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                    Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

Felgyorsult világunkban, változatos 

forrásokból, annyi információt kapunk 

amennyit csak be tudunk fogadni.  

De vajon szelektálunk-e a befogadásban, és 

ha igen, akkor a hozzánk eljutott 

információkat beépítjük-e az életünkbe? 

„Támogató” című újságunk segít Önöknek, 

hogy a családot, a gyermek fejlődését érintő 

számos témában, kérdésben, felmerülő 

problémában jól hasznosítható információt 

adjunk át, kiváló szakembereink 

közvetítésével, ezekkel is megkönnyítve a 

mindennapjukat, támogatva munkájukat és 

a gyermekek egészséges, boldog fejlődését. 

Csikvárné Takács Anikó  
       igazgató 



                                                                         

 
 

                                       

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                               

 

                     
    
 

 

Magyar Edit 
    pszichológus                           

„Gyermekjáték” 

 

Dánfi Linda Szófia 
           konduktor 

 
„Kreatív eszközök a kora gyermekkori habilitációban” 

 

Aggné Nagy Éva  
          logopédus 

 „A harmonikus fejlődés” 

 

Ballér Krisztina              

         logopédus 

 
„Logopédiai szűrések és vizsgálatok” 

  Kiss Réka 
gyógypedagógus 

               „Kinőhető” Tanulási nehézségről szülőknek 

 



 

       Gyerekjáték… 
          A gyermekek játszanak. Tudjuk, látjuk. Nincs is ennél magától értetődőbb dolog 

a világon.  De belegondoltunk-e már abba, mi minden is történik ilyenkor. Mire 

jó a játék? Miért játszik a gyermek? Miért fontos ez? Gondolkodtunk-e már 

azon, hogy nekünk felnőtteknek mi a szerepünk a gyermek játékában? Kell-e 

együtt játszani? És ha igen, hogyan tegyük ezt?  

 

 

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

Legtöbbször a legnyilvánvalóbb dolgok rejtik a 

legfontosabb és legizgalmasabb jelenségeket. A 

csecsemőkutatók az elmúlt néhány évtizedben 

feltérképezték mit is tudnak a picik a világról. 

Ennek ismeretében pedig megindult a 

gondolkodás arról is, hogy a felnőtt világ mit 

tehet annak érdekében, hogy a gyermek 

fejlődése a lehető legoptimálisabb legyen.  

A tudomány sokban járult hozzá, hogy a 

fejlődés útjából elgördítsünk akadályokat.  De 

a sok tudás olykor meg is nehezítheti azt, hogy 

miként kísérjük gyermekünket a kibontakozás 

útján.   

A gyermek a játékon keresztül ismeri meg a 

környezetét, az őt körülvevő tárgyakat, 

embereket, a világ törvényeit, jelenségeit és a 

játékon keresztül ismeri meg saját magát is. 

Tanul az érzésekről, a képességekről, a 

hatóerőről.  

A gyermekek igazi kis kísérletezők, mi 

felnőttek pedig hol az asszisztens, hol a 

kísérleti alany szerepét töltjük be.  Velünk és 

rajtunk keresztül értik meg a világot. 

Kétségtelen tehát, hogy nagyon fontos a 

szerepünk.  

Egy bizonyos életkor után kevéssé okoz 

fejtörést, hogyan is játsszunk a gyermekünkkel. 

A szerepjáték megjelenése után, 3 éves kor 

körül már egyértelmű, hogy épp orvososat, 

főzőset, vagy óvodásat játsszunk.                                                                 

Egy sor képességet és szerepet gyakorolva 

bővül a kisgyermek világról való tudása.             

A szerepeket ellentmondást nem tűrően ki is 

osztja az egyre cseperedő kis rendező, így 

válunk királlyá, óvónénivé, vagy épp gonosz 

boszorkánnyá.    

De mi a helyzet a kicsik játékaival? Vizsgáljunk 

meg egy jelenetet.   Lilike 5 hónapos, hátán 

fekve nézelődik. Édesanyja mellette ülve figyeli 

a kislányt.  Lili oldalra fordítja fejét és 

megpillant egy izgalmas játékot.  Kezét, lábát 

emelgeti, és a játék irányába mozdul. 

Nyújtózik, szemét közben a játékon igyekszik 

tartani. Erőlködik, nyúl a játék után. Törzsét is 

fordítja, és erőfeszítésének gyümölcseként, kis 

idő múlva eléri a kiszemelt zsákmányt. 

Megfogja, visszahúzza magához, szájához 

emeli, megnyalogatja.  

 

Kétségtelen, hogy Lili is játszik. Ha 

belegondolunk, Lilike egy sor képességet 

gyakorolt. Észrevett egy tárgyat, ami valahogy 

kilógott a környezetéből, és elég érdekes volt 

ahhoz, hogy figyelmét felkeltse. Szemét a 

tárgyon tartva erőfeszítéseket tett, hogy elérje 

azt. Figyelmét kitartotta. 

