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Tisztelt Szülők és Pedagógusok!
Júniusi számunkban egy új sorozatot indítunk el, melyben
elsőként a szobatisztaságot, mint egy fontos „érettségi”
állomásnak tekintett kompetenciát járunk körbe.
Miért jelentős a gyermek életében a korai fejlesztés? Erről
ír logopédus kollégánk, aki a megkésett beszédfejődés jelein
kívül, tájékoztatja a szülőket, hogy mi a szerepe a
logopédiai terápiának ebben a korai időszakban.
Miért nem szeret rajzolni a gyermekem? Gyógypedagógus

kollégánk

olyan

akadályozó

tényekre

hívja

fel

a

figyelmünket, melyre sok esetben nem is gondolunk.
A gyógytestnevelés legjelentősebb szerepe a prevenció,
megelőzés. Hanyagtartás, lúdtalp leggyakoribb megjelenő
problémák függetlenül életkorunktól. Mi a szerepünk
nekünk felnőtteknek ebben a gyermeknevelés során?
Most is praktikákkal, tanácsokkal állunk rendelkezésükre,
mellyel segíthetnek gyermekeik egészséges fejlődésében.

Az iskolapszichológus szerepe napjainkban felerősödött, de
mi is az Ő feladata? Mi van azokkal az intézményekkel,
ahol nincsen pszichológus? Mindezekből kiindulva mutatjuk
be óvoda-iskolapszichológiai ellátásunk, koordinátorunk
támogató munkáját.

Csikvárné Takács Anikó
igazgató

Szekeresné Horváth Tünde
logopédus

A korai beszédfejlesztésről a logopédus szemszögéből

Salamon Csaba
pszichológus

Amikor a kisdolog is nagy dolog…
A gyermekkori ürítési zavarokról

Varga Diana
gyógypedagógus

„Ceruzát a kézbe!”

Csatosné Szili Gabriella
gyógytestnevelő tanár

Tartásjavítás lépésről lépésre

Buzsáki Tünde
tanácsadó - szakpszichológus

Pszichológus az iskolákban

A korai beszédfejlesztésről a logopédus
szemszögéből

Szekeresné
Horváth Tünde
logopédus

A gyermekek első 2-3 életévének fejlődési üteme a leggyorsabb és az
ekkor lezajló folyamatok a későbbi életminőségre gyakorolt hatásuk
szempontjából kulcsfontosságúak.
Szinte nincs még egy olyan hangsúlyos életszakasz a gyermekek
életében, amelyben ilyen gyors ütemű változások történnek rövid időn
belül. Ha ekkor valamilyen elmaradás-lemaradás tapasztalható, az
nagy hatással van a későbbi fejlődésükre. Viszont ez a korszak az is,
ahol a kóros folyamatok még jelentős mértékben vagy akár teljesen
kiegyensúlyozhatók, visszafordíthatók a megfelelő, célirányos,
rendszeres fejlesztés által.

*********************************************************************************

A korai fejlesztés lényege a gyermekek
fejlődésének elősegítése, a család
kompetenciáinak
erősítése,
a
gyermekek és a családok társadalmi
beilleszkedésének támogatása.
Minél megalapozottabb a gyermekek
diagnózisa, annál átfogóbb ellátásban
részesülhetnek, illetve minél korábbi
életszakaszban történik a beavatkozás,
annál hatékonyabb lesz a fejlesztés.
A korai fejlesztő tevékenység a
hagyományos fejlesztő foglalkozások
keretein túlmutat, hisz a család életébe
történik a beavatkozás, egyúttal meg is
erősíti a család szerepét és folyamatos
támogatást biztosít számukra.

Egyik
tevékenysége
a
társas
kommunikáció és a nyelvi készségek
fejlesztése.
A nyelvelsajátítás, a nyelvi közlések
megértése
az
első
életévekben
kitűntetett szerepű, de nagyon nehéz
feladat is, mert nemcsak beszélni tanul
a gyermek, hanem vele párhuzamosan
a mozgást, valamint a társadalmi
szokásokat
is
egyszerre
kell
elsajátítania.
Nagyon fontos, hogy az anyanyelv
tökéletes elsajátításához a beszéd
észlelése, megértése, valamint a
beszédprodukció együttesen jelen kell,
hogy legyen.

Ha igény mutatkozik rá, a pszichológiai
és
a
mentálhigiénés
szakmák
képviselőinek bevonásával történhet.
Lehetőség szerint a gyermekek és
családok helyben történő, lakóhelyhez
közeli, magas színvonalú segítő
támogató
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférését teszi lehetővé.

http://www.fejlesztomuhely.hu/megkesett-beszedfejlodes

Ezek nem egyenletesen fejlődnek
azonban, hol az egyik, hol a másik
terület hangsúlyosabb.

