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Bevezető gondolatok 

          A szombathelyi Korai fejlesztő Központban két gyógypedagógus kolléga tart 

kisgyermekek számára csoportos foglalkozásokat. Ha a gyermek szociális fejlődése lehetővé 

teszi, csoportokat hozunk létre hasonló típusú képességelmaradással, sérüléssel küzdő 

gyermekek számára. A gyógypedagógiai segítségnyújtással a gyermekközösséghez való 

hozzászoktatást, óvodára való felkészítést tesszük lehetővé, a szülőknek pedig a hasonló 

sorstársi kapcsolatok kibontakoztatását próbáljuk elősegíteni. Célunk továbbá a 

nagymozgások, finommozgások, kognitív képességek fejlesztése és szókincsfejlesztése 

valósuljon meg a mondókákkal, énekekkel, képességekhez igazított tevékenységekkel. 

Azonos korosztályú, hasonló problémákkal küzdő gyermekek vesznek részt a 

foglalkozásokon. A szülők egyénre szabott tanácsadást kapnak a szakemberektől a gyermek 

fejlődésével, nevelésével kapcsolatban, illetve a szülők saját tapasztalataikat megoszthatják, 

kicserélhetik egymás között.  

 

A foglalkozások menete 

        A foglalkozások heti rendszerességgel zajlanak egy órás időintervallumban, kisebb 

csoportokban. Az anya és gyermeke aktív szereplője ezeknek a foglalkozásoknak. Itt is ki kell 

emelni, mint minden terápiánál, csak akkor érünk el várt hatást, ha a rendszeresség elvét 

követi a szülő. Minden foglalkozásnak megvan a maga tematikája, ahol a fokozatosságra és 

visszacsatolásra törekszünk. 

    A foglalkozások egymás köszöntésével kezdődnek, ez általában valamilyen játékos 

keretben történik, fontos, hogy mindig ugyanaz legyen a köszöntési forma, ezzel a 

gyermekben kialakul egy rutin. Ilyen játék lehet a labdagurítás egymásnak, közben pedig egy 

köszöntő mondóka elmondása. 

     Ezt követően mozgással kísért mondókákkal és ölbeli játékokkal telik az idő. Itt az anya 

gyermekét mozgatva, együtt mondókázva tanulják meg a gyermekek a különböző 

mozgásokat. A folytonosság elvét itt is mindig szemelőtt tartva, az aktualitásoknak megfelelő 



(karácsonyi, téli, tavaszi stb.) mondókák szavalása következik. Ezeknek a fő célja a figyelem, 

emlékezet, beszédritmus, szókincsfejlesztés mozgásos megtapasztalásokon keresztül, illetve 

az anya – gyermek kapcsolat erősítése.  

Néhány mozgásos példát szeretnék itt felsorolni: 

- Biciklire szálltam, (tekerjük a lábakat), 

de elfáradtam a lábam. 

Repülőre ültem, (karok oldalsó tartásban), 

de sajnos elszédültem (fejünket jobbra-balra hajtjuk). 

Csónakkal mentem (kezeinkkel evezünk), 

sajnos vízbe estem (lecsapunk a földre). 

Máskor, ha sietek, 

inkább gyalog megyek. (helyben járás) 

 

- Nyuszi fülét hegyezi, ( nyuszifület mutatunk) 

a bajuszát pödöri.  ( pödörjük a bajuszt) 

 

Répát eszik: ropp-ropp-ropp,,   (mintha répát ennénk) 

nagyon ugrik: hopp-hopp-hopp!   ( ugrálunk) 

- Hóc, hóc, katona,          (térdünkön lovagoltatjuk) 

ketten ülünk egy lóra, 

hárman meg a csikóra! 

Nagyot ugrik a baba!  (hónalj alatt megfogjuk a gyermeket és felnyomjuk a fejünk 

felé) 

 

És néhány szociális képességet erősítő gyermekjáték: 

- Csön, csön gyűrű, arany gyűrű,         (körbe adjuk egymásnak a gyűrűt) 

nálad, nálad ezüst gyűrű, 

itt csörög, itt pörög, itt add ki! 