          Magyar Edit 
szülő-csecsemő konzulens pszichológus 
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Nyúlt, nyújtózott. Majd a tárgy elérésével 

megértette, megtanulta, hogy kitartó 

figyelmével, és erőfeszítéseivel elérheti, amit 

szeretne. Képes rá! Képes rá egyedül!  

Ebben a jelenetben is játék zajlik, az életkornak 

megfelelő képességekkel, ismeretekkel. A 

gyermek egyedül játszik. Mi tehát a mi 

dolgunk? Könnyen gondolhatnánk, hogy a 

gyereket csak hagyni kell játszani.  

Úgyis tudja, mit kell, hogyan kell. Ez végső 

soron valóban így is van. De most vizsgáljuk 

meg részletesen mi a szerepe, feladata a 

szülőnek. Hogy segítheti a szülő a gyermek 

kibontakozását, az optimális fejlődést?    

 

A csecsemő születésétől egy sor képességgel 

rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy 

kapcsolódjon gondozójához, és ezen keresztül 

ismerkedjen a környezetével.  Az újszülött még 

igen kevés időt tölt éberen. De ha szükségletei 

kielégítettek, nem álmos, nem éhes percekig 

nézelődik.  Ahogy fejlődik, képességei 

bontakoznak tovább. Gondozójára mosolyogni 

kezd, megnyitva egy csodálatos világ kapuját, 

a közös élmények, a kölcsönösség világát.  

Interakciók sora zajlik kettejük között, ennek 

minősége pedig meghatározza a fejlődés 

mikéntjét, és a megszerzett tudás tartalmát.    

Mindebből következik tehát, hogy a szülő 

biztosítja a gyermek számára a játék terét, 

eszközöket hozzá, és persze azt a lelkiállapotot, 

hogy a csecsemő, kisgyermek nyitott legyen a 

külvilágra, és felfedezésre indulhasson.  

 

 

A játéknak ugyanolyan fontos teret biztosítani, 

mint az alvásnak, evésnek. A megfelelő felület 

(mozgásfejlődéshez kellően kemény, nem 

gyűrődő felületre van szükség) kialakítása után 

néhány játék felkínálása éppen elegendő. Fő, 

hogy a gyermek azt megfogni, szájához emelni, 

és azt szájával megismerni, kóstolgatni tudja. 

Nagyon fontos, hogy amikor gyermekünkkel 

játszani kezdünk, nincs szükség más, zavaró 

ingerekre. (mese, tv)  

Az együttjátszás lehetőséget ad az önfeledt 

kapcsolódásra. Figyelve, kísérve a gyermek 

kezdeményezéseit találhatjuk meg a 

szerepünket, feladatunkat. Noha még nem 

szavakkal, de egy pár hónapos gyermek is jelzi, 

ha kapcsolódni szeretne, ha segítséget kérne. 

Ránk néz, hangot ad ki, arcát felénk fordítja. 

Kicsit később már mutatja is, merre figyeljünk, 

és egyre nyilvánvalóbban meg is szólít minket.  

Azt már végiggondoltuk, hogy a gyermekek 

képesek és nyitottak a világ felfedezésére.  De 

ne feledjük, hogy sok minden érheti őket nagy 

expedíciójuk közben: kudarc, öröm, siker, 

csalódás. Ha nyitottak vagyunk arra, hogy 

osztozzunk a felfedezés élményében 

gyermekünk megtanulja, hogy a világ érdekes, 

biztonságos, és az érzéseik megoszthatók, 

legyen az öröm vagy épp világrengető 

katasztrófa.  

Az egymásra figyelés, az egymáshoz 

illeszkedés biztonságában a gyermek bátran 

gyakorolhatja képességeit, ha kudarc éri 

gyakorolhatja a problémamegoldást. Tudást 

szerezhet arról, hogy miben önálló, miben 

ügyes. Megtapasztalja, hogy méltó a felnőtt 

figyelmére, elismerésére, dicséretére. Megérti, 

hogy ha segítséget kér, kap.  Ebben a 

biztonságban fognak növekedni, bontakozni a 

bennük rejlő képességek, értékek. Így válnak 

önállóvá és egészséges önbizalommal 

felvértezve haladhatnak a kihívásokkal teli 

úton tovább.    

 

 



 

     Kreatív eszközök a kora gyermekkori habilitációban 

      Kreativitás a mozgásfejlesztésben 

        
 

 

 

   

 

Dánfi Linda Szófia             

         konduktor                      

               

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

Egy normál fejlődésmenetű csecsemő estében 

a különböző reflexek, fizikai és élettani 

törvényszerűségek gondoskodnak a 

megfelelő fejlődés menetéről. Szakemberként 

célunk, hogy a kisgyermeket képessé tegyük 

az életkorának megfelelő mozgásminták és 

mozgásformák megtanulására és helyes 

kivitelezésére. Ebben jelenthet segítséget az 

ortopédiai segédeszközök használata, 

melyekkel a habilitáció és fejlesztés 

eredményesebbé tehető.  Az eszköz akkor jó, 

ha a család számára a mindennapi életben is 

egyszerűen használható. 

