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Törvényi háttér 

 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről15. § (1) A gyógypedagógiai 

nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény a kizárólag sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a 

szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. 

(2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, 

attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, 

fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-

oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja 

el egyéni vagy csoportos formában 

a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, 

b) otthoni ellátás keretében, 

c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

(3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első 

napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében 

teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztő nevelés-oktatást az oktatásért felelős 

miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a szülő igénye, a gyermek állapota 

és a szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó 

javaslatának figyelembevételével kell megszervezni. A heti fejlesztő foglalkozások 

száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a szülő kérésére, ha a 

gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy kevesebb 

óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a 

pedagógiai munka szakaszaira, a Nat-ra és a kerettantervekre, az 

intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési idő rendjére, a tanulói 

jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a 

felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 

(4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig 

köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási 

évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. A 

fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési 

igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. 
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(5) Ha a tanuló - a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint - 

iskolába járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a 

tankötelezettségét a fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni 

fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhető 

a) otthoni ellátás keretében, 

b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. 

 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden 

gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 

teljesíteni. 

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési 

Hídprogram keretében is, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető. 

 

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 

bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 

megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság 

szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-

oktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői 

bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális 

gyógyászati és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 
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Bevezetés 
 
Intézményünk három megye területéről érkező súlyos és halmozottan fogyatékos 

gyermekeknek, fiataloknak nyújt fejlesztési lehetőséget a fejlesztő iskolai oktatás 

keretein belül. 

 

Tevékenységünk célja: 
 

A gyerekek szükségletei és a helyi igények határozzák meg. Fontos számunkra az 

egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek 

megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív 

készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt 

készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális 

módszerekkel való tanítása. 

 

Kiemelt célunk, hogy a gyermekek képessé váljanak a család életébe való 

beilleszkedésre, elfogadják az általános emberi értékeket, felkészüljenek a felnőtt 

életre, megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, elősegítve ezzel a társadalmi 

integrációjukat. 

 

Nevelési céljaink elérésének érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden 

esetben igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi 

szintjéhez, egyéni képességeihez és az adott szituációhoz. 

 

A feladatok végzéséhez családias, nyugodt légkört teremtünk, melyben gyermekek 

és felnőttek egyaránt jól érzik magukat, amely a kölcsönös bizalmon, az egyéni 

sajátosságok figyelembevételén, a következetes, egymásra építő gyógypedagógiai 

munkán alapszik. Mindezek jól segítik a képességek kibontakozását, a hatékony 

fejlesztő munkát. 

 

Intézményünkben a gyógypedagógiának sok területe van jelen, melynek egyike a 

súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása. Mivel már óvodás kortól 
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foglalkozunk velük, így nagyon fontos a kapcsolattartás mind a szülőkkel, mind a 

városban fejlesztő, akár óraadóként intézményünkkel kapcsolatban álló 

szakemberekkel. E mellett azt is célul tűztük ki, hogy ezekből a füzetekből a szülők 

megismerhessenek minél több fejlesztési lehetőséget, amivel gyermekük 

helyzetében a legtöbb segítséget tudják nyújtani, annak érdekében, hogy minél 

teljesebb életet élhessen. 

 

Ez a játékgyűjtemény azzal a céllal készült, hogy a gyermek önmegismerését, az 

önmagáról alkotott kép fölépítését segítse, ami által a gyermek a lehető 

legalaposabban megismerje önmagát, még mielőtt a körülötte levő világról szerzett 

ismereteit rendszerbe foglalná. Jelen kiadvány egy több részből álló sorozat egyik 

eleme, amiben a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésén belül 

tájékozódás fejlesztésére tettük a hangsúlyt. 

 

 
1 A fogyatékos gyermekek körében egyre nagyobb számban jelennek meg a 

súlyosan-halmozottan fogyatékosok, mivel a modern orvostudomány eszközeinek 

köszönhetően könnyebben életben tartják a kis súlyú újszülötteket, a súlyos 

károsodásokkal született csecsemőket és a – későbbi életkorban – komoly 

sérüléseket okozó balesetet szenvedett gyermekeket, fiatalokat. Ám amit az egyik 

oldalról néha csodaként tartunk számon, annak a későbbiekben gyakran súlyos 

és/vagy halmozott fogyatékosság formájában gyökeresen megváltozott élethelyzet 

lesz a következménye, s ez életre szóló feladatot jelent a szülőknek, a családnak, az 

egészségügyi és a szociális ellátásnak, valamint a nevelés-oktatásügy keretén belül 

a gyógypedagógiának. 

  

 
1 http://mek.oszk.hu/09500/09512/09512.pdf 
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A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának 
legfontosabb területei 
 
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt területei a 

nevelés-oktatás folyamatában komplexen érvényesülnek. 

A főbb fejlesztési területek céljainak, feladatainak meghatározása a tanulók egyéni 

sajátosságainak, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően alakul. 

 

A fejlesztés területei 
 

1. Kommunikáció: 
 

A másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesztésének 

elősegítése. 

