rajzoljuk a levegőbe, a z-z-z zöld szót 

kimondva.  

A piros pipa kártyát nézve kezünkkel pipát formázva mondjuk a p-p-ppipa szót.  

A sárga vonatnál pedig a vonat suhanását megjelenítő mozgáshoz- hajlított karral a vonatkerék 

gördülését utánozva- csatoljuk a s-s-s sárga kifejezést. 

Az elő szint feladatát érdemes két-három foglalkozás alkalmával gyakorolni. 

A második feladatrészben a gyermekek sziluett rajzokra helyezik a színkártyákat. A motoros és 

verbális segítségadással támogathatjuk az emlékkép asszociációs úton történő előhívását. 

Példa: 

Instrukció:  „Milyen színű volt a macska? Tedd rá azt a színkártyát, amilyen színű macskára 

emlékszel!” 

Előhívási nehézség esetén az ábrához tartozó mozdulatot bemutathatjuk: a macska karmoló 

mozdulatát. Amennyiben ez nem elégséges, a hozzá tartozó hangot is hozzákapcsolhatjuk: F-f-

f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kártya párosítását követően, ellenőrizzük közösen a megoldást. Nézzük meg közösen a színes 

ábrát, a fekete macska képét. 
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A harmadik szint gyakorlását akkor kezdjük el, ha a második 

feladatrész már magabiztosan megy. Ezen a fokon a gyerekeknek 

már a színkártyákat nézve idézik fel a színek nevét. Elakadásnál a korábbi szinten is alkalmazott 

módszerrel segíthetünk. Gyakori hibázás, tévesztés esetén ajánlott egy korábbi szintre 

visszalépve tovább gyakorolni. 

 

3.2. A módszer kialakításának háttere 

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata magában foglalja a beszédprodukció, illetve a 

beszédpercepció fejlődését. A beszédképzés és a beszédfeldolgozás egymást feltételezve és 

támogatva fejlődik, de az utóbbi minden életkorban magasabb szintű (Horváth, 2007). 

A percepciós bázis fokozatos kialakulása teszi lehetővé, hogy az anyanyelvét elsajátító gyermek 

képes legyen a mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok megértésére. .A hangok, 

hangkapcsolatok értelmes szavakká, majd mondatokká épülnek fel (Skoflek, 1996).  

A folyamatban megmutatkozik a fejlődés integratív jellege, mely alatt egy kialakult struktúra 

beépülését értjük egy magasabb szinten lévő struktúrába (Salamon, 1994). A színek tanulásában 

segítő stratégia erre a mechanizmusra épít. A többféle érzékszervi úton nyert információkat a 

hívóképek és az azokhoz kapcsolt hangok, hangsorok, mozgássorok, adják. A fogalmakhoz 

kapcsolt hangok, hangsorok a beszédpercepciós alapot erősítik. 

Mivel a gyermekek a beszédprodukció különböző fejlettségi szintjén állnak, változó hogy a 

fogalmakat jelölő szavak milyen szintű produkciójára képesek. Vannak, akik csak a kezdőhang 

vagy kezdő szótag hangoztatására képesek, de néhányan a teljes hangsort produkálni tudják. 

Az artikulációs előkészítés az egyes szavak kezdőhangjának megnyújtásakor, a fonológiai 

tudatosság alakulását segíti, valamint a hallási figyelem fejlesztését teszi lehetővé. 

A beszédértéshez – és észleléshez szükséges képességek közé sorolandó a transzformációs 

észlelés, mikor a gyermek valamilyen vizuálisan észlelhető dologhoz kacsolja a 

beszédhangot. A későbbi betű- hang megfeleltetés alapját ez képezi. Esetünkben a 

hívóképekhez kötött hangok asszociációja által valósul meg a fejlesztése. A kép által 

felidéződik a hang és a mozgás, majd általuk maga a fogalom. Gondolkodásuk fejlesztése az 

asszociációs képesség ilyen módon történő fejlesztésével, a kis lépésekre bontott 

tanulásszervezéssel biztosított. 

Az információ felvétel tökéletlenségét a lehető legtöbb érzékelési csatorna bevonásával 

sikeresen ellensúlyozhatjuk. Az információ rövid távúból hosszú távú memóriába történő 

juttatására pedig két út ismert. Az egyik út az ismételgetés, ami segíti a rögzítést, az átvitet és 

a jobb hozzáférést. A másik a kódolás, mely során az észlelt dolgot különböző vonatkozások 
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segítségével kapcsoljuk a régi ismeretekhez (Balogh, 1993). A módszerrel mind a két út 

aktivizálása megtörténik. Az ismétlés a foglalkozások alkalmával történik, a kódolás pedig a 

tartalom több szempontú, több érzékszervi csatorna munkáját igénylő tárolása folytán. Az 

előhívási hibák is csökkenthetők így, mivel a tárolásnál kialakított többszörös asszociáció a 

keresésnél is használható. A tanulási folyamatot ismertető fejezetben szó esett az emlékezeti 

rendszerek közötti átjárhatóság fontos szerepéről, miszerint a tartalmak több módon történő 

tárolása könnyebbé teszi a felidézhetőséget.  

