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1. Bevezető 

 
Óvodánk 1997 októberében nyitotta meg kapuit, szülői kezdeményezés, intézményi 

együttműködés és a Fővárosi Önkormányzat beleegyezésének eredményeképpen, kezdetben 

egy vegyes csoporttal. A jelenlegi három csoport, 2006 óta működik. 

Óvodai nevelési programunk jelenlegi háttereként, a 2020-as NAT-hez illeszkedő, Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve, - a 2018. július 25-i 

módosításokkal – a 363/2012. (XII. 17.) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

kormányrendeletet, vesszük alapul.  

 

2. Támogatott populációnk 
 

Óvodánk fő profilja az értelmi fogyatékos gyermekek nevelése és fejlesztése. Fogadunk 

továbbá olyan kisgyermekeket, akik az értelmi fogyatékosság mellett, társuló sérülésként 

autizmus spektrumzavarral, illetve egyéb kommunikációt, és enyhe fokban érzékszerveket, 

mozgást is érintő nehézségekkel küzdenek. Az elmúlt években megfigyelhetővé vált az a 

tendencia, hogy nagyon sok autizmus spektrum zavarral élő gyermek jelentkezik 

óvodánkba. A tendencia ellenére törekszünk a profilunkba illeszkedő gyermekek 

felvételére, mert módszertanunk és szakembereink kompetenciái elsősorban ezt szolgálják.  

 

A gyermekek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottsági Tagintézményeinek, 

illetve bizonyos esetekben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottsági 

Tagintézményeinek javaslatai alapján nyernek felvételt. Harmadik életévük betöltésétől hat 

éves korukig jogosultak az óvodai ellátásra. Az Oktatási Hivatal engedélyével, szükséges 

esetben, további egy évvel meghosszabbítható az óvodai nevelésben töltött idő. 

Óvodánk felvételi körzete elsősorban a 20. kerület, illetve a Külső-Pesti Tankerületi 

Központhoz tartozó kerületek (19. és 18. ). 

 

Az óvodánkba járó gyermekek szociokulturális háttere, és életszínvonala, a Dél-Budapesti 

régióra jellemző, átlagos, vagy enyhén átlag alatti jegyeket viseli. A hozzánk járó 

gyermekek, igen kis százaléka tartozik valamilyen kisebbségi csoporthoz. Nehézség esetén 

kapcsolatba léphetünk az intézmény gyermekvédelmi felelősével, és a kerületben működő 
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családsegítő központtal. Az óvodában dolgozó szakemberek, tevékenységük során, - az 

esetlegesen veszélyeztett családok esetén, - preventív jelzőrendszerrel élhetnek.  

 

3. Szervezeti felépítés 
 

Intézményünk központi Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepel az Óvodai 

Intézményegység szervezeti felépítése is. Jelen Nevelési Programban, csak néhány fontos 

részletet említenénk meg, illetve bemutatnánk az óvoda hierarchikus felépítését. 

 

Az intézményegységet, az óvodai intézményegység-vezető irányítja. Közvetlen felettese, az 

intézmény vezetője. A Külső-Pesti Tankerületi Központ tanügyi referensének irányításával – 

az intézményvezető egyetértésével – tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az óvoda 

szakmai munkáját, alkalmazkodva a Szervezeti és Működési Szabályzathoz. 

 

Az óvodában dolgozó csoportvezető gyógypedagógusok, felelősek az adott csoport 

életének tervezéséért, és működtetéséért. Elsődlegesen ők felelnek a családokkal való 

együttműködésért, illetve a csoportban dolgozó nevelési és oktatási munkát segítő 

szakemberek munkájának összefogásáért. A mellettük dolgozó gyógypedagógus társukkal 

egyenrangúan megosztva szervezik a csoport szakmai munkáját, és vállalnak felelősséget a 

gyermekek fejlesztéséért. 

 

Az óvodai nevelési munkát a gyógypedagógai asszisztensek segítik, a munkaköri 

leírásukban foglaltak szerint. Munkájukkal elsősorban a csoportban dolgozó 

gyógypedagógusoknak és a csoportvezetőnek felelnek. Szükség esetén – kizárólag a 

csoportvezető, vagy az intézményegység-vezető kérésére, és a gyógypedagógusok pontos 

útmutatója alapján – önállóan is levezetnek egy-egy részfoglalkozást, irányított egyéni 

játékot.  

 

A csoportokban dolgozó dajkák felelősek az óvoda tisztaságáért, és a gyermekekkel 

kapcsolatos gondozási tevékenységekért. Speciális óvoda lévén, nálunk a dajkák is 

bekapcsolódnak a nevelési munka segítésébe, és a gondozási teendők során is figyelembe 

veszik a gyógypedagógiai szempontokat. Munkaköri leírásukban, mindez rögzítve van. 
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Munkaközösségünkben a szakemberek, kompetenciájuknak megfelelően vesznek részt, de 

kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy az alá- és fölérendeltségi viszony szemlélete 

helyett, a társként való együttműködést részesítsük előnyben.  

Igény és lehetőség szerint, az óvodai munkaközösség, munkaközösség-vezetőt jelölhet az 

érdekképviselet segítésére. A munkaközösség-vezető személyéről a végső döntés, az 

intézményvezető hatásköre, aki egy nevelési évre bízza meg, az általa választott kollégát. 

 

Az óvoda dolgozóinak érdekérvényesítési szervei, megegyeznek az iskola dolgozóinak 

képviseletét is ellátó szervezetekkel. Ezek a közalkalmazotti tanács és a pedagógus 

szakszervezet.  

 

Az óvodába járó gyermekek érdekérvényesítési szerve igény esetén, a szülői 

munkaközösség, melynek tisztségviselői évenként nyernek megerősítést. A szülői 

munkaközösség véleményezheti az óvoda házirendjét és nevelési programját, illetve részt 

vállalhat az óvodai programok szervezésében.  

 

A családok sorstársi közösségének megélése céljából, igény esetén, szülőklub indítására is 

lehetőséget keresünk, hozzáértő szakember vezetésével. 

 

4. Személyi és tárgyi feltételek 
 

4.1 Személyi feltételek 

 

Óvodánkban három csoport működik, mindegyikben nyolc kisgyermekkel. Egy csoport 

mellé lehetőségünk van felvenni két gyógypedagógust, két gyógypedagógiai asszisztenst, 

és egy dajkát. Az elmúlt évek során tapasztalt erős fluktuáció és szakemberhiány 

következtében, - elsősorban gyógypedagógusokból – nem sikerül biztosítani a maximális 

szakemberszámot. 
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Gyógypedagógusaink végzettségüket tekintve, értelmileg akadályozottak pedagógiája és 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon szereztek képesítést. Nagy szükségünk 

lenne autizmus specifikus végzettséggel rendelkező kollégára is.  

A gyermekek – szakértői véleményben javasolt - habilitációs megsegítését, az utazó 

gyógypedagógusi hálózat munkatársai látják el. Ezek elsősorban logopédiai és 

mozgásfejlesztő egyéni foglalkozásokat jelentenek.  

 

Az óvodatitkári és az óvoda gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, az intézmény titkára 

és gazdasági apparátusa látja el, ahogy a többi intézményegységét is. Az óvodában jelenleg 

térítési díj nincs, mert a gyermekek étkeztetése ingyenes.   

 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatáról az óvodához kirendelt védőnő gondoskodik, aki 

havonta egyszer látogat el hozzánk. A kötelező orvosi szűrővizsgálatokat az iskolaorvos 

végzi, fogorvosi szűrésre az illetékes gyermekfogászati rendelésre visszük a gyermekeket.  

Az óvoda dolgozóinak foglalkozás egészségügyi szűrővizsgálatát, az intézmény 

foglalkozásegészségügyi szakorvosa végzi.  

 

4.2 Tárgyi feltételek 

 

A nevelés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy esztétikus, átlátható, nyugalmat 

árasztó környezet vegye körül a gyermeket. A szakmai ajánlásokban megfogalmazott 

protetikus környezet alakítása, minden óvodában dolgozó felnőtt feladata. A protetikus 

környezet kialakításának fő területei, a megfelelően és átláthatóan strukturált tér, a 

meghatározott, és kiszámítható napirend, mely segíti az időbeni tájékozódást, továbbá a 

gördülékeny munkaszervezés, és kiszámítható munkarend. 

 

A jelenlegi három csoportszoba felszerelése, eszközellátottsága megfelelő. Változatos 

eszközökkel rendelkezünk, minden fejlesztési terület célzott megsegítésére.  

Az öltöző helyiség kialakítása, felszereltsége megfelel a gyermekek szükségleteinek. A 

melegvizes zuhanyozóhellyel is felszerelt mosdóhelyiséget a jelenleg érvényes előírásoknak 

megfelelően alakítottuk ki.  
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Terápiás helységünkben, lehetőség van egyéni foglalkozás vezetésére. 

Óvodánk saját, az iskola udvarából leválasztott udvarral rendelkezik. Felszereltsége és 

állaga messze a kívánatos alatt marad. 

A gyermekek logopédiai ellátását az iskolai rész terültén, külön erre a célra kialakított és 

felszerelt logopédiai szobában végzik a kollégák. 

A gyermekek mozgásfejlesztő foglalkozásait, az iskolai rész terültén található speciálisan 

mozgásfejlesztésre kialakított tornaszobában végzik a szomatopedagógus munkatársak. 

Az orvosi vizsgálatok, az intézmény orvosi szobájában zajlanak. Az óvodában dolgozó 

gyógypedagógusok és asszisztensek az iskola gyógypedagógusaival közösen használják az 

intézmény területén lévő tanári szobát és könyvtárat.  

 
5. Az óvoda nyitva tartása és napirendje 
 

Óvodánk nyitva tartását és napirendjét évente változó, rugalmas keretnek tekintjük, ami 

alkalmazkodik az aktuális szakemberi ellátottághoz és a családok igényeihez. Az előírt 

minimum nyitvatartási időnél igyekszünk nagyobb időintervallumban dolgozni, és a 

családok szolgálatába állni. 

  
7:00 – 8:15 Nyitás, ügyelet, gyülekezés, szabad játék 

8:15 – 8:30 Tisztálkodás 

8:30 – 9:00 Reggeli 

9:00 – 11:00 Reggeli kör és kötelező csoportos foglalkozások 

11:00 – 12:00 Levegőzés, és szabad játék 

12:00 – 12:15 Tisztálkodás 

12:15 – 12:45 Ebéd 

12:45 – 13:00 Tisztálkodás, ágyazás 

13:00 – 14:30 Csendes pihenő 

14:30 – 15:00 Öltözés, tisztálkodás, terem rendezés 

15:00 – 15:30 Uzsonna 

15:30 – 16:30 Ügyelet, szabad játék, hazaadás 
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A nevelési évet tekintve, szeptember 1-től, június 15-ig szorgalmi időszak szerint 

dolgozunk, igazodva az iskolai intézményegységekhez. Az évközi szünetek (őszi, téli, 

tavaszi) idején, ügyeletet igény szerint biztosítunk, bár az elmúlt évek tapasztalata alapján, 

ebben az időszakban a családok otthon tartják gyermeküket. Június 15-től augusztus 31-ig, 

ügyeleti rend lép életbe. Óvodánk nyári, 5 hetes zárva tartása is erre az időszakra tevődik, 

alkalmazkodva az iskolai szünethez, és az épületben folyó nyári karbantartási 

munkálatokhoz. Az ügyeleti időszakban gyógypedagógiai foglalkozások nincsenek. A 

gyermekek kiszámítható napirend mellett, játszanak, levegőznek, sétálnak a beosztott 

kollégákkal. 