 

Praktikus segédeszközök  

A segédeszköz szó hallatán sok szülőben 

keletkezik félelem, szorongás, azonban a kora 

gyermekkorban használatos eszközök 

manapság praktikus, könnyű, puha, korszerű 

anyagból például műanyagból, vagy puha 

textilanyagból készülnek, felhelyezésük és 

használatuk a szülők számára is egyszerűek, 

viselésük nem okoz nagyobb fokú 

kellemetlenséget. 

Miért és mikor használjunk segédeszközt? 

Akadálytalan fejlődésmenet esetén a 

csecsemőkor végére az idegrendszer érése, a 

megfelelő környezeti feltételek és a sok-sok 

gyakorlás eredményeképpen a kezdeti 

koordinálatlan, mozgásoktól a gyermek eljut a 

felegyenesedett testtartásig, és megteszi az 

első önálló lépéseit. A kisgyermek elsősorban 

mozogva, cselekvésen keresztül tanulja a 

világot.  

Bizonyított tény, hogy a mozgás elindulása 

segíti az Én tudat kialakulását, a kisgyermek 

megismeri teste határait, korlátait. Az első ön-

indított mozgások önbizalmat adnak, a 

mozdulatok gyakorlás útján egyre pontosabbá 

és finomabbá válnak. A megfelelő mozgás 

fejlődés automatikusan indukálja a beszéd, 

kognitív érzelmi és pszicho-szociális területek 

fejlődését is.  

Abban az esetben, amikor a szakember egyéb 

terápiákkal nem képes a normál fejlődésmenet 

tanítására és gyakoroltatására és a szakorvos 

javaslatára különböző ortézisek (ortopédiai 

eszközök) használatát javasolja, s annak 

használatára bátorítja a szülőket, 

pedagógusokat a gyermek mindennapi 

tevékenységei közben is.  

 

Korai fejlesztő team tagjaként, konduktorként és manuális terapeutaként 
hivatásom a központi idegrendszeri sérült személyek mozgásszervi 
habilitációja, rehabilitációja és személyiségük minden területének 
fejlesztése egészen csecsemőkortól.  
Szülőként honnan tudhatjuk, mikor kell segédeszközt használnunk?     
Merre induljunk el? Hogyan használjuk őket? 
E kérdések menték szeretnék információkat átadni melyek segítenek 
eligazodni a segédeszközök világában.   
 

 
 



 

A segédeszközök között megkülönböztetünk 

passzív (merev), korrekciós valamint aktív 

eszközöket, melyek egyrészt rögzítenek, 

másrészt a segítik a helyes mozgást 

kivitelezését. A tipikus fejlődésmenet szerint a 

csecsemő első főbb mozgásformái a fordulás, 

gurulás, kúszás, mászás, feltérdelés, felállás, 

állás és járás kell, hogy legyen. Ehhez többek 

között szabad ízületmozgás, ép csontozati 

struktúrák s megfelelő izomtónus szükséges. 

Tekintsük meg a teljesség igénye nélkül 

azokat a segédeszközöket, melyeket a kora 

gyermekkorban leggyakrabban használunk. 

Eszközök a mozgás szabadságáért 

Már 3-4 hetes korban találkozhatunk egy 

gyakori problémával, a 

veleszületett 

csípőficammal, mely 

szakember 

segítségével, megfelelő 

csípőtornával 

korrigálható, azonban a 

gyermek állapotától 

függően kiegészítő 

kezelés lehet a Pavlik kengyel vagy egyéb 

modern abdukciós (távolító) hevederek 

alkalmazása.  

A heveder két részből áll, a vállakat és a 

törzset befogó kengyelekből, valamint a 

lábakat befogó szíjakból, amely mindkét 

oldalon csatoló szíjakkal kapcsolódik az öv 

részekhez. Mivel a csípő korrigálása 

elengedhetetlen a későbbi helyes elemi 

mozgásminták kialakításához, ez az eljárás 

régi ám bevált módszer a csípő megfelelő 

rögzítésére. 

A csecsemő mozgásfejlődésének 

kulcsfontosságú állomása a kartámasz, mászó 

testhelyzet felvétele s később a mászás 

kialakulása. A mászás egyik feltétele a 

megfelelő izomtónus.  

 

 

Akár hypoton (gyenge, petyhüdt) akár feszes 

tartományban találunk eltérést a gyermek 

izomzatában, mindenképp nehézséget jelent a 

megfelelő mászás kialakítása. Ebben nyújthat 

segítséget csecsemőkorba a könyöksín, mely 

puha textilanyagból 

készül s tépőzárral 

rögzíthető a 

kisgyermek karjára. 