Főbb tünetei:

A
nyelvelsajátítás
elsődleges,
meghatározó színtere a család,
legfontosabb szerepe az édesanyának
van. Innen is ered az anyanyelv
elnevezés. A szókincs és a nyelvi
megformálás fejlődésében a családi
minta követését emelném ki, de fontos
még az inger – és élményekben gazdag
környezet, a támogató, bíztató családi
háttér és az anya-gyermek kapcsolat
harmóniája is.
A beszédfejlődés késésének számos oka
lehet:


öröklés (főként apai ágon)



születési sérülés (a beszéd- vagy
a motoros központ érintettsége)
vagy elhúzódó vajúdás



koraszülöttség,
gyengeség



általános motoros ügyetlenség,
mozgásfejlődési problémák



kisgyermekkori
gyermekkori
következményei

súlyos

idegrendszeri érés késése



hallásprobléma



környezeti hatások

keveset kommunikál a gyermek,
csökkent a beszédkésztetése



a beszéd fejlődése megreked
vagy
lassú
a
szókincs
gyarapodása (sok szótöredéket,
hangutánzó szót használ)



nehezen vagy alig érthető a
beszéde



a beszédértés jóval gyorsabb
ütemű fejlődést mutat



nagymozgások
összerendezetlenek, mozgásos
ügyetlenség tapasztalható



ritmusérzék

az

átlagostól

alacsonyabb szintű

testi

sérülések,
betegségek





Megkésett,
vagy
akadályozott
beszédfejlődésről általában akkor
beszélünk, ha ép érzékszervek
(beszédszervek, hallás, látás), ép
értelem és a megfelelő beszélő
környezet támogatása ellenére sem
indul meg a beszéd 2 - 2 és fél éves kor
körül.

http://napraforgohaz.hu/beszedindito.html

A korai fejlesztés keretében történő
logopédiai terápiában először a
figyelem ráirányítása a beszédre - mint
közlő,
figyelemfelhívó
és
kapcsolatteremtő eszközre -, a cél.
A beszéd beindításához fontos továbbá
olyan készségek kialakítása, mint a
beszédszervek
tornája
vagy
tornáztatása,
a
megfelelő
légzéstechnika,
a
hangutánzások,
hangfelismerések,
a
hangadásra
bíztatás.

Az elfogadó, biztonságot nyújtó légkör
kialakítása,
a
folyamatos
sikerélményhez juttatás és motiváció
segítik elő az apró lépésekben történő
haladást.
A beszédindítás után a szókincsbővítés
következik, az általános – mindenre
kiterjedő – fejlesztéssel komplex
módon, személyre szabott motivációs
technikákkal, figyelembe véve az egyén
érdeklődési
körét,
kedvelt
tevékenységeit is.
A
hallási
és
látási
figyelem,
nagymozgás
és
ritmusfejlesztés,
finommotorika,
téri
tájékozódás,
gondolkodás, emlékezet fejlesztése a
beszédfejlesztéssel párhuzamos.
A
beszédfejlődés
tipikus
fejlődésmenetét követve a nyelv
grammatikai
szerveződését
(nyelvtanilag helyes forma), a beszéd
alaki rendezését (kiejtés pontossága), a
beszédészlelés és megértés területét
fejlesztjük végül. Változatos feladatok,
játékos gyakorlatok alkalmazásával
tesszük élményszerűvé és érdekessé a
tanulás folyamatát.
A terápia sokrétű, kiterjed tehát a
beszéd, a mozgás, a szociális
képességek, az értelmi funkciók
fejlesztésére és nagyon jól segítik a
szenzoros integrációs terápiák (TSMT,
HRG, Ayres terápia) a hatékonyságát.
A beszédindító terápiával kombináltan,
egymást kiegészítve, játékos formában
a figyelemkoncentráció fejlődését is
jótékonyan befolyásolják. A terápia
helyszíne, időpontja a kliensek,
családok igényeihez igazodik (gyermek
napirendje,
szülők
munkahelyi

elfoglaltsága), lehet a szakszolgálat
fejlesztő terme vagy a gyermek
bölcsődéje is. A foglalkozás a szülők
bevonásával
és
aktív
közreműködésével,
valamint
a
rendszeres és szoros kapcsolattartásra
épülő otthoni gyakorlás irányításával,
és
konzultációk
lehetőségének
biztosításával valósul meg.
A
mozgásfejlesztő,
konduktor,
gyógypedagógus,
logopédus,
pszichológus
szakemberek
együttműködése, összehangolt team
munkája segíti a családokat a
gyermekről
való
megfelelő
gondoskodáshoz szükséges ismeretek,
szülői kompetenciák megszerzésében
és bővítésében.
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Amikor a kisdolog is nagy dolog…
A gyermekkori ürítési zavarokról