 

6. Munkánkat meghatározó szemlélet és alapelvek 
 

Az értelmi fogyatékos és az értelmi fogyatékosság mellett autizmusban is érintett 

óvodáskorú gyermekek, az óvodába lépéskor igen heterogén képet mutatnak. Az 

eltérések az életkorban, a fejlettségi szintben, a fogyatékosság súlyosságában, típusában, 

a gyermek előzetes életében, családi vagy intézményes neveltetésében gyökereznek. 

Az újonnan érkező gyermekekre, azonban mind egyformán jellemző, a minőségileg és 

mennyiségileg is eltérő, lelassult fejlődésmenet, szórt képességprofil, mely a normál 

fejlődésmenettől jelentős mértékben különbözik. Ezek a jellemzők, és különbségek nem 

csak az óvodai fejlesztő és nevelő munkában igényelnek speciális odafigyelést, hanem a 

családi nevelés során is.  

 

Munkánk fő szemléleti vonala, a szükséglet központú, családokat támogató 

gyógypedagógiai munka. Ezzel az irányvonallal próbáljuk kiküszöbölni, hogy az óvodai 

nevelés és a családi nevelés egymással ellentétes úton működjön. Meggyőződésünk, hogy 

a gyermekek fejlődése akkor a leoptimálisabb, ha az óvoda és a család közösen 

munkálkodik, és egy irányba tart.  

Hogy szemléletünk a gyakorlati munkában is megmutatkozzon, nagy gondot fordítunk a 

rendszeres szülői konzultációkra. Évente minimum 2-3 alkalommal, minden család 

esetében összeülnek a szakemberek az adott kisgyermek elsődleges gondviselőivel. Ez a 

legtöbb esetben az édesapát és az édesanyát jelenti, de ugyanígy kompetens részt venni, 

egy családi életben aktívan működő nagyszülő, nagynéni, nagybácsi, vagy felnőtt testvér. 
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A konzultációkon a család egészét tekintjük munkatársnak, és a beszélgetések alkalmával 

azt próbáljuk egyeztetni, hogy a család életminősége szempontjából, mik azok az 

elsődleges célok, amiket az óvodai neveléssel, és gyógypedagógiai tanácsadással 

segíthetünk. Ezek néha nem felétlenül egyeznek a szakemberek által kigondolt 

prioritásokkal, de ahhoz, hogy a családok megtanuljanak együttműködni, és 

kompetensnek érezzék magukat eltérő fejlődésmenetű gyermekük nevelésében, a 

szakembereknek újra kell tervezni, és átgondolni a célokat, a jelzett igények alapján. 

Abban az esetben, ha mindkét fél tisztában van a másik meglátásaival, és elképzeléseivel 

a fejlesztésről és nevelésről, könnyebb közös nevezőre hozni az igényeket. Hiszünk abban, 

hogy támogató és partneri környezetben a családok nyitottabbakká válnak az 

együttműködésre. Ez a fajta - részben tanult - együttműködésre való készség, az iskolai 

adaptációban és munkában is segítség lehet a gyermekeket átvevő szakemberek számára. 

 

Munkánk alapelvei közé tartozik, hogy a hozzánk járó gyermekek minél több aspektusból 

megtapasztalhassák a környezetüket és a körülöttük lévő világ ok-okozati összefüggéseit. 

Ezekhez dinamikus, játékos tevékenységekbe ágyazott gyógypedagógiai fejlesztő 

foglalkozások során juthatnak hozzá. A megtapasztalások, és ok-okozati összefüggések 

megértésének segítése, a kognitív folyamatok fejlődésének alapkövei. 

Ahhoz, hogy szükséglet központú, családokat támogató szemléletünk harmóniába legyen 

fejlesztő munkánk alapelveivel, tevékenységeinket olyan szempontból is tervezzük, hogy 

egy-egy kisgyermek számára, azoknak egésze, vagy elemei otthonra adaptálhatók 

legyenek.  

 

7. Óvodai nevelő és fejlesztő munkánk főbb perspektívái 
 
 

Óvodánk nevelő, fejlesztő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Programunk a hazai tradicionális 

nevelési értékekre épít, korszerű fejlődés- és nevelés-lélektani, neurológiai, 

gyógypedagógiai eredményekkel, és inkluzív szemlélettel ötvözve azokat. Ennek 

megvalósítása érdekében minden gyermek és felnőtt számára meleg, családias légkört 

teremtünk. Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer 
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biztosítása, amely figyelembe veszi a sérülés specifikumát, az egyéni teherbíró képességet, 

a speciális nevelési szükségleteket, és a harmonikus személyiségfejlesztést. Mindezt 

differenciált segítségnyújtással, szükségletközpontú tervezéssel igyekszünk elérni. 

 

Törekszünk arra is, hogy reálisan tekintsünk a gyerekek későbbi – köznevelésen túli - 

lehetőségei és életminősége kapcsán a főbb célkitűzésekre, mint: 

 megfelelő kommunikációs eszközök és csatorna használatának tanítására, az 

önkifejezés és a társadalmi inklúzió szempontjából 

 magatartási feltűnőségek megoldási stratégiáinak kialakítására, és a konvencionális 

viselkedés elsajátítására, mely hozzájárul a sikeresebb közösségi adaptációhoz 

felnőtt korban is 

 a szabadidő, az önálló és társas játékidő tartalmas, változatos és minőségi 

eltöltésére 

 az önkiszolgálás szempontjából az együttműködés és önállóság legmagasabb 

szintjének elérésére 

 

Nevelési feladatunknak tekintjük, hogy mind egyéni, mind kiscsoportos formában 

tudatosan építsük a tanulási helyzeteket, melyek a konkrét funkciótréning helyett, a 

praktikus tudást támogató szociális és funkcionális tanulást támogatják. A gyermekek 

spontán érésének és tanulásának sérülése miatt, kiemelkedő szerepe van a környezeti 

megtapasztalásoknak, a játékos, szenzoros-integrációs tartalmi elemeknek. A 

feladatanalízis és az optimális mennyiségű ismétlésszám meghatározásának segítségével a 

kognitív terület is kiemelt támogatást kap. 

 

A célok eléréséhez kapcsolódó feladatokat, lehetőségeinkhez mérten, hagyományos és 

korszerű gyógypedagógiai eszközök és módszerek segítségével hajtjuk végre. Emellett 

lehetőséget teremtünk, különböző fejlődést támogató terápiák igénybevételére, mint 

például a meseterápia, és az állatasszisztált terápia. A terápiás tevékenységek vezetésében 

és tervezésében, képzett szakemberek, és vizsgáztatott állatok vesznek részt. 
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8. Nevelési programunk gyakorlati tartalmi elemei 
 

Óvodánkban zajló gyógypedagógiai fejlesztő foglakozások során, a hozzánk járó 

kisgyermekek jártasságának, készségeinek, képességeinek kialakulását és fejlődését 

támogatjuk a következő fejlesztési területeken: kommunikáció, önkiszolgálás, szocializáció 

és játék, kognitív funkciók, mozgás. 

 

 

A foglalkozások heti rendszeressége a következőképpen alakul: 

 

A foglalkozás neve Heti előfordulása A foglalkozás formája 

 
Önkiszolgálás 

 

 
5 
 

 
egyéni, mikrocsoportos 

 
Kommunikáció és 
környezetismeret 

 

 
5 

 
csoportos 

 
Játékra nevelés 

 

 
5 

 
csoportos, egyéni 

 
Mozgásfejlesztés 

 

 
2 

 
csoportos 

 
Finommotorika és 

vizuomotoros fejlesztés 
 

 
2 

 
csoportos, egyéni 

 
Zenei nevelés 

 

 
1 

 
csoportos 

 
Habilitáció 

 

Szakértői 
véleményben 

meghatározott 

 
egyéni 
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A foglalkozások főbb tartalmai: 
 

- Önkiszolgálás: szobatisztaságra nevelés, étkezés, tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, 

egyszerű házimunkák elvégzése terén minél nagyobb önállóságra nevelés. 

 

- Kommunikáció és környezetismeret: kommunikációs igény felkeltése, kommunikációs 

interakció lényegének megértetése. Megfelelő kommunikációs eszközök megtanítása 

az önkifejezés segítésére, beleértve a hangzó beszéd mellett, az AAK technikákat is. 

Szűkebb és tágabb környezet ingereinek és ok-okozati összefüggéseinek 

megtapasztalása, fogalmi gondolkodás erősítése. 

 
- Játékra nevelés: gyakorló, konstruáló és elemi szerepjátékok, énekes-verses népi 

játékok, szabály játékok megismerése. Csoportos és önálló játékhelyzetek 

megélésének lehetősége, alternatív játéklehetőségek keresése. Adekvát, alternatív és 

kreatív játékhasználat lehetőségének kínálása, tanítása. Szabad és irányított 

játékhelyzetek megélése egyénileg és csoportosan. 

 

- Mozgásfejlesztés: alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs nehézségek, a 

mozgásos ügyetlenség csökkentése, az egyensúlyérzék fejlesztése, a testi-lelki 

harmónia fenntartása, valamint a jó pszichomotoros állapot elősegítése szabad és 

irányított mozgásos helyzetekben.  

 

- Finommotorika és vizuomotoros fejlesztés: a vizuális és taktilis észlelés, a testséma 

fejlesztése, a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség 

fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése. Kreatív eszközök használatának 

megtapasztalása és tanulása, az ábrázoló kedv felkeltése, ábrázolási technikák 

megismerése. Kezek és ujjak ügyesítése. 

 

- Zenei nevelés: a hanglokalizáció, hallási figyelem, zenei hallás, a ritmusérzék, 

fejlesztése egyszerű ritmusú mondókák, dalok, versek, ritmushangszerek, közös 

zenehallgatás segítségével. Zeneterápiás szemléletben, az érzelmi nevelés 

támogatása. 
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- Habilitáció: a szakértői véleményben előírt formában és mennyiségben, a gyermek 

fejlettségi szintjének megfelelően egyéni mozgás- és logopédiai foglalkozásokon való 

részvételi lehetőség biztosítása.   

 
Az óvodai tartalmak otthoni adaptálásának segítése:  

 
Az óvodai gyógypedagógiai munka otthonra adaptálásában, az általunk elindított Otthoni 

Nevelést Támogató Gyógypedagógiai Óvodai Program segít, melyben feladat analízis 

elvének követésével, apró lépésekre bontva, konkrét instrukciók támogatják a kisgyermek 

elsődleges gondviselőit, egy-egy gyakorlásra szánt feladat otthoni elsajátításában. A 

gyakorlások számát és sikerét, a Programban alkalmazott táblázat vezetésével lehet 

vizuálisan is informatívvá tenni. Ennek előnye, hogy a vertikális tervezésnél megkönnyíti a 

következő lépcsőfok kitűzését. 

Tapasztalataink szerint, a családok elsődleges igénye az önkiszolgálás és a közös játékidő 

kreatív eltöltésének területére irányul, és az esetek többségében, hatékonyan tudják 

alkalmazni a programokat. A megsegítés ezen formájának további előnye, hogy digitális 

munkarendben is alkalmazható. 

 

9. A szokások alakítása 
 
 
A megfelelő szokás- és napirend kialakítása, kiemelten fontos részét képezi óvodai 

munkánknak. A szokás valamilyen művelet többszöri ismétlésének eredménye egy adott 

helyzetben. Sok gyakorlásra, ismétlésre van szükség ahhoz, hogy egy cselekvés vagy 

viselkedésforma szokássá váljon. Támogatott populációnk tagjai még nem látják be 

viselkedésük következményeit. A meggyőzés stratégiája a gyermekek szenzoros problémái, 

értelmi érintettsége miatt csak korlátozott mértékben, személyre szabottan alkalmazható.  

