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„TEAM AROUND A CHILD”- KORAI INTERVENCIÓ
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KORAI INTERVENCIÓ

• Elérhetőség
• Közelség
• Költségfedezet 
• Interdiszciplináris munka
• Változatosság
(Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési 

Igényű Tanulók Oktatásának 
Fejlesztéséért )
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KORAI INTERVENCIÓ

A kora gyermekkori intervenció magába foglalja a pre-
ill. perikoncepcionális időszak preventív jellegű 

szolgáltatásait, valamint a fogantatástól a gyermek 
iskolába lépéséig a gyermekekre és családjaikra 
irányuló ellátások, szolgáltatások összességét.”

(Kereki-Szvatkó, 2015.)
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KORAI INTERVENCIÓS SZEMLÉLET

„Minden gyermek alapvető joga, hogy megfelelő körülmények biztosításával
elősegítsük optimális fejlődését. Szülők, gondozók, nevelők és az
egészségügyi szakemberek közös hivatása és felelőssége ennek biztosítása. A
házi (gyermek) orvos és a védőnő abban a kiváltságos helyzetben van, hogy
végig kísérheti a gyermeket a fejlődés útján, figyelmével, értő tanácsaival
elősegítheti ennek a folyamatnak az optimális alakulását.” (Dr. Büki, Gy., dr.
Gallai, M., dr. Paksy, L. 2004)

A csecsemők és gyermekek fejlődédének 
nyomonkövetése minden velük valamilyen helyzetben 

találkozó szakember felelőssége!
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KORAI INTERVENCIÓS SZEMLÉLET

Védőnői hálózat
• Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés 
és gondozás – szakértői 
vélemény

• Nevelési tanácsadás-
önkéntes jelentkezés 
Nevelési tanácsadás 
jelentkezési lap.pdf

• Állapotmegismerés 
(Jelentkezési lap)

• Beavatkozás

Pedagógiai Szakszolgálat
• TÁMOP 6.1.4 

„Koragyermekkori (0-7 év) 
program” keretében 
kidolgozott Gyermek-
alapellátási útmutató

• ŐRZŐK  I-II.
• Kérdőívek
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FELISMERÉS

• Ki?
• Szülő

• Védőnő
• Háziorvos
• Szakorvos

• Mikor?
• Életkori csomópontok - Újszülöttkor,- 1 hónap, 3 hónap, 6 

hónap, 9 hónap, 12 hónap, 18 hónap, és 18 hónap felett
• Mit?

• Az adott életkori szakaszban a legfontosabb mérföldkő
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ÚJSZÜLÖTTKOR
• Informatív a születési zárójelentés 
• Izomtónus- nyújtás után újra flexiós tartás
• Idegrendszer- ülésbehúzás 30-40-fok
• Hasra fordítás – csípőízület és a farpofák közötti rés
• Lebegő hasi helyzet- Galant reflex
https://www.dnatube.com/video/9256/Galant-Reflex
• Tanácsadás:
Helyes fektetés: ébrenlétben, felügyelettel hason fektetés
Megnyugtatási módszerek
Napirend fokozatosan
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ÚJSZÜLÖTTKOR

Koraszülöttek: Korrigált életkorhoz viszonyítunk
• 28 gesztációs hét alatt 2 éves korig, 28-34 gesztációs hét 

esetében 1 éves korig, 34-37 gesztációs hét esetében fél 
éves korig korrigáljuk az életkort.

A korszülötteket minden esetben várjuk 
állapotmegismerésre, nem kell hozzá szakorvosi javaslat, 
mert fontos a nyomon követés!
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1 HÓNAPOS KOR
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• Fogó reflex
• Tömeges mozgás
• Kommunikáció- sírás
• Hirtelen zajokra reakció 
• Erős fényre reakció
• Szoptatás-tápszer   
Tanácsadás: fény, árnyék-kontrasztos tárgyak, 
fektetés oldalváltással



3 HÓNAPOS KOR

• Mosoly megjelenése
• Játszik a hangjával
• ATNR – rögzült aszimmetrikus tartás kóros
https://www.physio-
pedia.com/Asymmetrical_tonic_neck_reflex
• Kezébe adott tárgyat rövid ideig megtart
Tanácsadás:
Hason fekvés naponta többször 10 perc – Mit tegyünk, ha 
nem szereti?
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3 HÓNAPOS KOR

Tanácsadás: 
Hason fektetés hengeren 
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6 HÓNAPOS KOR

• Hason fekve             
• Háton fekve 
• Forgás
• Kúszás (legalább kinyúlás)
• Játék a tárgyakkal- adaptáció, gondolkodás
• Szocializáció - édesanya
Tanácsadás:
Okos együtt játék a gyermekkel, földön, játszószőnyegen
Alkartámasz alakítása
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9 HÓNAPOS KOR

• Játék a tárgyakkal- összeütögetés, elrejtett tárgy 
megkeresése, működésbe hoz tárgyat

• Apró tárgyakkal is játszik
• Helyet tud változtatni- fiziológiás kúszás, mászás
• Földön ülés – előtte nem! 
Tanácsadás: Nem ültetjük, a 
hason tevékenységet gyakorolják
(Hawaii, dizsi, napfény, tánc )
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12 HÓNAPOS KOR

• Ok, okozati összefüggések- nyomógombos játék
• Tárgyállandóság – doboz rázása
• Kérésre tárgyat átad, rámutat
• Utánzás
• Figyel a nevére
• Kapaszkodással feláll, oldalaz, néhány lépést tesz
• Kétujjas csippentés
• Halandzsázik, hangot ad
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12 HÓNAPOS KOR
Tanácsadás: bébikomp-

járássegítő
• A legegyszerűbb és leggyorsabb 

„átmeneti” testhelyzet kezdetben 
a mászás és ülés között, vagy 
később is a térdelés-
egyensúlyozás és ülés között.

• Hosszabb tevékenységet ne 
végezzen ebben a 
testhelyzetben.

Tanácsadás: W ülés
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18 HÓNAPOS KOR

• Hangforrást keres, mozdulatokat utánoz
• Egyszerű kérést teljesít
• 5-10 szót használ
• Kérésre képre, tárgyra rámutat
• Kortársi kapcsolatot teremt (figyeli őket, odaad játékot)
• Önállóan jár, lépcsőn kapaszkodva közlekedik
• Jól harap és rág
• Tárgyakkal rendeltetésszerűen játszik
• Nyomot hagy a papíron

17



18 HÓNAPOS KOR
Tanácsadás: 
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12-18 HÓNAPOS KOR
Tanácsadás: 
Cipőválasztás-Flexibilis lúdtalp: kisgyermekkorban 
rendszeres lábtorna (mezítláb járás, lábujjhegyezés, sarkon 
és külső talpélen járás), kemény kérgű, belső talpélet 
emelő (szupináló) sarkú cipő viselése. 
Szupináljuk vagy ne szupináljuk? 
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18 HÓNAPOS KOR- 3 ÉVES KOR

Gondolkodás, kommunikáció, 
mozgás Önellátás
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ÖSSZEFOGLALÁS
• Korai felismerés
• Közös csapat munka – család, szakemberek ( védőnő, 

háziorvos, szakorvos, pedagógiai szakszolgálat 
szakemberei, bölcsőde stb.)

• Kapcsolattartás – telefon, email
Szülői kérdőív a védőnői vizsgálatból
Nevelési tanácsadási jelentkezési lap (első állapotfelmérés 
tapasztalatai)
Értékelési lap (gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás esetén)
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET!

Nagyné Burka Brigitta
22/331-034

palotai@fejermepsz.hu
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