 

Céljaink: 

 

Beszédszervek ügyesítése, passzív tornáztatása, szájpadtorna, ajak-és 

nyelvgyakorlatok, légzőgyakorlatok 

Beszédkésztetés erősítése 

Hangutánzások 

Passzív szókincs bővítése 

Beszéd- és nagymozgások összekapcsolása 

Beszédre való odafigyelés, reagálás, kifejezőképesség és közlési képesség javítása, 

stabilizálása 

Hallási figyelem fejlesztése, differenciálása 

Beszéd megértése, verbális irányíthatóság kialakítása – saját névre való odafigyelés, 

egyszerű kérések teljesítése gesztussal, majd gesztus nélkül, szituációk, 

bonyolultabb kérések megértése 

Egyszerű fogalmak alkalmazása szituációs játékban, igen-nem jelzés bővítése 
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Aktív szókincs fejlesztése, bővítése 

Alapszókincs kialakítása főnevekkel   

A gyermek aktivizálása, motiválása beszéddel, mondókákkal, énekkel, hangot adó 

eszközökkel, zenehallgatással 

Hangszerek megszólaltatása, folyamatos ritmizálás 

 

Feladataink: 

 

A gyermek bármely megnyilvánulásának értelmes közlésként való értelmezése, és 

annak a testi kommunikáció eszközeivel való megválaszolása 

A pedagógus és a gyermek közötti bizalmas, bensőséges kapcsolat kialakítása, a 

kommunikáció iránti igény felkeltése, erősítése 

Fejlesztő ápolás-gondozás, a gyermekek szükségleteinek kommunikációval kísért 

kielégítése, a gondozási folyamatokban a pedagógiai és terápiás szempontok 

érvényesítése 

Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos rutinhelyzetekben 

való tájékozódás segítése, a választás lehetőségének felkínálása 

A beszélt és írott kommunikációs formák elsajátításának előkészítése, a nyelvi 

kommunikáció bevonása a nevelés-oktatás folyamatába 

Az alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a 

kommunikációs eszköztár egyénre szabott kiválasztása. 

 

A beszédfejlesztés a gyermek egész napi tevékenységében jelen van. Fejlesztése 

szorosan kapcsolódik a mentális képességek, a szocializáció, a mozgás és játék 

fejlesztéséhez. 

 

 

2. Mozgásnevelés: 
 

A testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés 

ösztönzése. 
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Céljaink: 
 

Az alapmozgások kialakítása, korrigálása 

Spontán mozgásfejlődés támogatása 

Saját test megélésének elősegítése 

Az utánzókészség fejlesztése 

Az érző és mozgató funkciók, valamint ezek integrációjának sokoldalú fejlesztése 

A szenzomotoros ismeretszerzési lehetőségek javítása 

Manipulációs készség, vizuomotoros koordináció fejlesztése 

Mozgásos tapasztalatszerzésre építve az elemi mozgáskultúra kialakítása 

Mozgásos sikerélményekre alapozva az önismeret fejlesztése, önbizalom növelése 

 

Feladataink: 

 

Testkép, testfogalom lateralitás kialakítása 

A cselekvési biztonság, az alapvető mozgás- és feladatmegoldó képesség 

kialakítása 

Az egyes érzékelési területek, és ezek összehangolt működésének fejlesztése 

különös tekintettel a tapintás-testérzet-egyensúlyérzékelés-vizuális összefüggésére 

A vesztibuláris rendszer, mint integrációs tényező működésének korrigálása 

A manipulációhoz szükséges mozdulatok és mozgások tanítása, gyakoroltatása – 

opponálás, megfogás, elengedés, felcsípés, felszedegetés, eltépés, tépegetés 

A mozgástanítás elveinek betartása (szimmetria, korrekció, feszítés-lazítás, 

mozgások ritmizálása, elsődleges testi tapasztalatok, testi kontaktus és a terapeuta 

testének közvetítő szerepe) 

Súlyos és halmozottan sérült gyermekeink nagy része idegrendszeri sérüléséből 

adódóan súlyos fokban mozgáskorlátozott, ezért a napi mozgásfejlesztést szükség 

szerint gyógytornász és konduktor is segíti egyéni terápiás foglalkozások keretében. 

Mozgásnevelésünk kiindulópontja a pozicionálás, a mindennapos tevékenységekhez 

szükséges helyes és biztonságos testhelyzetek kialakítása.  
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3. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés:  
 

Az önállóság és önellátás képességének elsajátítása, az emberi szükséglet 

kielégítés kultúrájának megismerése.  

 

Céljaink: 

A gyermek folyamatosan egyre nagyobb önállóságra tegyen szert az egyes 

tevékenységek végzése során.    

Fejlesztő ápolás-gondozás 

Verbális utasítások a beszédmegértés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás 

fejlesztése 

Testséma fejlesztés, tájékozódás a saját testen, a testrészek ruhadarabok 

viszonyának felismerése 

Speciális szükségleteknek megfelelő komfortérzés kialakítása 

Társadalmilag elfogadott viselkedési formák elsajátítása 

Téri tájékozódás segítése. 

A mindennapi élethez szükséges életvezetési ismeretek, készségek, háztartási 

ismeretek elsajátítása, alkalmazása 

 

Feladataink: 

 

A testi szükségletek kielégítése 

Szobatisztaságra nevelés, toalett- tréning 

Megfelelő táplálék biztosítása 

Alapvető tisztálkodási szokások kialakítása (testi higiénia, testápolás) 

Az egészséges életmód kialakítása 

Öltözésben, vetkőzésben egyre nagyobb önállóság elérése 

Étkezés tevékenységeiben való együttműködés kialakítása 

Az étkezés optimális körülményeinek biztosítása 

A gyermek hiányzó önkiszolgálási képességeinek kialakítása, készségszintre 

fejlesztése 
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Háztartási munkafolyamatok megismerése, az ezekben való gyakorlottság 

kialakítása, vendégvárás munka tevékenységbe való bevonás Az önellátás 

szintjének emelése kiemelt pedagógiai jelentőséggel bír, hiszen a személyi 

függőség, kiszolgáltatottság csökkentése hozzájárul a kommunikáció és a kognitív 

képességek fejlődéséhez. Az önkiszolgálás mindennapos tevékenységi forma. 