A szokások keletkezésekor az érzelmi motiváltságnak, a cselekvés akarásának, a 

tudatosságnak is lényeges szerepe van. Ezért óvodánk minden dolgozója pozitív, követhető 

mintaként segíti a modellkövetésen alapuló szokáselsajátítást, melyet jól követhető 

napirendünk is támogatni kíván. Napirendünket gondosan megtervezve, de rugalmasan 

kezeljük. A napirend az idő strukturálását segíti, és mindig egyénre szabott. A napirend 

tervezésénél, a kisgyermek számára biztosan érthető formát használunk, amely a 
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szimbólumok megértésének szintjétől függ. Ennek alapján a napirend lehet tárgyas vagy 

képes. A képes napirenden belül különböző fokozatok különülnek el. Van, amelyik lényeget 

ábrázoló fotókat, színes képeket szóképpel, piktogramokat szóképpel, vagy csak 

szóképeket használ. A napirend alkalmazásának feltétele, hogy a gyermek tudjon tárgyat 

tárggyal egyeztetni, vagy a képes napirend alkalmazása folyamán tárgyat képpel, képet 

képpel, illetve szóképet szóképpel egyeztetni. A napirendi pontok jelölésekor, minden 

esetben a kisgyermek számára átlátható szakaszt jelzünk előre. 

 

A gyermek fejlettségi szintjének figyelembe vételével olyan szabályokat állítunk fel, melyek 

betartása nem jelent túl nagy feladatot a gyermek számára. Elsősorban a cselekvés 

hasznosságát hangsúlyozzuk, és a helyes viselkedést mindig megerősítjük. A következetes, 

szeretetteljes elvárás mellett szükséges az állandó, támogató, segítő ellenőrzés. Ügyelünk a 

fokozatosságra, és a jól követhető folyamatok sorrendiségére. 

 

A helyes szokások kialakítása természetesen nem kizárólag az óvoda feladata. Az 

óvodánkba járó gyermekek mindannyian családban élnek. A gyerekek többsége meleg, 

szeretetteljes miliőből érkezik, de a családok nevelési attitűdje különböző lehet. A 

különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a 

családban elfoglalt helyéhez, más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. Mind 

ezek figyelembe vételével a gyermekek helyes szokásrendszerét a családdal 

együttműködve, azonos követelményeket állítva formáljuk. Ebben is segítenek, a korábban 

említett rendszeres szülői konzultációk, és az otthoni nevelést támogató programok 

feladatai. 

Óvodába lépésekor a családban addig csak zömében felnőttek között élő, rendszerint 

állandó felügyeletet igénylő gyermek fokozatosan szokja meg új környezetét. A személyre 

szabott, eltérő hosszúságú óvodába szoktatási idő célja, hogy fokozatos és legfőképpen 

örömteli átmenetet biztosítson a gyermek számára. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, 

hogy ne változtassunk meg radikálisan mindent a gyermek életében. A beszoktatási idő 

hosszát és felépítését a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus határozza meg az 

elsődleges gondviselőkkel egyeztetve. 
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A közösségi élet szokásainak megalapozása, és a gyermekek közti kapcsolatteremtés 

segítése, szintén kiemelt feladata az óvodánknak. Ugyanis a közösségben való hatékony 

részvételhez olyan jelentős mértékű rugalmasságra és elvont viselkedésre van szükség, 

amellyel egy rugalmatlan kognitív működés, eltérő fejlődés mellett nehezen, vagy 

egyáltalán nem lehet megbirkózni. Támogatott populációnkban, a leggyakoribb 

problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel, ezért a nevelés és fejlesztés során 

gyakran kapnak szerepet a kognitív és viselkedésterápiás eljárások elemei. A szociális 

fejlesztés áthatja az óvodai fejlesztés egészét, minden területen megjelenik, hol célként, 

hol feladatként, hol feltételként. 

A bölcsődéből érkező gyermekek óvodai beilleszkedése viszonylag könnyebb, mint a 

családból érkezőké. A családból érkezők gyakran először kerülnek olyan helyzetbe, amikor 

a vágy, a cselekvés, a szándék és végrehajtása közé akadályok ékelődnek. Nehezíti 

helyzetüket, hogy fejletlen kommunikációjuk miatt nem, vagy csak részben tudják 

kívánságaikat, szükségleteiket egyértelműen jelezni, kódjaik nem érthetők az új környezet 

számára. A családtagok és a gyógypedagógus türelmes kivárása, fokozott figyelme, 

egyszerű gesztusokkal megerősített beszéde sokat segíthet az első időben. Fontos, hogy a 

gyermek először megbarátkozzon új környezetével, biztonságban érezze magát benne. 

Ebből fakadóan képes megtanulni alkalmazkodni, vágyait késleltetni, a szituációk 

ismétlődésével lassan tájékozódni az új helyzetben. A napirend, a foglalkozások változatos 

ismétlődése, a segítő kommunikációs rendszerek tanulása, a pihenés, a szabad játék 

számtalan lehetőséget nyújt a közösséghez való kapcsolódásra. Az óvodai élet alkalmat 

teremt a közlekedési eszközökön való utazásra, az egyre nagyobb sétákra, a közös 

vásárlásra, a nagyobb közösségben való megjelenésre (pl.: iskolai rendezvények). Ezek az 

alkalmak számtalan lehetőséget nyújtanak a szociális tanulásra, és az elemi illemszabályok 

elsajátítására. 
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10. Képességfejlesztés a célzott foglalkozásokon 
 

10.1 Önkiszolgálásra nevelés 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és érintett területei 

  

Mindennapos tevékenységi forma, nem kifejezett külön foglalkozás. Legtöbbször egyéni, 

vagy mikrocsoportos helyzetekben gyakoroljuk hatékonyan.  Átszövi az egész napirendet, 

és az óvodai nevelés egyik legfontosabb területe. Hatással van a kisgyermek otthoni 

gondozásának körülményeire, ezáltal közvetetten a család életminőségére is. Minél 

ügyesebb és önállóbb egy kisgyermek, annál kisebb feladatot jelentenek a gondozási 

helyzetek a családnak, és annál inkább adaptálódik a közvetlen környezetéhez. Hosszabb 

távon, felnőtt korban, a társadalmi inklúziót is elősegíti, ha az önkiszolgálás területén jártas 

a fogyatékos fiatal. Tapasztalataink szerint, későbbi életkorban ez sokszor fontosabb, mint 

bizonyos kevésbé praktikus, kognitív tartalmak. 

Az önállóság bizonyos területeinek fejlettsége nemcsak a gyermek életkorától, hanem 

fiziológiai érettségétől (pl. szobatisztaság), mozgásos ügyességétől, s nem utolsó sorban 

intellektuális képességzavarának mértékétől is függ. A túl bonyolult, a gyermek pillanatnyi 

képességeit meghaladó feladat sikertelenséghez, elbizonytalanodáshoz vezethet, 

elbátortalaníthatja a gyermeket. Ennek elkerülése érdekében sok sikerélményt biztosítva, a 

tanulást örömtelivé téve, apró, jól megtervezett lépésekkel juttatjuk el a gyerekeket az 

önállóság mind magasabb fokára. Mindezt otthoni program részeként is eljuttatjuk a 

családoknak. 

 

Főbb célkitűzések a foglakozásokon: 

 a gyermek szükségleteinek megfelelő komfortérzet kialakítása és biztosítása 

 feladat és folyamat analízis használata az elsajátítás segítésére 

 szituációhoz kötött, és spontán egyszerű utasításokkal a beszédmegértés, a 

figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, problémamegoldás fejlesztése a gondozási 

helyzetekben 

 a testséma fejlesztése, tájékozódás a saját testen, a testrészek-ruhadarabok 

viszonyának felismerése, egyben a téri tájékozódás elősegítése 
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 alapvető higiénés szokások kialakítása, egészséges életmód alapjaira nevelés 

 az ápoltság, a tisztaság igényének felkeltése, és fenntartására nevelés 

 konvencionális viselkedési formák elsajátítása 

 intimitás tisztelete, és igényének alapozása 

 a rászorultság, kiszolgáltatottság csökkentése, az autonómia támogatásával 

 szükség esetén evésterápiás megsegítés (szenzoros és fiziológiás zavarok esetén) 

 

Az önkiszolgálásra nevelés területei: 

 Étkezés 

 Tisztálkodás 

 Szobatisztaságra nevelés 

 Öltözködés 

 Közösségi és háztartási munkafeladatok 

   

B. A foglalkozás óvodai tartalmai és a kapcsolódó, otthoni nevelést támogató tartalmai  

 

Óvodai tartalmak 
Otthoni nevelést támogató 

tartalmak 

Étkezés: 

Szenzoros érzékelés támogatása étkezési 
helyzetekhez kötötten, kiemelten a szájkörüli 
területeken 

Ismerkedés homogén és komplex ízekkel, 
szisztematikus kóstolás 

Majszolás gyakorlása 

Rágás tanítása és gyakorlása 

Kézzel evés segítése, tanítás 

Kanálhasználat tanítása 

Villahasználat tanítása 

Pohárhasználat tanítása és gyakorlása 

Étkezés: 

Otthoni konyhai 
tevékenységeknél, és étkezésnél 
illatok kínálása szagolásra és 
ízekkel való ismerkedés 

Falatkázás lehetősége 

Kanalazás segítése ráfogással, vagy 
egyszerű fizikai prompttal az 
étkezési helyzetekben 

Kisétkezéseknél falatkák (pl. 
gyümölcs) felszúrása villára 

Közös szalvéta hajtogatás és 
szájtörlés gyakorlása 

Közös családi étkezések, megélése 
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Szalvéta használat tanítása és gyakorlása 

Konvencionális kommunikációs technikák tanulása 
és gyakorlása az étkezési helyzetekben 

Önkiszolgálás gyakorlása (merítés, töltés) 

Kínálás, étel megosztásának tanítása, gyakorlása 

Terítés és asztal leszedés, törlés tanítása 

Az étkezés, mint közösségi tevékenység 
megélésének segítése, konvencionális viselkedés 
tanulása 

Szükség esetén evésterápiás megfigyelés, 
konzultáció és javasolt feladatok beépítése, 
például érzékelési, működésbeli nehézségeknél, 
szelektív evésnél, mennyiségi, tempóbeli és 
ivásproblémáknál 

„Kérem!”, „Köszönöm!”, „Elég” 
verbális, vagy non-verbális 
jelzéseinek gyakorlása 

Családi ünnepeken desszertkínálás 

Kisétkezéseknél terítés gyakorlása 

 

Részvételi lehetőség biztosítása 
evésterápiás konzultáción 

Tisztálkodás 

Kézmosás folyamatának tanítása és gyakorlása 

Száj- és arcmosás folyamatának tanítása és 
gyakorlása 

Törülközés tanítása és gyakorlása 

A rendszeres kézmosás napirendbe illesztése, és 
napirendi pontként kezelése 

Fogmosás folyamatában való részvétel, fogak 
önálló tisztításának tanítása gyakorlása 

Orrtörlés tanítása, orrfújás tanítása és gyakorlása 

Fésülködés elfogadása, önálló próbálkozás 
segítése 

Ruha összepiszkolásának jelzése 

Tisztálkodás 

Kézmosás gyakorlása együtt 
cselekvéssel, étkezések után 

Száj- és arcmosás gyakorlása, 
együtt cselekvéssel vagy fizikai 
prompttal, étkezési helyzetek után 

Kéztörlés, és testtájak törlésének 
gyakorlása, bemutatás után 

Egyszerű szóbeli utasítás, vagy a 
„kézmosás” jelének beillesztése az 
otthoni rutinba, gyógypedagógus 
útmutatása alapján 

Közös fogmosás az esti 
teendőkhöz kapcsolva, tükör előtt, 
családtagokkal, felnőtt segítséggel 

Orrfújást előkészítő játékok 
játszása a családtagokkal közösen 

Piszkos ruha szennyesbe dobása 
az esti teendőkhöz kötötten, 
segítséggel és önállóan 
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Szobatisztaságra nevelés 

Szükségletek alakulásának megfigyelése a 
csoportban dolgozó szakemberek által. 