Salamon Csaba
pszichológus

Az óvodás korba lépő gyermekek körülbelül három éves korukra szert
tesznek egy sor olyan képességre, amelyek lehetővé teszik számukra az
intézményes keretek közötti nevelésben, fejlesztésben való
zökkenőmentes részvételt.
Nagyon sokszor azonban éppen az óvodába lépés időpontja környékén
merülnek fel azok a nehézségek, amelyekkel a szülők felkeresik a
nevelési tanácsadás területén dolgozó szakembereket.
Az elvárható, normál fejlődési szintek ismerete segíthet megítélni,
hogy gyermekünk biológiai, értelmi és emocionális érettsége megfelel-e
az életkorán elvárható állapotnak.
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Az
óvodaérettség
egyik
feltételeként
közismerten a szobatisztaság kialakulását
szokták megemlíteni.
Az egyik leggyakoribb nehézség valóban a
szoba- és ágytisztaság késése, vagy ha ezen a
téren visszaesés mutatkozik, azonban mielőtt
túl szigorúan vennénk ezt az elvárást, nem árt
tisztában lennünk azzal, hogy mikor is
beszélünk valóban elakadásról, problémáról
ezen a téren.
Az általános elvárások mellett ugyanis nem
szabad elfelednünk azt sem, hogy minden
gyermek egyedi, és egyéni fejlődési utat jár be,
nagy különbségek pedig akár testvérek között
is mutatkozhatnak az érés, fejlődés
tekintetében.
Egy sor feltételnek kell teljesülnie, hogy a
gyermek
vizeletés
székletürítését
akaratlagosan képes legyen kontrollálni,
hiszen az első életévekben ezek reflexes
irányítás alatt állnak.

Szükséges, hogy egészséges anatómiai és élettani
viszonyok legyenek adottak, hiszen sok esetben
valamilyen biológiai tényező (pl. genetikai
hajlam, szervi betegség, hormonális zavar) áll
a háttérben.
A megfelelő testi érettségen túl egy bizonyos
motoros és nyelvi fejlettséget kell elérnie a
gyermeknek ahhoz, hogy képes legyen
megérteni rövid utasításokat, kifejezni
szükségleteit,
illetve
önállóan
tudjon
tárgyakat mozgatni és járni.
Mindemellett pedig kellő motivációval is kell
rendelkeznie a széklet és hólyag funkciók
szabályozására.
A szoktatás időszakában azonban nagy szerepe van
a környezetnek, a szülőknek is abban, hogy a
szobatisztaságra zökkenőmentesen szokjon rá
a gyermek, hiszen ez a viselkedés egy tanulási
folyamat eredményeként alakul ki.

Két éves kor körül érdemes a szoktatást
elkezdeni, ekkora áll a kisgyermekek többsége
általában fizikailag és mentálisan készen.

Mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, ha
a zavaró tünetek ismétlődően (heti vagy havi
gyakorisággal) megjelennek, amikor a
gyermek életkorán a szobatisztaság már
elvárhatón lenne.

A túl korai szoktatási próbálkozások ezért
ugyanúgy problémákhoz vezethetnek, akárcsak az
erőszakos,
kellő
jutalmazást
mellőző
hozzáállás, melyek állandó szülő-gyermek
közötti
konfliktusokat,
harcokat
eredményezhetnek.

Az enuresis, vagyis az akaratlan bevizelés
problémája 5, az encopresis (nem megfelelő
helyre – pl. nadrágba, padlóra – történő
székletürítés) pedig mentális 4 éves kor felett
igényel
gyermekpszichológiai
ellátást,
amennyiben az állapotot nem szervi
megbetegedés okozza.

Gyakorta valamilyen negatív életesemény vagy a
gyermek/család
életében
bekövetkező
jelentősebb változás áll a tünetek hátterében,
mint
például
kistestvér
születése,
bölcsődébe/óvodába kerülés, szülők válása
vagy a szülőtől való elszakadás (szeparáció).
Az elhanyagoló, bántalmazó környezet szintén
komoly rizikótényező lehet a tünetek
kialakulása szempontjából.
Lehetséges azonban, hogy egyszerűen csak túl
sok folyadékot fogyaszt a gyermek lefekvés
előtt, és ez okozza az éjszakai bevizelést.
A fokozott éjszakai vizelet-kiválasztás mögött
viszont állhat még fel nem ismert cukor- vagy
vesebetegség, húgyúti és hormonális zavar is.
A pszichés ellátást ezért minden esetben
részletes
orvosi
kivizsgálásnak
kell
megelőznie.

Ez utóbbi probléma esetében figyelemfelhívó
jelek még, ha a gyermeknek gyakran fáj, feszül
a hasa, a székletürítés fájdalmas, a toaletthasználat rendszertelen, szennyezett az
alsónemű.
A háttérben esetlegesen meghúzódó gyermekkori
érzelmi-, hangulati- vagy viselkedészavar
megállapítása vagy kizárása lényeges feladat,
de a gyermek másodlagosan, mindezek
következtében
is
válhat
szociálisan
visszahúzódóvá, önértékelési problémák
jelentkezhetnek, óvodai/iskolai funkcionálása
leromolhat.
Érdekes megfigyelés, hogy fiúknál jóval gyakran
fordulnak elő ezek a problémák, mint
lányoknál, az életkor előrehaladtával viszont
fokozatosan csökken a gyakoriságuk –
serdülőkorra csak ritka esetben maradnak
fenn a tünetek.