 Az eszközzel 

megelőzhetjük a 

végtagok ízületi 

merevedését, 

segíthetjük a mászó testhelyzet felvételét, 

hiszen ha a gyermeknek a könyök nyújtására 

már nem kell figyelnie, képes fejét felemelni, 

mászó helyzetből megszemlélni a tárgyakat.  

A megfelelő ülő 

testhelyzet kialakítását 

is támogathatja a 

biztonságos kartámasz, 

mivel a törzs 

izomzatának munkáját 

tehermentesíti, a 

kisgyermek így ülő 

testhelyzetét hosszabb 

ideig képes megtartani, 

mely pozíció a 

figyelem fejlődését támogatja.      (folytatjuk) 

Források: 

A kora gyermekkori fejlődés természete-fejlődési lépések és 
kihívások, Balázs István, 2011 Biztos kezdet kötetek 

Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 
gyermekkorban, Király Tibor- Szakály Zsolt, 2011 Dialóg 
Campus Kiadó 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/mozgasszervi_betegseg
/21250/gyogyaszati-segedeszkozok 

http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-a-
mozgasfejlesztesben.html 

1 kép: 
http://www.bestlineprotetic.ro/blp/hu/Termekek/0/Term
ekek-gyerekeknek-25/Pavlik-kengyel-219 

2.3. kép: https://www.amazon.com/BraceAbility-Pediatric-
Elbow-Immobilizer-Restraint/dp/B00FXSKKLS 

1. ábra 

2. ábra 

3. ábra 

http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-a-mozgasfejlesztesben.html
http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-a-mozgasfejlesztesben.html
http://www.bestlineprotetic.ro/blp/hu/Termekek/0/Termekek-gyerekeknek-25/Pavlik-kengyel-219
http://www.bestlineprotetic.ro/blp/hu/Termekek/0/Termekek-gyerekeknek-25/Pavlik-kengyel-219
https://www.amazon.com/BraceAbility-Pediatric-Elbow-Immobilizer-Restraint/dp/B00FXSKKLS
https://www.amazon.com/BraceAbility-Pediatric-Elbow-Immobilizer-Restraint/dp/B00FXSKKLS


 

         A harmonikus fejlődés 

       

 

 

 

 

 

 

 

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

Nagyanyáink, dédanyáink idejében egy falusi 

gyermek számára szinte minden feltétel adott 

volt a harmonikus fejlődéshez – nem volt annyi 

tévécsatorna, nem volt videó, számítógép, okos 

telefon - maradt a rengeteg mozgás a 

gyermekek életében. Megvásárolható 

játékokból sem volt akkora választék, mint 

manapság… amiről eszembe jut egy nemrég 

látott videó: 

Egy félév körüli babával kísérleteztek, mindig 

két tárgyat tettek elé: egy korának megfelelő 

játékszert (plüss vagy gumi állatkát, babát, 

könyvet, csörgőt, autó-féléket, stb.) és egy mai 

technikai, illetve egyéb használati eszközt 

(telefont, tabletet, villanylámpát, kulcsot, 

műanyag flakont, stb) Megfigyelhető volt, 

hogy a baba egyetlen esetben sem a játékot 

választotta, mindig a másik volt számára az 

érdekesebb.  

A technika csodái szinte elvarázsolták már a 

karon-ülő babát is. 

Mai 

felgyorsult, 

a modern 

technika 

uralta 

világunkban 

szűkültek a 

lehetőségek, kiveszett ősi ösztönünk, 

egyoldalúan fejlődik ifjúságunk, holott a 

feléjük támasztott követelmények teljes 

embert kívánnának. 

Gyermekeik – amint ülni képesek – a tévé, 

videó, és számítógép előtt, annak bűvkörében 

nőnek fel. Túl sok vizuális információ 

bombázza agyukat. Ezek feldolgozásához az 

idegrendszer egészének optimális fejlettsége 

lenne szükséges. 

Kisgyermekkorban a különösen plasztikus 

idegrendszernek sokféle tapasztalati ingert 

kellene kapnia fejlődéséhez, és itt jönnek az ősi 

ösztön szülte játékok!  

Gondoljunk csak a régi, kora gyermekkori 

döcölős („Hóc, hóc katona…”), csipkelődős 

(„Csip-csip csóka”), simogatós (Ciróka- 

maróka”) versikékre, vagy a feldobálós, 

kipörgetős, ágyon ugrálós játékokra.  

 

Ezek, és a hozzájuk hasonló mozgásos, 

tapintásos, hallási érzékleteket bőségesen 

kínáló játékok – később az udvari 

fáramászással és sokféle más 

mozgásélménnyel kiegészítve – megalapozták 

az idegrendszer egyenletes és dinamikus 

fejlődését, és az érzelemgazdagabb anya-

gyerek kapcsolatot is. 

 

   Aggné Nagy Éva  
   logopédus, igazgató-helyettes 

Ma egyre többen ismerik fel a koragyermekkori harmonikus 

fejlődés fontosságát. A megfelelő ütemű mozgás- és beszédfejlődés 

már elővetíthet egy sikeres iskolakezdést.  