Rendszeres ültetés mellett, az ürítési folyamat, 
mint testi folyamat megfigyelésére lehetőség 
biztosítása 

Biztonságos pozíció megkeresése az ürítéshez, 
ehhez kapcsolódó eszközök használata 
(lábtámasz, kapaszkodó, stabil bili) 

Intimitás megőrzése, az ürítéshez nyugodt 
körülmények biztosítása 

Fekvő helyzetű pelenkázás helyett, állva 
pelenkázásban való aktív részvétel tanítása 

WC használat jelzésére szolgáló tárgyas, vagy 
képes kommunikációs eszköz használatának 
beillesztése a napirendbe 

WC használathoz kötődő öltözködési folyamatok 
tanítása és gyakorlása 

WC használat utáni kézmosás folyamatának 
kondicionálása 

Biliről WC-re szoktatás gyakorlása 

WC papír tépés, és használat tanítása és 
gyakorlása, segítséggel és önállóan 

Nedves törlőkendő kibontása és használatának 
tanítása segítséggel és önállóan 

Szükségletek jelzésére szolgáló kommunikációs 
eszközök elérhető helyre helyezése 

Szükségletek jelzésének tanítása kérdésre 

Utójelzés tanítása, jelzésre visszacsatolás 

Szükségletek jelzése kapcsán pozitív visszacsatolás 

Szobatisztaságra nevelés 
 
Szükségletek alakulásának 
megfigyelése otthon. 
 
Otthoni napirendhez kötötten, 
rendszeres ültetés gyakorlása. 
 
Biztonságos pozíció megkeresése 
az ürítéshez, otthoni körülmények 
között, ehhez kapcsolódó 
eszközök használata (lábtámasz, 
kapaszkodó, WC szűkítő, stabil bili) 
 
Nyugodt körülmények biztosítása 
az otthoni ürítéshez, családtag 
bátorító jelenléte a szituációban 
 
Fekvő helyzetű pelenkázás helyett, 
az állva történő pelenkázás 
folyamatának elsajátítása a 
gyógypedagógus irányításával 
 
WC használat jelzésére szolgáló 
kommunikációs eszköz 
használatának megtanítása, 
gyógypedagógus irányításával 
 
WC használathoz kötődő 
öltözködési folyamatok, és 
kézmosás gyakorlása otthon 
 
WC papír tépés és használat 
otthon, családtag segítségével 
 
Utójelzés esetén, és előre jelzés 
esetén is pozitív megerősítés 

Öltözködés 

Együttműködésre ösztönzés a vetkőzésnél, 

Öltözködés 

Együttműködés a családtagokkal, 
öltözésnél és vetkőzésnél 
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öltözésnél 

Egyszerű ruhadarabok levétele 

Nyitási/zárási módszerek gyakorlása, és segítése 
(zipzár, gomb, fűző, tépőzár, patent) 

Egyszerű ruhadarabok felvétele, együtt 
cselekvéssel, és bemutatás után 

 

Egyszerű szóbeli utasításokkal vezetett önálló 
öltözködés gyakorlása 

Egyszerű ruhadarabok teljesen önálló felvételének 
gyakorlása 

Esti rutinnál egyszerűbb 
ruhadarabok levételének 
gyakorlása 

Önálló játékhelyzetekben, 
nyitási/zárási módszerek 
gyakorlására szolgáló játékok 
kínálása, gyógypedagógus 
útmutatása alapján 

Otthonról való elinduláskor 
egyszerű ruhadarabok önálló 
felvétele, kis segítséggel 
(tépőzáras cipő, sapka, sál) 

Közösségi és háztartási munkafolyamatok 

Saját hely felismerése (étkezésnél, alvásnál, 
öltözőben) 

Saját ruhadarabok, eszközök felismerése, 
elővétele, elrakása 

Székek helyre rakása a csoportszobában 

Játékok helyre rakása a csoportszobában 

Szőnyeg feltekerésében való segédkezés (pl. 
kutyás terápia előtt) 

Ajtónyitás-csukás megtanítása, és gyakorlása 

Eszközök bevitele, kiosztásban való segédkezés, a 
foglalkozások előtt 

Páros feladatok facilitálása 

Asztal letörlése, étkezés, vagy kézműves 
tevékenység után 

Szemét felismerése, összeszedése, és kidobása 
szóbeli kíséréssel, bemutatással, majd önállóan 

Egyszerű üzenet közvetítése óvodán belül 

Csendes pihenő előtt és után, közös ágyazásban 
való aktív részvétel facilitálása 

Családi és háztartási munkák 

Otthon a saját szék, hely, saját 
polc kijelölése, tárgyas, vagy képes 
szimbólummal 

Saját játékok elrakásában való 
aktív részvétel (bemutatás után, 
számolással, zsákbamacskával…) 

Bejárati ajtó kinyitása és 
becsukása otthonról való 
elinduláskor, és hazaérkezéskor 

Egyszerű házimunkákba való 
bevonás: asztaltörlés, mosógépből 
ruha kiszedés, ruha adogatás 
teregetésnél, ágyazásnál párna és 
paplan felrakása az ágyra… 

Szemét felismerése, összeszedése 
és kidobása 

Egyszerű szóbeli utasítások 
követése, otthoni helyzetekben: 
„Hozd ide!”, „Tedd oda!”, „Add 
oda!” 
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Az óvodáskor végén elérhető eredmények tekintetében nincs fix elvárás, mivel támogatott 

populációnk, igen heterogén szintről indul minden fejlesztési területen. A kilépési feltételek 

inkább tekinthetőek általános perspektíváknak, melyhez közelíteni igyekszünk, a fejlesztő 

munka során. Az önkiszolgálás esetén ezek a következők: 

 

   Megbízható szobatisztaság, szükségletek jelzése.  

 Önálló étkezés (kanalazás, pohárból ivás) az elemi illemszabályok betartásával. 

 Vetkőzés, öltözés minimális segítséggel (pl. cipőkötés). 

 Felügyelet mellett önálló kéz-, arcmosás, törölközés. 

 Szükség esetén kérjen zsebkendőt, kis segítséggel használja azt. 

 Saját holmiját felismerje, tudja adott helyre rendezni. 

 Munka jellegű feladatokban legyen együttműködő. 

10.2 Kommunikáció és környezetismeret 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és érintett területei 

 
Hasonlóan az önkiszolgálás területéhez, a kommunikációfejlesztés sem korlátozódik, 

csupán egy napi foglalkozás keretei közé. Természetesen van ezt célzó tervezett csoportos 

feladathelyzet, de a kommunikációs stratégiák kialakításának segítése, az egész óvodai 

nevelést átszövi, továbbá kiemelten fontos szerepet kap az otthoni adaptáció is. A későbbi, 

és felnőttkori inklúzió szempontjából is az egyik legfontosabb cél, hogy minél korábban 

kapjon egy kisgyermek önkifejezést segítő, konvencionális eszközöket, annak érdekében, 

hogy környezetéhez képes legyen kapcsolódni. A család szempontjából is kulcskérdés, hisz 

nagyban befolyásolja a kötődési helyzetek alakulását, illetve sokszor megoldást jelent a 

magatartási feltűnőségek kezelésére. 

A kommunikáció, - mint fejlesztési terület - szoros összefüggésben áll a kognitív területtel. 

A kommunikációs jelzések megértése, dekódolása - legyen az hangzó beszéd, vagy non-

verbális jelzés – függ az intellektuális képességzavar mértékétől, illetve a fogalmi 

gondolkodás szintjétől. Támogatott populációnkra jellemző, hogy a passzív szókincs 

bővülése nem mindig áll egyenes arányban a mögöttes tartalom fejlődésével, emiatt a 
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hozzánk járó gyermekekre jellemző a verbalizmus. Az aktív expresszív hangzó beszédre is 

sokszor jellemzőek minőségi eltérések, és kommunikációs bizarrériák. Olyanok, mint az 

echolália spontán és késleltetett formái, vagy az állandó inadekvát, sztereotip kérdezgetés, 

inadekvát válaszadás, vagy neologizmák használata. Gyakoriak az aktuális tevékenységhez, 

vagy témához nem kapcsolódó monológok, vagy a sajátos intonáció, ritmus a beszédben. 

Emellett általában nehézségeik vannak a beszélgetés szociális szabályainak megértésével, 

mert empátiás készségük fejlesztésre szorul. 

Mind az értelmi fogyatékosság, mind a mellé társuló autizmus spektrum zavar akadályozza 

a kommunikáció partneri interakcióban való használatát, ugyanis a sérülésre jellemző a 

környezethez, vagy más személyekhez történő általános kapcsolódási nehézség. 

Ezért is fontos eleme a fejlesztésnek, az alternatív és augmetatív (kiegészítő) 

kommunikációs módszerek tanítása. Az óvodánkba érkező kigyermekek többsége 

felvételkor hangzó beszédet semmilyen szinten nem használ, és többük – a sérülésből 

fakadó érintettség miatt – a későbbiekben sem tudja elsajátítani az adekvát hangzó beszéd, 

társadalmi szempontból elfogadható szintjét. Számukra megoldást jelentenek a 

kommunikáció alternatív formái, illetve a kiegészítő támogatás a beszédindítás mellé. Az 

AAK használata, a tévhittel ellentétben, nem veti vissza a beszéd fejlődését, sőt sokszor a 

szociális kapcsolódási nehézségekből fakadó szorongást, és motiválatlanságot is csökkenti. 

 

A kommunikációt támogató fejlesztő foglakozások, szorosan kapcsolódnak a környezet 

megismerésének területéhez is, hisz a csoportos és egyéni feladathelyzetekbe ágyazott 

megtapasztalások nagyban hozzájárulnak a fogalmi gondolkodás fejlődéséhez, az 

összefüggések felimeréséhez és megértéséhez, illetve a közös figyelmi helyzetben való 

aktív részvételhez, megnyilvánulások gyakorlásához. 

A környezeti megismerés nagyban támogatja a kognitív funkcióterület két jelentős részét, 

az érzékelési és észlelési képességeket és az értelmi képességeket.  

Az érzékelés és észlelés megfelelő működése, növeli a gyermekek biztonságérzetét a 

szűkebb és tágabb környezetükben, ezáltal csökken az izoláció és a biztonságérzet 

hiányából fakadó magatartási feltűnőségek előfordulása. Támogatott populációnkra 

gyakran jellemző a szenzoros érzékenység, hiperszenzitivitás, melynek csökkentése 
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érdekében, több csatornán keresztül próbáljuk segíteni őket, az ingerek befogadásában, 

integrálásában. 