Az ismertető zárásaként bemutatnám azokat a módszereket, melyek a struktúra kidolgozásában 

segítettek.  

A hang és mozgás összekapcsolása Tomcsányiné Czukrász Róza nevéhez köthető, mely az 

általa létrehozott fonomimikai módszerben kristályosodott ki, beemelve a cselekedtetést az 

oktatási rendszerbe.13A többszörös kapcsolási lehetőség ötletét, a Meixner Ildikó olvasás- és 

írástanítási módszer egyik fő elve, a hármas asszociációs eleme adta (Ványi, 1994). 

Az előhívást segítő, idegen szavak tanulásánál alkalmazott kulcsszómódszer két lépésben, a 

hangzásbeli hasonlóságra épít, amit egy vizuális emlékkép tárolásával erősít meg. A kép 

tartalmazza a hasonló hangzású szót, mely segít felidézni az eredetit (Atkinson, R. L. és mtsai, 

1999). 

A három módszer elemeit összedolgozva, átalakítva, és kiegészítve építettem fel a tanulást 

segítő módszert. 

  

                                                      
13Adamikné Jászó Anna (2001): Hogyan tovább a harmadik évezredben? Az olvasástanítás történetének 

felhasználása az olvasáskutatásban és –tanításban. In: Könyv és nevelés folyóirat. III. évfolyam, 2001/1. 

szám.>URL http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=6713, Utolsó letöltés: 2021.10.08 

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=6713
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3.3. Képanyag 
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11. Jó gyakorlat 

 

0-3 éves korú kisgyermekek szűrővizsgálatának eljárásrendje 

Kidolgozói: Juhász Dorottya, Ujvári Ivett 

 

Szakterület: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

Korosztály: 0-3 év  

Résztvevők száma: 10 fő/alkalom, egyénenként 15-20 perc 

Óraszám: negyedévente 1 alkalom 

A program célja: A védőnői és a háziorvosi ágazattal való együttműködés erősítése, munkájuk 

segítése az általuk szervezett szűrővizsgálatok során. A szűrésben résztvevő gyermekek 

fejlődésének, képességeinek általános feltérképezése, bizonytalanság vagy eltérő fejlődés 

esetén javaslat tétele komplex állapotfelmérésre és/vagy ellátásra nevelési tanácsadás vagy 

korai fejlesztés keretein belül, szükség esetén a család más szakterületre történő irányítása.  
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1. Bevezetés  

A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő „Gyermek-

alapellátási útmutató” részletes módszertani segítséget ad a védőnőknek és a gyermekorvosoknak a 

rendszeres vizsgálatokhoz a különböző életkorokban, akik így hatékonyabban tudják felismerni a 

fejlődésbeli eltéréseket, és időben a megfelelő segítség felé tudják irányítani a családot. A „Szülői 

kérdőív a gyermek fejlődéséről” című   kérdőívet 1 hónapos és 7 éves kor között összesen 12 alkalommal 

kell a szülőknek kitölteniük. Ehhez az óvodakezdést megelőzően két kiegészítő életkor is tartozik (15 

hó és 2,5 év), abban az esetben, ha a megelőző vizsgálatnál fejlődési zavar gyanúja merült fel.  

A védőnő és a háziorvos/gyermekorvos szerepe különösen hangsúlyos abban, hogy a védőnői 

szűrővizsgálat eredményeinek összegzése után, a felmerülő problémát látva, eltérő fejlődésmenetre 

gyanakodva, a szülőket a gyermekkel a köznevelés rendszerébe: járási/megyei/országos szakszolgálati 

rendszerbe irányítsa. Minél jobb és kidolgozottabb a szakszolgálat és a helyi egészségügy 

együttműködése, annál zökkenőmentesebben és gyorsabban juthat hozzá a gyermek a megfelelő 

segítséghez.  

Szakszolgálatunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a járás több településének védőnőivel is 

rendszeres, jó szakmai kapcsolatot ápol.  

