A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét,
aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia diszgráfia terápiát igényelt.

Fejlesztési terv I.

Szemeriené Szigethy Enikő kolléganőm segítségével
Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve
Gyermek adatai:
I. Mozgásfejlesztés
1. Nagymozgás:
testtudat megerősítése: finomtestvázlat bővítése, testrészek funkciói,
térészlelés fejlesztése: jobb-bal differenciálás, téri helyzetek, viszonyszók,
irányhármasság gyakorlása,
síkban való tájékozódás fejl.
2. Finommotorika:
kézhasználat ügyesítése különböző technikákkal,
3. Grafomotoros fejlesztés:
szem-kéz koordináció fejl., -formaemlékezet fej!.,
iránydifferenciálás,
alakállandóság kialakítása (forma, szín, méret, nagyság)
alak-háttér felfogásának fejlesztése,
ábrázolókészség fejlesztése, egyre bővülő tartalmi jeggyel bíró emberalak ábrázolása,
a fantázia bővítése, az ábrázolandó dolgok mind valósághűebb megjelenítése,
betűelemek elsajátítása: a betűelemek kivitelezéséhez szükséges út gondolati
leképezése, tervezése, nyomtatott nagybetűk másolására törekvés, ismerkedés a betű
nevével,
írás előkészítő feladatlap használata.
II. Megismerési funkciók fejlesztése
1. Figyelem fejlesztés:
auditív,
vizuális,
taktilis,

kinesztetikus ingerek biztosítása a hátrányos szociokulturális háttér miatt kialakult
nagyfokú tapasztalat és ismerethiány kompenzálása érdekében.
2. Emlékezet fejlesztés:
rövid és hosszú távú,
vizuális, akusztikus, verbális emlékezet fejlesztése, egyre bővülő elemszámmal
rendelkező képek, mondókák, mesék gyakorlásával, tanulásával.
3. Gondolkodási funkciók fejlesztése:
Fogalmi gondolkodás: passzív, aktív szókincs fejlesztése, grammatikailag helyes
verbális kifejezésmód gyakorlása, különböző szójátékokkal.
Színek: alapszínek megerősítése, mellékszínek megismerése, gyakorlása.
Formák: alapformákon túl a trapéz, az ellipszis-formák differenciálása, létrehozása
különböző technikákkal.
Nagyság: egymástól kismértékben eltérő nagyságú tárgyak összehasonlítása, sorba
rendezése, nagyobb, legnagyobb, kisebb, legkisebb, ugyanakkora fogalmának
gyakorlása.
Mennyiség és számfogalom kialakítása tízes számkörben. Halmazok közötti
mennyiségi változás felismerése, létrehozása. Több, kevesebb, /mennyivel/ ugyanannyi
fogalmának elmélyítése. A globális mennyiségkép növelése a hatos számkörig. A
sorszámnevek elsajátítása, ismerkedés a számszomszédokkal. Csökkenő számsor
képzése, ismerkedés a számjegyekkel.
Ok-okozati összefüggés, asszociációs képesség fejlesztése: a környezetben lévő
események közötti kapcsolatok, szabályszerűségek megfogalmazása.
Rész-egész viszony, analízis-szintézis: képek egymáshoz tartozásának felismerése,
egymáshoz rendelése - puzzlek segítségével.
Tér-idő orientáció: az idő, napok múlásának érzékeltetése, ma, holnap, … viszonyok
megnevezése a hét napjaiban, az évszakok jellegzetességei, a napszakok neveinek
ismerete a gyermek napi tevékenységeivel kapcsolatban.
Szerialitás: jelenségek, események egymás utániságának felismerése, auditív, vizuális,
verbális, motoros területeken.
Főfogalom alá rendezés: a legfontosabb gyűjtőfogalmak, és az alájuk tartozó elemek
ismerete, folyamatos bővítése tárgyi, képi, fogalmi szinten
Különbségek észre vétele, megfogalmazása, ellentétpárok gyakorlása.
Konstruálás, kreativitás, fantáziafejlesztés különböző konstruáló játékokkal
III. Verbális kifejezőkészség fejlesztése
Tartalmi rész:
passzív és aktív szókincs fejl.,
a beszédészlelési és beszédértési teljesítmény életkori normáihoz való közelítés.
Beszédfordulatok gyakorlása különböző kommunikációs helyzetekben.
Képekről ok-okozati összefüggések megtalálása.
Grammatikailag helyes kifejezésmód kialakítása.
Alaki rész:

interdentális szigmatizmus: sz - z- c; s-zs-cs; t; n;
k-t
g-t
l-j
r-j
ny-n
gy-g
ty-t paralália.
IV. Általános ismeretek bővítése:
Testünk
Családunk
Évszakok
Ünnepeink
Közlekedés
Lakóhelyünk
Állatok
Növények
V. Feladattudat kitartás fejlesztése:
Önfegyelem
Kitartás
Feladatértés fejlesztése
Feladattudat kialakítása
Szabálytartás
Munkatempó növelése

Fejlesztési terv II.