 

Tanulóink a fokozatosság elvét követve folyamatos gyakorlással, utánzással és 

gesztussegítséggel sajátítják el az újabb ismereteket. 

 

4. Érzelmi és szociális nevelés: 
 

Az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a kommunikáció kulturált 

formáinak elsajátítása. 

 

Céljaink: 

 

Önismeret fejlesztése 

Alkalmazkodást segítő viselkedésformák tanítása a szűkebb-tágabb környezetben 

Személyiségfejlesztés 

 

Feladataink: 

 

A szűkebb és tágabb közösségi életben való részvétel 

Az „én” és a „nem én” elkülönülése, a másik személy megtapasztalása 

Emberi viszonyok kialakításának segítése 

Különböző élethelyzetekre adott érzelmi reakciók gazdagítása 

Szociális kapcsolatok megnyílásának támogatása 

Kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése, megtanulása, alkalmazása 

A társadalom által elfogadott viselkedési formák tanítása 

 

Az érzelmi-szociális nevelés az egyik legösszetettebb gyógypedagógiai feladatunk. A 

terület fejlesztése szoros kapcsolatban áll a kommunikációval, illetve a megismerő 
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tevékenységek fejlődésével. Foglalkozásainkon fontos szerepe van a testi 

kontaktuson alapuló dallammal, ritmussal kísért érintéses játékoknak, 

tevékenységeknek (ölelés, cirógatás, ringatás, lovagoltatás). 

  

5. Ember és természet. A dologi, az emberi és a természeti világ 
jelenségeinek megértése. 
 

Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése, a valóság kognitív birtokbavétele 

 

Céljaink: 

 

Az érzékelés, észlelés fejlesztése 

A szenzoros depriváció csökkentése, az ingerek értelmezésének, feldolgozásának 

elősegítése 

A figyelem, megfigyelőkészség fejlesztése (azonosság- különbség, változás, hiány 

összehasonlítás) 

Az emlékezet fejlesztése 

Gondolkodás fejlesztése 

  

Feladataink: 

 

Érzékelés, észlelés fejlesztése a bazális terápia elemeivel 

Különböző alakú tárgyakkal való manipulálás 

Akusztikus figyelem fejlesztése hangszerekkel, különféle zörejekkel 

Vizuális figyelem fejlesztése 

Megismerési kedv felkeltése 

Figyelem tartósságának fokozása, késleltetett figyelem kialakítása 

Bazális stimuláció, minden érzékelési terület bevonásával: 

szomatikus ingerlés 

vesztibuláris ingerlés 

vibratorikus ingerlés 

akusztiko-vibratorikus ingerlés 
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orális ingerlés 

akusztikus érzékelést fejlesztő feladatok 

taktilis orientálódás 

szaglási érzékelés 

ízlelési érzékelés 

vizuális érzékelés, észlelés fejlesztése. Az idegrendszer működését serkentik az 

érzékszervi ingerlések, ezért a bazális stimulációt rendkívül fontosnak tartjuk ezeken 

a foglalkozásokon. Az ingernyújtás módját a gyermek differenciálóképessége és a 

fiziológiai fejlődésmenete határozza meg. 

 

Tapasztalataink szerint a súlyos és halmozottan sérült gyermekek három 

alapterületen –szomatikus, vesztibuláris és vibratorikus érzékelés - közelíthetőek 

meg a legkönnyebben. 

 

Ezekre építve fejlesztjük az akusztovibratorikus, akusztikus, orális, taktilis, szaglási, 

ízlelési és vizuális érzékelést. 

Fejlesztő szobánkban több helyen is kialakítottunk úgynevezett érzékelő terepet. 

Segítségükkel a gyerekek spontán- illetve irányított feladathelyzetben különböző 

formájú és tapintású anyagokkal ismerkednek meg. Az ingerek segítségével 

hatékonyabban és folyamatosabban biztosítjuk az érzékelés-észlelés fejlesztését. 

 

6. Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés:  
 

az emberi lét esztétikai dimenziójának megtapasztalása és a kreatív tevékenységek 

ösztönzése 

 

Céljaink: 

 

A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások megtapasztalása és 

önálló létrehozása 

Közös játék megvalósításához szükséges szociális-kommunikációs, kognitív és 

motoros feltételek megteremtése 
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Felnőttkorban is használható szabadidős készségek tanítása 

Zenei interakció segítségével a preverbális készségek fejlesztése 

 

Feladataink: 

 

Az emberi lét esztétikai dimenziójának megnyitása, az elemi művészeti tapasztalatok 

hozzáférhetővé tétele, ezek örömforrásként való megtapasztalásának segítése 

Finommotorika fejlesztése, kézműves technikák tanítása 

A gyermek számára örömet nyújtó, állapotának, mentális és valós életkorának 

megfelelő szabadidős aktivitások kiválasztása 

Testi közelség és testkontaktus elfogadásának tanítása 

Megfelelő reakció mások kezdeményezésére 

Az aktív cselekvés ösztönzése, elemi művészi tevékenységek végzése és a közös 

kreativitás élményének megtapasztalása 

A sorrakerülés kivárása, a megszólítás, szerepcsere, társakra való odafigyelés, 

önkontroll, szabálytartó viselkedés kialakítása 

A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének, 

mozgáskultúrájának fejlesztése 

  

 

Foglalkozásainkon nagy hangsúlyt helyezünk a kézfunkció, manipuláció 

fejlesztésére, amelynek jelentősége a játéktevékenységen kívül az önkiszolgálás 

területén is megmutatkozik. Kiemelt szerepe van a játékra nevelésnek, mellyel az 

adekvát játékhasználatot tanítjuk, fejlesztjük a fantáziát és az elemi kreativitást. 