Járásunk egyik legnagyobb települése Ercsi, ahol a születésszám évről-évre igen magas. Mivel Ercsiben 

számos gyermek él hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családban, esetükben a 

problémák szakember által történő korai felismerése, a család és a gyermek számára a mihamarabbi 

megfelelő segítség nyújtása kiemelten fontos.  Ez lehet az oka, hogy a rendszeres szűrések 

megszervezése Ercsi városából indult ki, és habár az elmúlt években a lehetőséget kiterjesztettük 

járásunk többi településére is, a kihelyezett szűrésekre ezekről a helyekről kisebb igény mutatkozott.  

 

2. A szűrés előnyei és hátrányai 

2.1. A szűrés előnyei 

— A kihelyezett szűrés könnyebben elérhető a jellemzően hátrányos, halmozottan hátrányos 

lakosság számára is.  

— Az a szülő-gyermek páros is bevonzható, akik a védőnő javaslatára korábban nem éltek a 

nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálat lehetőségével. A szűrés végén könnyebben 

elfogadják, ha gyermeküknek esetlegesen alaposabb vizsgálatra vagy fejlesztésre van szüksége.  

— Gyors: a szűrésen mindig két szakember van jelen, míg az egyikük a szülővel az anamnézist 

veszi fel, a másik szakember a gyermeket vizsgálja meg.  

— Rövid idő alatt sok gyermek rövid vizsgálatára ad lehetőséget, mely során hamar kiszűrhető, ha 

alaposabb vizsgálatra, vagy fejlesztésre (vagy egyéb terápiára, egészségügyi vizsgálatra) van 

szüksége a gyermeknek.  

2.2. A szűrés hátrányai 

— Ugyan a szűrés gyors, de csak egy általános felméréshez ad terepet; sem az idő nem elegendő, 

sem a szoba nem alkalmas egy alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatra.  

— A gyermekek negatív élményeket társíthatnak a védőnői helyiséghez; így adott esetben 

nehezebb őket együttműködésre bírni.  

3. A szűrés előkészítése 

3.1. A szűrés előkészítésének menete 
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1. Az adott település (fő)védőnője felveszi a kapcsolatot szakszolgálatunkkal, és jelzi igényét egy 

esedékes szűrésre.  

2. A korai fejlesztés és a korai nevelési tanácsadás területén dolgozó kollégák megbeszélik egymás 

között, hogy ki tudna részt venni (összesen 2 fő, jellemzően konduktor vagy gyógypedagógus, 

de ideális esetben a 2 főből 1 fő pszichológus).  

3. Az időpont kitűzése: a szűrésekre jellemzően a délelőtti órákban szokott sor kerülni. A védőnők 

negyed óránként osztanak be egy-egy gyermeket.  

4. A védőnők egy, a szakszolgálatunk által kiküldött táblázatban jelölik a szűrésen résztvevő 

gyerekek főbb adatait, és az észlelt tünetet/problémát, ami miatt a vizsgálatot kérik.  

5. A szűrést végző kollégák ellenőrzik a forgalmi adatokban, hogy van-e olyan gyermek a 

táblázatban, akivel volt már kapcsolat (szűrés, vagy nevelési tanácsadás keretén belül 

fejlesztés). 

6. A szükséges dokumentumok és a vizsgálat során használt eszközök előkészítése.  

 

3.2. A szűrésen használt dokumentumok 

Szűrés igénylése 0-3 éves kisgyermekek számára című táblázat (1. sz. melléklet) 

Szűrés 0-3 éves gyermekek számára című formanyomtatvány 

Az anamnézisfelvétel során elhangzottak, illetve a megfigyeltek gyors rögzítése céljából 

szakszolgálatunk egy saját formanyomtatványt használ. (2. sz. melléklet)  

Nevelési tanácsadás igénylése című formanyomtatvány 

Amennyiben a vizsgálat során úgy látjuk, hogy további vizsgálatra vagy fejlesztésre van szükség, azt 

azonnal felajánljuk a gyermek kísérőjének, akik ezen a nyomtatványon tudják jelentkezésüket megtenni. 

(3. sz. melléklet) 

 

3.3. A szűrésen használt eszközök 

0-1 év: vizuális figyelmet felkeltő eszköz, auditív figyelmet felkeltő eszköz, könnyen fogható tárgy 

1-2 év: lyukba helyezhető pálcikák, gumilabda, járművek, egymásra építhető kockák, plüss/baba, 

kemény képes könyv 

2-3 év: lyukba helyezhető színes pálcikák, gumilabda, járművek, plüss/baba, kemény képes könyv, 

formaillesztő, formabedobó, egymásra építhető kockák, Montessori-torony, papír, ceruza 

 

3.4. A szűrés helyszíne 

A szűrésre eddig minden esetben, településtől függetlenül a védőnői tanácsadóban került sor. Ennek 

legfőbb oka, hogy így a szülők egy számukra jól ismert helyszínre, közegbe hozzák a gyermeküket, így 

bátrabban jelennek meg a vizsgálaton is. A védőnői szoba további előnye, hogy az épületen belül 

tartózkodnak a védőnők, így személyesen tudunk minden egyes esetről egyeztetni, reflektálni, illetve 

olykor a gyermekorvos is a közelben rendel, így egy-egy felmerülő tünet/probléma esetén azonnal 

lehetőség van a konzultációra. A védőnői helyiség hátránya ugyanakkor, hogy inkább orvosi jellegű, így 

a gyerekek megszeppenhetnek, ha esetleg kellemetlen emlékeket kapcsolnak a szobához. 