Ha a szülőnél fennálltak ilyen típusú
nehézségek gyermekkorban, nagyobb eséllyel
jelentkeznek gyermekénél is, mert a hajlam a
családokban öröklődhet.
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral,
figyelemzavarral,
tanulási
nehézséggel,
kényszerbetegséggel
küzdő
gyermekek
esetében szintén nagyobb valószínűséggel
alakulnak ki a tárgyalt szabályozási
problémák.
Szükség lehet életmódváltásra, nagyobb fizikai
aktivitásra,
rendszeresebb
napi
rutin
kialakítására vagy az étkezési szokások
megváltoztatására, melyek több esetben
állnak például a székrekedés (szorulás,
obstipáció) hátterében.
Nem mindegy az sem, hogy a gyermek mikor,
mennyi és milyen folyadékot fogyaszt, a
koffein tartalmú italok például lefekvés előtt
kerülendők.
Léteznek
olyan
készülékek,
amelyek
felébresztik a gyermeket időben, illetve több
jól bevált viselkedésmódosító technika,
tréningprogram (pl. naptár, megerősítők)
segítheti a szoktatást.

Képek forrása:

Vagy például gondolhatunk az olyan kreatív
játéktevékenységekre is, mint a gyurmázás,
homokozás, sárral való játék, amelyek
elősegítik az érzelmi elakadások, szorongások
oldódását.

https://www.maxpixel.net/Training-Sitting-ChildBaby-Toilet-Potty-Happy-316211

Ha a tanácsadás és edukáció nem hozza meg a
kellő eredményt, a tünetek a gyermek/család
számára nagyon zavaróak, tartósak, vagy a
gyermek életkora magasabb, pszichoterápiára
is szükség lehet, az esetleges gyógyszeres
kezelés mellett. (folytatjuk)

https://www.babybunting.com.au/baby-talkblog/how-to-toilet-train-toddler/
https://pixels.com/featured/baby-girl-with-nappygerard-lacz.html

https://www.csaladinet.hu/hirek/baba/baba_fejlode
se_fejlesztese/13868/hogyan_szoktassuk_ra_gyermek
unket_a_bilire
https://www.bedwettingtherapy.com/
https://www.123rf.com/photo_17421549_poopingemoticon.html

Ceruzát a kézbe!
A kisgyermekek érdeklődését már nagyon hamar felkeltik a színes
ceruzák. Amint a kezükbe tudják fogni, élvezettel firkálják össze a
frissen festett falat, a bútorokat, bármit…
A legtöbb gyermeknél a rajzolás szeretete megmarad, fokozatosan
ügyesednek, grafomotoros készségeik fejlődnek.

Varga Diana

Mi van abban az esetben, ha a gyermeket nem érdekli a rajzolás,
nem szívesen vesz a kezébe ceruzát, vagy hamar abbahagyja,
mert megfájdul a keze?

gyógypedagógus

**********************************************************************************************

Ha egy gyermek nem szeret rajzolni, annak
sokféle oka lehet, ezek közül az egyik – amire
a szülők talán a legkevésbé gondolnak - az a
helytelen ceruzafogás.
Attól a pillanattól, amikor a kisgyermek az
első firkáló mozdulatait próbálgatja, fontos,
hogy a felnőttek figyeljenek, és segítsék a
ceruza helyes fogásának kialakítását, hisz
ezzel elkerülhetőek a különböző hibás
tartások rögzülése.

A

képeken

példákat.

hibás

ceruzafogásra

látunk

Ha rosszul fogja a ceruzát, nagyon kell
szorítania ahhoz, hogy a papíron nyomatékot
hagyjon, ill. ahhoz, hogy a ceruzát képes
legyen abban az irányba vezetni, amerre
szeretné.
Ettől a mozgás görcsös lesz, a vonalvezetés
elveszíti lendületességét, lassúvá, a rajz erős
nyomatékúvá válik, a gyermek keze nagyon
hamar elfárad, megfájdul.

Kép forrása: Saját készítésű kép

Kép forrása: Saját készítésű képek

Miért fontos a helyes ceruzafogás?
Az egyik, talán a legfontosabb indok a
kudarcélmények elkerülése! A helytelen
ceruzafogás könnyen előidézheti, hogy a
gyermek rajza nem sikerül, nem olyan szép,
mint társaié, ezért inkább nem is próbálkozik
vele.

A helyes ceruzafogás három ujjal történik. A
hüvelyk – és a mutatóujj felül, szinte
„összecsípi” a ceruzát, a középső ujj pedig
alulról alátámasztja. A gyűrűsujj és a kisujj
behajlítva nyugalomban van.

Gondoljunk arra, hogy az óvodában a
kisgyermekek többnyire csak kedvtelésből
rajzolnak. Az iskolai élet megkezdésével ez
gyökeresen megváltozik, és akár napi több
órán keresztül is kénytelenek ceruzát fogni a
kezükben.
Akiknek grafomotoros készségei kevéssé
fejlettek, nagy hátrányokkal indulnak az
írástanulás terén. A betűket nehezen
formálják, a vonalközből folyamatosan
kilógnak.