 

A játékos tevékenységeken, játékszituációkon keresztül növeljük más foglalkozások 

eredményességét is, hiszen segítségükkel a gyermek megismeri, megtapasztalja az 

őt körülvevő világot. 

 

 

Tevékenységtanulás kis lépésekben 
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Minden magasabb rendű, összetett tevékenység – mint például az önkiszolgálás és 

az önellátás különböző mozzanatainak – kivitelezése komoly követelményeket 

támaszt a motoros, valamint az intellektuális képességekkel szemben. A különböző 

tevékenységeket éppen ezért analizálni kell és kis lépésekre bontani. Egy-egy 

cselekvési sor elsajátítása során a gyermekek olyan apró részleten akadhatnak el, 

ami számunkra sokszor jelentéktelen, elhanyagolható. Az ő esetükben ez 

lehetetlenné teheti az egész tevékenység kivitelezését. A tevékenységek 

alapmozzanataira bontásával megtalálhatjuk az elakadás okát és ott adhatunk 

segítséget, ahol az igazán szükséges. Természetesen nem sok értelme van az 

egyes mozzanatok izolált gyakoroltatásának (például a villahasználat előkészítése 

érdekében heteken át szurkálunk egy szivacsot egy villával, hogy a gyermek 

elsajátítsa a mozdulatot), hiszen a szituációhoz és a tárgyhoz való kötődés miatt a 

gyermek nem fogja tudni célzottan és tudatosan beépíteni a mindennapos 

tevékenységekbe az elszigetelten elsajátított funkciót. 

A mindenkori tevékenység-láncolatot teljes egészében tanítjuk, s ebből kiemelhetünk 

egy-egy részletet, amit aktuálisan célzottan gyakoroltatunk. Később erre tudjuk majd 

felépíteni az aktivitás többi elemét: vagyis először gyakorolhatjuk közösen a kanál 

megfogását, ami szem-kéz koordinációt és a fogás-megtartás képességét követeli 

meg, s ha ez biztonságosan megy, akkor térhetünk át a kanál szájhoz vezetésének 

célzott gyakorlására, ami már bonyolultabb szem-kéz, illetve száj-kéz koordinációs 

képességeket feltételez. Ugyanakkor a teljes folyamatot látnia és tapasztalnia kell a 

gyermeknek, hogy a tevékenység ne veszítse el értelmét, jelentését és 

összefüggéseit. 

 

Tevékenységtanulás segítséggel 
 

Az egyes tevékenységek kis lépésekre történő bontása mellett segítséget jelent a 

tanulási folyamat sikerében, ha a nehézséget vagy elakadást jelentő feladatoknál 

speciális irányítást és vezetést biztosítunk. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos 

mozzanatokat helyette végzünk el, hanem azt, hogy megkönnyítjük a problémás 

tevékenység-elem aktív végrehajtását. Különösen fontos, hogy csak és kizárólag 

annyi segítséget nyújtsunk, amennyi feltétlenül szükséges. Ezt úgy tudjuk 
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megvalósítani, ha nagyon pontosan figyeljük a gyermeket és a tevékenységi 

kompetenciájában bekövetkezett legapróbb előrelépéseket és változásokat, így 

lehetővé tehetjük, hogy a már elsajátított tevékenységeket vagy tevékenység-

mozzanatokat folyamatosan gyakorolhassa. Ez egyben kompetenciaérzését is 

erősíteni fogja, s az apró sikerek további erőfeszítésekre ösztönzik. 

A segítségadás módját leginkább a hátulról-oldalról való terelgetéshez 

hasonlíthatjuk, vagyis figyeljük, hogy a gyermek megmozdul-e és ha igen, merre, 

majd csak ott és akkor avatkozunk be, amikor és ahol az feltétlenül szükséges. 

Például elképzelhető, hogy a gyermek önállóan fel tudja venni az egyes 

ruhadarabokat, csak még nem tudja megkülönböztetni az elejét és a hátulját, vagy az 

öltözködés során nincs még tisztában a megfelelő sorrenddel. Ilyenkor elég, ha 

kézbe adjuk a ruhadarabot, vagy verbális irányítással megnevezzük a soron 

következőt, miközben szó szerint ráülünk a kezünkre, hogy túlzott 

beavatkozásunkkal és segítségnyújtásunkkal ne akadályozzuk az önálló, aktív 

cselekvést. 

A szülő, a nevelő egyik legnehezebb feladata annak megítélése, hogy az adott 

gyermeknek aktuálisan hogyan és mennyi segítséget kell adni: vagyis mi a túl kevés 

és mi a túl sok. Ha a fogyatékos gyermek valamilyen tevékenységet nem tud 

végrehajtani, először mindig verbális segítségadással kell próbálkozni, esetleg 

kiegészítve nem verbális jelzésekkel (gesztusok stb.). Ezután következik az egyes 

lépések bemutatása és az utánzásra ösztönzés. A komolyabb motoros problémákkal 

küzdő gyermekeknél a bemutatás utáni próbálkozás már kiegészül motoros 

segítségadással, ami leginkább a vezetett aktív mozgáshoz hasonlítható. A 

segítségnyújtásnak a vezetett aktív tevékenységen belül is vannak fokozatai, a 

határozott mozgásvezetéstől az emlékeztető jellegű kontrollig. A személyes 

segítségadás mellett döntő jelentősége van a rehabilitációs segéd- és segítő 

eszközöknek. Ezek kiválasztása személyre szabottan, a cselekvési kompetenciát és 

a tevékenység jellegét szem előtt tartva történik. 

Ha a fogyatékos gyermek mindig ugyanolyan segítséget kap, soha nem válik 

önállóvá az egyes tevékenységek során, ezért a segítségnyújtást fokozatosan le kell 

építeni. A cél ez esetben az, hogy a cselekvésláncolatot képes legyen néhány 
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verbális vagy egyéb kommunikációs jelzésre végrehajtani. 