 

4. A szűrés menete 
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A szűrésre a 0-3 éves gyermek és édesanyja vagy gondviselője, előre egyeztetett időpontban, védőnői 

javaslatra érkezik. A vizsgálat helyszíne a védőnői szolgálat egy szobája, melyben vizsgáló ágy 

(vízhatlan, tisztítható felületű), gyermekasztal és íróasztal áll a rendelkezésünkre, valamint a vizsgálatra 

magunkkal hozott vizsgáló eszközök és a dokumentációhoz szükséges formanyomtatvány (lásd: 

melléklet). Fontos szempont még, hogy kézmosási, fertőtlenítési lehetőség legyen, illetve cserélhető 

lepedők álljanak rendelkezésre. 

A vizsgálat személyi feltétele legalább 2 fő szakember jelenléte a szakszolgálattól, akik 

gyógypedagógus vagy konduktor végzettséggel rendelkeznek és a nevelési tanácsadásban vagy a korai 

fejlesztésben dolgoznak. A korai gyermekkorban az állapotmegismerés fontos eleme a komplex 

vizsgálói szemlélet, hiszen itt a fejlődésmenet még kevésbé tünetspecifikus, így a teammunkában 

szerzett tapasztalatok körültekintőbben összegezhetők. 

A szűrés ideje 15-20 perc, mely során minden helyzetben egyszerre egy gyermek vizsgálata zajlik. Egy 

szakember az adminisztratív munkát látja el (pl. adategyeztetés, anamnézis felvétel), a másik közben 

vizsgálja a gyermeket, de szükség esetén adott a lehetőség, hogy mindketten aktív vizsgálóvá váljanak, 

illetve a megfigyelés is fontos szempont az eljárás során. 

Maga a vizsgálati eljárás is eltérhet az általános vizsgálati eljárástól, hiszen egy csecsemő esetében más 

a kommunikáció, mint egy idősebb gyermekkel, illetve mások az eszközeink és az időbeosztásunk is. 

 

4.1. Anamnézis felvétele 

A gyermek állapotára irányuló szűrés során hangsúlyozott az anya vagy a gondozó bevonása és a kísérő 

személy kikérdezése: családi anamnézis megismerése, várandósság és a szülés körülményeinek 

ismerete, tájékozódunk a gyermek bioritmusáról, szokásrendszeréről, fejlődésmenetéről. 

 

4.2. Vizsgált területek:  

Mozgásfejlődés, szenzomotoros fejlődés 

Nyelvi fejlődés 

Érzékszervi fejlődés 

Kognitív fejlődés 

Szociális fejlődés 

0-3 hó 

— milyen helyzetben vannak a végtagok hason és háton? 

— átmozgatásnál érződik-e lazaság, kötöttség? 

— hason fejét emeli-e, esetleg alkarra kitámaszt? 

— emberi arcot, mozgó tárgyat követ? 

— hirtelen hangra reagál-e? 

 

3-6 hó 

— melyik irányba szeret vagy tud fordulni? 

— tárgyakért nyúl, megfogja, elengedi őket? 

— ülésbe húzáskor hogyan tartja a fejét? 

— gőgicsélés, éneklésszerű hangadás jelen van-e? 

— fejét a hang irányába fordítja? 

 

6-9 hó 

— mellkast megemelve kitámaszt tenyérre, négykézlábra áll, rugózik előre-hátra? 
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— tud szimmetrikus végtagi mozgásokkal dinamikusan kúszni? 

— tárgyakat összeütöget? 

— tudatosan keresi a hang forrását? 

— hangot tárggyal, személlyel azonosít? 

— gagyogás megjelent? 

— apró tárgyakat felcsippent? 

 

9-12 hó 

— mászó mozdulatok szimmetrikusak? 

— milyen az ülés módja (W, Z, nyújtott láb) és stabilitása? 

— kapaszkodva fel tud állni? 

— hogyan áll (teli talp, lábujjhegy)? 

— első szavak megjelentek-e? szavakat tárgyakhoz kapcsol?  

 

12-18 hó 

— fel-le mászik bútorokon, lépcsőn. 