Kép
forrása:
https://www.balkezeseszkozok.hu/stabilo-trio-thickharomszogletu-szines-ceruza

Néhány egyszerű „házi módszer” is segíthet
a helyes ceruzafogás kialakításában.
Tegyünk a gyermek gyűrűsujja és kisujja alá
egy radírt, vagy összetűrt jegyzetlapot, így
kénytelen csak három ujját használni.

A görcsösség miatt társaiknál lassabbak, ezért
folyamatosan lemaradnak. A sikertelenség
hamar a kedvüket szegi, ezét nem szívesen
gyakorolnak.
A helyes ceruzafogás természetesen később is
megtanítható, de nagyon sok gyakorlást,
türelmet igényel.
A kezek ügyesítése többféle manipulációs
tevékenységgel történhet, ezeket a gyerekek
általában szívesen végzik. (gyurmázás, festés,
tépés, vágás, gyűrés, két ujjal való szedegetés,
válogatás, mondókával kísért játékok az
ujjakkal stb.)
A szabályos ceruzafogás rögzüléséig érdemes
a hengeres ceruzákkal szemben a háromszög
kialakításúakat előnyben részesíteni, és
ajánlatos
az
üzletekben
kapható
ceruzafogókat is kipróbálni.

Kép forrása: Saját készítésű képek

Viccessége miatt hatékony lehet a zoknis
módszer is. Keressünk otthon egy használaton
kívüli zoknit, akkorát, amely rásimul a
gyermek kezére.
Az ujjaknál vágjunk rá két kis lyukat, amelyen
a hüvelykujját, és a mutatóujját dugja ki. Ha jól
felhúztuk a zoknit, akkor a másik három ujj
behajlítva marad, és nem tud részt venni a
fogásban.

Kép forrása: Saját készítésű képek

Kép
forrása:
evoeszkoz/

http://gordulekeny.hu/fogast-segito-eszkozok-toll-ceruza-

A helyes ceruzafogás kialakításával is
elősegíthetjük, hogy a gyermek számára
kedvelt időtöltés legyen a rajzolás, és később
örömteli, sikeres az írástanulás.

Tartásjavítás lépésről lépésre
Az óvodáskort elérő, egészséges gyermeknek igen nagy a
mozgásigénye, melynek kielégítése döntő fontosságú, az izomzat és a
csontozat egészséges fejlődése érdekében.
Azonban az életkor előrehaladtával, iskolába kerüléskor
szabadidejükben inkább a számítógépes játékokat, a TV nézést
választják - közben csipszet csipegetve - a sportolás helyett.
Így ez a „civilizációs ártalom” kezdődő mozgásszervi elváltozásokhoz,
betegségekhez vezethet.

Csatosné
Szili Gabriella
gyógytestnevelő tanár

**********************************************************************************************

Szakemberként
leggyakrabban
a
gyógytestnevelésre utalt gyermekek körében a
lábstatikai
rendellenességekkel
(lúdtalp,
bokasüllyedés)
és
a
hanyagtartással
találkozom. Vajon szülőként tudjuk-e, hogy
milyen jelekre kell odafigyelnünk, mit
tehetünk
és
milyen
gyakorlatokat
végeztessünk
gyermekünkkel
annak
érdekében, hogy megelőzzük, ill. kezeljük a
problémákat?
Mi is az a hanyagtartás?
Olyan funkcionális (csak működésben
megnyilvánuló) tartási eltérés, amelynél a
csontrendszerben és a csigolyákban még nem
találunk kóros elváltozásokat.
Figyelmeztető jelek lehetnek, melyeket érdemes
komolyan venni:
Előre eső, csapott vállak,
görnyedt hát, lógatott fej,
lomha járás, beesett
mellkas, behúzódó
mellizmok, laza ízületek,
járulékos lúdtalp,
előboltosuló has.

Aktív izommunkával még korrigálható, ezért
ajánlatos odafigyelni azokra az időszakokra,
amikor nagyobb növekedések történnek a
gyermekeknél (iskolába lépés, serdülőkor).
Mi is az a lábboltozat süllyedés?
A boltozatok jelentősége a rugalmasság
biztosítása, és a lépés során kialakult ütközés
csökkentése, illetve a testsúly rugalmas
közvetítése a talaj felé. Amennyiben a
túlterhelt láb szalag- és izomrendszere elfárad,
a
boltozatok
ellaposodnak,
elveszítik
rugalmasságukat, nem képesek a tompításra.
Hatást gyakorolhatnak a további ízületekre, és
károsíthatják azokat (pl. térd, gerinc).
Formái:



Lúdtalp:
hosszboltozat
harántboltozat ellapulása

és/vagy





Bokasüllyedés: boka befelé dől, sarok
kifelé tolódik, lábfej kiszélesedik

Figyelmeztető jelek lehetnek,
melyek
befolyásolhatják
a
gyermekek további fejlődését: a
talplenyomat
telitalpat
(„medvetalpat”) ábrázol, nem
„babszem” mintát, bokák
befelé dőlnek, csámpás járás, cipő sarkai nem
egyformán kopnak, láb-, boka-, térdfájdalom
(érdemes ortopéd szakorvost felkeresni)