 

 

A testkép a gyermek egész fejlődését tükrözi. A mozgás fejlesztése pedig a test 

észlelését közvetlenül befolyásolja és javítja. A mozgásos tapasztalatok nyomán 

nemcsak a testéről, hanem a környezetéről is kialakul egyfajta kognitív térkép.2 

 

Célja:  

 

Segítse a gyermek önmegismerését, hogy el tudja különíteni saját magát a tértől, 

majd így önmagát tudatosan megélve, ismerje meg a körülötte levő világot. 

 

 

Feladata:  

 

1.      A testkép kialakítása, vagy megerősítése 
A saját test szubjektív megtapasztalása: A saját testről szerzett külső (legfőbb 

eszköze a tükör) és belső benyomások. (pl. feszítések-lazítások) 

Más emberek véleménye. 

Mindezekkel tudatosítani kell a testrészek, a test téri határait 

 

2. A testfogalom fejlesztése 
     A saját testről szerzett intellektuális tudás; megtanulja a testrészek nevét,  

      funkcióját. 

 

3. A testséma fejlesztése 
      A test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok  

     mozgásának megélése.  

Eszközei: Utánzómozgások, gesztusjátékok, egyensúlygyakorlatok. 

 

 

 
2 (Rosta, 1996) 
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   Ahhoz, hogy a testséma ki tudjon alakulni, alapfeltétel a megfelelő testkép és 

testfogalom. Azért testséma fejlesztésről hallunk legtöbbször, mert az iskolába 

készülő gyermekről feltételezzük, hogy a testkép és a testfogalom már megfelelő, de 

ez mégis gyakran hiányos, kevésbé fejlett. Legtöbb esetben a három területet 

összefoglalóan csupán testséma fejlesztésnek nevezik. 

 

4.         Bal-jobb irányok megkülönböztetése, lateralitás kialakítása 
 

5.         Térbeli majd síkbeli helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása.3 
 

Az alkalmazott fő tevékenységi forma –életkori sajátosságokból adódóan –

természetesen - a játék. 

 

A leírt fokozatok nem egy-egy foglalkozást jelentenek; van amikor több lépcsőfokot is 

meg lehet egy foglalkozáson valósítani, de van, hogy egy lépcsőfok is csak több 

foglalkozás alatt rögzül. 

A fejlesztést mindig a már kialakult képességek alkalmazásával kezdjük, így 

sikerélményt biztosítunk, és kihasználjuk a tanulásban megjelenő pozitív 

transzferhatást is. 

Minden alkalommal tegyünk be korábbi fokozatokat is az új anyagrész mellé, ez 

sikerélményt nyújt, változatosságot teremt, megalapozza az elsajátítandó új 

ismereteket. 

 

1. Önazonosítás tükörben –testkép kialakítása 
- Önmaga felismerése tükörgyakorlatokkal 

- Jellegzetes külső tulajdonságok felismerése 

 

2. Testrészek azonosítása, tanulása tükörben –testfogalom 
kialakítása 

- Tükör előtt testrészek megérintése, megnevezése 

- Felnőtt által érintés, gyermek megnevezi 

 
3 (Rosta, 1996) 
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- Gyermek megismétli saját testen az érintést + megnevezést 

- Utasításra a gyermek megérinti + megnevezi az adott testrészt 

A felnőtt megnevezi, a gyermek megérinti + megnevezi a társa testén a 

kívánt testrészt  

3. Testrészek és funkciójuk tanulása, gyakorlása tevékenységekkel, 
tükör segítsége nélkül  
- Babafürdetés 

- Öltöztetés 

- Orvosos játék 

-„Zuhanyozás” 
- Kakukktojás játék     

- Társasjáték a testrészekkel    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Száll a lepke” játék variációi, az oldaliság szerepe nélkül.    
a, Felnőtt repteti a gyerekre, megnevezzük hová repült. 

    b, Felnőtt repteti magára – minden gyerek saját magán ugyanarra a 

testrészére, megnevezzük. 
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    c, Párosával: lepke-pillangó. Ahová az egyik gyerek repteti magára a 

katicát, a másik a pillangóját ugyanarra a testrészre magán. Megnevezi, a 

másik ellenőrzi, hogy jót mondott-e. 

    d, Párosával: Keresztbe reptetik egymás testrészeire a pillangót és a 

katicát. 

    e, Csukott szemmel kell megérezni, hogy a társ hova helyezte a 

pillangót, megnevezni, majd saját magán csukott szemmel ugyanoda 

helyezi. 

 

- Mozgással kísért mondókák, versek, énekek tanulása, melyekkel a 
testrészeket rögzítjük.  

Pl: Ez a szemem, ez a szám, ez meg itt az arcocskám. Jobbra-balra két 

karom, forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, ha akarok ugrálok. 

Nyisd a kezed, zárd ökölbe, forgasd csuklód körbe-körbe. Kettőt, csapj 

térdedre, Engedd karod le a mélybe. 

Ének: A kezem a lábam, a térdem a bokám, 

                   a térdem a bokám, a térdem a bokám. 

                  A kezem a lábam a térdem a bokám, 

                   az orrom a fülem a szám.                          

- Különböző testhelyzetekben /hason, hanyatt, ülve, térdelve/ megtalálni a 

megnevezett testrészt, megérinteni, megnevezni, mozgást végezni vele. 