— milyen a felállás, leguggolás? 

— mindkét kezével pakol. 

— főbb testrészeit megmutatja. 

— pálcát lyukba helyez. 

— képeskönyvet lapozgat. 

— kockákat egymásra helyez. 

 

18-24 hó 

— képes különböző testhelyzetekben (állva, ülve, guggolva) játékokkal játszani. 

— labdát eldob, rúg. 

— firkál, rajzol. 

— egyszavas kijelentések megjelentek-e? 

— egyszerű utasításokat megért. 

— egyszerű kérdésekre válaszol. 

— képeskönyvet nézeget. 

— Montessori toronyról le-fölpakol. 

 

2-3 év 

— képes egyensúlyvesztés nélkül labdát dobni, elkapni. 

— futás közben képes a hirtelen irányváltoztatásra. 

— próbál egy lábon állni, lábujjhegyre állni. 

— lépcsőn fel-le tud haladni. 

— tud páros lábon ugrani. 

— végrehajt többszörös utasításokat. 

— aktív szókincse folyamatosan bővül. 

— szókapcsolatok, mondatok megjelentek-e? 

— képeskönyvet nézeget, állatokat, járműveket megnevez. 

— formaillesztővel játszik. 

— formabedobóval kis segítséggel játszik. 

— főbb testrészeket megmutatja, megnevezi, babán/plüssön is. 



104 
 

— papíron firkál, rajzol. 

 

Általánosan: evési, alvási szokások. Váratlan helyzetekhez, hogyan alkalmazkodik, hogy viselkedik 

vizsgálati helyzetben, megnyugtathatóság. 

 

4.3. Szűrés összegzése 

Az állapotmegismerés eredményeinek közlése meghatározó, mert sok esetben ez már a fejlesztési és 

terápiás folyamat megkezdésére utal. A szülőkkel való konzultációban benne kell lennie a jelen állapot 

megértésének és az erre épülő teendőknek. Ha a gyermek képességei az életkorának megfelelőek és nem 

mutatnak elmaradást, akkor nem vesszük be az ellátásba. Probléma esetén javaslatot tehetünk szakorvosi 

vizsgálatra (pl. gyermekneurológus, ortopéd orvos stb.), vagy ajánlhatunk speciális terápiát, más 

tudományterület bevonásával pl. Dévény torna, HRG, TSMT, illetve szakértői vizsgálatát is 

javasolhatjuk a gyermeknek vagy nevelési tanácsadás keretein belül felajánlhatjuk a fejlesztés 

megkezdését. 

A szóbeli közlésnek minden helyzetben alkalmazkodnia kell a szülő(k) személyiségéhez, 

iskolázottságához, kulturális adottságaihoz, aktuális állapotához. 

 

5. Összegzés 

Az elmúlt években átlagosan negyedévente szerveztünk az ercsi védőnői szolgálattal közösen szűrést. 

A védőnők visszajelzései, rendszeres megkeresései azt engedik feltételezni, hogy a szűrésekre 

folyamatosan szükség van, és a szülők is hálásak a lehetőségért, hiszen gyakran nem is tudnak a 

szakszolgálati rendszer létezéséről. A védőnők jó érzékkel történő megfigyeléseinek is köszönhetően az 

egyes vizsgálatokon változó arányban, de mindig szűrünk ki olyan gyermekeket, akiknek a fejlődése 

valamely területen elmaradást mutat az életkorukban elvárhatótól, felajánlva számukra a mihamarabbi 

beavatkozás lehetőségét.  
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6. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Szűrés igénylése 0-3 éves kisgyermekek részére 

 

2. sz. melléklet: Szűrés 0-3 éves gyermekek számára 

 
Gyermek neve:      TAJ: 

Születési ideje: 

Anyja neve: 

Gondviselő neve:     Elérhetősége: 

Lakcím: 

Küldő védőnő neve:     Elérhetősége: 

Szűrés ideje: 

Anamnézis 

- szülés lefolyása 

- családi anamnézis 

Kora gyermekkori fejlődés / jelen állapot 
Mozgásfejlődés 

 
Név Szül. 

hely 
Szül. 
idő 

Anyja 
neve 

TAJ Lakcím Észlelt 
tünet 

Egyéb 

1. 
 

        

2. 
 

        

3. 
 

        

4. 
 

        

5. 
 

        

6. 
 

        

7. 
 

        

8. 
 

        

9. 
 

        

10. 
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Beszédfejlődés 

Kognitív fejlődés 

Önkiszolgálás 

Adaptív viselkedés 

- Alvás-ébrenlét ritmusa 

- Sírás 

- Érzékenység-szenzitivitás 

- Bizarréria 

Egyéb: 

 

 

Javaslat: 

 

 

3. sz. melléklet: NEVELÉSI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE 

 

Gyermek neve: ……………………………………………………………………………….... 