Megelőzésként a szülőknek a következőket
javaslom gyermekük megfelelő izomzatának
megerősítése érdekében:


A gyermekeknek biztosítsanak minél
több lehetőséget arra, hogy:
szabadban, aktív
mozgással töltsék
elszabadidejüket
(fáramászás, biciklizés,
túrázás)

próbáljanak ki és
ismerkedjenek meg minél
több sporttal (úszás,
atlétika, labdajátékok,
falmászás, lovaglás)

járjanak sokat egyenetlen
vagy természetes talajon
(füves udvar, homokos
talaj, otthon elkészíthető,
érzékelőszőnyeg, mezitlábaspark)

Fontos, hogy megfelelő- rugalmas
talpú, szellőző, a saroknál támasztó
kéreggel rendelkező- cipőt válasszanak
gyermeküknek
benti
és
kinti
használatra, a hétköznapokra és
sportoláshoz.
Alakítsunk ki megfelelő tápláló
étrendet gyermekünk számára, mely a
túlsúly kialakulását is meggátolja és
támogatja
a
csontok
épségét,
szilárdságát.
A gyermekek a tabletet, telefont
hasonfekvésben használják, a görnyedt
ülőtartás elkerülése érdekében.
A lábboltozat süllyedés és a
hanyagtartás
megelőzését
vagy
javítását
szolgáló
speciális
gyakorlatokat minél korábban kezdjék
el végeztetni gyermekükkel, napi
rendszerességgel.

A fent említett jelek észlelése esetén a
következő játékos, egyszerű gyakorlatokat
ajánlom otthonra:

Hanyagtartásra:


„cicahát-kutyahát”- térdelésben tenyér
támaszkodik
a
talajon,
hát
domborítása, homorítása



„kiskutyanyújtózás”térdelés
terpeszben,
nyújtott
karral
támaszkodás a talajon, nyújtózkodás
előre, mellkast a talaj felé nyomva, nem
szabad a sarkakra leülni



„bölcső”- háton fekve, a felhúzott
térdeket karral átölelve ringás előrehátra, jobbra-balra












„kismadár”-hasonfekvésben
tarkóratartás
labdával
könyöklebegtetés, homlok a talajon
hasonfekvés, emelt törzzsel labdagurítás
a mellkas alatt egyik kézből a másikba,
folyamatosan
hasonfekvés párban, egymással szemben,
folyamatos
labdaátadások
törzsemeléssel, könyök nem érhet le a
földre
háton fekvés, hajlított térdek között
labda, talpak a talajon, karok oldalsó
középtartásban,
csípőemelés
és
leengedés a talajra
háton fekvés, térdek hajlítva, talpak
terpeszben támaszkodnak a talajon,
labdafogás
magastartásban,
törzs
megemelésével, labdával a térdek
megérintése, ne emelkedjünk magasra

Lúdtalpra:


állásban apró (legó, katona, építőkocka,
termések, kavics) tárgyak felszedése
lábujjakkal tálba



ülés hajlított térdekkel a talajon,
támaszkodás tenyéren a test mögött:
 labda görgetése a talpak alatt
előre-hátra, körkörösen;
 talp alatt rajzlap, a lábujjakkal
felvett ceruzával (zsírkréta,
filctoll) rajzolás, a másik láb
talpával rajzlap lefogása; fallal
szemben, labda gurítás talppal
a falon fel-le
 szalvéta (írólap, újságpapír)
kiterítve a talp alatt, egyik láb
ujjaival szalvéta tépegetés,
másik láb ujjaival szalvéta
lefogás

 mosnivaló ruhák berakása a
mosógépbe
bekarmolt
lábujjakkal
 karmoló mozgással kendő
(szalag, sál, papír) összegyűrése
és elrejtése talp alá
 párban labda átadás talppal a
levegőben;
„talpfoci”visszafeszített
lábfejjel
labdagurítás
Nem mindegy tehát, hogy komolyan vesszüke vagy elhanyagoljuk a gyermekeinknél
jelentkező ilyen jellegű problémákat.
Ebben fontos szerepe van a szülők és a
gyógytestnevelő
szakemberek
együttes
munkájának.
Éppen
ezért
kérdéseik
esetén
rendelkezésükre
állunk
gyermekeik
intézményében! Keressenek Bennünket
bátran!

Felhasznált irodalom:






Donáthné
Forgács
Boglárka:
Gerincbetegségek
gyógytestnevelése iskoláskorban. Prevenció-korrekciógyakorlatgyűjtemény. Libri Kiadó. Budapest, 2004.
Pappné Gazdag Zsuzsanna : Játsszunk gyógyító tornát: Új
lehetőségek hanyagtartás javítására óvodás és kisiskolás
korban. Flaccus Kiadó. Budapest, 2005.
Báthori Anna Zsuzsanna, Pesáné Nagy Katalin:
Lábterápia. Flaccus Kiadó. Budapest, 2010.