Mindannyian tehetünk azért, hogy ne kerüljön porszem ebbe a 

gépezetbe. 

 



 

Ma mindezeket a mozgásos élményeket 

mesterségesen, tudatosan ráirányított 

figyelemmel - gyakran speciális terápiás 

foglalkozásokon - kell biztosítanunk. 

 
Gondolták volna, hogy a veszélyeztetett 

terhességnek, pontosabban annak, ha az anya 

végig fekszik, ill. keveset mozog a terhesség 

alatt – szerepe lehet a gyermek későbbi 

fejlődésében is? Ezeknek a babáknak, néhány 

fontos idegrendszeri területük éretlensége 

miatt (aminek érését pont a gravitáció segítette 

volna intenzívebb mozgás esetén) különösen 

nagy szükségük lenne a nagyon változatos, sőt 

merésznek is nevezhető mozgásos élményekre, 

hogy beszéd-és mozgásfejlődésük megfelelő 

időben és módon történjen.   

A helyesen egymásra épülő mozgásfejlődés 

(kúszás – mászás – állás – járás) alapja a 

finomabb mozgáskoordinációt kívánó 

beszédnek. 

Tehát, hajrá apák! Dobálják, lóbálják, gurítsák, 

csiklandozzák, csipkedjék, pörgessék a 

babákat!  

 

Mire figyeljünk a mozgásos élmények 

biztosításán túl csecsemő és kora 

gyermekkorban? 

 Beszéljünk sokat a gyermekhez, lassan, jól 

artikulálva! Jó, ha beszédünk dallamos, kissé 

túlhangsúlyozó, de ne gügyögjünk, ne 

pöszéskedjünk a gyermekkel 

  

 

 Minél több ritmusos mondókát, éneket 

közvetítsünk felé! 

 A beszélni kezdő gyermeknél figyeljünk rá, 

hogy a közös játékoknál módja legyen 

szájmozgásunkat figyelni, utánozni.  

 Guggoljunk le hozzá, vagy emeljük őt fel, 

hogy szemmagasságba kerüljön arcunkkal. 

 A pöszeség 3-4 éves korban a beszédfejlődés 

természetes velejárója. Javítását súlyos 

esetben középsős korban, egyébként 

nagycsoportos korban célszerű – szakember 

segítségével – elkezdeni. 

 Előfordulhat, hogy – amikor a baba 

mondatokban kezd beszélni – enyhe élettani 

dadogás lép fel, ami szintén belefér a normál 

fejlődésbe. Ilyenkor a gyermek 

mondanivalóját beszédszervei még nem 

tudják lekövetni. Fontos ebben az 

időszakban, hogy különösen türelmesek 

legyünk, ne szóljunk rá, ne javítgassuk, ne 

alakítsunk ki beszédgátlást a kicsinél. 

A sok innen-onnan olvasott, hallott információ, 

jó tanács gyakran nem megerősíti, hanem 

elbizonytalanítja a gondos szülőket.  

Ilyen esetben kérjenek bátran segítséget. 

Szakszolgálatunk sokoldalúan képzett 

szakemberei: pszichológusok, logopédusok, 

gyógytornászok, konduktorok, 

gyógypedagógusok tudásuk legjavával várják 

önöket! 

 

 

 

 

Forrrás: 

 

https://hu.depositphotos.com/98700226/stock-illustration-

boys-climbing-up-the-tree.html 

 
https://www.pecsma.hu/top/ha-nem-maszik-gyerek-nem-tud-

majd-szamolni/ 

 

http://fmc.hu/2017/05/11/tenyleg-hatraltatjak-az-

okoseszkozok-a-gyerekek-beszedfejlodeset/ 

 

https://hu.depositphotos.com/98700226/stock-illustration-boys-climbing-up-the-tree.html
https://hu.depositphotos.com/98700226/stock-illustration-boys-climbing-up-the-tree.html
https://www.pecsma.hu/top/ha-nem-maszik-gyerek-nem-tud-majd-szamolni/
https://www.pecsma.hu/top/ha-nem-maszik-gyerek-nem-tud-majd-szamolni/
http://fmc.hu/2017/05/11/tenyleg-hatraltatjak-az-okoseszkozok-a-gyerekek-beszedfejlodeset/
http://fmc.hu/2017/05/11/tenyleg-hatraltatjak-az-okoseszkozok-a-gyerekek-beszedfejlodeset/


 

             Logopédiai szűrések és vizsgálatok    

         

 

  

 

 

 

 

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

Miért kell javítani a beszédhibákat? 

Elsősorban azért, mert anyanyelvünk 
normáitól eltérnek, rosszul képzettek. Továbbá 
azért, mert az elhúzódó artikulációs hiba 
(pöszeség) az iskolai időszakban, a tanulásban 
okozhat nehezítettséget az olvasás, 
szövegértés, írás, helyesírás és matematika 
területén egyaránt. 