Szül. hely, idő: ……………..………………………………………………………………….. 

TAJ:………………………………………….. OM azonosító:………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Anya neve:…………………………………………………………………………………….. 

Tel.szám: …………………………............E-mail:…………………………………………….  

Gondviselő neve:……………………………………………………………………………… 

Tel.szám:……………………………….E-mail:………………………………………………. 

Ön a gyermek: édesanyja / édesapja / nevelőszülője / Te vagy az, aki önállóan bejelentkezel 

A gyermeket ellátó intézmény/szakember*: ………………………………………………… 

Óvodai csoport/osztály:……………………………………………………………………..…. 

Kinek a javaslatára jelentkezett:…………………..………………………………………… 

A probléma rövid részletezése:………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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A gyermek jellemzése:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Miben vár változást? ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………... 

Amennyiben a gyermek intézményes ellátásban részesül, lehetőség szerint kérjük, 

mellékelje a gyermekkel foglalkozó szakember véleményét. 

 

Jelentkezését előjegyzésbe vesszük és kollégánk keresni fogja Önt a kölcsönösen megfelelő 

időpont egyeztetése végett. Köszönjük, hogy az igénylőlap kitöltésével elősegítette közös 

munkánk indítását és vállalja az együttműködést.  

        

…………………………………………  

Szülő/gondviselő/bejelentkező gyermek aláírása 

Dátum:……………………………… 

*Igénylő: intézmény, osztályfőnök, védőnő, szülő, egyéb gyermeket ellátó szakember  
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12. Jó gyakorlat 
 

“Sárkányparipán vágtattam” - preventív meseterápiás foglalkozás 

 

Kidolgozói: Harmati-Szabó Edina, Wagnerné Dallos Orsolya 

 

 

 

Szakterület: nevelési tanácsadás 

Korosztály: iskolába induló nagycsoportos óvodás (5-7 éves kor) 

Résztvevők száma: 5 - 8 fő 

Óraszám: 2 

Fejlesztendő területek, kompetenciák: énerősítés, önbizalom növelés, szorongásoldás, szociális 

készségek fejlesztése, meglévő erőforrások erősítése, rugalmas alkalmazkodóképesség (reziliencia)  

fejlesztése 

A program célja: 

A meseterápiás alkalom célja, hogy segítséget nyújtson az óvoda-iskolaváltás előtt álló gyermekek 

részére az énerősítés, önbizalom növelés területén. A mesehallgatás során gazdagodik a gyermek 

fantáziája, szókincse. Tudattalan feszültségeit oldhatja a mese azáltal, hogy a problémák megoldásához 

útmutatóként működhet. Célunk, hogy a hozzánk jövő gyermekek felfedezzék saját táltos paripájukat, 

akinek segítségével bátran nekivághatnak az előttük álló akadályoknak, és megtalálják magukban az 

eszközöket, válaszokat az általuk nehéznek ítélt helyzetek megoldásához. 

 

 

 

 
 
 

“A mese az életigenlés himnusza, ami arra biztat bennünket, hogy ne adjuk fel, bátran szálljunk 

szembe az akadályokkal, a megpróbáltatásokat pedig fejlődési feladatoknak tekintsük. Az életbátorság, 

a magabiztosság az a képességünk, amellyel túl tudunk merészkedni saját határainkon.” 
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(Kádár Annamária) 

 

1. A program leírása  

Az óvoda és az iskola közötti átmenet nehézségei már régóta témája a pedagógiai szakirodalmaknak, a 

pedagógus szakmának. Az óvodának nem feladata, hogy felkészítsen az iskolára, az iskolában pedig 

már kezdetektől más elvárásokkal szembesülnek a gyerekek. Pedig már Vekerdy Tamástól (Vekerdy, 

2013) is többször hallhattuk, hogy az iskolába nem iskolás, hanem még óvodás megy. Nem célunk, hogy 

ezt a kérdést megoldjuk, de fontosnak tartjuk megemlíteni azokat a sajátosságokat, melyek 

foglalkozásunk célközönségét, az iskolába készülő nagycsoportosokat jellemzik. 

5-6 éves kor körül a gyerekek nagy változáson mennek keresztül, mely nem csak testi területen, hanem 

az ösztön, indulati, érzelmi életben, a gondolkodásban, a társas magatartásban és a valósághoz való 

viszonyban is megjelenik (V. Binet, 1997). Ekkor kezdődik a latencia kor, az óvodáskori érzelmi viharok 

lecsitulnak, gátló folyamatok lépnek előtérbe és megjelenik a szülővel való azonosulás igénye. 