Képek forrása:
https://www.hiitedzes.hu/mi-az-a-hanyag-tartas/;
https://gyogyhirek.hu/betegseg-e-a-ludtalp/
https://www.easyinsole.com/hu/labbetegsegek/lelapultfajdalmas-elmerevedett-ludtalp/29/
http://tamopsport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/mindennapostestneveles/jatekos-prevencios-torna/03
https://www.futas.net/gyogytorna/ludtalpbetet/ludtalpas
ok.php
https://ovodaimaszofal.hu/maszofalak/ovodaimaszofalak/
https://kaposvar.lions.hu/hirek/mezitlabas-parkletrehozasat-tervezi-a-kaposvar-i.-lc

Pszichológus az iskolákban
Az iskolai élet számos örömteli lehetőséget jelent a tanulók, szülők és
pedagógusok számára, de sokszor komoly nehézséget jelentő kihívások
elé is állítja őket.
Mára a legtöbb iskolában megszokottá vált a pszichológus jelenléte.
Gyermekek, szülők, tanárok fordulhatnak hozzá bizalommal, hogy
segítő, támogató kapcsolatban együtt gondolkodva választ, megoldást
Buzsáki Tünde

találjanak az őket foglalkoztató problémáikra, kérdéseikre.

tanácsadó - szakpszichológus

**********************************************************************************************

Iskolapszichológiai ellátás
az oktatási - nevelési intézményekben
Az iskolapszichológiai ellátás az egyre
növekvő igények mentén folyamatosan
bővülő, dinamikusan fejlődő szolgáltatás.
2013 óta már kormányrendelet írja elő, hogy
500 főt meghaladó tanulólétszámnál az
iskolákban félállású, 1000 főt meghaladó
tanulólétszámnál
egy
főállású
iskolapszichológust kell alkalmazni.

Az ellátás célja a gyermekek, a tanulók
személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme
és a nevelő-oktató munka hatékonyságának
segítése a pszichológiai eszközeivel.
Az
iskolapszichológus
tevékenysége
preventív
jellegű.
Munkájában
nagy
hangsúlyt kap egyéni, osztály és iskolai
szinten is a problémák korai felismerésére és a
lelki egészség szempontjából kockázatot
jelentő tényezők feltárására.

Ahol a létszám ennél kisebb, gyakori, hogy
több iskola összefogva alkalmaz egy
szakembert.
Az iskolapszichológiai ellátás az iskolákban
közvetlenül és könnyen elérhető, ingyenes
szolgáltatás.
Az iskolapszichológus az iskolai élet
szereplőivel – pedagógusokkal, tanulókkal,
szülőkkel - együttműködve, igényeiket,
elvárásaikat, lehetőségeiket figyelembe véve
alakítja szolgáltatási profilját, szakmai
feladatait.

A beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségek
megelőzése
érdekében
pszichológiai szűrővizsgálatokkal segíti a
tanulók képességének jobb megismerését,
közösségi életük sajátosságainak, tanulási

szokásaiknak
feltérképezését.

és

motivációiknak

Az iskolapszichológus feladatai között
kiemelkedő szerepe van a pedagógusokkal
folytatott konzultációknak.
A pedagógusok az iskolai élet mindennapjait
együtt töltik a diákjaikkal. Fejlődésüket, annak
nehézségeit, elakadásait, életük nehezen
megélhető
változásait,
válságos
élethelyzeteiket, közösségi életük feszültségeit
a legkorábban észlelhetik, így a gyermekek
egyéni és csoportos problémáinak korai
felismerésében, jelzésében és a megfelelő
időben nyújtott segítség biztosításában,
megszervezésében kulcsszerepük van.
Az iskolapszichológus bevonásával egyéni –
és
csoportos
pedagóguskonzultációk,
esetmegbeszélő
csoportok
keretében
hatékonyan tudnak a megoldási lehetőségek
megkeresésében,
kivitelezésében
együttműködni a nehézségek leküzdése
érdekében.
A tanulóknak – fiatalabbaknál főként szülői,
pedagógusi megkeresésre, serdülőknél önálló
kezdeményezésükre – egyéni tanácsadás
során nyújt támogató segítséget problémáik
megoldásához, önismeretük fejlesztéséhez,
krízishelyzeteik kezeléséhez, pályaválasztási
kérdéseikben, és az életük számos más fontos
kihívásában.