 
4.    Utánzások, feszítések, lazítások – testkép 
       Közvetlen kapcsolatot létesít a kívülről látott testkép, és a belülről 

érzett test  

       között: 

       - Szekrénytolás – pihenés 

       - Izomember – gumiember 

       - Lufi fújás – kipukkadt lufi   

 

5.   /a . Önazonosítás tükör nélkül 
       - Fényképek közül sajátja kiválasztása ( vizuális alak- háttér dif.) 
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  - Időbeli sorrendbe állítja a képeket  
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

    - Szóbeli leírás alapján ráismerni saját magára (auditív figyelem, 

diszkrimináció + belső kép)  

 

A következőkben sok olyan játékot írok le, amelyeket Kocsis Lászlóné - 
Rosta Katalin: Ez volnék én? című Feladatlap-gyűjtemény képeit, 

feladatait felhasználva készítettem. Az ettől eltérő képanyagokat jelölöm. 

 

6. A test körülrajzolása, lábnyomat, kéznyomat készítése 

- Csomagolópapíron, majd az adott egyén azonosításhoz szükséges 

részletek berajzolása, színezése 

- Amikor már több test van lerajzolva, vizuális differenciálással 

azonosságok- különbségek keresése. 
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7. Testek azonosítása körvonal alapján    

 
Öt fokozatban játsszuk,  

 

1.: Nagy méretben készítem, az egyik sorozatot a földre kirakjuk, majd 

egyesével haladva mindenki kap egy képet, amelynek a párját közösen , 

mindig megindokolva megpróbáljuk megkeresni. Az teheti a párt a helyére, 

akinek a kezébe adtam. 

 

2.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Az egyik sorozat a 

földön, mindenki húzhat egyet, majd mindenki egyszerre próbálja 

megkeresni a saját képének a párját. Utána természetesen ellenőrizzük, 

hogy helyesek-e a párok.  

 

3.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Mindkét sorozat 

szétosztva, mindenki keresse meg a párját, üljenek le a párok egymás 

mellé. Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 

 

 A test hátsó zónájának megfigyeltetése tükörben. Személyek 

azonosítása; első-hátsó testzóna összetartozásának felismerésével.     
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Így alakul ki a tejes, plasztikus, körkörös kép a gyermekben önmagáról.

   
 

8. Szétvágott testek összerakása      
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4 

Fokozatosan! Az alábbi nehézségi sorrendeket érdemes betartani: (Könnyűtől indul a 

nehezebb felé) 

a, Teljes test… egy testrész….arc 

b, Függőlegesen, vagy vízszintesen kétfelé vágva…..többfelé vágva 

c, Függőlegesen, vagy vízszintesen egyenes vonalban…..ferde vonalban…..nem 

vonalban vágva. 

d,- Két más-más színű példánnyal dolgozva, az egyik alul, csak rá kell tenni. 

   - Alaptáblán alul csak a részek kontúrjai láthatóak. 

  - Csak üres alapkeret, kontúr nélkül, minta külön. 

  - Alapkeret nélkül, minta segítségével. 

  - Alapkeret nélkül, mintát megmutatva, majd emlékezetből. 

  - Alapkeret és minta nélkül. 

e, Közösen…., önállóan   

(Analízis, szintézis, vizuális figyelem, finommotorika) 

  

 
4 (Büchler - Nagy, 1992) 
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9. Szimmetria megéreztetése a testen       

A. Féltestekkel: 

 
 

 

 

B. Arcokkal: 
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10. Árnykép felismerése. Személyek azonosítása; teljes kép 

- árnykép összetartozásának felismerésével.       
    Hátulról megvilágított vászon elé állva kell felismerni az alakot. 

(alakállandóság) 

 
 

 

11. Egész test egyeztetése, a kerítéstől eltakart, hiányos testekkel. 
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13. Legegyszerűbb posztura utánzások              
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Testhelyzet megfigyelések, utánzások. A fejlesztés elejétől használhatjuk, de ügyelve 

az alábbi fokozatosságra: 

Kezdetben csak olyan feladatokkal végeztetjük, ahol az oldaliságnak nincs szerepe, 

nem kívánja a test középvonalának keresztezését.  

Sokáig csak háttal álló személyt kelljen utánozni, majd oldalt, csak legvégül szemben 

állót. 

Megkönnyíti a differenciált fejlesztést, többfunkcióssá teszi a játékot, ha a lapok 

hátoldalát nehézség szerinti ujj, korong, vagy tárgyképpel látjuk el. A gyermeknek a 

megadott mennyiség azonosításával kell a számára szükséges képet kiválasztani. 
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A testséma fejlesztését szolgálják még a következő játékok is, melyeket 
mindegy milyen sorrendben, majd a térbeli- síkbeli tájékozódás fejlesztése 
közben iktathatunk be.   
 

1.  Vizuális memóriajáték ruhákkal      
 
Minden játékos kap egy - egy képet, alsóneműbe öltözött gyermekről. Mindenki 

kiválaszthatja, milyen ruhadarabokat szeretne az adott gyermekre adni. Itt lehetőség 

nyílik - ha különböző bőrszínű gyermekek képeit alkalmazzuk - a negatív 

diszkrimináció megelőzésére, a különböző területeken élő emberek közti 

természetes különbségek megfigyeltetésére. Alkalmas még az időjárás - öltözködés - 

évszakok témakör gyakorlására is. 

 

2.    Játék az arcokkal            
 

1.: Nagy méretben készítem, az egyik sorozatot a földre kirakjuk, majd egyesével 

haladva mindenki kap egy képet, amelynek a párját közösen , mindig megindokolva 

megpróbáljuk megkeresni. Az teheti a párt a helyére, akinek a kezébe adtam. 

 

2.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Az egyik sorozat a földön, 

mindenki húzhat egyet, majd mindenki egyszerre próbálja megkeresni a saját 

képének a párját. Utána természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok.  