Az értelmi képességek fejlesztését olyan kommunikációs interakciókat is célzó, 

környezetismereti foglalkozásokba ágyazzuk, melyekben a gyermekek érdeklődéssel és 

örömmel vehetnek részt. A megtapasztalt összefüggések, növelik a motivációt, a figyelmi 

időt, fejlesztik az emlékezetet, a problémamegoldó képességet, és az integrált 

gondolkodást. A rögzítést célzó ismétlések számát csak olyan mértékben alkalmazzuk, hogy 

azzal ne növeljük a rigid és sztereotip megnyilvánulások és viselkedések előfordulását, 

melyek eleve erősen jellemzők az értelmi fogyatékosság esetén, főként, ha autizmus 

spektrum zavarral is társul. Mind a rigiditás, mind a sztereotip gondolkodás akadályozza a 

rugalmasabb személyiség fejlődését, így következményesen akadályozott lesz a közösségi 

adaptáció is. Épp ezért, a kondicionálás és rátanítás módszerét igyekszünk csak nagyon 

szükséges helyzetekben alkalmazni, és inkább kiszámítható, biztonságos napirendi keretek 

között, tervezett foglalkozásokon, de spontán megtapasztalásokon keresztül tanítani. 

 

A foglalkozások időtartama általában 15-30 perc, és rendszerint csoportos formában 

zajlanak. Tematikát tekintve olyan témaköröket dolgozunk fel, melyek könnyen és 

közvetlenül megtapasztalhatók a gyermekek számára, jelen vannak a hétköznapokban, és 

fogalmi tartalmuk hasznos ismereteket ölel fel. Eszközök szintjén, kizárólag konkrét, 

megfogható, könnyen elérhető, otthonra is adaptálható dolgokkal tervezünk. 

 

Néhány példa a feldolgozott témákra: 

 Az óvoda, mint közvetlen környezet 

 Család, otthon 

 Testünk 

 Évszakok 

 Háztartás 

 Közlekedés 

 Állatok 

 Növények, virágok 

 Zöldségek, gyümölcsök 



23 

 

 Foglalkozások 

 Játékok 

  

Főbb célkitűzések a foglalkozásokon: 

 

 Kommunikációs igény felkeltése 

 Kommunikáció lényegének megértetése 

 Megfelelő kommunikációs kód megtalálása 

 AAK rendszerek kialakítása a szükségeknek megfelelően 

 Beszédszervek ügyesítése 

 Beszédindítás és szókincs bővítés 

 Logopédiai tanácsadás és team munka 

 Grammatikai rendszer fejlesztése  

 Kommunikációhoz kötött kognitív tartalmak fejlesztése 

 Kommunikációs bizarrériák leépítése 

 

B. A foglalkozás óvodai tartalmai és a kapcsolódó, otthoni nevelést támogató tartalmak 

 

Óvodai tartalmak 
Otthoni nevelést támogató 

tartalmak 

Kommunikáció: 
 
Kommunikáció, mint funkcióterület 
gyógypedagógiai megfigyelése, kommunikációs 
viselkedés jellemzőinek összegyűjtése 

Kommunikációs igény felkeltése, interakció 
facilitálása 

Megfelelő kommunikációs kód / eszköz 
megkeresése, és a szimbólumszint felmérése, az 
óvodában használt felmérő eszközökkel 

Non-verbális gyermekek esetében, a számukra 
alkalmas AAK eszköz használatának tanítása 
(tárgyjelek, gesztusjelek, egyszerűbb képes 
kommunikáció, PCS, PECS, kommunikátorok…) 

Kommunikáció: 
 
Konzultáció a családdal az 
otthoni kommunikációs 
megnyilvánulások felmérésére és 
megismerésére 

A család szempontjából fontos, 
elsődleges nehézség 
megállapítása, a kommunikáció 
területét illetően 

Non-verbális gyermekek 
számára, megfelelő, otthonra 
adaptálható AAK eszköz 
használatának megtanítása az 
elsődleges gondviselőknek 
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Hangzó beszédre nyitott gyermekek esetén a 
beszédszervek ügyesítése, ajak- és 
nyelvgyakorlatokkal 

Beszédindító feladatok beépítése a 
foglalkozásokba, logopédus tanácsai alapján 

Szakmai konzultáció logopédussal 
 
Mondókák, gyermekversek tanulása, a mechanikus 
emlékezettel támogatott, összefüggő beszéd 
gyakorlására 
Konvencionális kommunikációs viselkedés tanítása 
és gyakorlása, napirendhez kötötten, minden 
lehetséges helyzetben 

Hangzó beszéd útján történő irányított és spontán 
interakciók facilitálása, felnőtt-gyermek, és 
gyermek-gyermek vonatkozásban, tervezett 
foglalkozásokon, és szabad játékhelyzetekben is 

Mesék és rövid történetek tartalmának eljátszása, a 
fogalmi gondolkodás és beszédértés támogatására 

Utánzásos tanulási helyzetek teremtése, spontán és 
irányított keretek között, a megfelelő grammatikai 
rendszerek elsajátítására 
 
Általánosítás képességének segítése, a szó szerint 
vett tartalom, elvontabb, generalizáltabb tudássá 
formálása 

Az otthonra adaptált AAK eszköz 
megfelelő használatának 
ellenőrzése, tanácsadások és 
konzultációk alkalmával 

Ajak- és nyelvtorna feladatok 
összegyűjtése füzetbe, a családi 
élethelyzetekhez illeszkedő 
gyakorlati tanácsokkal és 
ötletekkel (pl.: lekvár lenyalása az 
ajkakról, habfürdő habjának 
fújása fürdés közben…) 

 

Egyszerű kommunikációs 
illemszabályok gyakorlása otthon 
(köszönés, megköszönés, 
konvencionális elutasítás, 
kivárás…) 

Testséma mondókák gyakorlása, 
az esti rutinhoz, öltözködéshez 
kapcsolva 

Esti mese bevezetése 
képeskönyvből 

Családi ünnepeken, közös 
éneklés 

Környezetismeret: 
 
Témakörökhöz kapcsolt érzékelési és észlelési 
területeket célzó, környezeti ingerekkel történő 
ismerkedés. Szenzorosan érintett gyermekek 
esetében a fokozatos elfogadásra törekvés 

Érzékelés és észlelés kapcsán megtapasztalt 
ellentétpárok fogalmainak rögzítése (pl: kicsi-nagy, 
puha-kemény, üres-teli, hideg-meleg, sima-érdes, 
hosszú-rövid, nedves-száraz, világos-sötét…) 

Az irányított foglalkozásokon, témakörökhöz 
kapcsolt tárgyak, eszközök megnevezése, tárgy-
tárgy, tárgy-kép, tárgy-fogalom egyeztetés 
gyakorlása 

Környezetismeret: 
 
Otthoni, mindennapos 
tevékenységek során, 
tudatosabb ismerkedés a 
környezeti ingerekkel, 
gyógypedagógus útmutatása 
alapján (pl: illatokkal, állagokkal, 
felületekkel, hangokkal…) 

Képeskönyv nézegetés, tartalom 
megnevezése /megmutatása 
kérésre 

Háztartási folyamatok kapcsán, 
összefüggések megismerésének 
segítése (letörlöm-tiszta lesz, 
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Irányított helyzetben, témakörökhöz kapcsolt 
összefüggések megtapasztaltatása és tanítása. (pl.: 
évszakok – tél – jég – hideg/meleg – olvadás – víz) 

Mesék és mondókák tartalmának megjelenítése, 
szenzoros integrációs elemek segítségével, 
irányított, cselekvéses helyzetekben, a tartalom 
megértésének segítésére, és átélésére 

Spontán helyzetekben, szabad játék során a tanult 
fogalmak megerősítése 

megfőzöm – puha lesz, kiöntöm 
– üres lesz, kimosom – nedves 
lesz…) 

Otthoni közös játékidőben, 
mozgással kísért mondókák 
gyakorlása 

Szenzoros integrációt segítő 
szabadidős játékokban való 
közös részvétel (homokozás, 
hinta, mezítlábazás, pancsolás) 

 
 

Az óvodáskor végére, fix elvárás ebben az esetben sincs, de törekszünk arra, hogy a 

hozzánk járó gyermekek megfelelő, személyre szabott kommunikációs eszközzel, és az 

ismert környezethez való minél jobb alkalmazkodás képességével, és annak minél mélyebb 

megértésével léphessenek tovább az iskolai életbe. 

10.3 Játékra nevelés 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és érinett területei 

 
Az óvodáskorú gyermekek fejlődésében, alapvető jelentőségű, és semmi mással nem 

helyettesíthető tevékenységi forma a játék. Benne a motoros, szociális és kommunikációs 

tanulás komplexen jelenik meg, és örömforrásul szolgál a gyermeknek. Abban az esetben, 

ha eltérő fejlődésmenetről van szó, mely intellektuális képességzavarban, vagy társuló 

autizmus spektrum zavarban mutatkozik meg, a játékfejlődés is jelentős mértékben 

érintett lesz. Az óvodánkba járó gyermekek játékára jellemző a rigiditás, az önálló játékidő 

kreatív eltöltésének hiánya, a közösségi játékhelyzetekben való hatékony részvétel hiánya, 

a sztereotip, repetitív, inadekvát játékeszköz használat, és a szerepjátékokban lényeges 

rugalmas képzelet hiánya. Ahhoz, hogy spontán szabad játéktevékenységük fejlődjön, 

ezáltal részesei lehessenek az életkori sajátosságok szempontjából fontos komplex tanulási 

folyamatoknak, szükséges irányított helyzetekben, kreatív módszerekkel segíteni őket.  

Az egyéni játékhelyzetek jelentősége abban rejlik, hogy a kisgyermek saját szabadidejét, 

számára örömteli tevékenységekkel köti le. Amennyiben erre nincs lehetősége, hamar 

frusztrált lesz, vagy unatkozni kezd, mely következetesen magával hozza a magatartási 
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feltűnőségek megjelenését is. Eltérő fejlődésmenet esetén gyakori, hogy a kisgyermek, 

nem tud mit kezdeni az egyéni játékidővel. Nehezen szervezi, és nehezen választ 

tevékenységet. Ennek oka lehet a választási helyzet megértésének nehézsége, az egyszerre 

túl sok kínálkozó lehetőség, ingerdömping, vagy a rendelkezésre álló idő felmérésének 

nehézsége. Jellemző ezért, hogy a rugalmas helyzetmegoldás hiánya miatt a jól megszokott 

néhány – rosszabb esetben egy – játékot választja, vagy magatartása változásával jelzi 

környezete felé tehetetlenségét. Az egyéni játékidő minőségi eltöltésének tanulása, a 

későbbi életkorban az önálló szabadidő szervezési képességek szempontjából is kiemelten 

fontos. Otthoni adaptációja, az otthoni játékidő biztonságos és kreatív eltöltését célozza, 

mely a család életminősége szempontjából azért fontos, hogy az elsődleges gondviselő 

állandó aktív jelenléte nélkül is képes legyen a kisgyermek változatosan játszani, néhány 

órára tehermentesítve őt. Óvodánkban, gyógypedagógiai megsegítés mellett, először 

irányított egyéni játékhelyzetekben segítjük a gyermekeket, a saját érdeklődési körük 

megtalálásában, majd fokozatosan kivonulva a helyzetből, adjuk át az önálló játékszervezés 

lehetőségét a számukra. 