Összhang jelenik meg a felnőttek elvárásai és a gyermek igényei között, hiszen szeretne ő maga is 

megfelelni. 

Azonban a gyerekek számára számtalan dolog ismeretlen. Az ismeretlen pedig szorongást keltő. 

Vannak, akik könnyen alkalmazkodnak az új helyzetekhez és az ismeretlen dolgokhoz, azonban vannak, 

akik intenzívebb szorongást élnek át, jobban elbizonytalanodnak az új, ismeretlen előtt. 

Foglalkozásunkat nekik dolgoztuk ki, melyben a mese erejét használjuk ezen érzelmek oldására, hiszen 

a gyermekek számára jól érthető képi, szimbolikus nyelven szól hozzájuk. 

A mesék intenzíven közvetítik a gyermekek számára, hogy létezik rossz a világban, azonban ez a rossz 

legyőzhető. A gyermekek természetes szorongását visszaigazolja: valóban sok dolog van a világban, 

ami szorongató, azonban közvetíti azt is, hogy a hős megküzd mindezekkel, mert minden legyőzhető. 

A mese a gyerekeket elaborációra tanítja, mely nem más, mint a pszichikus feszültség képi feldolgozása. 

Szorongás- és feszültségoldó, énerősítő hatású. (Vekerdy, 2013) 

Így jutottunk el a meseterápiához, ami foglalkozásunk módszere. A meseterápia alapfelismerése, hogy 

nincs olyan élethelyzet, amelynek ne lenne mesebeli párja. A legtöbb mese kezdetén egy egyensúlyi 

állapot van, ami korán felbomlik, majd a mesehős elindul útjára, hogy az egyensúlyi helyzetet a mese 

végére helyreállítsa. (Boldizsár, 2010) Kádár Annamária így fogalmaz: „a mesétől nem a 

problémamentes élet ígéretét kapjuk, hanem annak a reményét, hogy még a legkisebbek, a 

legesendőbbek is boldogulnak, ha adottságaikat és lehetőségeiket mozgósítják, ha nem hátrálnak meg 

az akadályok, megpróbáltatások előtt” (Kádár, 2018). 

Foglalkozásunk célja, hogy az iskolába készülő „legkisebb királyfik és királylányok” megtalálják 

önmagukban azokat az eszközöket, melyekkel legyőzik a „félelmetes sárkányt”, vagyis az új 

helyzetekben megjelenő szorongást keltő ismeretlent. 
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Idő A foglakozás menete Módszerek Eszközök 

10’ Ismerkedés:  

A csoportvezetők bemutatkoznak, majd egy címkére mindenki 

lerajzolja a saját jelét. A csoportvezetők ráírják a gyermekek nevét.  

Névtanulás: 

“Hoztam egy mesefonalat!” Mesefonal gurítás egymásnak. Akinek 

gurítjuk, annak mondjuk a nevét. Aki megfogja a gombolyagot a 

fonalat fogva gurítja tovább. Így lesz egy “pókhálónk”, amit a végén 

visszagombolyítunk.  

Közös játék, névtanulás. öntapadós etikett címke, színes 

ceruzák, filcek 

színes fonalgombolyag 

 

5’ Beléptetés a mesei térbe. 

“Itt van valahol a Mesebirodalom, gyertek, keressük meg!” 

Elindulunk a szobában, ki a foglalkoztató terem ajtaján. Az ajtó előtt 

megállunk. 

 

 

 

„Ez az ajtó nem ajtó, ez a mesebirodalom kapuja. Csak akkor mehetsz 

be rajta, ha tudsz válaszolni egy kérdésemre!” 

A gyerekek egyesével mennek az ajtónál álló csoportvezetőhöz. 

Csendben felteszünk nekik egy találós kérdést. 

 

Miután megválaszolta a kérdést, bemehet a szobába, és leülhet a 

szőnyegre. Várakozás közben hallgatja a hangokat. 

Miután a gyermekek kimentek a 

teremből, az egyik foglalkozásvezető 

elindítja a zenei válogatást. Pl.: erdő 

hangjai, madarak csicsergése, 

csobogó patak, eső hangja, 

tengerzúgás, tábortűz hangja 

 

Egyszerű találós kérdést teszünk föl a 

gyermeknek, ha bizonytalan, 

segítünk a válaszadásban. 

Hátul rúg, és elől harap, 

A négy lábán fürgén szalad, 

Megülik, vagy hintó elé fogják, 

De előbb a kovácsnál patkolják. 

(ló) 

zenelejátszó eszköz, természet 

hangjai zenei válogatás 

 

5’ Mese előtti ráhangolódás. 