A logopédiai ellátást meg kell előznie minden 
gyermek számára kötelező szűrésnek és a 
továbbiakban ha szükséges, részletes vizsgálat 
történik a törvényi előírásnak megfelelően. 

A tiszta artikuláció és az esetleges tanulási 
problémák megelőzése miatt, a Pedagógiai 
Szakszolgálat minden 5 éves gyermeknél a 
törvényben meghatározottak szerint szűrést, 
majd pedig ha szükséges, logopédiai vizsgálatot 

végez. 

5 éves óvodás gyermeke szűrése 

Minden év augusztus 31-ig, ötödik életévüket 

betöltött gyermekek a saját óvodájukba, május 

második felében, a szülők előzetes értesítését 

követően, logopédiai szűrésen vesznek rész, 

melyet logopédus végez. 

A szűrés 3 részből áll, mely kiterjed: 

- a beszédartikulációra 

- a tanulási képességekre 

- a mozgásra  

Ezen három rész együttes értékelése adja a 
további vizsgálat (ok) szükségességét. 

Amennyiben az artikuláció területén tapasztal 
a logopédus problémát, szeptember elején 
vizsgálatot végez, melynek eredményétől 
függően, szükség esetén logopédia terápiát 
biztosít a gyermek számára. 

A tanulási képességek és a mozgás területén 
tapasztalt problémák esetén, a szakszolgálat, 
nevelési tanácsadás és a szakértői bizottság 
szakemberei végeznek vizsgálatot és terápiát 
ajánlanak. 

5 éves gyermekek logopédiai vizsgálata 

A májusban történt szűrést követően, azoknál a 

gyermekeknél, akiknél valamilyen artikulációs 

problémát észlelt a logopédus, szeptember 

elején részletes vizsgálatot végez, melynek 

helyszíne, a gyermek óvodája. 

A vizsgálat során a logopédus az alábbi 

területeket tárja fel: 

- beszédszervek állapota és működése 

- artikuláció 

- spontán beszéd 

- grammatika 

- hallási differenciálás 

- auditív szerialitás 

- beszédmotorika 

- auditív emlékezet 

- beszédértés 

 

    Ballér Krisztina 

logopédus, igazgató-helyettes 

Minden ember számára könnyen és gyorsan felismerhető, ha a 

környezetében lévő gyermekeknek beszédhibája van, hiszen ezek az 

artikulációs hibák a nem szakemberek számára is tökéletesen hallhatók. 

Igaz, hogy nagyon bájosak tudnak lenni a róka helyett „lókát” mondó 

gyerkőcök, de az ilyen beszédhibákat 5 éves korban, logopédus által 

javítani kell. 

 



 

A vizsgálat eredményéről a szülők minden 

esetben logopédiai véleményt kapnak és a 

gyermeket, ha szükséges, logopédiai 

terápiában részesíti az óvodájában. 

2017. szeptemberétől szintén törvényi 

kötelezettsége a pedagógiai szakszolgálatnak, a 

3 éves óvodás gyermekek nyelvi fejlettségének 

megállapítása. 

Szülői kérdőív kitöltésével kezdődik a nyelvi 

fejlettség megállapítása. Ez a kérdőív, a 

Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA 3), 

melyet a szülők önkéntes bevallás alapján 

töltenek ki. 

KOFA 3. teszt részei 

- szókincs felmérése szintjén  

(124 felsorolt szóból, azokat kell jelölni, 

amelyeket a gyermek mond) 

- több szóból álló mondat 

- mondatok szintjén  

(12 pár példamondat, ahol a párok közül 

ki kell választani, azt, amelyiket mondja 

a gyerek) 

- nyelvhasználat szintjén 

(14 kérdésre kell igen vagy nemleges 

választ kell adni, amelyek a 

nyelvhasználatot mutatják meg)  

- példamondatok kis hibák 

 

A teszt értékelése pontozás alapján történik. 

Mindegyik részfeladatot külön kell értékelni, 

kivéve a több szóból álló mondatokat, a 

példamondatokat és a kis hibákat.             

Korcsoportonként megadott normál 

tartományon megadott határértéken aluli 

teljesítés, legyen ez a szókincs, mondatok vagy 

a nyelvhasználat szintje, a gyermeket részletes 

vizsgálat mellett, logopédiai fejlesztésben kell 

részesíteni. 

 

 

 

 

 

 

3 éves gyermekek nyelvi elmaradását feltáró 

vizsgálat 

A szülői kérdőív értékelése után a nyelvi 

elmaradást mutató gyermekek részletes 

vizsgálatát kell a logopédusnak a gyermek 

óvodájában elvégezni. 