A közösségi játékhelyzetek jelentősége a szocializáció és a későbbi sikeres társadalmi 

inklúzió szempontjából fontos. A közösségi játékhelyzetekben való aktív részvétel, segíti az 

alkalmazkodás és a szabálytudat alakulását, a kooperatív készségeket, továbbá a személyes 

határok, és mások határainak tiszteletét. A közösségi játékhelyzetek alapot adnak a 

konvencionális társadalmi viselkedés tanulásához, és a személyek közötti priorizálás 

lehetőségéhez, kortárskapcsolatok alakulásához. Eltérő fejlődésmenetben, értelmi 

fogyatékosság és autizmusban való érintettség esetén, a közösségi játékhelyzetekhez való 

kapcsolódás, és participáció akadályokba ütközhet. A közösségi játékhelyzetek szülte zajos 

forgatag, a nehezen átlátható történések, félelemmel, tartózkodással tölthetik el a 

kisgyermeket, aki emiatt egyáltalán nem, vagy csak a perifériához kapcsolódik. Más 

esetben, csak egy bizonyos szerep formájában kapcsolódik, vagy játék-rutinokat utánoz a 

közösségi játékon belül. Az értelmi érintettség mértéke befolyásolhatja a motivációt, és a 

közösségi játékra való általános igényt is. Az otthoni közösségi játékidő eltöltésének 

nehézsége leginkább a testvéri közösségből való kiszorulás formájában mutatkozik meg. A 

család globális életminősége szempontjából pedig befolyásolhatja magának a családnak a 

közösségi életét. Hisz egy népes vendégsereg jelenléte, vagy a megszokott otthoni 
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légkörtől való elszakadás egy családi program miatt, komoly magatartási feltűnőséget 

okozhat az érintett kisgyermek esetében. Óvodánkban épp ezért kiemelt szerepe van az 

irányított közös játékhelyzetek tervezésének, melyben gyógypedagógiai megsegítéssel 

tanulhatják és tapasztalhatják a gyermekek a közösségi játék örömteli oldalát. Az irányított 

játékhelyzetben tanult stratégiákat pedig, a szabad játékidőben kamatoztathatják, 

gyógypedagógiai jelenlét mellett. 

A játékra nevelés során, csoportos helyzetekben, napi 15-30 perc időtartamban a 

következő főbb célokért dolgozunk: 

 a játékkedv felkeltése 

 az adekvát játékhasználat megtanítása 

 az együttes játék örömének felfedeztetése 

 a konstruálás megtanítása 

 az elemi szerepjátékok elsajátítása 

 a játékhoz kötődő kognitív tartalmak, mint mozgás, megfigyelőképesség, figyelem, 

emlékezet, beszéd, és a képzelet fejlesztése 

 népi játékok, mondókák, énekes játékok segítségével elemi szabályok megtanítása 

 a játéktevékenység örömforrásának biztosítása 

 az önálló, elmélyült, kitartó játék segítése 

 a játéktevékenységek otthoni adaptációja 

 A sztereotip, szociálisan nem megfelelő viselkedések kialakulásának megelőzése, 

illetve korrekciója a közös óvodai és otthoni játékhelyzetek során 

B. A foglalkozás óvodai tartalmai, és a kapcsolódó otthoni nevelést támogató tartalmak 

 

Óvodai tartalmak 
Otthoni nevelést támogató 

tartalmak 

Egyéni játékhelyzetek: 
 
Rövid, irányított kooperációs helyzetek teremtése a 
gyermek és a gyógypedagógus vagy segítő között, a 
játékidőben 
 
A gyermek egyéni érdeklődésének megfigyelése, 
feljegyzése, majd játékgyűjtemény készítése 

Egyéni játékhelyzetek: 
 
Napirendbe illesztve (pl.: 
hazaérkezés után, vagy hétvégén 
ebéd után) rövid kooperatív 
helyzetek teremtése, családi 
körben 
 



28 

 

Átlátható mennyiségű játék felkínálása, választás 
segítése, tanítása 
 
Az adekvát játékeszköz használat tanítása 
 
Szükség esetén időmérő eszköz használatának 
bevezetése, a játékidő nyugalmának segítésére. 
 
Szenzoros integrációt és érzékelést segítő 
játéktípusok felkínálása, és ezekben való önálló 
tevékenykedés segítése (gyurma, ujjfesték, 
termények…) 
 
Finommotorikát fejlesztő játékok tanítása, és 
kínálása (illesztés, építés, fűzés, válogatás…) 
 
Megismerő tevékenységeket fejlesztő játékok 
tanítása és kínálása (memori, puzzle, szenzoros 
ingereket nyújtó játékok…) 
 
Elemi szerepjátékok tanítása és kínálása (babázás, 
autózás, főzőcske…) 

Gyógypedagógus segítségével, 
konzultációt követően, otthoni 
játékötletek gyűjtése, amit 
biztonságosan, akár felnőtt aktív 
jelenléte nélkül is képes játszani 
a kisgyermek 
 
Tárgy, vagy képszimbólumokkal, 
játékválasztás gyakorlása, a 
kooperatív helyzetekhez 
kötötten 
 
Időmérő eszköz otthoni 
bevezetése, használatának 
tanítása, az elsődleges 
gondviselő számára 

Csoportos játékhelyzetek: 
 
Napirendhez kötött, irányított, közös csoportos 
játékhelyzetek teremtése, ebben kooperatív 
részvétel facilitálása 
 
Mikrocsoportos szabad helyzetben a játékban való 
részvét megfigyelése, kapcsolódást segítő technikák 
tanítása 
 
Dinamikus szenzoros integrációs elemeket 
tartalmazó, csoportosan is játszható játékok 
biztosítása bent és a szabadban egyaránt, ezek 
szabályainak tanítása és a kapcsolódás segítése 
(labdajáték, hinta, csúszda, futkározás, fogócska, 
egyensúlyozó játékok, szánkózás, mászóka…) 
 
Érzékelést és észlelést fejlesztő játékokban való 
részvétel segítése (homokozás, pancsolás, sározás, 
fűben hempergés, hógolyózás…)  
 
Mozgásos szabály játékhelyzetek biztosítása, és 
ebben való aktív részvételre bátorítás. A mozgásos 
játékhelyzetek szabályainak tanítása (körjátékok, 
népi játékok, táncelemek, páros játékok…) 

Csoportos játékhelyzetek: 
 
Gyógypedagógiai konzultációt 
követően, családi, és testvér 
közösséget erősítő 
játékhelyzetek gyűjtése, ajánlása 
és tanítása a családtagoknak 
 
Inkluzív élmények elősegítésére, 
fogyatékosság barát programok, 
szabadidő eltöltésére szolgáló 
helyek feltérképezése, és 
ajánlása a családok számára, 
szezonális témákban és azon 
kívül is (gyermekprogram, 
játszótér, étterem, játszóház…) 
 
Érzékelést és észlelést, szenzoros 
integrációt segítő játékokban 
való közös részvétel támogatása 
a családtagokkal (homokozás, 
pancsolás, mezítlábazás házon 
belül és a szabadban, labdázás, 
hintázás…) 
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Állatasszisztált terápiás irányított játékhelyzetekben 
való részvétel tanulása 
 
Páros szerepjátékok elemeinek tanítása (orvosos, 
fodrászos, bolti eladós…) 
 
Bábszínház segítségével mesék tartalmának 
eljátszása, és az átélés segítése 
 
Papírszínház módszerével minél több mese 
megismerése 

Hétvégén közös családi 
mesedélután keretei között, a 
figyelem és a részvétel 
gyakorlása 
 
 

 

Az elvárások az óvodáskor végén, ezen a területen is személyre szabottak. A legfontosabb 

célok, hogy mind egyéni, mind csoportos szabad játékhelyzetben, megtanulja elfoglalni 

magát a kisgyermek, és örömét lelje a változatos játéktevékenységekben. Épüljön a 

szocializációs készsége, megtanuljon szabadidős tevékenységek során is kapcsolódni 

szűkebb és tágabb környezetéhez, és legyenek stratégiái a későbbiekben a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. 

10.4 Mozgásfejlesztés 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és területei 

 
Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságukból kifolyólag nagymértékben igénylik a 

mozgásos aktivitást, és a dinamikus foglalkozásszervezést. A mozgásfejlesztés komplexen 

megjelenik más foglakozások, és az egész napirend során, de az óvoda heti rutinjában, 

néhány alkalommal szerepel, célzott mozgásfoglalkozás is, melynek során biztonságos 

környezetben törekszünk a szenzoros integráció segítésére, illetve a koordináció a 

mozgásbiztonság és a téri tájékozódás segítésére.  

Támogatott populációnk esetében, az eltérő fejlődésmenetből, és korai életkori 

traumákból fakadóan, sokszor előfordul, hogy az elemi reflexek, nem integrálódnak 

megfelelően, emiatt a mozgásos helyzetekhez kapcsolódóan és általánosságba véve is 

nehezen alakul ki a biztonságérzet a térben. Ha egy kisgyermek nem érzi magát 

biztonságban, az következetesen vonhat maga után magatartási feltűnőséget. A 
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biztonságérzet kialakítása közben, fokozottan figyelünk a gyermek önrendelkezési 

képességének fejlesztésére is, mert tapasztalatunk szerint, a feladatok sorrendjének 

megválasztásának lehetősége, vagy az ismétlésszám megválasztásának lehetősége, 

nagyban hozzájárul a pozitív együttműködéshez. 

Alacsony arousal szinttel rendelkező gyermekek esetében a motiváció hiánya jelenthet 

gondot, amit pozitív, mozgásos élményekkel és környezetei ingerekkel szükséges 

megsegíteni. 

Abban az esetben, ha hipermotilitásról van szó, és az átlagosnál jóval nagyobb, vagy eltérő 

mozgásigénnyel rendelkezik egy kisgyermek, akkor számára a testi biztonság és a 

veszélyérzet kialakítása a legfőbb célkitűzés az irányított mozgáshelyzetekben, illetve a 

törekvés a célzott, rendezett figyelem fejlesztésére. 

A mozgás fejlődése szoros kapcsolatban áll a nyelvi fejlődéssel, így a kommunikációs- és 

beszédkészségek szempontjából is nagy szerepe van. 

 

A 20-30 perces célzott mozgásfoglalkozásokon, a következő főbb perspektívákon 

dolgozunk: 

 

 a motoros tanulás elősegítése 

 az alapmozgások kialakítása, korrigálása  

 célirányos mozgás kialakítása 

 a mozgásos gátlás oldása 

 az utánzókészség fejlesztése 

 a mozgáskoordináció fejlesztése 

 a szenzomotoros ismeretszerzés lehetőségeinek javítása 

 a biztos egyensúly kialakítása 

 a téri tájékozódás fejlesztése 

 a testséma fejlesztése 

 ritmusérzék fejlesztése 

 a figyelem, emlékezet, beszéd, mozgás összekapcsolása 

 a légzéstechnika javítása 

 ügyesség, állóképesség, erőnlét fejlesztése 
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 a teljesítőképesség növelése 

 a szervezet sokoldalú, harmonikus, arányos fejlődésének biztosítása  

 az egészség megőrzése 

B. A foglalkozás óvodai tartalmai, és a kapcsolódó otthoni nevelést támogató tartalmak 

 

Óvodai tartalmak 
Otthoni nevelést támogató 

tartalmak 
Passzív mozgatás: 

Biztonságérzet kialakulásának segítése, testséma 
fejlesztő mondókákhoz kapcsolt passzív 
mozgatással, együtt mozgással 
 
Kommunikációs jelzések tanítása és gyakorlása 
passzív tornáztatás közben 
 
Feszültségoldás ringatókkal, együtt mozgással és 
mondókázással 

Passzív mozgatás: 

A közös családi játékidő keretei 
között, a feszültségoldás és 
kötődés segítése végett, ringatók 
és testséma fejlesztő mondókák 
bevezetése 

Esti fürdés után a törölközés 
közben, testséma mondókák, és 
dalok kíséretében törülközés 

Alapmozgások: 

A mozgásos gátlások oldása, a mozgásigény 
kiélésének segítése 

A pontos mozgás-kivitelezés segítése, a hibás, 
összerendezetlen mozgások javítása  

Az erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság, 
teljesítőképesség növelése 

Mozgásos utánzás fejlesztése 

Verbális instrukciók által irányított mozgások 
kivitelezése 

Rendgyakorlatok minél önállóbb kivitelezése 
(állások, járások, ugrások, futások, dobás, 
támaszgyakorlatok) 