Miután mindenki beért a szobába, körülnézünk Mesebirodalomban. 

„Gyertek, elindulunk, és körülnézünk, mi van itt a 

Mesebirodalomban!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

„Most mezőn sétálunk, halljátok, hogy csicseregnek a madarak? Puha 

füvön lépkedünk. Most egy hegy következik. Hű, de meredek, alig 

bírunk felkapaszkodni. Felértünk. De gyönyörű innen a kilátás! Ti mit 

láttok? Én látom az Óperenciás tengert. Elmegyünk odáig? Menjünk 

le óvatosan! Halljátok a tenger zúgását? Üljünk le itt a partján!” 

„Gyújtunk itt egy kis tábortüzet. Halljátok, hogy ropog a tűz? Milyen 

jó meleg!” 

Furulyaszó kíséretében meggyújtunk egy gyertyát. 

“Tudok egy mesét, ami pont itt az Óperenciás tengernél, és a Tenger-

szigeten játszódik. Elmeséljem?” 

Megvárjuk a gyerekek válaszát. 

„Mielőtt elmesélem a mesét, nyissuk ki mesehallgató füleinket!” 

Testtudatosító mondókát mondunk mozdulatokkal kísérve. 

A séta közben gesztusainkkal, 

mozdulatainkkal is eljátsszuk, mintha 

ezeken a helyeken járnánk. 

 

 

 

 

 

gyertya meggyújtása, furulyaszó 

 

 

 

Ezzel látok, ezzel is, (egyik, majd a 

másik szemünket mutatjuk) 

Ezzel hallok, ezzel is. (egyik, majd a 

másik fülünket mutatjuk) 

Ezzel érzek illatot, (orrunkra 

mutatunk) 

Ezzel mindent bekapok. (szánkra 

mutatunk) 

Ezzel fogok, (kezünkkel úgy teszünk, 

mintha megfognánk valamit) 

Ezzel járok, (lábunkkal toporgunk) 

Boldoggá csak ezzel válok. (szívünkre 

mutatunk) 

 

 

 

 

 

 

gyertya, furulya 

10’ Mesélés 

Elmeséljük Az üveghegyi királylány című népmesét. 

A mese után egy rövidke csendet tartunk 

  

5’ Kérdéseket teszünk fel a mesével kapcsolatban, így segítve az 

élmények feldolgozását. 

Sorban mindenki, aki szeretné, 

elmondhatja a gondolatait. 
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“Mi tetszett neked a mesében?” 

“Ki lennél benne? 

“Miért?” 

10’ Imagináció 

Pszichológus szakember vezetésével teljes test ellazítása után 

próbáljuk meg elképzelni a táltos paripánkat. 

„Találkoztál a táltos paripáddal? Hogy nézett ki? Mondott valamit? 

Tett valamit? Hogy tud neked segíteni?” 

 

Relaxációs gyakorlat csendben, a 

szőnyegen fekve. 

A kivezetés után körben ülve 

beszélgetés az élményről – csak aki 

akar. 

 

20’ Alkotás  

„Van kedvetek alkotni? Megalkothatnánk saját sárkányparipánkat!” 

 

A sárkányparipát papírból készítjük 

el, sablon segítségével, vagy önállóan 

megrajzolva –egyéni igény, ötlet 

szerint. A díszítésben több 

díszítőelem közül lehet választani. 

Kartonok, sablonok, 

pasztellkréták, lyukasztó, 

fonalak, ragasztó, ollók, színes 

lapok, csillámragasztó, toll. 

20’ Eljátszás 

“Van kedvetek eljátszani a mesét?” 

“Te mi szeretnél lenni?” 

Röviden felelevenítjük a szereplőket. 

Önként lehet jelentkezni egy-egy 

szerepre. A bátortalanabb 

gyermekeket bátorítva bevonjuk a 

játékba. Több jelentkező esetén 

biztosítjuk, hogy mindenkire sor 

kerüljön a vágyott szerepében a 

mese egy-egy részében.  

Szerepek kiosztása, helyszínek 

megbeszélése, jelképes jelmezek 

előkészítése. 

Kendők, műanyag flakon, a 

szoba tárgyai, bútorai. 

5’ Befejezés, elbúcsúzás 

A foglalkozás végeztével körbe állunk, megfogjuk egymás kezét, és 

elbúcsúzunk „Szer-vusz-tok!” kiáltással. 

A gyerekek a megalkotott sárkányparipájukkal együtt egyesével 

lépnek ki az ajtón. A csoportvezetők az ajtónál állnak, és így 
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köszönnek el tőlük: „Emlékezz arra, hogy ma találkoztál a te saját 

táltos paripáddal!” 
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