Az előző fejlesztsi terv folytatása, 1. osztályos a gyermek, s diszlexia veszélyeztetett.

Név:
Helyszín:
Időpont:
I. Testséma-, téri orientáció fejlesztése:
testtudat megerősítése: testvázlat, finomtestvázlat megerősítése, testrészek funkciói,

térészlelés fejlesztése: jobb-bal differenciálás, téri helyzetek, viszonyok,
irányhármasság gyakorlása,
síkban való tájékozódás fejlesztése.
II. Percepciófejlesztés:
1. vizuális percepciófejlesztés:
vizuális differenciáló képesség fejlesztése,
szem fixációs mozgásának fejlesztése,
látószögnövelő gyakorlatok,
vizuális ritmus fejlesztése,
vizuális – szeriális képesség fejlesztése,
vizuális emlékezet fejlesztése.
2. az alaklátás és a formaállandóság fejlesztése:
formaemlékezet fejlesztése,
alakállandóság kialakítása,
rész – egész /analízis – szintézis fejlesztése,
alak – háttér fejlesztése.
3. auditív percepció fejlesztése:
auditív differenciáló képesség fejlesztése,
auditív – szeriális képesség fejlesztése,
auditív emlékezet fejlesztése,
auditív figyelem fejlesztése.
4. verbális kifejezőkészség fejlesztése:
verbális emlékezet fejlesztése,
beszéd-, és szövegértés fejlesztése,
szókincsbővítés /passzív és aktív szókincs/,
helyes grammatikai kifejezőkészség fejlesztése,
összefüggések, analógiák megfogalmazása /ok-okozati összefüggések, szinonimák,
ellentét párok/,
hangsúly, ritmusfejlesztés.
III. Olvasási készség fejlesztése:
analízis – szintézis gyakorlatok,
hang, betű közti hármas asszociáció kialakítása, megerősítése,
vizuálisan, akusztikusan, motorosan hasonló betűk differenciálása,
egyre bővülő szótagszámú szavak olvasásának, értelmezésének gyakorlása.

Fejlesztési terv III.

Ugyanaz a lurkó, 4. osztályosan, diszlexia - diszgráfia diagnózissal
Név:
Diagnózis: diszlexia – diszgráfia .......... szakértői szám
Fejlesztés ideje:
Fejlesztés helyszíne: Á.I.
I. Percepciófejlesztés:
1. Vizuális percepciófejlesztés:
vizuális differenciáló képesség fejlesztése,
vizuális - szeriális képességfejlesztése,
vizuális emlékezetfejlesztése,
alak - háttér megkülönböztetése.
2. Auditív percepció fejlesztése:
auditív differenciáló képességfejlesztése,
auditív - szeriális képességfejlesztése,
auditív emlékezetfejlesztése,
auditív figyelem fejlesztése.
3. Verbális kifejezőkészség fejlesztése:
verbális emlékezetfejlesztése,
beszéd-, és szövegértés fejlesztése,
szókincsbővítés.
II. Olvasásfejlesztés:
mentális lexikon fejlesztése,
vizuálisan, akusztikusan, motorosan hasonló betűk differenciálása: o-u, ö-ü, k-g, sz-zs,
ny-n, gy-g, f-v,
hangsúly, ritmusfejlesztés.
III. Grammatikai készségfejlesztése:
/fonológiai-, fonetikai-, szintaktikai-, szemantikai-, grammatikai szinten)
hosszú -rövid hangok differenciálása,
zöngés - zöngétlen hangok differenciálása,
névelők alkalmazása,

mondatkezdés, mondatvégi írásjelek alkalmazása, mondatfajták gyakorlása,
elválasztás gyakorlása,
ragok, képzők, jelek alkalmazása,
igeragozás, igemódok gyakorlása,
szófajok gyakorlása.
IV. Szövegfeldolgozás fejlesztése:
Önálló szövegfeldolgozás elérése:
irányítással,
irányítás nélkül.