Utcai közlekedéshez szükséges készségek 
támogatása 

Alapmozgások: 

Minél több szabadtéri mozgásos 
játéktevékenység biztosítása, 
közös családi programok 
keretében 

Nagy térben, füves területen 
futkározás, ugrálás 
lehetőségének biztosítása 

Lépcsőn járásnál a váltott láb 
használatának segítése 

Lépcsőn járás korlátba 
kapaszkodva, felnőtt kezének 
segítsége nélkül 

Utcai séta, és tömegközlekedés, 
felnőtt kezének segítségével 

Szenzomotoros integrációs elemek: 

Egyensúlyfejlesztő gyakorlatok tanulása és 
gyakorlása 

Szenzomotoros integrációs 
elemek: 

Játszótéri és játszóházi élmények 
gyűjtése 
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Dinamikus mozgásos élmények nyújtása, és 
megtapasztaltatása (forgás, súlytalanság, 
sebesség…) 

Akadálypályán szenzomotoros integrációt segítő 
eszközök használatának tanulása (billenőlap, fit ball, 
Ayres tölcsér, Asco eszközök, Wesco eszközök…) 

Téri tájékozódás fejlesztése 

 

Az óvodai nevelés végére, az elvárt szint a többi területhez hasonlóan, szintén személyre 

szabott. Összességében elmondható, hogy törekszünk kialakítani minden kisgyermek elemi 

biztonságérzetét a mozgásos helyzetekben. Továbbá hozzászoktatni, és megszerettetni 

vele a dinamikus mozgásos élményeket, kialakítani a téri tájékozódás lehető legmagasabb 

szintjét. Ezek által magabiztosabb lesz a közös családi programokon, az iskolai 

mozgásfejlesztő foglalkozásokon, illetve felnőtt korban az utcai és tömegközlekedés 

használatakor. 

10.5 Finommotorika és vizuomotoros fejlesztés 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és területei 

 
A nagymozgások és a finommotorika fejlődése egymással szoros kapcsolatban van. A 

mozgásos tanulás közben vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik a 

percepciót, hatnak a kognitív funkciókra és a beszédre, segítik a manipulációt. A vizuális 

percepció által alakul a látás, tapintás és mozgásérzet együttes szabályozása. A célirányos 

mozgás-kivitelezés érdekében számtalan tanulási helyzetet hozunk létre az óvodai nevelés 

és a célzott foglalkozások során is. A szem-kéz koordináció fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szem fixáló mozgásának kialakítása, az alak konstancia, az alak - háttér felfogó 

képesség, a téri irányok, térbeli viszonylatok fejlesztése. Mindehhez meg kell erősítenünk 

az érzékelő apparátust, fejlesztenünk kell a motoros folyamatokat, és a helyi képességeket. 

A különböző fejlesztő játékokkal végzett manipuláció is ügyesíti a gyermek 

finommotorikáját, de igazi alkotókedvüket a festéssel, nyomdázással, gyurmázással, 

tépéssel, rajzolással élhetik ki. A hozzánk járó kisgyermekek szempontjából, ez 

művészetterápiás elemekkel segített önkifejezési munka is egyben. A megtapasztalt 
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sikerélmény, és produktum, erős motiváló hatással bír a tevékenységekben való 

részvételre. A fejlett finommotorika és vizuomotoros képességek, az otthoni adaptáció 

szempontjából, az önálló játékidő elemeként jelenthetnek segítséget a családnak, illetve a 

gondozási helyzetek gördülékenyebbé tételében. Iskolai és felnőttkori perspektívák 

szempontjából pedig hozzájárulnak a munkára felkészítés programjához a készségfejlesztő 

nevelés során, illetve elemi munkafolyamatok megtanulásához, és elvégzéséhez a 

támogatott, vagy nyílt munkaerő piacon. 

 

Az óvoda heti rendjébe illesztve, 15-20 perces irányított foglalkozások keretei között, a 

következő célok elérésére törekszünk: 

 

 kéz és ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása 

 a kéz izomerejének szabályozása 

 mobilis csukló és kézmozgás alakítása 

 a célirányos kézmozgások kialakítása 

 a szem és kéz közti koordináció kialakítása 

 az ujjak tapintásérzetének fokozása 

 a látás- tapintás - mozgásérzet együttes szabályozása 

 a dominancia kialakításának segítése 

 a testséma fejlesztése 

 az ábrázoló kedv felkeltése 

 az ábrázolás eszközeinek, a különböző technikáknak megismertetése 

 a helyes ceruzafogás kialakítása 

 az analizáló, szintetizáló készség  kialakítása 

 alapszínek és egyszerű formák megismertetése 

 

B. A foglalkozás óvodai tartalmai, és a kapcsolódó otthoni nevelést támogató tartalmak 

 

Óvodai tartalmak 
Otthoni nevelést támogató 

tartalmak 

A kéz ujjainak ügyesítése ujjtornával, mondókás 
motivációval 

A gondozási helyzetekhez kötött 
finommotorikus, és vizuomotoros 
készségek gyakorlása, 
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A tárgyak pontos megfigyelése, fixálása 

Tárgyak, különböző eszközök fogásának, 
elengedésének gyakorlása 

Tárgyak megkülönböztetése tapintás útján 

Osztályozás szín, forma, méret alapján; 

Párosítás tanítása 

Sorrendiség, ritmikus soralkotás tanítása 

Válogatás tanulása, alapformák, és alapszínek 
segítségével 

Kirakós feladatok tanítása és kínálása 
játékhelyzetekben is 

Különböző anyagi minőségek, technikák 
megismertetése, az ábrázolási kedv felkeltéséhez 

Ábrázolás és alakítás lehetőségeinek tanítása 
kézzel és eszközökkel egyaránt (mintázás, festés, 
nyomdázás, papírmunkák, rajzolás, ragasztás, 
vegyes technikák…) 

gyógypedagógiai irányítás mellett 
(akár otthoni nevelést támogató 
program részeként, apró 
lépésekre lebontva) 
 
Családtagokkal közös ábrázolás és 
alkotás, közös játékhelyzethez 
kötötten. 
 
Nagyobb méretű elemekből álló 
puzzle közös kirakása 
családtagokkal 
 
Párosítás gyakorlására, közös 
memori játék keretei között, vagy 
háztartási munkákhoz 
kapcsolódóan (pl.: zoknipárosítás) 
 
 

 
Az óvodáskor végére elérhető általános célok, hogy a kisgyermek örömét lelje és 

sikerélményben részesüljön az ábrázolásban, mint kifejezési formában, illetve 

finommotorikus és vizuomotorikus képességei magasabb szintre juttassák az önkiszolgálás 

területén. 

10.6 Zenei nevelés alapjai 

 

A. A foglalkozás jellemzői, főbb céljai és területei 

 

Az óvodáskorú gyermekek számára kiemelten fontos a zenei nevelés. Sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetén, az óvoda heti rendjébe építve egyszer 15-30 perces, irányított 

foglalkozás keretei között, illetve a játékhelyzetekhez, mozgásos foglakozásokhoz 

kapcsolódóan ismerkedünk a hallási figyelem, és zenei érzék fejlesztésére is szolgáló 

tevékenységgel. 
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A kisgyermeket zörejek, zenei hangok tömege veszi körül. A zörejek fontos szerepet 

játszanak a gyermek ismeretszerző folyamatában. A többször ismétlődő zörejhangokból 

mozgásokra, eseményekre tud következtetni (megérkezett valaki, ebédelünk stb.). A 

gyerekek maguk is keltenek zörejeket játékuk során, továbbá felhívjuk figyelmüket a 

környezetben keletkezett váratlan zörejekre is (mentő, kukás kocsi, telefoncsörgés).  

A ritmushangszerek használatát fontosnak tartjuk, mind a célzott foglalkozásokon, mind a 

játékhelyzetekhez kötötten. A hangszerek is szerepet kapnak a gyermekek zenei 

nevelésében, mert az egyszerűbb hangszerek megszólaltatása, a felnőtt hangszeres játéka 

élményt jelent a gyermekek számára. Óvodánk rendelkezik az Ulwila-módszer 

eszköztárával.  

Zeneterápiás elemek segítségével, igyekszünk a zenei stílusok széles tárházát 

megismertetni a gyermekekkel, mivel az érzelmek kifejezése, megértésének segítése, 

bizonyítottan könnyebb, mint csupán egyszerű gyermekdalokkal.  

Az otthoni neveléshez kapcsolódóan, a háztartás zajainak és az utca zajának megszokása 

szempontjából van jelentős szerepe a zenei nevelés eszközeinek, továbbá későbbi 

életkorban a személyiség, és az érzelmi fejlődés és kiegyensúlyozottság segítését 

szolgálhatja. 

 

A zenei foglalkozásokon a következő célok elérésére törekszünk: 

 a gyermek érzelmi életének alakítása, a gátlások oldása 

 hangulatkeltés, motiválás 

 a zenei érdeklődés felkeltése 

 utánzásra késztetés 

 a ritmusérzék fejlesztése 

 a környezet hangjainak felismerése, differenciálása 

 a zenei hallás fejlesztése 

 a zenehallgatás megszerettetése 

 egyszerű népi mondókák, dalos játékok, énekek megtanítása 

 ritmushangszerek, egyszerű hangszerek megismerése, használata 

 a beszéd, mozgás, zene, játék összekapcsolása 

 a csend, a zörejek, a zene szerepének értékelése 
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B. A foglalkozás óvodai tartalmai, és a kapcsolódó otthoni nevelést támogató tartalmak 

 
 

Óvodai tartalmak Otthoni nevelést támogató 
tartalmak 

A gyermek és a felnőtt közötti személyes 
kapcsolat elmélyítése 

Höcögtetők, ringatók, lovagoltatók 
megszerettetése 

Mondókák elsajátíttatása 

A közös éneklés megszerettetése 

Egyszerű dalok, dalos játékok megismertetése 

Hanglokalizáció segítése, hangszínek 
megismerése 

Ritmushangszerek használatának elsajátíttatása 

Egyszerű hangszerek megismertetése 

Ismerkedés a zenei stílusokkal 

A csend megtapasztaltatása 

Zenés gyermekprogramok 
látogatása, közös családi 
tevékenység keretében 

Zenehallgatás otthon, digitális kép 
kiegészítés nélkül 

Csendes óra bevezetése az otthoni 
napi rutinba, amikor nincs digitális 
eszközökből származó háttérzaj. 

 

Az óvodai évek végére ezen a területen sincs fix elvárás. Azon dolgozunk, hogy a ballagó 

óvodások, a zenei nevelés által érzelmileg gazdagabbak, önkifejezésben ügyesebbek 

legyenek, színesedjen a szabadidős tárházuk, illetve minél jobban tájékozódjanak a 

környezet zajai, hangjai között. 

 

11.  Az óvodánkban felmérésre és megfigyelésre használt eszközök 
 

Óvodánkban az újonnan érkező gyermekek belépésekor, illetve a már hozzánk járó 

gyermekek esetén az óvodai nevelési évek elején és végén használunk célzott felmérő 

eszközöket, a képességek és készségek szintjének és változásainak leképezésére. A 

következő felmérő lapokat használjuk: 
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Straßmeier fejlődési skála 

 

A Strassmeier fejlődési skála öt területen méri fel a fejlődési szintet, ezek: önellátás és 

szociális fejlődés (A feladatsor); finommotorika (B feladatsor); nagymozás (C feladatsor); 

beszéd (D feladatsor) és gondolkodás, érzékelés-észlelés (E feladatsor).  