- Csip-csip csóka,                           ( egymás kezét fogjuk) 

vak varjúcska. 

Komámasszony kéreti a szekerét, 

nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. 

Hess, hess, hess!                             ( „hessegető” kézmozdulatokat végzünk) 



      Finommotorikát fejlesztő feladatokkal folytatjuk a foglalkozást, ahol a kéz erősítése, ujjak 

ügyesítése, külön mozgatása, a két ujjas fogás kialakítása az elsődleges cél a gyermek aktuális 

képességeitől függően. Másodsorban pedig a figyelem fókuszálása az adott tevékenységre, a 

figyelem megosztása, a gyermekek egymásra és az eszközökre való figyelése a cél. Néhány 

játékos feladat ennek kivitelezésére; gyöngyfűzés, gyurmázás, ujjfestés, ragasztás, Pötyi 

játékok. 

                    

 

      A foglalkozásokon nagy szerepet kap a mozgás, a ringatás és a hintáztatás. A gyermek 

képességeit figyelembe véve alakítunk ki egy akadálypályát, ahol a szülő vezetve gyermekét 

végig halad rajta a szakember instrukciói alapján. A fő cél az egyensúlyfejlesztése, a taktilis 

érzékelés fejlesztése, mozgáskoordinácó, a nagymozgások fejlesztése, a térbeli tájékozódás, 

az önbizalom és bátorság fejlesztése. Ezekhez olyan fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre, 

mint a forgó tölcsér, Huple, rugós deszka, egyensúlyozó deszka, érzékelős korongok, 

csepphinta stb. 

   Otthoni akadálypálya kialakításához előkészíthet a szülő könyveket, szivacsokat, párnákat; 

vastagságától függően rálépni, átlépni őket, fel – leugrani róla. Ugrókötélen végig sétálni, 

forgó széken pörgetni, közben mondókázni (Pl.: Guri - guri guriga, Gurul a kis Név.; 

Tekeredik a kígyó …).  Hintalón, otthoni hintán való hintáztatás, lepedőben hintáztatás, 

bukfenc gyakorlása; (Nyakhajlítással, a fej két kéz közé tételével és hát domborításra 

figyelünk.). 

    Végül egy közös torna következik, ahol a szülő gyermekét tornáztatja, illetve gyermekével 

együtt mozog, mindezt énekléssel, mondókával kísérve.  



   A foglalkozások minden alkalommal ugyanúgy záródnak egy kedvelt játéktevékenységgel, 

ezáltal a gyermekben kialakítva egy rendszerességet, biztonságot. Záró játék lehet például 

célba dobás játék babzsákkal, kis labdával, labda gurítása lepedőn, négy sarkát fogva. 

 

A foglalkozások célja 

A foglalkozások a családközpontúság elvét szem előtt tartva, célja a képességek fejlesztésén 

túl, az anyai attitűdök erősítése, életkorhoz, képességekhez igazodó fejlesztő hatású játékok 

bemutatása, a korcsoportban való tevékenykedés örömének kialakítása, az aktuális problémák 

feltárása, megbeszélése, segítségnyújtás.  

 

Néhány probléma, ami felmerülhet a foglalkozásokon; 

- a gyermek nem hajlandó szilárd állagút enni 

- nem akar egyedül aludni 

- anyáról nehezen válik le 

- nehezen fogadja el a kortársait 

 

Záró gondolatok 

A foglalkozásokon szeretnénk a szülők közötti kapcsolatokat kiépíteni a korai fejlesztésben 

részt vevő gyermekek mindennapos problémáinak egymással való megosztása által. Célunk, 

hogy a szülők tapasztalataikat kicseréljék egymás között szakemberek bevonásával. A nap, 

mint nap felmerülő nehézségek bemutatása, a lehetséges megoldások keresése. Egy 

bensőséges, bizalmas helyzetben találhatják magukat, ahol jó hangulatban telik el az idő. 

 

Helyszín: Szombathely, Pázmány Péter krt. 26/b 

Elérhetőség: 06 94 519 - 605 

Várunk mindenkit szeretettel! 
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