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Mikor-kiknek?

Korai fejlesztésre azokat a gyermekeket várjuk, akiknek fejlődése eltér a vele azonos 

korúakétól. Ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a beszéd- és nyelvi fejlődés, a 

szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.

Ebben a fejlesztési formában 0-3 éves korukig vehetnek részt a gyermekek.

https://www.babaszoba.hu/articles/baba/Korai_fejlesztes_igen_vagy_nem?aid=20130625231857 Letöltés: 2020.05.15

https://www.babaszoba.hu/articles/baba/Korai_fejlesztes_igen_vagy_nem?aid=20130625231857


A fejlesztés célja

• az elakadt képességek fejlődjenek

• segítsük a gyermek közösségbe való beilleszkedését

• szülők egyénre szabott tanácsadást kapjanak

• fontos cél az anyai attitűdök, kompetenciák erősítése

• bemutatjuk a fejlesztő hatású játékokat, tevékenységeket 

https://www.babaszoba.hu/articles/baba/Korai_fejlesztes?aid=20081120184733



Mi történik a foglalkozáson?

A hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot 

állítunk össze, amely magában foglalja a családnak nyújtandó segítséget is. 



https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/
http://www.odukozpont.hu/odubrfejlesztobrkozpont/bemutatkozas/tortenet

A foglalkozások tartalma 

Az egyes foglalkozások tehát az egyéni képességekhez igazított tevékenységekkel zajlanak.

Sor kerül a nagymozgások, finommozgások, kognitív képességek fejlesztésére. 

A szókincsfejlesztés  mozgással kísért mondókákkal, énekekkel történik.

Foglalkozásaink a fokozatosságra és visszacsatolásra épülnek.

https://www.okosjatek.hu/korai_fejlesztes



A foglalkozások menete

A foglalkozások egymás köszöntésével kezdődnek, 

ami mindig ugyanaz a köszöntési versike, vagy 

dalocska. Ez a keret biztonságot ad a gyermeknek, 

mivel jelzi számára a foglalkozás kezdetét.

https://hordozo.hu/zagyi-linda-konduktor-korai-fejleszto-tanacsadas-az-otthonodban-17592



Mozgással kísért mondókázással, ölbeli játékokkal folytatjuk a foglalkozásokat.

Ha az anya részt vesz az órán gyermekét mozgatva, együtt mondókázva tanulhatják 

meg a különböző játékos helyzeteket.

Ezekkel a mozgásos megtapasztalásokkal  jól fejleszthető az emlékezet,

beszédritmus és szókincskészlet, miközben  az anya –gyermek kapcsolat  is 

erősödik.
http://www.koraifejleszto.hu/index.php?ln=hu&p=more&id=2&m=8



Minden foglalkozáson sor kerül a finommotorika fejlesztésére,

ahol a kéz erősítése, ujjak ügyesítése, külön mozgatása, 

a két ujjas fogás kialakítása a cél.

Ezekkel a tevékenységekkel a figyelmet is nagyon nagy 

mértékben tudjuk fejleszteni.

http://konduktivovoda.hu/2017/08/korai-fejlesztes/

https://napocska.hu/finommotorika/

http://sucika67.hu/2012/07/03/szem-kez-koordinaciot-finommozgas/



A foglalkozásokon nagy szerepet kap a mozgás.

A gyermek képességeit figyelembe véve minden órán 

kialakítunk számára egy akadálypályát.

Ebben a feladatsorban az egyensúly, a taktilis 

érzékelés, mozgáskoordinácó, a nagymozgások 

fejlesztése, a térbeli tájékozódás, az önbizalom és 

bátorság fejlesztése valósul meg. Ezekhez az Ayres

eszköztárat használjuk.

https://www.fiusjatekok.hu/termek/mini-forgo-egyensulyozo/

https://mosolykulcs.hu/galeria/korai-fejlesztes.php

https://mozgaseszkozok.hu/ayresdszit-dinamikus-szenzoros-integracios-terapia/

http://www.kepessegfejlesztes.hu/korai-fejlesztes/



A foglalkozások minden alkalommal ugyanúgy, a gyermek egy 

kedvelt játéktevékenységével záródnak. Ezzel a kerettel 

igyekszünk kialakítani a gyermekben a rendszerességet, 

biztonságot.

http://jnszmpsz.hu/tagintezmenyek/jaszbereny/jaszberenyi-tagintezmeny/

https://mosolykulcs.hu/galeria/korai-fejlesztes.php

https://mosolykulcs.hu/galeria/korai-fejlesztes.php



Finommozgást fejlesztő játékainkból ajánlunk egy párat, melyek otthon is végezhetők:

Néhány festési technika:

1. Befestjük a gyermek tenyerét, ujjakat,  miközben mondókát mondunk: Hüvelyk ujjam almafa..

ha kész, a gyermek tenyerét egy rajzlapra nyomjuk, s megcsodáljuk az eredményt

2. Mutató ujját ujjfestékbe merítjük, s a gyermek firkarajzot készít a rajzlapra

https://hu.pinterest.com/pin/758575130955460004/

https://szabolcsihir.hu/helyben-jaro/2018/07/negy-nyiregyhazi-bolcsodebe-ruhaznak-be

3. Viasszal valamilyen mintát rajzolunk a 

rajzlapra. A gyermek vastag ecsettel befesti 

a lapot, s közben előbukkan az elővázolt 

(varázsolt) kép.

http://akebiajatek.blogspot.com/2014/02/ujjfestes-minden-
mennyisegben.htmlVarázsfest



Néhány ujjakat ügyesítő technika:

1. Ruhacsipesszel mintázás: keménypapírból egy kört vágunk ki. A 

gyermek a csipeszeket felcsipeszeli a körívre: napocskát 

készítünk.  A feladattal a színeket is gyakoroljuk.

Dalocskával kísérjük a tevékenységet: Süss fel nap….

2. Pötyi kirakó játék : lehet előrajzolt formára (pl.házikó, labda stb.)

kirakni a pötyiket.

3. Gyöngyfűző csomagok: először pálcára, majd fonalra lehet a 

fűzést végezni. Jól összeköthető a formák, színek, nagyságok 

tapasztalásával, megismerésével.

http://www.bajaitelevizio.hu/?p=18372

https://ovonok.hu/2014/12/a-kez-finommotorikajanak-fejlesztesi-
lehetosegei-jatekos-gyakorlatok/

https://www.horzrt.hu/nagykep.php?cikkszam_lnk=QUER%202122



Nagymozgás, egyensúly fejlesztése otthon:

Otthon is készíthetünk akadálypályát, ehhez használhatunk könyveket, szivacsokat, párnákat, 

különböző vastagságban, felületben. Ezekre rá lehet lépni, átlépni, fel – és leugrani róla. 

Lehet vastagabb kötélen végigsétálni, forgó széken pörgetni, közben mondókázunk (Lassan 

forog a kerék, mert a vize nem elég…)

Hintalovon, otthoni hintán való hintáztatás, lepedőben hintáztatás, bukfenc gyakorlása (Hóc, hóc

katona…)

https://jatsszunk-egyutt.hu/egyensulyozz/

http://www.retter.hu/csapatjatek.html
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/A_csepphinta_aldasos_hatasai?aid=20181228123941