Ha további feltáró vizsgálat, terápiás ellátás
szükséges a tanulók problémáinak jobb
megismeréséhez
és
kezeléséhez,
közreműködik ezek megszervezésében,

szükség szerint kapcsolatot tart a külső
intézményekkel a tanulók összehangolt
támogatása érdekében.
Az egyéni segítés mellett osztályokkal és
tanulócsoportokkal
is
foglalkozik.
Személyiségfejlesztő
foglalkozásokkal,
tréningekkel, klubprogramokkal segíti a
tanulók
személyiségfejlesztését,
a
csapatépítést,
konfliktuskezelést,
iskolai
életük harmonikusabbá tételét.
Szülőként is érdemes az iskolapszichológust
felkeresni egyéni és csoportos szülői
tanácsadásokon, hogy már a kezdődő
nehézségeknél is a legkorábbi szakszerű
segítségben, fejlesztésben részesülhessen
gyermekük.

Az
iskolapszichológus
ismeretterjesztő
munkája a pszichológiai szemléletformálást
célozza; szülőket, pedagógusokat előadások,
csoportos konzultáció keretében hasznos és
korszerű
információkkal,
módszerekkel
ismerteti meg, segítve ezzel mindennapi
nevelő munkájukat. Fontos szerep jut emellett
neki
az
iskolai
mentálhigiénés
és
egészségfejlesztő programok tervezésében,
szervezésében és - e területeken is - az
összehangolt
szakmai
team
munka
ösztönzésében.

Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás a
pedagógiai szakszolgálatoknál
A pedagógiai szakszolgálatok az óvoda- és
iskolapszichológiai ellátást az óvoda- és
iskolapszichológus
koordinátor
révén
biztosítják
A koordinátor elsődleges feladata, hogy az
ellátási
területének
nevelési-oktatási
intézményeiben
dolgozó
óvodaés
iskolapszichológusok munkáját összefogja és
segítse.
Ennek érdekében a területen dolgozó
iskolapszichológusokkal
rendszeresen
kapcsolatot tart, szakmai információkat,
módszertani
segédanyagokat
biztosít
számukra,
egyéniés
csoportos
konzultációkkal, műhelymunkák és szakmai
programok
szervezésével,
szakmaközi
együttműködésük
elősegítésével
nyújt
szakmai, módszertani támogatást munkájuk
hatékonyabb
ellátásának
érdekében.
Pszichológus
kollégái
kérésre
iskolai
csoportprogramok szervezésében is szakmai
segítséget nyújt, és igény szerint koordinálja a
tankerületi
szintű
preventív
szűrővizsgálatokat is.
A koordinátor közreműködését, segítségét nem csak
a pszichológusok vehetik igénybe, hanem a
pedagógusok, a szülők és a gyermekek is.
A pedagógusok számára elsősorban tanári
képességfejlesztő,
esetmegbeszélő
csoportfoglalkozások
megszervezésével,
azokban való közreműködéssel, egyéni és
csoportos tanácsadás, szakmai konzultáció
biztosításával, a szakszolgálat és a nevelésioktatási intézmények közötti hatékony
szakmai együttműködés támogatásával nyújt
segítséget.

A törvényi szabályozás lehetőséget biztosít
arra is, hogy azokban a - működési körzetébe
– tartozó nevelési-oktatási intézményekben,
amelyekben
az
iskolapszichológus,
óvodapszichológus munkakört még nem
töltötték be – a koordinátor közreműködjön az
óvoda – és iskolapszichológiai ellátás
biztosításában. E feladat ellátását a nevelésioktatási intézmény vezetője írásban kérheti a
járási szakszolgálat vezetőjétől.

Felhasznált irodalom:
Szabó Éva-N. Kollár Katalin- Hujber Tamásné: Az
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
szakszolgálati protokollja, 2015, Bp., Educatio
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft
Kósáné Ormai Vera: Pszichológus az iskolában, 1999,
Bp. Okker Kiadó
Képek forrása:
https://mindsetpszichologia.hu/2019/07/06/erzekenyiteses-szemleletformalas-az-iskolaban-egy-jo-hazai-gyakorlat/
http://stresszdoki.com/gondolatok/571/
https://tizperciskola.blog.hu/2017/02/13/kihez_fordulhat_
a_diak_krizis_eseten
https://www.google.com/search?q=seg%C3%ADt%C5%91
+besz%C3%A9lget%C3%A9s&client=firefoxb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilwcfejv7i
AhW7isMKHfRACPAQ_AUIECgB&biw=1280&bih=671#im
grc=7WDsoIwWfMTwEM:

Készült a Kaposvári Tankerületi Központ
EFOP-3.1.6-16-2017-00015 számú
"Együtt - működik" Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények
esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig projekt
támogatásával

Horizontális tanulás, szakmai együttműködés keretében online
módszertani segédanyag szülőknek, pedagógusoknak

Szakmai tájékoztató szerkesztője
Csikvárné Takács Anikó

Szakmai tájékoztató írói
Buzsáki Tünde
Csatosné Szili Gabriella
Salamon Csaba
Szekeresné Horváth Tünde
Varga Diana
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című szakmai tájékoztató megvalósítója:

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kaposvári Tagintézménye

Elérhetőség:
Cím: 7400, Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.
Telefonszám: 82/512-263
E-mail: kaposvariszakszolg@gmail.com
http://www.pedagogiai-szakszolgalat.hu/kaposvari-tagintezmeny.aspx