A vizsgálat a következő részfeladatokból 

tevődik össze: 

- a beszédszervek állapota és működése 

- főnevek megnevezése, utánmondása, 

megértése                 

- igék megnevezése, utánmondása, 

megértése 

- közvetlen verbális és vizuális megértés 

- mondatmegértés 

- gyermek megfigyelésének leírása 

(játéktevékenysége, társaival, 

felnőttekkel való kapcsolata) 

 

A vizsgálat eredményéről a szülők logopédiai 

véleményt kapnak, melyben a vizsgálat 

részletes leírását található. A gyermek számára 

logopédia terápiát biztosítanak az óvodájában. 

 

Forrás: 

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról 

https://eletszepitok.hu/logopediai-gyakorlatok-

ovisoknak-beszedfejleszto-feladatok-otthonra-2/ 

 

 

https://eletszepitok.hu/logopediai-gyakorlatok-ovisoknak-beszedfejleszto-feladatok-otthonra-2/
https://eletszepitok.hu/logopediai-gyakorlatok-ovisoknak-beszedfejleszto-feladatok-otthonra-2/


 

                    „Kinőhető” 
                Tanulási nehézségről szülőknek 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Az alábbiakban a tanulási nehézségről lesz szó.  

Mielőtt azonban jobban körül járnánk a témát, 

tegyünk fel magunknak egy kérdést: Valóban 

tanulási nehézségről van szó, vagy csak lusta, 

motiválatlan a gyermekünk? Bizony van 

különbség, ugyanakkor a tanulási nehézséggel 

küzdő tanuló a sok kudarc miatt szintén előbb, 

vagy utóbb motiválatlanná válhat! 

Mi is a tanulási nehézség?   

A tanulási nehézség jó értelmi képesség 

mellett, a részterületeken megmutatkozó 

kisebb nagyobb átmeneti lemaradás, 

fejlődésbeli elmaradás. Kialakulásában a 

gyermek környezetét kell szemügyre vennünk. 

Mint Á T M E N E T I probléma, meg is szűnhet 

idővel, de nincs varázspálca, ami megszünteti. 

Ahhoz, hogy a probléma múlt idejűvé váljon 

mindegyik érintett félnek akarnia és tennie kell!  

 

Korai felismerés 

Mindig vannak jelek, amire érdemes 

odafigyelni: ügyetlen a mozgása, későn tanult 

meg beszélni, beszédhibái voltak/vannak, 

szegényes a szókincse, nem szeret mesét hallgatni, 

nehezen tanulja meg a verseket, rosszul fogja a 

ceruzát, nem szeret rajzolni, beteges, emiatt sokat 

hiányzott az óvodából/iskolából. 

Iskolában teljesítménye hullámzó, nehezen 

megy a betűtanulás, az összeolvasás, a 

betűalakítás, kapcsolás, lemaradnak az 

ékezetek, számolása akadozó, valahogy mindig 

mindent kicsit lassabban, kicsit később tanul 

meg, mint a másik gyerek. 

Megelőzés 

A nevelési tanácsadás keretében, 5 éves korban 

képesség-szűrővizsgálatot végzünk minden 

óvodában, a tanköteles korba lépő gyermekek 

körében. Itt kiszűrődnek azok a gyermekek, 

akiknek megkülönböztetett figyelmet kell 

kapniuk az óvodában, esetleg valamilyen 

fejlesztést ajánlunk számunkra, a 

zökkenőmentes iskolakezdés érdekében. 

Természetesen előfordulhat az is, hogy a 

gyermek már jóval korábban bekerül a 

„támogató rendszerbe”, például korai 

fejlesztésben részesül. 

Hogyan lehet fejlesztésben részesülni? 

Ha valami nem stimmel gyermeke fejlődésével, 

tanulásával kapcsolatban, első körben bátran 

ossza meg gyermeke óvodapedagógusával, 

tanítójával/tanárával.  Ő segít eldönteni, hogy 

merre is kell elindulni.  

Kiss Réka 
gyógypedagógus 

Mindannyian mások vagyunk… Csiszolatlan gyémántok vagyunk… 
Mindenkiben ott van a jó… sokszor halljuk, olvassuk. Mégis, ha szembe 
kerülünk egy tanulási problémával küzdő tanulóval pedagógusként, 
szülőként - így is érezzük? Nem lehet, hogy esetleg teherként éljük meg a 
gyermek problémáját? Vajon belegondolunk abba, hogy Ő hogyan érzi 
magát? Hogyan éli meg mindennapjait?  
Hogyan küzd, hogyan alakít ki túlélési stratégiákat, van-e segítségére valaki, 
aki a nehézségeken túllendíti, vagy netán megtalálta azt a jót benne, ami az 
életét sikerhez juttathatja? Mert egyedül nehéz és szükségük van segítségre. 
 
 
 
 



 

Elegendő-e egy kis kiemeltebb figyelem, 

tanórai differenciálás, többletidő biztosítása, 

korrepetálás, vagy szakértői vizsgálatra lesz 

szükség – utóbbi esetben a köznevelési 

intézmények tudják a szakértői vizsgálatra 

küldés módját és menetét is. Ön persze 

közvetlenül is kezdeményezheti gyermeke 

szakértői vizsgálatát. 