 

3.: Még mindig nagy méretben játszunk, közösen. Mindkét sorozat szétosztva, 

mindenki keresse meg a párját, üljenek le a párok egymás mellé. Utána 

természetesen ellenőrizzük, hogy helyesek-e a párok. 
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5 

 

 

 

 

3.  Mátrix fejekkel  
Komoly magyarázatot, bemutatást igényel!     

1.:Kezdetben sokáig közösen játsszuk, mindenki húz egy-egy képet, majd 

együtt találjuk meg a helyét. 

2.: Önállóan próbálják meg kirakni. 

3.: Mindenkinek saját tábla, az nyer, aki legelőször fejezi be hibátlanul 

 
5 (Aszali-Horváth-Horváthné-Dr Rónáné, 2005) 
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4. Mi hiányzik? Vizuális differenciáló- diszkriminációs játék    

7 

 

 

 

 

 

 
6 (Aszali-Horváth-Horváthné-Dr Rónáné, 2005) 
7 (Büchler - Nagy, 1992) 
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Térbeli – síkbeli tájékozódás fejlesztése  
 
Ha már eljutottunk a legegyszerűbb posztura utánzásokig, tehát ha már tudja a teste 

határait, külső – belső testérzete megfelelő, akkor állhatunk neki a térbeli 

tájékozódás fejlesztésének.   

A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének 

tudatosítása teszi lehetővé a tőle balra, illetve a jobbra levő tér megkülönböztetését.  

 

A térérzékelés alapja a mozgás, a sebesség és az irány érzékelése. A taktilis, 

kinesztétikus információk, és a vizuális ingerek integrációja terén létrejön a vizuális 

környezetséma. Ennek szükséges feltétele a bal és a jobb irány differenciálása és a 

térészlelés fejlesztése. Gyakoroltathatjuk a testrészek oldaliság szerinti mozgatását a 

különböző testhelyzetekben. Fontos, hogy a bal és a jobb differenciálása közben a 

két oldal egymáshoz tartozását is tudatosítsuk, és vezessük rá a gyermekeket az 

emberi testen meglévő szimmetriára.  

A testrészeken, a teljes testképen már jól megkülönböztetett téri irányokat tegyük át 

a tágabb környezetbe, ahol a kialakított kognitív térkép alapján lehet tájékozódni.  

A térészlelés kialakításánál saját magunkhoz viszonyítjuk a tárgy helyzetét.  

Azzal, hogy a gyermekben vizuálisan és kinesztétikusan is tudatosodik, miképpen 

töltik be a teret testükkel, megérzik testük téri határait, kialakul bennük a saját test 

tudata és képessé vállnak arra, hogy felismerjék a tárgyak önmagukhoz, illetve 

egymáshoz való viszonyát. Ez a fejlesztés a pszichikus folyamatokat mozgósítja. A 

pontosabb észlelés, a sémák alakulása változást idéz elő a környezethez való 

viszonyban. 8 

A világ átláthatóbbá, biztonságosabbá válik, s ez egyúttal az emocionális stabilitást is 

fokozza egy olyan élethelyzetben, melyben a gyermek fejlődése ezek hiányában 

kedvezőtlenül alakul.A vizuális mező tagozódását a megkülönböztető jegyek 

kiemelését, rendezését, a formák, az emberi forma pontos felismerését, a részletek 

megragadását, a vizuális alakzatok közötti iránykülönbségek felismerését, a figurák 

és képek közötti rendezőelv felismerését, a motoros pontosság kifejlődését, az író-

rajzolómozgásban a biztos testséma kialakulását, amely az emberábrázolásban 

 
8 (Rosta,1996) 
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figyelhető meg. Tudjuk, hogy az emberalak ábrázolása a gyermekek rajzban 

megnyilatkozó kifejezésmódjának egyik olyan formája, amelyben a valóság 

megélésének tapasztalatai, érzelmek, a világgal és önmagával kapcsolatos tudása 

fejeződik ki. Az emberrajz ábrázolásában a kognitív képességek együttesen jelennek 

meg, úgyis, mint a saját testről szerzett élmények - a vizuális és mozgásos 

leképeződés és a világról megszerzett intellektuális, emocionális tapasztalatok 

rajzbéli kifejezése. Az emberalak ábrázolásának fejletségi színvonala a testséma, az 

irányfelismerés, a vizuális állandóság felismerését jelenti. 

 

14. Térben: mi van tőlem, majd valamitől fent - lent. 
     Megnézzük a természetes környezetünkben, a szabadban, a helységekben mi 

van fent, lent. 

- Játszhatunk a „Repül a repül a ….” játék mintájára, „ fent van a, fent van a …..” 

játékot. 

- Nehezíthetjük a játékot, ha a fent és a lent található dolgokhoz más- más 

mozdulatot kell végezni. 

 

15. Térben: Feljebb – lejjebb, alatt - felett fogalom kialakítása.  
Mi van kezdetben hozzám, majd valakihez-valamihez viszonyítva feljebb, lejjebb, 

alatt, felett.  

 - Mászókázás, bordásfalra mászás közben megbeszéljük; ki van magasabban –

feljebb, és ki felett, ki alacsonyabban lejjebb, és ki alatt.                                                                           

 - A lányokkal emeletes babaházat, a fiúkkal emeletes parkolóházat készítünk. 

Építés, 

berendezés alatt tudjuk gyakorolni az adott fogalmakat.  

 

16. Fent-lent, feljebb-lejjebb, alatt-felett fogalom áthelyezése térből síkba: 
 Nagyméretű, kivágott elemekből eseménykép kirakása közösen a padlón. Fontos, 

hogy a fent, lent (felhők, nap, lámpa stb., ill. föld, fű, úttest stb..) határozottan jelölve 

legyen.  Többféle változattal dolgozzunk, így bármilyen témakörhöz köthetjük. Pl.: 

Évszakok, napszakok, közlekedési eszközök stb.. A játék alatt kialakítjuk síkban a 
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szükséges fogalmakat.

