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A fejlesztésbe bevont kliens monogramja: V M 
 

A kliens fejlesztésének formája: egyéni fejlesztés szülői segítséggel, közreműködéssel 
 

A terápiás fejlesztés indoka:  a szakértői véleményben előírt logopédiai fejlesztés, mozgásfejlesztés és komplex gyógypedagógiai megsegítés 
 

A terápiás fejlesztés szükségessége: Kevert specifikus fejlődési zavarok miatt (a mozgáskoordináció, a beszéd fejlődése és a kognitív funkciók kombi-

nált fejlődési zavara), beszédindítás, kommunikációfejlesztés, mozgásfejlesztés és komplex gyógypedagógiai terápia 
 

A terápiás fejlesztés formái és gyakorisága: heti két alkalommal végzett logopédiai terápia, heti egy-egy alkalommal végzett mozgásterápia és komp-

lex fejlesztés egyéni formában 
 

A terápiás fejlesztés hosszú távú céljai és főbb területei: nagymozgások fejlesztése, 

  finommozgások fejlesztése; 

  mozgáskoordináció fejlesztése 

  vesztibuláris rendszer fejlesztése, 

  beszédindítás, a beszédkedv felkeltése, 

  hallási figyelem fejlesztése, 

  a kifejező nyelvi készség fejlesztése, 

  a verbális kommunikáció kialakítása, 

  beszédfigyelem, a beszédértés további tréningje, 

  kommunikáció és figyelem fejlesztése. 
 

A terápiás fejlesztéshez használt módszerek, eszközök: megkésett beszédfejlődés terápiája, komplex gyógypedagógiai és mozgásterápia 

 tükör, csúszda, tornapad, rámpa, bordásfal, babzsák, trambulin, gördeszka, labda 

 állatfigurák, borotvahab, buborékfújó, gyertya. 
 

A fejlesztéshez társuló szolgáltatás: szülői részvétel a terápiás foglalkozásokon, folyamatos szülői konzultáció, közös esetvezetéssel tanácsadás 
 

A terápiás foglalkozás célja: hangutánzás gyakorlása, hallási figyelem gyakorlatainak ismétlése, bővítése, ritmikus szövegmondás gyakorlása, 

 szókincsbővítés, utánmondás gyakorlása, kommunikációs gyakorlatok ismétlése, bővítése, 

 nagymozgások, egyensúly, szem-kéz-láb koordinációjának fejlesztése, figyelem tréningje. 
 

Felhasznált irodalom: Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…, Logopédiai Kiadó, Budapest, 2002. 

 Dr. Benczúr Miklósné: Mozgásnevelés. ELTE-BGGYK, Budapest, 2000. 

 Kovács A. - Fung.E.:Mackógyógytorna a beszédébresztésért, K&J VITAL Kft. 2013. 

 Peter Hirtz - Arturo Hotz - Gudrun Ludwig: Mozgáskompetenciák - Egyensúlyozás, Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó. 2004. 

 Sófalvi Sándor: A szenzomotoros integrációs terápiáról, Beszédjavító intézet. 2001. 

http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/kovacs_a_-_fungemackogyogytorna_a_beszedebresztesert
http://www.libri.hu/szerzok/peter_hirtz.html
http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/peter-hirtz--mozgaskompetenciak---egyensulyozas
http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/peter-hirtz--mozgaskompetenciak---egyensulyozas
http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/peter-hirtz--mozgaskompetenciak---egyensulyozas
http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/peter-hirtz--mozgaskompetenciak---egyensulyozas
http://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=157408&s_det=1
http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/mozgasfejlesztes/sofalvi-sandor-a-szenzomotoros-integracios-terapiarol
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Kapcsolatfelvétel, kooperálás 1. Bújj, búj, zöld ág… 2’ - Ráhangolódás 

Testséma fejlesztése 

Nagymozgások fejlesztése 

Vesztibuláris ingerlés 

Hallási figyelem tréningje 

Beszédészlelés - beszédpercep-

ciós folyamat fejlesztése  

Gondolkodás fejlesztése 

2. Csúszda utasításértéssel 

Felmászás a csúszdára; babzsák dobálása felszólításra; 

Hóóóó-rukk lecsúszással; zs-zs-zs repülőzéssel 

3. Mondókák tükör előtt 

Ez a szemem…; Sim, sum fúj a szél… 

Fújja szél a fákat…; Ilyen nagy az óriás… 

csúszda, babzsák, tükör 

8’ 

éneklés, ritmizálás  

tapsolással (ismétlés: 

Cirmos cica…; Kere-

kecske-gombocska…) 

Hangutánzás, 

utánmondás, öröm 

kifejezése mozgással 

Járásgyakorlat 

Egyensúly fejlesztése 

Szem-kéz-láb koordináció 

Ritmikus szövegmondás 

4. Járás-ülés szövegmondással 

Séta a padon - Sétálunk, sétálunk… 

Séta a felfordított padon - Aki nem lép egyszerre… 

tornapad 

5’ lelépés (ismétlés) 
Mozgásos, énekes  

játék 

Nagymozgások gyakorlása 

Járás emelkedőn 

Mászás bordásfalon 

Szem-kéz koordináció 

Kommunikációs gyakorlat 

Beszédértés – beszédprodukció 

gyakorlatai 

Egyensúly fejlesztése 

5. Járás megváltozott körülmények között 

Séta emelkedőn fölfelé – Jár a …, jár … 

Mászás bordásfalon – Alma, alma, … 

6. Fel-le mozgások gyakorlása finommozgással 

Tükör bekenése fel-le irány gyakorlásával 

7. Fel-le mozgások gyakorlása ugrálással 

Ugrálás trambulinon – Ugrálunk, mit a verebek… 

rámpa, bordásfal, tükör, borotvahab, trambulin 

10’ ajak-, nyelvtorna 

Kommunikációs szán-

dék kifejezése; fel-le 

mozgás gyakorlása 

Nagymozgások gyakorlása 

Egyensúly fejlesztése 

Hangadás, hangutánzás 

7. Gördeszka gurítása hangadással kísérve 

á hang gyakorlása 

gördeszka 

5’ 
labdagurítás hangadás-

sal 

Játékos 

magánhangzógyakorlat 

Nagymozgás fejlesztése 

Szem-kéz koordináció 

Beszédértés, -produkció, 

gondolkodás fejlesztése 

8. Gördeszkán tárgyak átadása kérésre hangutánzás-

sal 

Mit mond a …? Küldd át hozzám! 

gördeszka, babzsák, állatok 

10’ 
hangutánzás képek 

nézegetésével 
Beszédértés 

Fújógyakorlat – jutalom 

Szem-kéz-láb koordináció 
9. Buborék- és gyertyafújás 

buborékfújó, gyertya 
3’ 

légzőgyakorlat (ismét-

lés) 
Ismétlés, jutalmazás 

Kooperálás, elköszönés 10. Értékelés, zárás 2’ - Dicséret! 

 