Az egyes oszlopokban felülről lefelé találhatóak a feladatok, nehézségi sorrendben. A 

felmérőlap megbízhatónak tekinthető és összhangban van más fejlődési skálákkal is.  

Az életkori bontás megadása ugyanakkor meglehetősen hozzávetőleges, mert igen nagy a 

szórás, ezért a megadott életkori értékeket csak közelítő értékeknek tekinthetjük.  

Elsősorban az úgynevezett ’megkésett fejlődésmenetű’ gyermekekre orientálódnak az értékek 

ezért a profillapon a gyermek életkorának vonala a fejlődési szint normál-zónájának alsó 

határát jelöli ki.  A profillap 84 hónapos korig mér. A kapott diagrammon grafikusan 

kirajzolódik a gyermek aktuális életkorához viszonyított elmaradás az öt területen, emellett, 

mivel lehetőség van egy profillapon három, különböző időpontban felvett vizsgálat 

eredményeinek ábrázolására, a fejlődésben történt változások is követhetők. 

 

Kommunikációs Mátrix 

 

A teszt megalkotása Dr. Charity Rowland nevéhez fűződik. Azt mutatja, hogy pontosan hogyan 

kommunikál a gyermek/személy. Milyen kommunikatív viselkedést használ milyen közlései 

vannak?  

Normál fejlődésmenetű 0-24 hónapos gyermekeknek, és eltérő fejlődésmenetű, súlyos 

kommunikációs akadályozottsággal élő személyek esetében használható, élethosszig tartóan, 

vagy amíg a súlyos kommunikációs akadályozottság fennál.  

A kommunikáció bármely típusát beszámítja, ezért augmentált kommunikáció esetén is 

használható felmérő eszközként. 

Minél jobban ismerjük a kliensünket, annál könnyebb egyértelműen kitölteni a felmérő lapot, 

ezért intézményes nevelésben is kiválóan használható, a szakemberek számára. Létezik 

szakembereknek szánt, és szülőknek szánt változata, melyeket kitöltve az eredmények 

ugyanazok lesznek, azonban a felmérő lap felépítése, kitöltése, és a hozzá csatolt útmutató, a 
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szülői változat esetén egyszerűbb és átláthatóbb. Ezt a változatot a nevelési és oktatási 

munkát segítő szakemberek is könnyen megtanulhatják alkalmazni. 

A profillap a kommunikáció aktuális szintjét mutatja, ezért jó kiindulópont, a 

kommunikációfejlesztés tervezéséhez. 

 

A felmérő arra épít, hogy 4 fő okból kommunikálunk: 

1. Visszautasítás 

2. Dolgok megszerzése 

3. Szociális interakciók 

4. Információszerzés 

 

A kommunikációt a felmérőlap 7 szintre osztja: 

1. Pre intencionális szint – Nincs tudatában a jelzéseinek, de a család képes értelmezni. 

(pl.: diszkomfort, kényelmetlenség esetén sír) 

2. Intencionális szint – Irányítja a jelzéseit, de nincs tudatában, hogy ezzel kapcsolatot 

teremthet a környezettel. Nem tudja értelmezni saját megnyilvánulásait. (pl.: nem 

engedi be a cumit a szájába, ha nem kéri) 

3. Nem konvencionális szint – Szándékosan használ jelzéseket, de ezek későbbi 

életkorban nem feltétlenül elfogadottak (pl.: ütögetés, rángatás) 

4. Konvencionális szint – Szándékosan használ jelzéseket, melyek szociálisan elfogadottak 

(pl.: bólintás) 

5. Konkrét szimbólumok szintje – Valós tárgyakat , vagy valós tárgyak képeit használja 

tudatosan jelzésre 

6. Abasztrakt szimbólumok szintje – Valós tárgyakra, és azok képeire nem hasonlító 

jelzéseket használ tudatosan (pl: manuális jelek, Bliss nyelv, Baille írás) 

7. Nyelvi szint – Nyelvtani szabályoknak megfelelően kombinál (pl: hangzó beszéd, 

jelnyelv, magasabb szintű képes kommunikációs rendszerek, folyóírás) 
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Gyógypedagógiai megfigyelési vizsgálat 

 

Óvodánkban a felmérő eszközökön túl, nagymértékben törekszünk a hozzánk érkező, és 

hozzánk jár gyermekek alapos megfigyelésére. Ehhez rendelkezünk belsőleg használt, általunk 

kialakított megfigyelési szempontsorral. Ezen felül használunk még két megfigyelést segítő 

táblázatot is. Egyik a Problémás Interakció táblázat, másik az Ingerpreferencia táblázat. 

 

Problémás interakció táblázat 

 

Közvetlenül a fogyatékos kisgyermeket nevelő családok igényeit célzó programok egyik 

legsikeresebbike a Portage Projekt, mely számos hasznos eszközt nyújt az egyes fejlesztési 

területek megfigyelésére, felmérésére, és a fejlesztés tervezésére. Az óvodai nevelésben jól 

alkalmazható része, a Problémás Interakció Táblázat melynek segítségével, az esetleges 

nehézséget okozó magatartási feltűnőségek megfigyelése, és megoldási stratégiáinak 

kialakítása válik lehetővé. A viselkedés pontos és szisztematikus megfigyelése rendszerint segít 

a háttérben rejlő okok megértésében. Az információkból általában leszűrhető, hogy mi volt a 

problémás viselkedés oka, így megkezdhetjük a probléma oki kezelését, ahelyett, hogy magát 

a viselkedést próbálnánk elnyomni. 

A táblázat oszlopai értelem szerűen tölthetők, így nem csak szakképzett gyógypedagógusok, 

hanem nevelési munkát segítő szakemberek, és családtagok is tudják használni. A táblázatból 

leszűrt következtetések, felhasználhatók a viselkedésterápiát támogató gyógypedagógiai 

munkában. 

A táblázat oszlopaiban a következő kérdésekre kell válaszolni: 

 A viselkedés – Mit csinált a gyermek? 

 Előzmények – Mi váltotta ki? 

 Háttér – Hol történt? 

 Következmények – Hogyan állította meg a felnőtt a problémás viselkedést? 

 Utórezgések – Mi történt a beavatkozás hatására? 
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Ingerpreferencia táblázat (Miranda Zwijgers) 

 

A táblázat abban szolgálja a szakemberek és a család megfigyelési törekvéseit, hogy 

megállapítsák, az adott kisgyermekről, hogy a nyolc érzékelési területen, hogy reagál az őt 

ért környezeti ingerekre. Kiválóan használható szenzorosan érzékeny, hiper- vagy 

hiposzenzitív gyermekek nehézségeinek megoldása előtt, a tervezés segítéséhez. 

Az egyes érzékelési területeken, a táblázat oszlopaiba feljegyezhető, hogy a kisgyermek 

alacsony befogadó, ingerkereső, ingerre érzékeny, vagy ingerkerülő. 

A nyolc érzékelési terület a következő: 

 vizuális 

 auditív 

 taktilis 

 íz 

 illat 

 vesztibuláris 

 proprioceptív 

 interoceptív 

 

12. Az Egyéni Fejlesztési Program 
 

Óvodánkban, a rendeletnek megfelelően egyéni fejlesztési programot készítünk. A program 

alapjait a felmérő eszközök, és a megfigyelések eredményei szolgálják. Ezek kapcsán 

tervezzük a következő lépcsőfokot, személyre szabottan, minden fejlesztési területen. Az 

egyéni fejlesztési program célja, hogy az adott gyermekről, hiteles dokumentumként 

szolgáljon, és átfogó képet adjon, egy bizonyos időintervallumon belül. Az időintervallum 

meghatározása, egyénenként változhat. Vannak kisgyermekek, akiknél háromhavonta 

szükséges felülvizsgálni, és újabb célokat kitűzni. Vannak azonban olyan kisgyermekek, akik 

esetében hosszabb idő szükséges egy-egy megfogalmazott cél eléréséhez, és félévente 

tudunk tovább lépni. 

Az egyéni fejlesztési program feladata, hogy összekapcsolja egy dokumentumba, a 

kisgyermekkel foglalkozó szakemberek megfigyeléseit és céljait, ezáltal az adott gyermek 
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esetében folytatott team munkát erősítve. Továbbá hasznos eszközök és módszerek 

gyűjteményeként is használhatónak kell lennie. 

Az egyéni fejlesztési program, az adott kisgyermek és családja elsődlegesen 

megfogalmazott szükségleteire épít, melyet konzultáció keretein belül hoznak a 

szakemberek közös nevezőre a családokkal. Óvodai szemléletünkhöz illesztve, ez a 

dokumentum is a szükséglet központú, családokat támogató rendszer alapján működik, a 

„kevesebb néha több” elvének figyelembe vételével. Tehát olyan célokat, és annyit 

igyekszünk kitűzni, melyek valóban relevánsak az adott kisgyermek aktuális állapota 

tekintetében, szolgálják a család életminőségének javulását, és mind az óvodai, mind az 

otthoni nevelés során, praktikus, jól szervezhető, életközeli feladatokkal elérhetők. 

A célokat rugalmasan kezeljük, mert esetenként a család élethelyzetének, vagy a gyermek 

állapotának hirtelen változásai felülírhatják az eredeti terveket. Ilyenkor új célok kerülnek 

megfogalmazásra. 

Az egyéni fejlesztési programban foglaltaknak, híven kell tükrözniük, az adott kisgyermek 

személyiség képét, és ujjlenyomat szerűen egyedinek kell lenniük a nevelésben eltöltött 

évei alatt. 

A szakemberek számára a mindennapi munka hasznos alapjául is szolgál, melyhez 

kapcsolódnak esetenként a félévi, és minden gyermek esetében az év végi felmérő és 

értékelő jellemzések. 

 

13. Team szemlélet az óvodában 
 

Munkánk során igyekszünk a team szemlélet elveit követni. A hatékonyság és a 

munkaközösségi kapcsolatok erősítése céljából, havonta tartunk munkaközösségi 

megbeszéléseket, illetve 1-2 hetente pedagógus megbeszéléseket. A munkaközösségi 

megbeszélések témái általában praktikus és gyakorlati információk megosztásával, 

megbeszélésével és az aktuális nehézségek megoldási stratégiáinak kidolgozásával telnek. 

A pedagógus teamken, sokkal inkább a szakmai munka, és az esetmegbeszélések kerülnek 

előtérbe.  

Team munkánk nem csak az óvodai munkaközösséget érinti, hanem a hozzánk bedolgozó 

habilitációt ellátó szakembereket, az intézményen belüli iskolai munkaközösségeket, és 

esetlegesen más gyógypedagógiai óvodákban dolgozó kollégáinkat. 
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Szakmai munkánk innovációját szolgálják a különböző fórumokon, szakmai napokon és 

intézménylátogatásokon történő részvételeink. Kollégáink közül többen vesznek részt 

szakmai továbbképzéseken, tréningeken, és felsőfokú tanulmányokban. 

Szakmai összeköttetéseinket igyekszünk kamatoztatni a társtudományok területein, és a 

kapcsolódó szolgáltatási rendszerek színterein. 

 

14. Zárszó 
 

Óvodánkat megújuló szemlélettel igyekszünk közösen tovább működtetni. A modern 

fogyatékosságtudományi megközelítések kapcsán, a gyermekek támogatási szükséglete 

mértékének figyelembe vételével, gyermekbarát, inkluzív irányba mozduló trendet 

próbálunk teremteni, és követni, melynek fókuszában a család, mint közösség, és a 

távolabbi, felnőttkori, társadalmi perspektívák állnak. Feladatunk, hogy már 

kisgyermekkortól kezdve a lehető legsikeresebb inklúzió feltételeit próbáljuk megalapozni. 