Fejlesztésben a vizsgálat eredményeként tett 

javaslat alapján vehet részt gyermeke 

Kiscsoportos fejlesztés óvodás és iskolás 

korban 

Az óvodai szűrővizsgálatok, vagy a szakértői 

vizsgálatok eredményeként javasolható ellátási 

forma a kiscsoportos fejlesztés. A 

foglalkozásokon 2-3 hasonló nehézséggel 

küzdő gyermek fejlesztéséről van szó, a szűrés, 

vagy a szakértői vélemény alapján 

meghatározott képességterületeken, egyéni 

fejlesztési terv alapján, tudatosan tervezve, 

átgondolva, mely területeket kell megerősíteni, 

hogy arra a későbbiekben építkezni lehessen. A 

cél az, hogy azok a képességek fejlődjenek, 

amelyeknél elmaradások vannak. 

Tanulási stratégiák, tanulási módszerek 

elsajátítása 

Képzeljük bele magunkat a tanulási 

nehézséggel küzdő gyermek életébe! Meg kell 

tanulnia a történelemleckét, azonban gondot 

okoz számára az olvasás és a szövegértés. 

Valóban az lenne a megoldás, hogy unalomig 

görnyed a könyv fölött és olvassa? Mit érünk el 

a monoton ismétléssel? 

 
 

 

Egy eredményes tanulás okait vizsgáló kutatás 

kimutatta, hogy mely tényezők milyen 

arányban felelősek a tanulás eredményeiért: 

 

                    A tanulás eredményessége 

 

Ismételjünk tehát, de minél változatosabban, 

minél több érzékszervet bevonva, a 

kíváncsiságot felkeltve, a motivációt 

fenntartva!  

Otthoni rendszeres gyakorlás 

A szülővel együtt folytatott gyakorlás előnye, 

hogy képet kaphatnak gyermekük aktuális 

állapotáról, az aznapi iskolai teljesítményéről, 

lemaradásáról, kudarcairól, élményeiről. 

Amellett, hogy a gyakorlás ettől egyénre 

szabott és hatékonyabb lesz, a gyermek érzi, 

hogy kíváncsiak rá, hogy támogatják, 

lehetőségük szerint segítik, mert fontos 

számukra! 

Az önbizalom erősítése 

Gyermekük lát, megfigyel, elemez…. 

észreveszi nagyon gyorsan, hogy másnak 

milyen jól megy, neki meg nem az olvasás, írás, 

számolás, rajzolás. A sikeresen teljesítő 

társaival szívesebben játszanak mások, 

népszerűbbek az osztályban, őt meg netán ki is 

nevetik? Ahogy a kudarcok érik, úgy csökken 

önbizalma, alacsony lesz önértékelése, és 

megjelenhet nála a viselkedési zavar is. 

 

 

 

 



 

 

Milyen hátrányt szenved az a gyermek, akinek 

nincs elég önbizalma? 2 

- Társas kapcsolatok beszűkülése. 

- A világról alkotott kép egyoldalúsága. 

- Önmagába vetett hit csökkenése. 

- Kritika, visszajelzés nem elviselhető a 

számára. 

- Belső feszültségek, elfojtások, félelmek 

növekedése. 

- Önérvényesítő képesség csökkenése 

(nem tud nemet mondani). 

- Másoknak való megfelelni vágyás 

növekedése. 

-  

Az önbizalom alapja a helyes önértékelés. 

Pozitív szemlélettel vegyék észre gyermekük 

minden tevékenységében az elismerésre 

méltót, még ha az aprócska is és dicsérjék 

helyes cselekedeteit. Ha pedig elkerülhetetlen 

az elmarasztalás, tegyék azt úgy, hogy a 

gyermek tetteit és nem őt marasztalják el, 

semmiképpen ne rendüljön meg a hite a 

feltétlen szülői szeretetben. 

 

Legyenek vele, töltsenek el együtt minél több 

minőségi időt, olvassanak könyveket, 

sétáljanak nagyokat, hallgassanak zenét, 

szeressék egymást!  

Éljenek át együtt minél több szép pillanatot, 

mert ezek fogják segíteni, átvészelni a 

problémás időszakokat is! És ne feledjék: Van 

segítség! Kérdezzenek bátran! 

 
Források: 
 
http://szakmablog.hu/tanulasi-modszerek/ 
 
http://www.boldog-  
 
gyermek.hu/onbizalomhiany_onbizalomnoveles.html 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanul%C3%A1si_neh
%C3%A9zs%C3%A9g 
 
http://szakmablog.hu/tanulasi-modszerek/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://szakmablog.hu/tanulasi-modszerek/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanul%C3%A1si_neh%C3%A9zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanul%C3%A1si_neh%C3%A9zs%C3%A9g
http://szakmablog.hu/tanulasi-modszerek/
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