9 

 

  17. Saját testen bal – jobb oldal differenciálása, jelölésének 
megtanulása, testrészek és az oldalak összekapcsolása.  

(Innentől kezdve minden foglalkozás elején egyesével megbeszéljük hol a szív 

helye, és feltűzzük.) 

 Megéreztetjük baloldalon a szívdobogást, ide szívecskét tűzünk a ruhára. 

Gyakoroljuk a bemutatkozást, ehhez kötjük a jobb kezet. 

Fontos, hogy egyértelmű legyen, hogy minden páros testrészünkből van jobb és 

baloldali is. 

 

 
9 (Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 
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18. Téri tájékozódás fejlesztése: Mellettem jobbra – balra fogalom 
kialakítása, összekapcsolva a balról jobbra haladási irány és a sor eleje – 
vége, első - utolsó fogalmak kialakításával. 
 
1. Magasság szerint egymás mellé állítjuk a gyerekeket, az első elé 

nagyméretű szívet helyezünk a földre. Megbeszéljük ki a legmagasabb, ő 

állhat a sor elején, ő az első, az alacsonyabbak állnak mellé, a 

legalacsonyabb áll a sor végén, ő az utolsó. 

 Gyakoroljuk: 

 Ki áll mellettem a bal, ki a jobb kezem, oldalam felé. 

 Hol kell elkezdeni a sort? 

 Ki áll a sor elején, végén? 

 Ki a sorban az első, ki az utolsó? 

 Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 

 A gyógypedagógus szerepátadással az elsajátítandó aktív szókincset 

gyakoroltathatjuk.   

 Behunyt szemű gyerekek közül kettővel helyet cseréltetünk. Ki kell 

találni, mi változott meg.  

 

2. A gyerekek a földön ülnek, előttük egy sorban elhelyezünk párnákat, vagy 

karikákat. A sor elejére egy nagyméretű szívet teszünk.  A gyerekeket 

felszólítás alapján ültetjük sorba. A továbbiakban ugyanúgy járunk el, mint az 

előző pontnál. Fontos, hogy a karikába ülők, ne szembe üljenek a még 

szőnyegen levőknek.   

 

19. Téri tájékozódás fejlesztése: Valami mellett jobbra – balra fogalom 
kialakítása, összekapcsolva a soralkotás, a balról jobbra haladási irány 
és a sor eleje – vége, első - utolsó fogalmak gyakorlásával, között, sarok 
fogalom bevezetése. 
 
A gyerekek most is a szőnyegen ülnek, a karikák sorban előttük, az első 

karika előtt a szív. Egy kosárba játékokat készítünk, felszólításra egy – egy 
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gyerek választhat egy – egy játékot, és soralkotást végzünk a játékokkal.  

Gyakoroljuk: 

 Mi van a megnevezett játék mellett balra, jobbra?  

 Hol kell elkezdeni a sort? 

 Mi áll a sor elején, végén? 

 Mi a sorban az első, mi az utolsó? 

 Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 

 Mi van két megnevezett játék között? 

 Mi változott meg? (figyelem, memória fejlesztése) 

 Gyógypedagógusi szerepátadással az aktív szókincs fejlesztése. 

A sarok fogalom kialakítását is adott játék elhelyeztetésével, 

elhelyezésével végezzük.  

  

20. Felfelé – lefelé, balra – jobbra, sor eleje, sor vége, első, utolsó 
fogalmak, és a soralkotás térből síkba való átvitele. 
 
    Síklapra rajzolt alapképekre játéktárgyak elhelyezése, a megadott 

szempontok alapján. Pl: A sor elején balra menjen a piros busz! A 

következő a kék kisautó! A fűben jobbra szaladjon a pöttyös kutya!  A 

felhők között balra repüljön a sárga repülőgép, jobbra a barna helikopter!  

A zöld béka ugorjon balra, a sárga béka ugorjon balra. A lila halacska 

ússzon felfelé, a zöld lefelé, a piros balra, a kék jobbra. Stb….. 
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10 
 

 

Gyakoroljuk: 

 Mi van a megnevezett játék mellett balra, jobbra?  

 Hol kell elkezdeni a sort? 

 Mi áll a sor elején, végén? 

 Mi a sorban az első, mi az utolsó?  

 Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 

 Mi van két megnevezett játék között? 

 Mi változott meg? (figyelem, memória fejlesztése) 

 

21. Felfelé – lefelé, balra – jobbra, sor eleje, sor vége, első, utolsó 
fogalmak, és a soralkotás, képolvasás gyakorlása síkban. 
 
A 20. pontban leírt, és azokhoz hasonló játékok, de már nem 

játéktárgyakkal, hanem képekkel. 

                     Gyakoroljuk: 

 Mi van a megnevezett kép mellett balra, jobbra?  

 Hol kell elkezdeni a sort? 

 Milyen kép van a sor elején, végén? 

 Mi a sorban az első, mi az utolsó? 

 Hol a következő betöltendő hely? (soralkotás) 

 Mi van két megnevezett kép között? 

 Mi változott meg? (figyelem, memória fejlesztése) 

  Balról jobbra haladási iránnyal folyamatos képolvasás kialakítása. 

 Gyógypedagógusi szerepátadással az aktív szókincs fejlesztése. 
 

10 (Rónai-Soltészné-Velkeyné, 2003) 



 
 

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT 
Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00034 
 
 

 

 

 

 

A. 
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B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      C. 
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D. 

 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 

 

 
11 (Csabay Katalin, 1993) 


